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8. Malthus ไดตั้งสมมติฐานขึ้นวาอาหารมีความจําเปนตอการดํารงชีพของมนุษย และมนุษยมีความจําเปนที่จะ
พยายามผลิตอาหารใหมากขึ้น จากทฤษฎีดังกลาว Malthus พบวา การเพิม่ จํานวนประชากรเปนแบบ
Geometric Ratio และการเพิม่ ของอาหารเปนแบบ Arithmetic Ratio ใหอธิบายเกี่ยวกับทฤษฎีทั้ง 2 แบบ
ขางตนวาตางกันอยางไร
9. ปจจัยที่มผี ลตอการเปลีย่ นแปลงขนาดของประชากรมีกี่อยาง อะไรบาง อธิบาย
10. พีระมิดประชากร เปนการแสดงองคประกอบของประชากรทางดานใด
11. จงคํานวณหาอัตราการเกิดของประชากรของประเทศหนึ่ง ซึ่งมีจํานวนเด็กเกิดใหม 75,000 คน และมี
จํานวนประชากรในวันกลางปเดียวกัน 600,000 คน
12. แร จัดเปนทรัพยากรประเภทใด
13. ความพรุนของดิน หมายถึงอะไร
14. บอกถึงวิธีการอนุรักษดิน โดยวิธีการปลูกพืช และการอนุรักษดินโดยวิธีกล วาแตละแบบมีวิธีการอยางไร
บาง อธิบาย
15. น้ํา ตามความหมายในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 หมายถึง อะไร
16. แหลงน้ํา จําแนกไดเปนกี่ประเภท
17. วัฏจักรของน้ํา คืออะไร อธิบายพรอมวาดภาพประกอบ
18. ประโยชนของน้ํามีอะไรบาง บอกมา 5 ขอ
19. ปาไมตามความหมายที่กําหนดไวในพ.ร.บ. ปาไม คําวา “ปา” หมายถึงอะไร
20. ปาไมในประเทศไทยแบงออกเปนกี่กลุม อธิบาย พรอมยกตัวอยางปาไมในแตละกลุม
21. พรรณไมที่ขึ้นในปาชายเลน มีอะไรบาง บอกมา 5 ชื่อ
22. ปาที่ขึ้นอยูตามบริเวณที่มีน้ําทวมขัง เรียกวาปา อะไร
23. การสูญเสียทรัพยากรปาไม มีสาเหตุมาจากอะไรบาง บอกมา 5 ขอ
24. ตอบคําถามและอธิบายความหมายของคําตอไปนี้ใหสมบูรณและไดใจความ
24.1 สัตวปา จัดเปนทรัพยากรธรรมชาติประเภทใด
24.2 สัตวปา หมายถึงอะไร
24.3 สัตวปาสงวน หมายถึงอะไร มีทั้งหมดกี่ชนิด และใหนักศึกษายกตัวอยางมา 8 ชนิด
24.4 สัตวปาคุมครอง หมายถึงอะไร มีกี่ชนิด และอธิบายแตละชนิดมาพอเขาใจ
25. จากการศึกษาสมบัติทางดานฟสิกส สามารถแบงแรออกไดเปนกี่ประเภท อะไรบาง อธิบาย
26. ถานหิน เกิดจากอะไร มีกี่ประเภท อะไรบาง อธิบาย
27. อธิบายถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมจากการทําเหมืองแร ดังนี้
27.1 ผลกระทบที่เกิดจากตัวแร
27.2 ผลกระทบที่เกิดจากทรัพยากรดิน
27.3 ผลกระทบที่เกิดจากทรัพยากรปาไม
27.4 ผลกระทบที่เกิดจากทรัพยากรอากาศ
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28. การใชพลังงานมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมอยางไรบาง
29. บอกประเภทของลักษณะน้ําเสียตอไปนี้ วาเปน ลักษณะน้ําเสียทางกายภาพ
ลักษณะน้ําเสียทางเคมี หรือลักษณะน้ําเสียทางชีวภาพ
ก. สารอินทรีย
ข. สารอนินทรีย
ค. โลหะหนัก
ง. น้ํามันและไขมัน
จ. ของแข็ง
ฉ. สีและความขุน
ช. กรดและดาง
ซ. สารเปนพิษ
ฌ. จุลินทรีย
ญ. รา โปรโตซัว
ฎ. กลิ่น
ฏ. การนําไฟฟา
ฐ. อุณหภูมิ
ฑ. สารกอใหเกิดฟอง/สารซักฟอก
30. ไอระเหยที่เปนสารประกอบอินทรียและอนินทรียมี 5 ชนิด อะไรบาง อธิบาย
31. แหลงกําเนิดเสียง แบงออกเปนกี่ประเภท อะไรบาง อธิบาย
32. ใหบอกคาการลดความดังของเสียง จากเครื่องครอบหูที่ไดมาตรฐานแบบตางๆ ดังนี้
ก. แบบ Heavy ลดความดังเสียงไดประมาณ ................... เดซิเบล
ข. แบบ Medium ลดความดังเสียงไดประมาณ ................... เดซิเบล
ค. แบบ Light ลดความดังเสียงไดประมาณ ................... เดซิเบล
33. มลพิษดิน หมายถึงอะไร อธิบาย
34. มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอมคืออะไร ใช สัญลักษณยอ คืออะไร อธิบาย
35. ใหเขียนแผนภาพแสดงการแบงอนุกรมมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม
36. ISO มีสมาชิกที่เปนสถาบันมาตรฐานแหงชาติจากประเทศตางๆ กีป่ ระเทศ
37. หนวยงานที่รับผิดชอบดานการดําเนินการเรื่องฉลากเขียว ไดแกหนวยงานใด
38. ประโยชนที่ไดรับจากการทํามาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9000 มีอะไรบาง อธิบาย
39. สมอ. มีชื่อเต็มวาอะไร
40. ผลิตภัณฑที่ไดรับฉลากเขียว มีอะไรบาง อธิบาย พอสังเขป
41. มาตรฐานเกี่ยวกับฉลากเพื่อสิ่งแวดลอม มีประเทศใดเปนเลขานุการ
42. โครงการฉลากเขียวของประเทศไทยริเริ่ม โดยคณะกรรมการนักธุรกิจเพื่อสิ่งแวดลอมไทยเมื่อเดือนอะไร
และไดรบั ความเห็นชอบและความรวมมือจากกระทรวงใด
43. ฉลากเขียว คืออะไร
44. เครื่องหมายฉลากเขียวเปนเครื่องหมายที่สื่อถึงอะไร อธิบาย
45. ปจจัยที่ใชพิจารณาเพื่อออกขอกําหนดผลิตภัณฑฉลากเขียว มีอะไรบาง อธิบาย
46. ในการขอรับการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดลอม องคกรจะตองทําระบบตามขอกําหนดใน มาตรฐาน
ISO 14001 ซึ่งมีขั้นตอนหลักอยางไร อธิบายพอสังเขป
47. บอกชื่อผลิตภัณฑที่ไดรบั ฉลากเขียวมาอยางนอย 8 ชื่อ
48. บอกขอแตกตางระหวาง ISO 14001 และ ISO 14004 วาตางกันอยางไร
49. เครื่องหมายฉลากเขียว เปนเครื่องหมายที่สื่อถึงอะไร อธิบายมาพอสังเขป
50. อธิบายเกี่ยวกับขอแตกตางระหวาง ISO 9000 กับ ISO 14000 วาตางกันอยางไร
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006005 การจัดการสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ
แบบทดสอบ
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บทที่ 1
ระบบนิเวศและสิ่งแวดลอม
1. ความสัมพันธของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดลอม
สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดลอมที่อยูบนโลกนี้ ลวนอยูอาศัยแบบมีความสัมพันธซึ่งกันและกัน หรือจะกลาววา
สิ่งมีชีวิตเปนสวนหนึ่งของสิ่งแวดลอมก็ไมผิด ดังนั้นในความหมายและความสําคัญของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดลอมที่
อยูบนโลก ยอมมีความสัมพันธกันแทบจะ แยกไมออก หากเราจะมองในมิติของสิ่งแวดลอมแลวเราจะเห็นวาตองมี
สิ่งมีชีวิตเปนสวนประกอบเสมอ
ความหมายของสิ่งมีชีวิต
นักวิชาการไดใหความหมายของคําวาสิ่งมีชีวิตไวหลายแนวทาง ดังนี้
สิ่งมีชีวิต หมายถึง สิ่งตางๆ ที่หายใจได กินอาหารได สืบพันธุได
สิ่งมีชีวิต หมายถึง สิ่งที่มกี ารเคลื่อนไหวได และมีการขยายพันธุไ ด
ซึ่งในทุกๆ ความหมาย ลวนเปนลักษณะของสิ่งมีชีวิตทั้งหมด หากจะใหความหมายของสิ่งมีชีวิตที่ชัดเจน
มากขึ้น ก็ควรจะหมายถึงสิ่งทีม่ ีคุณสมบัติตอไปนี้
1. สิ่งมีชีวิตตองสามารถขยายพันธไดหรือสามารถเพิ่มจํานวนได ตามความสามารถขององคประกอบ
และคุณสมบัติของสิ่งนั้นๆ
2. สิ่งมีชีวิตตองมีกระบวนการเมตาบอลิซึม (Metabolism) ในตัวเอง
3. สิ่งมีชีวิตสามารถปรับตัวเองเขากับสิ่งรอบขางไดอยางเปนระบบ
โดยเฉพาะการปรับตัวเองให
สามารถอยูรอดได
4. สิ่งมีชีวิตจะมีการเจริญเติบโตไดจากภายในออกสูภายนอก ซึ่งพฤติกรรมในลักษณะนี้สามารถพบเห็น
ไดชัดเจนจากพฤติกรรมของมนุษย พืช และสัตว
5. สิ่งมีชีวิตจะมีการดํารงชีวิตแบบเปนระบบ มีโครงสรางทีเ่ ปนองคประกอบตางๆ อยางมีระบบ เชน
มีปากใชเปนทีน่ ําอาหารเขาสูร างกาย มีตอมเหงื่อไวสาํ หรับขับน้ําภายในรางกาย มีรากไวสําหรับดูด
ซึมแรธาตุอาหารไปเลี้ยงลําตน
6. สิ่งมีชีวิตสามารถเคลื่อนไหวได
การเคลื่อนไหวของสิ่งมีชีวิตมักจะเกิดจากการใชพลังงานที่มีใช
ภายในตัว
7. สิ่งมีชวี ิตตองสามารถตอบสนองตอสิ่งเราได ไมวาสิ่งเรานั้นจะเปนสิ่งไมมีชีวิตก็ได เชน การ
ตอบสนองตอแสงแดด อากาศหนาว เปนตน
ความหมายของสิ่งแวดลอม
สิ่งแวดลอม (Environment) ตามพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.
2535 หมายถึง สิ่งตางๆ ทีม่ ีลักษณะทางกายภาพและชีวภาพที่อยูรอบตัวมนุษย ซึ่งเกิดขึ้นโดยธรรมชาติและสิ่งที่
มนุษยไดทําขึ้น หรือหมายถึง ทุกสิ่งทุกอยางที่อยูรอบๆ ตัวเรา ทั้งสิ่งทีม่ ชี ีวิตแลไมมีชีวิต ทั้งที่เปนภาพธรรมและ
นามธรรม จากความหมายเราสามารถแบงสิง่ แวดลอมออกเปน 2 ประเภทใหญๆ ดังนี้
1.
สิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ (Natural Environment) ซึ่งจะประกอบไปดวย
สิ่งแวดลอมที่มชี ีวิต (Biological Environment) ซึ่งประกอบไปดวยพืช สัตว มนุษย เปนตน และสิง่ แวดลอมที่
ไมมีชีวิต (Abiotic Environment) ซึ่งไดแก สิ่งแวดลอมทางกายภาพที่สามารถสัมผัสไดดวยกายของสิ่งมีชีวิต
เชน แสง สี เสียง อุณหภูมิ ความชื้น เปนตน
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2.
สิ่งแวดลอมที่มนุษยสรางขึ้น ประกอบดวยสิ่งตางๆ ที่มนุษยเปนผูผลิต สรางขึ้นหรือกําหนด
ขึ้น ซึ่งหากมองในมิติที่เห็นรูปสิ่งแวดลอมประเภทนี้ไดแก สิ่งปลูกสราง ถนน อุปกรณและเทคโนโลยีตางๆ หาก
มองในมิติของสิ่งแวดลอมที่มองไมเห็นรูป
แตสามารถรับรูถึงผลกระทบตอการดํารงชีวิตนั้นก็จะประกอบดวย
กฎระเบียบ ศาสนา ความเชือ่ ความศรัทธา ขนบธรรมเนียมประเพณีตา งๆ ซึ่งเราอาจจะเรียกสิ่งแวดลอมทั้ง 2
มิตินี้วาเปนสิ่งแวดลอมทางวัตถุและสิ่งแวดลอมทางสังคม
ดังนั้นจะเห็นไดวาสิ่งแวดลอมนั้นมิไดหมายถึงสภาพทั่วไปของดิน น้ํา ลม ไฟ เพียงดานใดดานหนึ่ง
เทานั้น แตมันหมายถึงทุกสิง่ ทุกอยางที่ไดกลาวมาขางตน และหากจะสรุปใหเขาใจงายขึ้น จะสรุปดังแผนภาพ
ตอไปนี้
สิ่งแวดลอม
สิ่งแวดลอม ตามธรรมชาติ

สิ่งแวดลอมที่มีชีวิต

สิ่งแวดลอมที่ไมมีชีวิต

♦ คน
♦ สัตว
♦ พืช
♦ แบคทีเรีย

♦ หิน
♦ น้ํา
♦ อากาศ
♦ พลังงาน

- ฯลฯ

- ฯลฯ

สิ่งแวดลอม ที่มนุษยสรางขึ้น

สิ่งแวดลอม ทางวัตถุ

สิ่งแวดลอม ทางสังคม

♦ ถนน
♦ อาคาร
♦ เครื่องจักร
♦ เทคโนโลยี

♦ ศาสนา
♦ ประเพณี
♦ กฎขอบังคับ
♦ ความเชื่อ

- ฯลฯ

- ฯลฯ

แผนภาพแสดงการจําแนกประเภทของสิ่งแวดลอม
คุณสมบัติเฉพาะตัวของสิ่งแวดลอมโดยทั่วไปที่เห็นไดชัดเจนมีดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

สิ่งแวดลอมมีความเปนเอกลักษณที่เดนชัดเฉพาะ
สิ่งแวดลอมไมอยูโดดเดี่ยวในธรรมชาติ
สิ่งแวดลอมจะอยูรวมกันเปนระบบเปนกลุมหรือคณะ
สิ่งแวดลอมจะมีความสัมพันธกันเปน แบบลูกโซ
สิ่งแวดลอมประเภทหนึ่งมีความตองการสิ่งแวดลอมอื่นๆ เสมอ
สิ่งแวดลอมแตละประเภทมีลกั ษณะทนทานเปราะบางตอการถูกกระทบที่แตกตางกัน
สิ่งแวดลอมยอมมีการเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา

2. ความสัมพันธของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
สิ่งแวดลอมมีทงั้ สิ่งที่มีชีวิตและไมมีชีวิตเกิดจากการกระทําของมนุษยหรือมีอยูตามธรรมชาติ เชน
อากาศ ดิน หิน แรธาตุ น้ํา หวย หนอง คลอง บึง ทะเลสาบ ทะเล มหาสมุทร พืชพรรณสัตวตาง ๆ ภาชนะเครื่องใช
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ตาง ๆ ฯลฯ สิ่งแวดลอมดังกลาวจะมีการเปลีย่ นแปลงอยูเสมอ โดยเฉพาะมนุษยเปนตัวการสําคัญยิ่งที่ทําให
สิ่งแวดลอมเปลี่ยนแปลงทั้งในทางเสริมสรางและทําลาย จะเห็นวา ความหมายของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม มีความสัมพันธกันอยางใกลชิด ตางกันที่สิ่งแวดลอมนั้นรวมทุกสิ่งทุกอยางที่ปรากฎอยูรอบตัวเรา
สวนทรัพยากรธรรมชาติเนนสิ่งที่อํานวยประโยชนแกมนุษยมากกวาสิ่งอื่น
ความหมายของทรัพยากรธรรมชาติ
ทรัพยากรธรรมชาติ (Natural Resources) หมายถึง สิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ซึ่งมนุษยสามารถ
นํามาใชประโยชนในการดํารงชีวิตและสนองความตองการของมนุษยได ไดแก น้ํา ปาไม สัตวปา อากาศ แร
ธาตุ แสงอาทิตย มนุษยชาติ เปนตน ในแงเศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติ เปนปจจัยที่สาํ คัญยิ่งอยางหนึ่งซึ่ง
กอใหเกิดการผลิต ซึ่งจะมีประโยชนไดก็ตอเมื่อไดนํามาใชเพื่อการเศรษฐกิจ การใชจึงตองใชดวยความประหยัด
และไมใหสิ้นเปลืองโดยเปลาประโยชน การนํามาใชตองคํานึงถึงหลักการอนุรักษพรอมกันไปดวย
3. ระบบนิเวศ
การดํารงชีวิตของสัตว พืช และสิ่งมีชีวิตชั้นต่ําอื่นๆ จะตองมีการพึ่งพาอาศัยกันทั้งทางตรงและทางออม
ตลอดจนมีการเกี่ยวพันกับสวนที่ไมมีชีวิต เชน แรธาตุ แสงแดด มีการใชพลังงานและแลกเปลี่ยนสารอาหารซึ่ง
กันและกัน เปนวัฎจักรที่ดําเนินไปเปนระบบภายใตความสมดุลของธรรมชาติ หากขั้นตอนหนึ่งขั้นตอนใดของ
ระบบมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น จะสงผลเกี่ยวเนื่องไปทั้งระบบและเกิดปญหากับการดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตอื่นๆ
ระบบที่กลาวมานี้เรียกวา “ระบบนิเวศ” มนุษยเราเปนสวนหนึ่งของระบบนิเวศที่มีความสัมพันธในลักษณะที่เปน
ทั้งผูใหและผูรับ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศ คําวา “ระบบนิเวศ” จึงถูกนํามาใชอยางกวางขวางในยุคนี้
ความเขาใจอยางแทจริงเกี่ยวกับระบบนิเวศจะชวยใหเขาใจปญหาตางๆ ทัง้ เศรษฐกิจและสังคมปจจุบัน
ความหมายของนิเวศวิทยา
คําวา “นิเวศน” หมายถึง ที่อยู บาน วัง ดังนั้นบริเวณหนึ่งๆ ที่ใชเปนที่อยูอาศัยและเปนแหลงพักพิง
ตางๆ ของสิ่งมีชีวิต จะตองมีปจจัยพื้นฐานทีท่ ําใหสิ่งมีชีวิตนั้นดํารงชีพอยูได ซึ่งไดแก แสงสวาง ดิน น้ํา อากาศ
เปนตน การศึกษาเกี่ยวกับที่อยูอาศัย ซึ่งเรียกวา นิเวศวิทยา เปนศาสตรที่สําคัญมาก
นิเวศวิทยา (Ecology) มาจากรากศัพทภาษากรีก คือ Oikos หมายถึง “บาน” หรือ “ที่อยูอาศัย”
และ Ology หมายถึง “การศึกษา” ดังนั้น คําวา Ecology หรือนิเวศวิทยา หมายถึง การศึกษาถึงความสัมพันธ
ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตและสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไมมีชีวิต หรือการศึกษาความสัมพันธของสิ่งมีชีวิตกับแหลงที่อยูและ
สิ่งแวดลอม ซึ่งสิ่งแวดลอมนั้นมีอิทธิพลตอสิ่งมีชีวิตทั้งทางตรงและทางออม ในการศึกษานิเวศวิทยา ทําใหผู
ศึกษาเขาใจถึงสภาพแวดลอมที่อาศัยอยูไดดียิ่งขึ้น ซึ่งเปนการศึกษาความสัมพันธระหวางพืช สัตว มนุษย ที่มีตอ
กัน และความสัมพันธที่มีตอสภาพแวดลอมทางธรรมชาติทงั้ ทางกายภาพและทางเคมีที่มอี ิทธิพลตอสิ่งมีชีวิต และ
การเปลีย่ นแปลงของสิ่งแวดลอม
ความหมายของระบบนิเวศ
ระบบนิเวศ (Ecosystem) หมายถึง ระบบที่มีความสัมพันธของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไมมีชีวิตในแหลงทีอ่ ยู
เดียวกัน ซึ่งมีความสัมพันธซึ่งกันและกันของสิ่งมีชีวิตดวยกันเอง และระหวางสิ่งไมมีชีวิตในพื้นที่นั้นๆ ระบบ
นิเวศจะมีขนาดใหญหรือเล็กก็ได แตตองมีความสัมพันธมีการเปลี่ยนแปลงของสสาร และการถายทอดพลังงาน
ระหวางสิ่งมีชีวติ กับสิ่งแวดลอม
ระบบนิเวศขนาดใหญระดับโลกที่เรียกวา ชีวาลัย (Biosphere หรือ Exosphere) หรือ ชีวบริเวณ คือ
บริเวณที่สิ่งมีชวี ิตอาศัยอยู ทั้งในน้ํา ในดิน และอากาศ
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ตัวอยางระบบนิเวศ เชน ปาชายเลนบริเวณปากแมน้ําทาจีน ปาไมบริเวณดอยสุเทพ เปนตน เหตุที่
จัดเปนระบบนิเวศ เนื่องจากบริเวณดังกลาวประกอบดวยสิ่งมีชีวิตและสิ่งไมมีชีวิตหลายๆชนิด เรียกวา กลุม
สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยูในบริเวณหรือบานเดียวกัน นอกจากนี้ยังมีความสัมพันธกันโดยการกินตอกันเปนทอดๆ ทํา
ใหเกิดการถายทอดสารอาหารและพลังงาน สงผลใหระบบสามารถดํารงอยูไดอยางสมดุล คือไมเกิดมลพิษหรือ
มลภาวะตอสิ่งมีชีวิตอื่นที่อยูบริเวณเดียวกันหรือใกลเคียง หรืออาจเขียนเปนความหมายสั้นๆ ดังนี้
ระบบนิเวศ = กลุมสิ่งมีชีวิต + แหลงที่อยู
ประเภทของระบบนิเวศ
ระบบนิเวศสามารถแบงประเภทตามลักษณะตางๆ ดังนี้
1. จําแนกโดยพิจาณาจากสภาพภูมิศาสตรเปนเกณฑ สามารถแบงไดเปน 2 ระบบ คือ
ก. ระบบนิเวศพื้นดิน หรือระบบนิเวศบนบก มีความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต โดยระบบ
นิเวศพื้นดินมีการจําแนกโดยใชพันธุพืชลักษณะเดนในแงของนิเวศวิทยา หมายถึง พันธุพืชหรือกลุมพืชที่มี
บทบาทสําคัญตอหนาที่และกิจกรรมตางๆ ที่เกิดขึ้นในระบบนิเวศนั้นๆ ถาพันธุพืชชนิดนี้ถูกทําลาย ระบบนิเวศจะ
เปลี่ยนสภาพเปนระบบนิเวศประเภทอื่นได เชน ระบบนิเวศปาไม สามารถแบงเปนระบบนิเวศยอยได เชน
ระบบนิเวศปาดงดิบ ระบบนิเวศปาเบญจพรรณ นอกจากนี้ระบบนิเวศพื้นดินยังรวมถึง ระบบนิเวศลุมน้ํา ระบบ
นิเวศทุงหญา ระบบนิเวศทะเลทราย
ข. ระบบนิเวศในน้ํา เกณฑที่ใช คือ ความเค็ม ซึ่งแบงเปน 3 ประเภท คือ
1. ระบบนิเวศน้ําจืด เชน ระบบนิเวศบึงน้ําจืด ระบบนิเวศทะเลสาบน้ําจืด ระบบนิเวศลําธาร
2. ระบบนิเวศน้ํากรอย เชน ระบบนิเวศปาชายเลน ระบบนิเวศพรุ น้ํากรอย
3. ระบบนิเวศน้ําเค็ม เชน ระบบนิเวศหญาทะเลและปะการัง
2. จําแนกโดยพิจาณาจากลักษณะการถายเทพลังงานและสารอาหาร แบงได 3 ระบบ คือ
ก. ระบบนิเวศแบบอิสระหรือระบบแยกตัว (Isolated ecosystem) เปนระบบนิเวศที่ไมตอง
พึ่งพาพลังงาน และสารอาหารจากภายนอก คือไมมีการถายเทพลังงานและสารอาหาร ระหวางภายในระบบนิเวศ
กับสิ่งแวดลอมภายนอก ระบบนิเวศอิสระไมพบในธรรมชาติ และสรางขึ้นก็ไมได เปนเพียงระบบนิเวศตามทฤษฎี
ของนักนิเวศวิทยาเทานั้น
ข. ระบบนิเวศแบบปด (Closed ecosystem) เปนระบบนิเวศที่มีการถายเทพลังงานจาก
สิ่งแวดลอม แตไมมีการถายเทสารหรือมวล ระหวางระบบนิเวศกับสิ่งแวดลอม ระบบนิเวศประเภทนี้ไมพบใน
ธรรมชาติ แตสามารถจําลองขึ้นได เชน ระบบนิเวศตูปลา ระบบนิเวศอางปลา ระบบนิเวศตูเพาะชําพรรณไม
ระบบนิเวศขวดเพาะเลี้ยงเนือ้ เยื่อ
ค. ระบบนิเวศแบบเปด (Open ecosystem) เปนระบบที่มีการถายเทพลังงาน และ
สารอาหารหรือมวลระหวางภายในระบบนิเวศกับสิ่งแวดลอม ระบบนิเวศประเภทนี้พบไดทั่วไปในธรรมชาติ
3. จําแนกโดยพิจารณาขนาดของพื้นที่ของระบบนิเวศ เปนเกณฑ สามารถแบงได 2 ระบบ คือ
ก. ระบบนิเวศขนาดใหญ เชน ระบบนิเวศมหาสมุทร ระบบนิเวศทะเล ระบบนิเวศ
ทะเลสาบ ระบบนิเวศแองน้ํา ระบบนิเวศปาเบญจพรรณ
ข. ระบบนิเวศขนาดเล็ก เชน ระบบนิเวศขอนไมผุ
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4. การจําแนกโดยพิจารณาองคประกอบของระบบนิเวศ แบงได 2 ระบบ คือ
ก.
ระบบนิเวศสมบูรณ ไดแก ระบบนิเวศที่มีองคประกอบของระบบนิเวศสมบูรณ พบ
ไดในธรรมชาติทั่วๆ ไป เปนสวนใหญ
ข.
ระบบนิเวศไมสมบูรณ ไดแก ระบบนิเวศที่มีองคประกอบไมสมบูรณ อาจขาด
องคประกอบบางสวนของระบบนิเวศ หรือมีสวนใดสวนหนึ่งที่เดนชัดมาก เชน ระบบนิเวศทะเลลึก ระบบนิเวศ
ถ้ํา ซึ่งเปนบริเวณที่แสงสวางสองไปไมถึง จึงปราศจากผูผลิตที่จัดวาเปนสวนสําคัญยิ่งของระบบนิเวศ
5. จําแนกโดยพิจาณาจากการนําไปประยุกตใชใหเปนประโยชนตอสังคมมนุษย สามารถแบงออก
ไดเปนหลายแบบ เชน
ก. ระบบนิเวศนากุง
ค. ระบบนิเวศอุตสาหกรรม
จ. ระบบนิเวศอุทยานแหงชาติ

ข. ระบบนิเวศการประมง
ง. ระบบนิเวศเกษตรกรรม
ฯลฯ

4. โครงสรางหรือองคประกอบของระบบนิเวศ
ระบบนิเวศทุกระบบจะมีโครงสรางหรือองคประกอบที่แสดงความสัมพันธระหวางสรรพสิง่ ในระบบ
ถึงแมวาระบบนิเวศบนโลกจะมีความหลากหลาย แตองคประกอบภายในระบบนิเวศแตละชนิดจะประกอบไปดวย
สวนสําคัญ 2 สวน ดังนี้
4.1 องคประกอบที่ไมมีชีวิต (Abiotic Components) แบงออกไดเปน 3 ประเภท คือ
ก.
สารอินทรีย (อินทรียสาร) สารที่ไดจากสิ่งมีชวี ิตเมื่อยอยสลายแลว เชน โปรตีน
คารโบไฮเดรต ไขมัน ฮิวมัส ฯลฯ สารอินทรียเหลานี้เปนสิ่งจําเปนตอชีวิต ทําหนาที่เปนตัวเกี่ยวโยงระหวาง
สิ่งมีชีวิตและไมมีชีวิต
ข. สารอนินทรีย (อนินทรียสาร) ไดแก น้ํา ออกซิเจน คารบอน ไฮโดรเจน ไนโตรเจน
ฟอสฟอรัส โปตัสเซี่ยม ฯลฯ สารอนินทรียดังกลาวเปนองคประกอบของเซลลสิ่งมีชีวิต สารเหลานี้จะเกี่ยวของกับ
การหมุนเวียนของแรธาตุในวัฏจักร
ค. ปจจัยตางๆ ในระบบนิเวศ (สภาพแวดลอมทางกายภาพ) เชน แสง อุณหภูมิ ความชื้น
ความดัน ภูมิอากาศ ภูมิประเทศ พลังงาน ความเปนกรด - เบส ความเค็ม ที่อยูอาศัย ฯลฯ ปจจัยดังกลาวจะ
มีบทบาทสําคัญที่ทําใหเกิดการเปลีย่ นแปลงในระบบนิเวศ
4.2 องคประกอบที่มีชีวิต (Biotic Components) ไดแก สิ่งมีชีวิตชนิดตางๆ ใน
ระบบนิเวศ
จําแนกออกเปน 3 พวก คือ
ก. ผูผลิต (Producers) หมายถึง สิ่งมีชีวิตที่สามารถสรางอาหารเองได ซึ่งนําพลังงานจาก
แสงอาทิตยมาใชในกระบวนการสังเคราะหแสง โดยการเปลี่ยนสารอนินทรีย คือ กาซคารบอนไดออกไซดและน้ํา
ใหเปนสารอินทรีย คือ คารโบไฮเดรต ผูผลิตที่สําคัญในระบบนิเวศไดแก พืชสีเขียว แพลงกตอนพืช ซึ่งมีรงค
วัตถุสีเขียว
หรือคลอโรฟลลทําหนาที่ดูดพลังงานแสงอาทิตยมาใชในการทําปฏิกิริยาเคมีระหวางกาซ
คารบอนไดออกไซดกับน้ํา ใหเปนน้ําตาลกลูโคสและรวมตัวเปนโมเลกุลของแปง ไปสะสมไวตามสวนตางๆ ของพืช
เชน ผล ใบ ดอก เมล็ด ฯลฯ โดยกระบวนการดังกลาวเรียกวา Photosynthesis ดังสมการ
แสง

6CO2 + 12H2O

C6H12O6 + 6O2 + 6H2O
คลอโรฟลล
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พืชบางชนิดแมวาสามารถสรางอาหารไดดวยตัวเองแลว ยังจับสิ่งมีชีวิตอื่นเปนอาหารอีก เชน วานกาบ
หอยแครง หยาดน้ําคาง ตนหมอขาวหอแกงลิง เปนตน ถึงแมพืชพวกนี้จะบริโภคสัตวเปนอาหารได แตก็จัดพืช
พวกนี้เปน “ผูผลิต”
ข. ผูบริโภค (Consumer) หมายถึง สิ่งมีชีวิตที่ไมสามารถสรางอาหารเองได ตองอาศัย
อาหารจากผูผลิตหรือผูบริโภคอื่นๆ ผูบริโภคสวนใหญเปนสัตว จําแนกไดเปน 3 ประเภท คือ
& ผูบริโภคปฐมภูมิ (Primary consumer) เปนสิ่งมีชีวิตที่กินพืชเปนอาหารอยางเดียว
เรียกวา ผูบริโภค (Herbivores) เชน แมลง กระตาย วัว ควาย ชาง มา แพะ แกะ ไรน้ํา หนอนแดง เตา
ปลาที่กินพืชเล็กๆ เปนตน
& ผูบริโภคทุติยภูมิ (Secondary consumer) เรียกวา ผูบริโภคสัตว (Carnivores) เปน
สิ่งมีชีวิตที่กินสัตวดวยกันเปนอาหารอยางเดียว เชน เสือ สิงโต สุนัขจิง้ จอก นกเคาแมว นกฮูก จระเข งู
เปนตน
& ผูบริโภคตติยภูมิ (Tertiary consumer) เปนสิ่งมีชีวิตที่กินทั้งพืชและสัตวเปนอาหาร
เรียกวา พวก Omnivore หรือ Top carnivore เชน คน สุนัข แมว หมู ไก เปด เปนตน นอกจากนั้นยัง
ไดแกสิ่งมีชีวิตที่อยูในระดับขั้นการกินสูงสุด ซึ่งหมายถึงสัตวที่ไมถูกกิน โดยสัตวอื่นๆ ตอไป เปนสัตวที่อยูใน
อันดับสุดทายของการถูกกินเปนอาหาร ซึ่งไดแก มนุษย
ค. ผูยอยสลาย (Decomposer) หมายถึง สิ่งมีชีวิตที่ไมสามารถสรางอาหารเองได แตจะได
อาหารโดยการผลิตเอนไซมออกมายอยสลายซากของสิ่งมีชวี ิต ของเสีย กากอาหาร ใหเปนสารที่มีโมเลกุลเล็กลง
แลวจึงดูดซึมไปใชเปนอาหารบางสวน สวนที่เหลือปลดปลอยออกไปสูระบบนิเวศในภาพของสารอนินทรีย ซึ่ง
ผูผลิตจะสามารถเอาไปใชสรางอาหารตอไป สิ่งมีชีวิตที่มบี ทบาทเปนผูยอยสลายสวนใหญไดแก พวกแบคทีเรีย
เห็ด รา ยีสต พวกโปรโตซัวในดิน ซึ่งเปนพวกสัตวเซลลเดียว โดยซากสิ่งมีชีวิตที่ถูกยอยสลายหมดแลวจะมี
สารประกอบในภาพคารโบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน และแรธาตุตางๆ ที่เปนองคประกอบของสิ่งมีชีวิต เชน Ca
P K S ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีพวกวิตามินตางๆ ถูกปลอยออกมา
ดังนั้นตัวสลายสารอินทรียจึงเปนตัวการสําคัญในดานการเปลี่ยนอินทรียสารใหเปนอนินทรียสาร
ถา
ปราศจากตัวสลายสารอินทรีย โลกก็คงเต็มไปดวยซากพืชซากสัตวที่ไมมีการเนาเปอย แหลงทีอ่ ยูอาศัยของ
ประชากรนอยลง ขณะเดียวกันดินก็จะเสื่อมสลายลงไปเรื่อยๆ เนื่องจากแรธาตุตางๆ ในดินถูกพืชดูดไปใชเพื่อ
การเจริญเติบโตตลอดเวลา ดังนั้นผูยอยสลายอินทรียส ารมีอิทธิพลตอกระบวนการวิวัฒนาการทั้งของพืชและสัตว
เพราะเปนตัวที่ทําใหสารอาหารสามารถหมุนเวียนเปนวัฏจักรได
อัตราการยอยสลายซากอินทรียไมเทากันทุกสวน ไขมัน น้ําตาล โปรตีน จะถูกยอยสลายไดเร็วกวา
ลิกนิน ขน กระดูก เซลลูโลส จากการศึกษาพบวา การยอยสลายในชวง 10 วัน จะเร็ว และชาลงในชวง 2
สัปดาห ตอมา 25% ของขนแหงของอินทรียสารจะถูกยอยสลาย สวน 75% ที่เหลือจะถูกยอยสลายไปอยางชาๆ
ผูผลิตเปนสิ่งมีชีวิตที่สรางอาหารเองไดจัดเปนพวก ออโตโทรฟค (Autotrophic Component) สวน
ผูบริโภคและผูยอยสลายทีไ่ มสามารถสรางอาหารเองได
เรียกวา
พวกเฮทเทอโรโทรฟค (Heterotrophic
Component ) สิ่งมีชีวิตที่ไมสามารถสรางอาหารเองได สามารถเรียกยอยลงไปไดอีก ผูบริโภค เปนพวก
biophages และผูยอยสลายเปนพวก saprophages
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ผูยอยสลาย

สัตวกินพืช

สัตวกินสัตว

สัตวกินเศษซากสิ่งมีชีวิต

ภาพแสดงความสัมพันธระหวางผูผลิต สัตวกินพืช สัตวกินซากสิ่งมีชีวิตและผูยอยสลาย
5. หนาที่และกิจกรรมของระบบนิเวศ
ระบบนิเวศทุกระบบนอกจากจะมีโครงสรางหรือองคประกอบของระบบนิเวศแลวจําเปนที่ระบบนิเวศทุก
ระบบตองมีหนาที่หรือกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในระบบคือ
5.1 การถายทอดพลังงานในระบบนิเวศ
5.2 การหมุนเวียนของแรธาตุในระบบนิเวศ
5.1 การถายทอดพลังงานในระบบนิเวศ
พลังงานบนโลก ดวงอาทิตยนับวาเปนแหลงพลังงานที่ใหญที่สุดของระบบนิเวศของโลก โดยใหพลังงาน
ในรูปของแสงสวางและการแผรังสีชนิดตางๆ ผานจากอวกาศ บรรยากาศ เขาสูบรรดาระบบนิเวศธรรมชาติ เชน
ปา ทะเล ทุง หญา นา บอ บึง ฯลฯ จากการศึกษาพบวาดวงอาทิตยมสี ภาพคลายเตาปฏิกรณปรมาณู มี
อุณหภูมิสูงประมาณ 4 x 106 องศาเซลเซียส
พลังงาน หมายถึง ความสามารถในการทํางานและทําใหเกิดการเปลีย่ นแปลงของสสารตางๆ พลังงานมี
หลายรูปแบบ เชน
) พลังงานความรอน
) พลังงานเสียง

) พลังงานเคมี
) พลังงานไฟฟา

) พลังงานแสง

พลังงานในสิ่งมีชีวิตมีอยู 2 รูปแบบ คือ พลังงานศักยและพลังงานจลน
ก. พลังงานศักย เปนพลังงานที่แฝงอยูในรูปสารอาหาร โดยพืชสีเขียวจะสะสมพลังงานศักย
ไวในรูปของสารเคมีพวกคารโบไฮเดรต หรือน้ําตาล
ข. พลังงานจลน เปนพลังงานที่ทาํ ใหเกิดหรือกําลังเกิดกิจกรรมขึ้นในสิ่งมีชีวิต เนื่องจาก
พลังงานศักยไดรับการกระตุนอยางเหมาะสมแลวนั่นเอง เชน การหายใจภายในเซลลทเี่ กิดขึ้น
การเคลื่อนยายพลังงานในระบบนิเวศ
พลังงานการแผรังสีจากดวงอาทิตยทั้งหมดที่ชีวาลัยไดรับ
23
ประมาณ 1.3 x 10 กิโลคาลอรี่ตอป จะถูกนํามาใชในระบบนิเวศเพื่อการสังเคราะหแสงประมาณ 1 % โดย
แสงที่ถูกนํามาใชอยูในชวงคลื่น 380 - 780 นาโนเมตร ผูผลิตซึ่งเปนพืช และแบคทีเรีย ตองดูดซับแสงชวงนี้
เพื่อทําการสังเคราะหแสง โดยเปลี่ยนพลังงานแสงใหเปนพลังงานเคมี แลวนําพลังงานมาเปลี่ยนวัตถุดิบใน
ธรรมชาติ คือ CO2 และ H2O ใหเปนสวนประกอบที่มีโครงสรางซับซอน และมีพลังงานสูง คือ คารโบไฮเดรต
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พลังงานที่ผูผลิตรับไวจากดวงอาทิตย และเปลี่ยนไปอยูในรูปของสารอาหารนี้ จะมีการถายทอดไป
ตามลําดับขั้นของการกินอาหารภายในระบบนิเวศ คือ ผูบริโภคจะไดรับพลังงานจากผูผลิตโดยการกินตอเปน
ทอดๆ ในแตละลําดับขั้นของการถายทอดพลังงานนี้ พลังงานจะคอยๆ ลดลงไปในแตละลําดับเรื่อยๆ ไป
เนื่องจากไดสูญเสียออกไปในรูปของความรอน (ดังภาพ )

พลังงานความรอน
ดวงอาทิตย

พลังงานแสง

การสังเคราะหแสง

ผูผลิต

ผูบริโภคพืช

สารอาหาร

ผูบริโภคสัตว

ผูบริโภคพืชและสัตว

ผูยอยสลายในหวงโซอาหาร

ภาพแสดงการเคลื่อนยายพลังงานผานสิ่งมีชีวิตซึ่งเปนองคประกอบของระบบนิเวศ
ที่มา ; ดัดแปลงจาก Morgan และคณะ, 1973 : 240
กระบวนการเคลื่อนยายหรือถายทอดพลังงานในรูปสารอาหารจากผูผลิตสูผูบริโภคและจากผูบริโภคไปสู
ผูบริโภค โดยการกินตอกันเปนทอดๆ เรียกวา “หวงโซอาหาร” (Food Chain)
ดังภาพ 1.7 และทุกๆ
จุดที่มีการถายทอดพลังงาน จะมีการสูญเสียพลังงานสะสมไปถึงรอยละ
80 - 90 ซึ่งสวนใหญสูญเสียไป
ในสภาพของความรอน ดังนั้น ชวงการถายทอดพลังงานจึงตองจํากัดลงแค 4 หรือ 5 ขั้นเทานั้น หวงโซอาหาร
ยิ่งสั้นเทาไรหรือยิ่งใกลผูผลิตเทาไรก็ยิ่งมีพลังงานเหลืออยูมาก เนื่องจากไมตองมีการสูญเสียพลังงานในระหวางที่
มีการกินอาหารในขั้นตางๆ
หวงโซอาหารและสายใยอาหาร
ในระบบนิเวศหนึ่งๆ
จะมีสิ่งมีชีวิตหลากหลายชนิดอาศัยอยูรวมกันเปนกลุมของสิ่งมีชีวิต
และมี
ความสัมพันธซงึ่ กันและกัน ที่สําคัญคือการเปนอาหาร ทําใหมีการถายทอดพลังงานในโมเลกุลของอาหารตอเนื่อง
เปนลําดับจากพืชซึ่งเปนผูผลิต (Producer) สูผูบริโภค (Herbivore) ผูบริโภคสัตว (Carnivore) กลุมผูบริโภค
ทั้งพืชและสัตว (Omnivore) และผูยอยสลายอินทรียสาร
(Decomposer) ตามลําดับในหวงโซอาหาร
(Food Chain) ในระบบนิเวศธรรมชาติระบบหนึ่งๆ จะมีหวงโซอาหารสัมพันธกันอยางซับซอนหลายหวงโซ เปน
สายใยอาหาร (Food Web)
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หวงโซอาหาร (Food Chain)
หวงโซอาหาร (Food Chain) หมายถึง แผนภาพที่แสดงลําดับการกินอาหาร และการกินเปนอาหาร
ของสิ่งมีชีวิต ซึ่งบอกถึงลําดับการถายทอดของสารและพลังงานภายในระบบนิเวศที่เปนไปไดหนทางหนึ่ง โดย
เริ่มตนจากสิ่งมีชีวิตที่สามารถสังเคราะหอาหารไดเองไปสูผบู ริโภคตามลําดับขั้น นิยมเขียนแทนดวยแผนภาพดังนี้
ผูผลิต

ผูบริโภคลําดับที่ 2

ผูบริโภคลําดับที่ 1

ผูบริโภคลําดับที่ 3

เชน

หลักการเขียนหวงโซอาหาร เหยื่อจะอยูทางซายมือ ผูลา อยูทางขวามือ เขียนหัวลูกศรแทนการกิน
หัวลูกศรชี้ไปทางเดียวกัน และหัวลูกศรจะอยูใกลผูลาเหยื่อ
จากหวงโซอาหาร พลังงานจะถายเทเปนทอดๆ จากชีวิตระดับหนึ่งไปสูช ีวิตอีกระดับหนึ่งและมีการ
สูญเสียพลังงานในแตละระดับของสิ่งมีชีวิต หวงโซอาหารแบงไดหลายแบบซึ่งการจําแนกรูปแบบของโซอาหารโดย
ใชเกณฑตามลักษณะการหาอาหารมีรูปแบบดังนี้
1. หวงโซอาหารแบบจับกิน เปนหวงโซอาหารทีเ่ ริ่มตนจากพืช ผูผลิตถูกกินโดย
ดวยผูลาและเหยื่อ เชน
และสัตวกนพื
ิ นพืชถูกกินโดยสัตวกินเนื้อสัตว จึงประกอบ
หญา

นก

ตั๊กแตน

สัตวกินพืช

งู

เหยี่ยว

2. หวงโซอาหารแบบเศษอินทรีย เปนหวงโซอาหารที่เริม่ ตนจากซากอินทรียหรือซากพืชซากสัตวที่ถูก
ยอยสลายโดยจุลินทรีย แลวถูกกินโดยสัตวที่กินซากพืช ซากสัตวและถูกกินตอไปโดยสัตวกินสัตว ตามลําดับ เพื่อ
ยอยสลายอินทรียสารใหกลายเปนอนินทรียสารที่พืชสามารถนําไปใชได เชน
ซากพืชซากสัตว

กุง

ปลา

นก

3. หวงโซอาหารแบบปรสิต เปนหวงโซอาหารทีเ่ ริ่มจากผูถูกอาศัย ถายทอดพลังงานไปสูปรสิตและ
จากปรสิตไปสู
ตไปสูอ ันดับที่สูงกวา เชน
ไก

ไรไก

สัตวเซลลเดียว

4.
หวงโซอาหารแบบเบ็ดเตล็ด
พลังงานระหวางสิ่งมีชีวิตหลายประเภท เชน
หญา

วัว

แบคทีเรีย

เปนหวงโซอาหารแบบผสมกันอยูในสายเดียวกันมีการถายทอด

เหลือบ

นก
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สายใยอาหาร (Food Web)
สายใยอาหาร (Food Web) หรือเครือขายอาหาร หมายถึง แผนภาพแสดงความสัมพันธและลําดับการ
ไดรับอาหาร และการถูกกินเปนอาหารของสิ่งมีชีวิตทั้งหมดภายในระบบนิเวศ ซึ่งประกอบดวยโซอาหารหลาย
รูปแบบที่เกี่ยวโยงกัน ดังภาพ
ระบบนิเวศตางๆ
จะมีสายใยอาหารไม
เหมือนกัน เพราะสิ่งมีชวี ิตในระบบนิเวศแตกตางกัน
และสภาพแวดลอมในธรรมชาติเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ
การถายทอดพลังงานทําใหระบบนิเวศมีการเคลื่อนยาย
ถายเทและทําใหสิ่งมีชีวิตดํารงชีวิตอยูได
โซอาหารและสายใยอาหารมีประโยชนตอระบบ
นิเวศในแงของการถายทอดพลังงานการหมุนเวียนของ
สาร และการรักษาสมดุลธรรมชาติ โดยธาตุอาหารที่
ถูกถายทอดไปตามหวงโซอาหาร
และสายใยอาหาร
สามารถหมุนเวียนกลับไปยังผูผลิตไดอีกโดยการยอย
สลายของตัวยอยสลายสารอินทรียใหมีลักษณะเปน
วัฎจักร ดังนั้นทั้งผูผลิตและตัวยอยสลายสารอินทรียจึง
เปนตัวเชื่อมในดานพลังงานและสารระหวาง
สภาพแวดลอมและกลุมสิ่งมีชวี ิต
ในการถายทอดพลังงานในรูปของผูบริโภคแต
ละขั้น จะสูญเสียพลังงานศักยไปประมาณรอยละ 90
ในรูปของพลังงานความรอน ของเสีย หรือกากอาหาร
ซึ่งเปนสวนที่บริโภคไมได เรียกลักษณะการถายทอด
พลังงานนี้วา Ten Percent Law หรือ กฎ 10 เปอรเซ็นต จากการคํานวณทางดานชีววิทยา พบวาผูบริโภคจะ
ไดรับพลังงานเพียง 1 สวน ใน 10 สวน ทําใหลําดับขั้นของการถายทอดพลังงานมีจํากัด ซึ่งสวนใหญจะมี
ประมาณ 4 ขึ้น โดยลําดับสุดทายจะมีพลังงานเหลือนอยที่สุด และเรียกพลังงานที่สูญเสียไปเปนสวนที่ไร
ประโยชน เรียกวา เอนโทรป (Entropy) ตัวอยางแสดงลําดับการถายทอดพลังงาน
ผูผลิต
100,000 kg

ผูบริโภคลําดับ 1
10,000 kg

ผูบริโภคลําดับ 2
1,000 kg

ผูบริโภคลําดับ 3
100 kg

ตัวอยางเชน
ผักกาด
100,000 kg

หนอน
10,000 kg

แมลง
1,000 kg

นก
100 kg

คน
10 kg
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ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ
ในระบบนิเวศหนึ่งๆ จะประกอบดวยสิ่งตางๆ มากมายทีม่ ีความสัมพันธซึ่งกันและกัน แตที่องคประกอบ
หลักๆ จะตองมี คือ พื้นทีห่ รือขอบเขตแหงใดแหงหนึ่ง โดยที่ในพื้นที่นั้นๆ จะตองมีสงิ่ มีชีวิตและไมมีชีวิต ซึ่งทุก
อยางจะมีความสัมพันธตอกัน มีการถายทอดพลังงานและสารอาหารในระบบหรือพื้นที่นั้นๆ ความสัมพันธใน
ระบบนิเวศ จําแนกออกเปน 2 ประเภท คือ
1. ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิต แบงออกเปน 2 พวก
ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกัน
การดํารงชีวิตในธรรมชาติ เราจะพบเห็นการ
รวมกลุมกัน เชน ปลาอาศัยอยูรวมกันเปนฝูง ชาง
รวมกันเปนโขลง ผึ้งอยูรวมกันเปนฝูง นกบินกัน
เปนฝูง ฯลฯ ซึ่งการอยูรวมกันเปนหมูเปนกลุม จะ
ทําใหเกิดความสัมพันธกัน จะมีทั้งผลดีและผลเสีย
ตอกลุม

การรวมตัวของสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันเปนกลุม มีผลดี ดังนี้
¾ ทําใหศัตรูเกิดความกลัว ลดการถูกลาได
¾ ทําใหเกิดความสามัคคีหรือความอบอุน และชวยเหลือ ซึ่งกันและกัน
¾ ชวยใหเพิ่มโอกาสในการผสมพันธุไดหลากหลายทําใหสามารถดํารงเผาพันธุอยูได ฯลฯ
การรวมตัวของสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันเปนกลุม มีผลเสีย ดังนี้
¾ ทําใหเกิดการแกงแยงอาหาร ที่อยูอาศัย หรือสิ่งอื่นๆ เนื่องจากสัตวชนิดเดียวกันตองการอาหาร
และปจจัยตางๆ เหมือนกัน
ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตตางชนิดกัน
ในระบบนิเวศหนึ่งๆ จะมีสงิ่ มีชีวิตหลายชนิดอยูรวมกัน ซึ่งการอยูรวมกันของสิ่งมีชีวิตตางชนิดกัน มีทั้ง
ฝายที่ไดประโยชน และฝายที่เสียประโยชน หรือทั้งสองฝายไดประโยชนรวมกัน หรือฝายใดฝายหนึ่งไดประโยชน
และอีกฝายเสียประโยชน และไมเสียประโยชนก็ได โดยที่แตละชนิดจะมีความสัมพันธลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
เพื่อใหงายตอความเขาใจ จึงมีการใชเครื่องหมายตอไปนี้แสดงความสัมพันธระหวางกลุม
สิ่งมีชีวิตที่อาศัยรวมกัน ดังนี้
+ หมายถึง การไดประโยชนจากอีกฝายหนึ่ง หรือสภาพการณที่กอใหเกิดผลดี
- หมายถึง การเสียประโยชนใหอีกฝายหนึ่ง
0 หมายถึง การไมไดประโยชน แตก็ไมเสียประโยชน
ก. ภาวะพึ่งพากัน (Mutualism) ใชสัญลักษณ +/+ หมายถึง ความสัมพันธและการอาศัยอยูรวมกัน
ของสิ่งมีชีวิตตางชนิดกัน ที่ทั้งสองฝายไดประโยชนรวมกัน แยกจากกันไมได คือ ถาขาดฝายใดฝายหนึ่งอาจจะไม
สามารถมีชีวิตอยูได หรืออาจมีชีวิตอยูไดแตอาจจะไมดีเทาเมื่ออยูรวมกัน เชน
 ปูเสฉวนกับดอกไมทะเล โดยที่ปูเสฉวนทําหนาที่เปนแหลงยึดเกาะของดอกไมทะเล และ
ชวยใหดอกไมทะเลเคลื่อนทีไ่ ปที่ตางๆ ไดเพือ่ หาอาหาร ในขณะเดียวกันดอกไมทะเลมีเข็มพิษชวยปองกันศัตรูให
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ปูเสฉวน ดังนั้นปูเสฉวนจึงอาศัยดอกไมทะเลเปนเกราะกําบัง และดอกไมทะเลไดรบั ประโยชนจากปูเสฉวนให
สามารถเคลื่อนที่ไปหาแหลงอาหารที่สมบูรณ
 ไลเคน (lichen) คือ การดํารงชีวิตรวมกันของ
รากับสาหราย ซึ่งเปนการอยูแบบที่สิ่งมีชีวติ ทั้ง 2 ชนิดตางก็ไดรับ
ประโยชน
สาหรายมีสเี ขียวสรางอาหารเองไดโดยกระบวนการ
สังเคราะหดวยแสงแตตองอาศัยความชื้นจากรา
สวนราไดรับธาตุ
อาหารจากสาหราย
ไดแก ไนโตรเจนจากการ
ตรึง
ไนโตรเจน นอกจากนั้นราบางชนิดอาจสรางสารพิษ ซึ่งปองกันไมให
สัตวอื่นกินไลเคนเปนอาหาร และรายังสรางกรดชวยในการละลาย
หินและเปลือกไม ชวยในการละลายหินและเปลือกไม ทําใหไลเคน
ดูดซับธาตุอาหารไดดี
 โปรโตซัวในลําไสปลวก เปนการอาศัยของ
สิ่งมีชีวิตสองชนิดที่พึ่งพาอาศัยกันโดยที่โปรโตซัวจะอาศัยอยูใน
ทางเดินอาหารของปลวก
เมื่อปลวกกัดกินเซลลูโลสหรือเนื้อไม
ปลวกจะยอยเซลลูโลสไมไดแตโปรโตซัวทําหนาที่ยอยเซลลูโลสให
ปลวก ทําใหทั้งปลวกและโปรโตซัวไดกินอาหาร ซึ่งทั้งสองจะ
แยกกันไมได ถาแยกกันทั้งคูจะไมเจริญเติบโต

แบคทีเรียที่อาศัยอยูในสําไสใหญของ
คน แบคทีเรียไดรับอาหารและที่อยูอาศัยจากลําไสของคน สวนคนจะไดรับวิตามินบี 12 จากแบคทีเรีย
ข. ภาวะการไดประโยชนรวมกัน (Protocooperation) ใชสัญลักษณ +/+ หมายถึง ความสัมพันธ
หรือการอาศัยอยูรวมกันของสิ่งมีชีวิตตางชนิดกัน ซึ่งสามารถดํารงชีวิตไดอยางอิสระโดยลําพัง แตเมื่ออาศัยอยู
รวมกันตางฝายตางไดรับประโยชนซึ่งกันและกัน เชน
 นกเอี้ยงกับควาย โดยที่นกเอี้ยงชวยจิก
แมลงตางๆ บนหลังควายเปนอาหาร สวนควายก็ไดนกเอี้ยงชวย
กําจัดแมลงตางๆ ให และนกเอี้ยงยังชวยเตือนสัญญาณอันตราย
ใหควายเมื่อมีอันตรายนกเอี้ยงจะบิน
 แมลงกับดอกไม โดยแมลงดูดน้ําหวานจาก
ดอกไมเปนอาหาร ในขณะเดียวกันแมลงก็ชวยในการผสมเกสรให
ดอกไม
 มดดํากับเพลี้ย เพลี้ยไดรับประโยชนในการ
ที่มดดําพาไปดูดน้ําเลี้ยงที่ตนไม และมดดําก็จะไดรับน้ําหวาน
 ซีแอนีโมนีกับปูเสฉวน ซีแอนีโมนีชวยพรางตัวใหปูเสฉวน สวนปูใหเศษอาหารทีก่ ัดกินแก
ซีแอนีโมนี และพาซีแอนีโมนี เคลื่อนที่ไปหาแหลงอาหารใหมๆ
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ค.
ภาวะอิงอาศัยหรือภาวะเกื้อกูล (commensalism) ใชสญ
ั ลักษณ +/0 หมายถึง
ลักษณะหนึ่งของการอยูรวมกันของสิ่งมีชีวิต 2 ชนิด โดยที่สิ่งมีชีวิตฝายหนึ่งไดประโยชน สวนอีกฝายหนึ่งไมได
และไมเสียประโยชน เชน
ง.
 ปลาฉลามกับเหาฉลาม เหาฉลาม
เปนปลาชนิดหนึ่งที่เกาะติดกับทองของปลาฉลามอาศัยกินเศษ
อาหารจากปลาฉลาม
สวนปลาฉลามก็ไมไดและไมเสีย
ประโยชนแตอยางใด
 พลูดางกับตนไมใหญ พลูดางอาศัย
รมเงาและความชื้นจากตนไมโดยตนไมไมไดประโยชนแต
ขณะเดียวกันก็ไมเสียประโยชนอะไร
 กลวยไมกับตนไมใหญ กลวยไมใชรากเกาะตนไมใหญโดยไมไดแยงอาหารจากตนไมเพราะ
กลวยไมสามารถสรางอาหารเองได
ตนไมใหญเปนฝายเกื้อกูลใหที่อยูอาศัยแกกลวยไม
 นกทํารังบนตนไม โดยที่นกใชตนไมเปนที่อยูอาศัย ตนไมก็ไมไดเสียประโยชนแตอยางไร
 เถาวัลยหรือไมเลื้อยบนตนไมใหญ โดยไมไดใชรากแทงเขาไปในลําตนใหญเพียงแตอาศัย
ตนไมใหญเพื่อตองการรับแสงเทานั้น สวนตนไมใหญก็ไมไดเสียประโยชนแตอยางใด
 เพรียงที่อาศัยเกาะบนผิวหนังของวาฬเพื่อหาอาหาร วาฬไมไดประโยชน แตก็ไมเสีย
ประโยชน
ง. ภาวะปรสิต (Parasitism) ใชสัญลักษณ +/- หมายถึง การอยูรวมกันของสิ่งมีชีวิตสองชนิดที่ฝาย
หนึ่งเปนฝายถูกอาศัย หรือ host และอีฝายหนึ่งเปนผูอาศัย หรือ Parasite ซึ่งปรสิตสามารถแบงออกเปน 2 แบบ
คือ
 ปรสิตภายนอก เชน กาฝากบนตนไม
เหากับคน ไรกับไก โดยที่กาฝาก เหา ไร เปนปรสิตที่แยง
อาหารหรือดูดเลือด โฮลต คือ ตนไม คน ไก
 ปรสิตภายใน เชน พยาธิอยูในรางกายคน
โดยการแยงอาหาร หรืออาจดูดเลือดคนเปนอาหาร และอาจทําให
คนเปนโรคได โดยที่คนเปนโฮลต พยาธิเปนปรสิต
จ. ภาวะการลาเหยื่อ (Parasitism) ใชสัญลักษณ
+/- หมายถึง ความสัมพันธของสิ่งมีชีวิตตางชนิดกันโดยฝายหนึ่ง
เปนผูลา (Predator) และอีกฝายหนึ่งเปนเหยื่อ (prey) โดยที่ผูลา
จะมีขนาดใหญกวาเหยื่อ เชน นกกินแมลง เสือกินกวาง กบกิน
แมลง กาบหอยแครงดักจับแมลง
ฉ. ภาวะการแขงขัน (Competition) ใชสัญลักษณ /- หมายถึง ความสัมพันธของสิ่งมีชีวิตสองชนิดที่แกงแยงกัน คือ มีความตองการสิ่งใดสิ่งหนึ่งเหมือนกัน เชน
ตนไมสองตนแยงแสงแดดซึ่งกันและกัน หรือเปดกับไกตองการอาหารชนิดเดียวกัน ฯลฯ โดยที่ตางฝายตางเสีย
ประโยชนดวยกันทั้งสองฝาย ภาวการณแขงขันจะเปนสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันหรือตางชนิดกันก็ได แตภาวะการ
แขงขันในสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันจะมีความรุนแรงกวาสิ่งมีชวี ิตตางชนิดกัน
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ช. ภาวะการหลั่งสารยับยั้ง (Antibiosis) ใชสัญลักษณ 0/- หมายถึง ความสัมพันธของสิ่งมีชีวิตที่
ฝายหนึ่งไมไดและไมเสียประโยชน เชน ราเพนนิซิเลียมกับแบคทีเรีย โดยเชื้อราผลิตสารตามธรรมชาติแตสารนี้
ทําอันตรายตอแบคทีเรียที่อยูใ กลเคียง แหลงน้ําที่มสี าหรายสีเขียวแกมน้ําเงินมากๆ จะสรางสารพิษชือ่ วา ไอดร
อกซีลามิน (Hydroxylamine) ลงสูแหลงน้าํ เมื่อสัตวน้ําทีอ่ ยูใกลเคียงไดรับสารนี้จะเปนอันตรายตอชีวิต
ซ. ภาวะมีการยอยสลาย (Saprophytism) ใชสัญลักษณ +/0 หมายถึง ความสัมพันธของสิ่งมีชวี ิต
กับซากของสิ่งมีชีวิต โดยที่ฝายถูกยอยจะเปนซาก หรือซากสัตวที่ตายแลว สวนผูยอยสลายจะไดอาหารจากการ
ยอยซากสิ่งมีชวี ิตเหลานั้น ผูยอยสลาย เชน แบคทีเรีย เห็ด รา โดยการหลั่งน้ํายอยหรือเอนไซมออกมายอยซาก
สิ่งมีชีวิตแลวดูดสารทีไ่ ดจากการยอยไปเปนอาหารเขาสูรา งกาย เชน ราบนขนมปง เห็ดราบนขอนไมผุ
แบคทีเรียบนซากสิ่งมีชีวิต
ฌ. ภาวะการกระทบกระเทือน (Amensalism) ใชสัญลักษณ 0/- หมายถึง ความสัมพันธของ
สิ่งมีชีวิต 2 ชนิดที่อยูใกลเคียงกัน โดยฝายหนึ่งไมไดและไมเสียประโยชน สวนอีกฝายเสียประโยชน ซึ่งฝายแรก
อาจตั้งใจหรือไมตั้งใจใหฝายหลังสูญเสียประโยชน เชน ตนไมใหญบังแสงตนไมเล็ก ทําใหตนไมเล็กไมเจริญ
เทาที่ควร
ญ. แบบเปนกลางตอกัน (Neutralism) ใชสัญลักษณ 0/0 หมายถึง ความสัมพันธของสิ่งมีชีวิต 2
ฝายไมไดและไมเสียประโยชน เชน แมงมุมกับวัวในโรงนา แมงมุมกินแมลงเปนอาหาร วัวกินหญาเปนอาหาร
5.2 การหมุนเวียนของแรธาตุในระบบนิเวศ
การหมุนเวียนของแรธาตุและการถายทอดพลังงานเปนหัวใจสําคัญของระบบนิเวศ
โดยมีสังคมของ
สิ่งมีชีวิตเปนตัวควบคุมขบวนการทั้งสองและทําใหระบบนิเวศคงอยูได การหมุนเวียนของแรธาตุเปน วัฏจักรจาก
สิ่งแวดลอมเขาสูสิ่งมีชีวิตและจากสิ่งมีชีวิตถูกปลดปลอย
ออกสูสิ่งแวดลอมอีกหมุนเวียนสับเปลี่ยนกันไป แร
ธาตุที่จัดวาเปนหัวใจสําคัญในการดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตไดแก C H N O P และ S ซึ่งเปนองคประกอบหลัก
ของโปรโตรพลาสซึมและเอนไซม สวนธาตุอื่นจําเปนในขบวนการเมตาบอลิซึม เนื่องจากแรธาตุเหลานี้จะมีการ
หมุนเวียนระหวางสวนที่มีชีวิตและ ไมมีชีวิตในระบบนิเวศ จึงทําใหเกิด วัฏจักรชีวธรณีเคมี ( Biogeochemical Cycle)
ในธรรมชาติสภาวะแวดลอม ไดแก แรธาตุและ
สารตางๆ จะถูกนําไปใชโดยสิ่งมีชีวิตเปนสวนใหญ
และ ในบางกิจรรมของการดํารงชีวิตก็มีการปลอยสารบาง อยางกลับคืนสูธ รรมชาติดวยในลักษณะหมุนเวียน
กันเปนวัฏจักร
ในระบบนิเวศน ทั้งสสารและแรธาตุตางๆ จะถูกหมุนเวียนกันไปภายใตเวลาที่เหมาะสมและมีความสมดุล
ซึ่งกันและกัน วนเวียนกันเปนวัฏจักรที่เรียกวา วัฏจักรของสสาร (matter cycling ) ซึ่งเปรียบเสมือนกลไก
สําคัญ ที่เชื่อมโยงระหวาง สสารและพลังงานจากธรรมชาติสูสิ่งมีชีวิตแลวถายทอดพลังงานในรูปแบบของการกิน
ตอกันเปนทอดๆ ผลสุดทายวัฏจักรจะสลายในขั้นตอนทายสุดโดยผูยอยสลายกลับคืนสูธรรมชาติ วัฏจักรของสสาร
ที่มีความสําคัญตอสมดุลของระบบนิเวศน ไดแก วัฏจักรของน้ํา วัฏจักรของไนโตรเจน วัฏจักรของคารบอนและ
วัฏจักรของฟอสฟอรัส
วัฏจักรแรธาตุที่สําคัญ ไดแก

1. วัฏจักรคารบอน (Carbon Cycle )
C เปนธาตุองคประกอบหลักที่สําคัญที่พบในรูปของสารอินทรีย ไดแก โปรตีน คารโบไฮเดรต ไขมัน
เปนตน วัฏจักรของ C มีลักษณะที่ไมซับซอน และมี
การหมุนเวียนกลับอยางรวดเร็ว ธาตุ C มีแหลง

เอกสารประกอบการเรียนการสอนรายวิชา 006005 การจัดการสิ่งแวดลอมฯ (กลุมเทียบโอน CE)

15

สะสมทีส่ ําคัญอยูในบรรยากาศ ซึ่งมีอยูประมาณ 0.03 % ในบรรยากาศ C อยูในรูปของกาซ CO2 นอกจากนี้
ยังพบอยูในรูปสารประกอบ HC ที่นํามาใชเปนเชื้อเพลิง
เชน น้ํามันดิบ กาซธรรมชาติ เมื่อเกิด
การเผาไหมจะให กาซ CO2 กลับสูบรรยากาศ C ที่เปนองคประกอบในพืชไดมาจากกระบวนการสังเคราะหแสง

หลังจากนั้นจะถูก
ถายทอดไปยังผูบริโภคลําดับตางๆ CO2 ที่เกิดจากการหายใจ การเผาไหม และการ
ยอยสลายซากสิ่งมีชีวิต ก็จะกลับสูบรรยากาศไดอีก ดังแผนภาพ

ภาพแสดงการหมุนเวียนของคารบอน

2. วัฏจักรไนโตรเจน (Nitrogen Cycle )
ธาตุ N เปนธาตุที่มีอยูในทุกโมเลกุลของคลอโรฟลดและโปรตีน ธาตุ N จึงมีความสําคัญตอ สิ่งมีชีวิต
N มีมากในอากาศ 78 % ของอากาศทั้งหมด สิ่งมีชวี ิตสวนใหญจะไมสามารถนํา N ในบรรยากาศมาใชเปน
องคประกอบของรางกายไดโดยตรง
แตจะใชไดเมื่ออยูในสภาพสารประกอบแอมโมเนีย ไนไตรท และ
ไนเตรด N ในบรรยากาศจึงตองเปลี่ยนรูปใหอยูในสภาพ ที่สิ่งมีชีวิตสวนใหญจะใชได จึงตองประกอบดวย
ขบวนการตรึงไนโตรเจน (Nitrogen Fixation) ขบวนการสรางแอมโมเนีย (Ammonification) ขบวนการสราง
ไนเตรด (Nitrification) และขบวนการสรางไนโตรเจน (Denitrification) ขบวนการทั้ง 4 ตองอาศัยแบคทีเรีย
และจุลินทรียอื่นจํานวนมาก จึงจะทําใหเกิดสมดุลของวัฏจักร
วัฏจักรไนโตรเจนประกอบดวย 4 ขั้นตอน
1. การตรึงไนโตรเจน (Nitrogen Fixation)
เปนการเปลีย่ นรูปไนโตรเจนในอากาศใหกลาย
เปนองคประกอบในโมเลกุลของสารอินทรีย
ยูเรีย โปรตีน กรดนิวคลีอิก มีกระบวนการที่เกี่ยวของ 2 กระบวนการ คือ

เชน

ก. กระบวนการทางกายภาพโดยอาศัยพลังงาน
จากปรากฏการณธรรมชาติ เชน ฟาแลบ ฟาผา และการตกของอุกกาบาต เมื่อเกิดฟาแลบ อุณหภูมิ
ของ อากาศสูงขึ้น จะเกิดการรวมตัวของ O2 และ N2 เมื่อฝนตกลงมาออกไซดของไนโตรเจนจะละลายน้าํ ได
เปนสารละลายกรดออน ๆ เกิดเปนสารประกอบไนเตรดในดิน ดังสมการ
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2NO
2NO2
2HNO3 ¨ NO

ข. กระบวนการทางชีวภาพโดยจุลินทรีย 2 พวก คือ
1. พวกดํารงชีพเปนอิสระ ไดแก แบคทีเรียจําพวก Clostridium Azotobacter สาหรายสีเขียวแกมน้ําเงิน
2. พวกดํารงชีพแบบพึ่งพา ไดแก แบคทีเรียจําพวก Rhizobium ในปมรากพืชตระกูลถั่ว
2. การสรางแอมโมเนีย (Ammonification)
เปนกระบวนการสรางแอมโมเนียจากการสลายสิ่งขับถาย และซากอินทรีย โดยพวก Ammonifying
bacteria เชน Bacillus sp. , Proteus sp. เปนตน นอกจากนี้แอมโมเนียยังไดจากแหลงอื่น ๆ เชน การระเบิด
ภูเขาไฟ และกระบวนการ Nitrate reduction
dead organic matter
NH3
3. การสรางไนเตรด (Nitrification)
คือ ขบวนการเปลี่ยนแอมโมเนียใหเปนไนไตรทและไนเตรด ขบวนการนี้เกิดขึ้น เนื่องจากพืชสวนใหญ
และแบคทีเรียบางชนิดไมสามารถนํา
ไนโตรเจนในรูปของแอมโมเนียไปใชได จึงตองอาศัยการทํางานของ
แบคทีเรียที่ทาํ หนาที่เปลี่ยน
แอมโมเนียใหเปนไนเตรดกอน แบคทีเรียพวกนี้ไดแก Nitrosomonas (
เปลี่ยนแอมโมเนีย ใหเปนไนไตรท) Nitrosobacter ( เปลี่ยนไนไตรท ใหเปนไนเตรด) ดังสมการ
Nitrosobacter

Nitrosomonas

NH3

NO2

NO3

ไนเตรดที่อยูในดินที่เกิดขึ้นจากกระบวนการนี้มีทางที่จะเปลี่ยนแปลงตอไปได 4 ทาง คือ
1. จุลินทรียในดินนําไปใชประโยชน
2. พืชชั้นสูงนําไปใชประโยชน
3. สูญหายไปจากดินโดยขบวนการชะลาง เนื่องจากไนเตรดละลายน้าํ งาย
4. สูญหายไปจากดินในรูปกาซ
4. การสรางไนโตรเจน (Denitrification)
เปนกระบวนการเปลีย่ นแปลงจากไนไตรทและ
ไนเตรดใหเปนไนโตรเจนในบรรยากาศใหม เกิด
โดย การกระทําของแบคทีเรียพวก Denitrifying bacteria เชน Micrococceus
Achromobacter เปน
ตน bacteria พวกนี้อาศัยอยูในดินลึก ๆ และในตะกอนที่ทับถมใตแหลงน้ํา ซึ่งมี O2 นอยมาก จึงใชเกลือไน
เตรดแทน O2 ในการหายใจ ทําใหไดกาซ N2 กลับคืนสูบรรยากาศ ดังสมการ
NO3-

NO2-

N2

โดยกระบวนการนี้ยังมีมาก ความอุดมสมบูรณของดินจะลดลง แตกระบวนการนี้จะไมเกิดหากมีการ
พรวนดินใหรวนซุย ทําใหมี O2 เพียงพอ
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ภาพแสดงการหมุนเวียนของไนโตรเจน

3. วัฏจักรออกซิเจน (Oxygen Cycle )
O2 เปนธาตุทมี่ ีความสําคัญในการดํารงชีวิตทุกชนิด O2 อยูในอากาศประมาณรอยละ 21 และเปน
องคประกอบทางเคมีของน้ํารวมทั้งอยูในรูปของออกไซดและเกลือและสารประกอบตางๆ อีกในปริมาณมาก แต
สิ่งมีชีวิตสวนใหญใช O2 ในอากาศเพื่อการดํารงชีวิต แหลงผลิต O2 ที่สําคัญอีกก็คือ ไดจากกระบวนการสังเคราะห
แสงของพืช ชวยทําให O2
วัฏจักรออกซิเจน เริ่มจากสิ่งที่มีชีวิตทั้งพืช สัตว และมนุษยหายใจเอา O2 ในบรรยากาศทั้งในรูปของ
O2 อิสระ และ O2 ที่เปนสารประกอบ โดยกระบวนการหายใจทั้งในพืช สัตว และมนุษย เมื่อมีกระบวนการ
หายใจเกิดขึ้นก็จะไดพลังงานออกมาพรอมทั้งคายกาซ CO2 ออกสูบรรยากาศ ในขณะเดียวกันพืชก็ดูดกาซ CO2
ไปใชในกระบวนการสังเคราะหแสง และคาย O2 ออกมาสูบรรยากาศแลวมนุษย สัตว และพืช ก็หายใจเอากาซ
O2 ไปใชในกระบวนการหายใจอีกเปนวัฏจักร
O2
♠
♠
♠
♠

จะพบอยูในรูปตาง ๆ หลายแบบ คือ
ในรูปของกาซหรือโมเลกุลของ O2 ในอากาศ
ในรูปของ H2O
ในรูปของ CO2 ในรูปของสารประกอบ
ในรูปของธาตุ เชน หินปูน (CaCO3)

4. วัฏจักรฟอสฟอรัส (Phosphorus Cycle
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P เปนธาตุที่จาํ เปนตอการดํารงชีวิต เปนองคประกอบสําคัญของ DNA เยื่อหุมเซลล กระดูก และฟน
และมีความสําคัญตอระบบการสงพลังงานของรางกาย วัฏจักรฟอสฟอรัสจะแตกตางจาก วัฏจักรอื่นๆ เนื่องจาก
P ไมมีในบรรยากาศ มีแตในดินและในน้ํา ซึ่งจะมีการหมุนเวียนจากดินไปสูทะเลและจากทะเลกลับสูดนิ เรียกวา
กระบวนการตกตะกอนในรูปของฟอสเฟต (PO4) โดยที่ O2 มีบทบาทสําคัญตอวัฏจักรของ P
วัฏจักรของ P เริ่มจากการทีห่ ินฟอสเฟตทีอ่ ยูในทะเลถูกกระแสน้ํา กระแสลมพัดโกรกทําใหเกิดการสึก
กรอน เปนตะกอนสะสมอยูในทะเลในรูปของสารละลาย เมื่อสิ่งมีชีวิตในทะเลทั้งพืชและสัตวกินหรือดูดเขาไปก็
สะสมอยูในสิ่งมีชีวิตเหลานั้น และมีการสงผานไปยังสิ่งชีวิตอื่นๆ โดยกินตอกันเปนทอดๆ ในรูปของหวงโซอาหาร
เมื่อสิ่งมีชีวิตตางๆ ตายลงก็เปนฟอสเฟตตอไป ในที่สุดก็สะสมอยูในดิน พืชก็ดูดไปใชในการเจริญเติบโต และถูก
สงไปยังสัตวกินพืชตอไป
สวน P ที่อยูในทะเลจะถูกสิ่งมีชีวิตเล็กๆ ในทะเลดูดไปใชแลวเขาสูห วงโซอาหาร มีการถายทอดตอไป
และเมื่อสิ่งมีชีวติ เหลานั้นตายลงก็ตกตะกอนอยูในดินในหินตอไปเปนวัฏจักร
ดังแผนภาพ

ภาพแสดงการหมุนเวียนของฟอสฟอรัส
ปจจุบันแหลงฟอสเฟตทีส่ ําคัญ คือ ผงซักฟอกที่มีฟอสเฟตเปนสวนประกอบ เมื่อมีการปลอยน้ําทิ้งลงสู
แมน้ําจะทําใหเกิดการสะสมฟอสเฟตในน้ํา ทําใหพืชน้ําเจริญเติบโตไดอยางรวดเร็วทําใหน้ําเสีย เนื่องจากพืชน้ํา
ตองการออกซิเจนมากขึ้น
และฟองของผงซักฟอกจะเปนตัวกั้นไมใหมีการแลกเปลี่ยนออกซิเจนในน้ําและใน
อากาศ จึงทําใหปริมาณออกซิเจนในน้ําลดลง เปนสาเหตุใหเกิดมลพิษน้ํา นอกจากนี้ไดนําปุยฟอสเฟตมาใชใน
การเกษตรและขยะมูลฝอยตางๆ ที่อุดมไปดวยสารอินทรีย ซึ่งเปนการเพิ่มปริมาณฟอสเฟตมากขึ้น โดยที่วัฏจักร
ฟอสฟอรัสจะสัมพันธกับมลพิษทางน้ํา

5. วัฏจักรกํามะถัน (Sulfur Cycle )
กํามะถันเปนธาตุเปนองคประกอบสําคัญของโปรตีน ในธรรมชาติจะพบกํามะถันในรูปของสารประกอบ
ตางๆ เชน ไฮโดรเจนซัลไฟด (HS2) ในรูปของซัลเฟต (SO4) และซัลไฟต (SO2)
กํามะถันในรูปอินทรียสารในพืชและสัตวจะถูกยอยสลายเปน HS2 โดยแบคทีเรียพวกซัลเฟอรออกซิไดซิง
(Sulfur - Oxidizing) เปลี่ยนใหเปนสารประกอบซัลเฟต เชน แอมโมเนียซัลเฟต (NH4)2 SO4 ซึ่งเปนรูปที่พืช
สามารถนําไปใชไดโดยตรง สําหรับกํามะถันในพืชและสัตวบางสวนที่ไมถูกยอยสลายอาจทับถมแลวรวมตัวอยูใน
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รูปของถานหินหรือน้ํามัน เมื่อถูกเผาไหมจะถูกเปลี่ยนรูปใหเปนพวกซัลไฟต เมื่อรวมตัวกับความชื้นจะอยูในรูป
ซัลเฟต ซึ่งพืชนําไปใชได

สารประกอบพวกซัลเฟต อาจถูกเปลี่ยนโดยแบคทีเรียพวกซัลเฟอร ออกซิไดซิง (Sulfur - Oxidizing)
ใหอยูในรูปของไฮโดรเจนซัลไฟด (HS2) ได และสามารถกลับมาอยูในรูปซัลเฟตไดอีกครั้งตามวัฏจักร ดัง
แผนภาพ

ภาพแสดงการหมุนเวียนของกํามะถัน ที่มา ดุสิต เวชกิจ ,2540
การหมุนเวียนของแรธาตุในระบบนิเวศ จะมีการสูญเสียแรธาตุออกไปนอกระบบไดหลายสาเหตุ เชน
มนุษยตัดไมทําลายปาทําใหดนิ ขาดความชื้น ขาดความอุดมสมบูรณได การที่ดินถูกลมหรือน้ําพัดพาหนาดินก็ทํา
ใหมีการสูญเสียแรธาตุได หรือการมีสัตวอพยพออกจากระบบนิเวศก็เปนสาเหตุทําใหมีการสูญเสียแรธาตุออกจาก
ระบบนิเวศเชนกัน ฯลฯ ดังนั้นตองมีการปองกันไมใหมีการสูญเสียแรธาตุออกนอกระบบนิเวศ เพื่อใหระบบนิเวศ
อยูในภาวะสมดุล
ความสมดุลของระบบนิเวศ
คุณสมบัติที่สาํ คัญประการหนึ่งของระบบนิเวศคือ
มีกลไกในการปรับสภาวะตัวเอง(selfregulation)โดยมี
รากฐานมาจากความสามารถของสิ่งมีชีวิตแตละชนิดซึ่ง
เปนองคประกอบของระบบนิเวศนั้นๆคือผูผลิตผูบริโภค
และผูยอยสลายในการทําใหเกิดการหมุนเวียนของธาตุ
อาหารผานสิ่งมีชีวิตถาระบบนิเวศนั้นไดรับพลังงานอยาง
พอเพียงคุณสมบัติที่สําคัญประการหนึ่งของระบบนิเวศ คือ
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มีกลไกในการปรับสภาวะตัวเอง (self regulation) ถาระบบนิเวศนั้นไดรับพลังงานอยางพอเพียง และไมมีอุปสรรค
ขัดขวางวัฏจักรของธาตุอาหารแลวก็จะทําใหเกิดภาวะสมดุล (equili-brium) ขึ้นมาในระบบนิเวศนั้น ๆ โดยมี
รากฐานมาจากความสามารถของสิ่งมีชีวิตแตละชนิดซึ่งเปนองคประกอบของระบบนิเวศนั้นๆคือผูผลิตผูบริโภคและ
ผูยอยสลายในการทําใหเกิดการหมุนเวียนของธาตุอาหารโดยมีองคประกอบและความสัมพันธของสิ่งมีชีวิตแตละ
ชนิด ทําใหแรธาตุและสสารกับสิ่งแวดลอมนั้นไมมีการเปลี่ยนแปลงมาก ซึ่งทําใหระบบนิเวศนั้นมีความคงตัว ทั้งนี้
เพราะการผลิตอาหารสมดุลกับการบริโภคภายในระบบ
นิเวศนั้นการปรับสภาวะตัวเองนี้ ทําใหการผลิตอาหารและการเพิ่มจํานวนของสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ในระบบนั้น
มีความพอดีกัน กลาวคือจํานวนประชากรชนิดใด ๆ ในระบบนิเวศจะไมสามารถเพิม่ จํานวนอยางไมมีขอบเขตได
ถาในระบบนิเวศสิ่งมีชีวิตบางชนิดถูกทําลายไปจะทําใหความสมดุลของระบบนิเวศลดลงเชนบริเวณทุงหิมะ
และขั้วโลกเปนระบบนิเวศที่งายและธรรมดาไมซับซอนเพราะมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยูไมกี่ชนิด พืชก็ไดไดแก ตะไครน้ํา
ไลเคน หญาชนิดตาง ๆ เพียงไมกี่ชนิดและตนหลิว พืชเหลานีเ้ ปนอาหารของกวาง ซึ่งมีอยู 2 ชนิด คือ กวางคาริ
เบียนกับกวางเรนเดีย กวางเปนอาหารของสุนัขปาและคน นอกจากนี้ก็มีหนูนาและไกปาซึ่งเปนอาหารของสุนัข
จิ้งจอกและนกเคาแมวเพราะฉะนั้นในบริเวณหิมะนี้ถาเกิดการเปลีย่ นแปลงจํานวนของสิ่งมีชีวิตในระดับหนึ่งจะมีผล
รุนแรงตอสิ่งมีชีวิตในระดับอื่น ๆ ดวยเพราะมันไมมีโอกาสเลือกอาหารไดมากนัก สิ่งมีชีวิตที่อยูในนี้จึงเปลี่ยนแปลง
เร็ว จนบางชนิดสูญพันธุดังนั้นระบบนิเวศที่ไมซับซอนจึงเสียดุลไดงายมาก เหมือนกับการปลูกพืชชนิดเดียว (mono
cropping) เชนการเกษตรสมัยปจจุบัน เวลาเกิดโรคระบาดจะทําใหเสียหายอยางมากและรวดเร็ว
ระบบนิเวศในภาวะสมดุลจะตองมี Producer Consumer และ Decomposer ในสัดสวนที่เหมาะสมใน
ดานการเปนอาหาร การเปนแหลงที่อยูอาศัย การหมุนเวียนแรธาตุและพลังงานในภาวะสมดุลจะมีผูผลิตมาก ทํา
ใหอาหารสําหรับผูบริโภคอุดมสมบูรณ ผูบริโภคจะเพิ่มมากจนในที่สุด สงผลตอ Producer ทําใหมีจํานวนนอยลง
สุดทายเกิดผลสะทอนกลับไปยังผูบริโภคใหมีจํานวนนอยลง
ในระบบนิเวศหนึ่งๆ จะประกอบไปดวยสิ่งมีชีวิต และสิ่งไมมีชีวิตในบริเวณใดบริเวณหนึ่งซึ่งมีชีวิตจะมี
ความสัมพันธกบั สิ่งมีชีวิตดวยกันในรูปของการเกื้อกูลกัน แกงแยงกัน พึ่งพาอาศัยกัน หรือสงผลกระทบตอกันได
นอกจากนี้สิ่งมีชีวิตจะมีความสัมพันธกับสิ่งแวดลอมที่ไมมชี ีวิต เชน แสงสวาง อุณหภูมิ ความชื้น ธาตุอาหาร
สภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ กาซในบรรยากาศ ดิน น้ํา ฯลฯ ซึ่งปจจัยสิ่งแวดลอมดังกลาวจะมีบทบาทสําคัญ
ในการดํารงชีวติ ของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ โดยมีดวงอาทิตย เปนตน พลังงานในระบบนิเวศ ซึ่งพืชสีเขียวจะเปน
ผูนําพลังงานแสงอาทิตยมาใชในการสังเคราะหแสง โดยเปลี่ยนพลังงานแสงเปนพลังงานเคมีสะสมอยูใ นพืชหรือ
ผูผลิต สัตวซึ่งเปนผูบริโภคจะกินพืชเปนอาหาร แลวถายทอดพลังงานจากผูผลิตไปยังผูบริโภคลําดับตางๆ ในรูป
ของหวงโซอาหาร และสายใยอาหาร ในระบบนิเวศหนึ่งๆ จะมีการหมุนเวียนของแรธาตุในระบบนิเวศ โดยมีผู
ยอยสลายมีบทบาทสําคัญ มนุษยมีบทบาทสําคัญที่ทําใหระบบนิเวศเกิดการเปลีย่ นแปลงหรือเสียสมดุล ดังนั้นการ
เรียนรูเ รื่องระบบนิเวศจะชวยใหรูจักรักษาระบบนิเวศใหอยูในภาวะสมดุล
เพื่อใหมนุษยและสิ่งมีชีวิตสามารถ
ดํารงชีวิตอยูในระบบนิเวศอยางยั่งยืนสืบไป

บทที่ 2
ทรัพยากรมนุษย
วิวัฒนาการแรกเริ่มของพืชและสัตวตามหลักฐานซากสิ่งมีชีวิตโบราณ และอายุของหินตามยุคตาง ๆ

มนุษยเปนทรัพยากรทีส่ ําคัญยิ่งตอการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอมบนโลกนี้ เราจะพบวาในแตละภูมิภาคของ
โลกการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ของสภาพแวดลอมมีสาเหตุมาจากหลายปจจัย และสาเหตุสาํ คัญประการหนึ่งคือ การ
กระทําของมนุษย ซึ่งถาพิจารณาแลวในเรื่องประชากรมนุษยนั้นมีประเด็นสําคัญอยู 2 ประการ คือ การ
เปลี่ยนแปลงจํานวนของประชากรมนุษย กับ อัตราความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม
สิ่งเหลานี้สงผลตอ
สภาพแวดลอมทั้งทางดานบวกและลบ การทําความเขาใจถึงปรากฏการณทางประชากรมนุษยจึงเปนรากฐานสําคัญ
ประการหนึ่งของการเขาใจปญหาสิ่งแวดลอมที่กําลังเปนอยู

ประวัติความเปนมาของมนุษย และวิวัฒนาการของมนุษย
ในการจําแนกสิง่ มีชีวิต (Taxonamy) ของมนุษยมีความเกี่ยวพันใกลชิดกับพวกไพรเมท (Primate) ไดแก
ลิงชนิดตางๆ ทั้งทางกายวิภาค และสรีรภาพ ทําใหเห็นไดวาแยกมาจากบรรพบุรุษ เดียวกัน
การเกิดมนุษย - มนุษยจัดอยูในจําพวกสัตวเลี้ยงลูกดวยนม และมีบรรพบุรุษรวมกับลิง (Ape)
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วิวัฒนาการระหวางลิงกับคน คือ จุดไหน
Robert Ardrey ตั้งสมมติฐานการลาเหยือ่ โดยชี้ใหเห็นวามนุษยแยกจากลิงตรงจุดทีม่ นุษยกินเนื้อสัตว
เปนอาหาร ลิงกินพวกพืชเปนอาหาร และพบวาสมองมนุษยเริ่มมีขนาดใหญกวาสัตวอื่น ๆ เนื่องจาก
การ
กินที่ผิดแปลกจากสัตวอื่นๆ
วิวัฒนาการ(Evolution) คือ การเปลีย่ นแปลงอยางชาๆโดยผานกรรมวิธอี ันสลับซับซอน และใชเวลานาน
วิวัฒนาการของมนุษย คือ การเปลีย่ นแปลงจาก สิ่งมีชีวิตเล็กๆ ที่มีความสลับซับซอน และถายทอด
ทางพันธุกรรมตอกันมาเปนเวลายาวนานจนกลายเปนมนุษย ตามทฤษฎีของ Charles R. Darwin บิดาแหงวิชา
พันธุศาสตร เชื่อวามนุษยวิวัฒนาการมาจากสัตวชั้นต่ํา จากสัตวเซลลเดียว มาเปนสัตวหลายเซลล
สัตวน้ํา
สัตวครึ่งบกครึ่งน้ํา
สัตวไมมกี ระดูกสันหลัง
สัตวมีกระดูกสันหลัง
สัตวเลื้อยคลาน
สัตวที่มีปกบินได
สัตวกระโดดได
สัตวขนาดใหญ
สัตวเลือดอุน
สัตวเลี้ยงลูกดวยนม
ลิง
มนุษยวานร
(ซิมแปนซี อุรังอุตัง กอริลลา) และเปนมนุษยตามลําดับ
จากการศึกษาดานมนุษยวิทยา สามารถลําดับ

สายบรรพบุรุษกอนที่จะเปนมนุษยได 3 ขั้น คือ

1. ขั้นลิงคน อสตราโลฟเดตัส (Australopithecus)
เปนลิงที่มีฟนคลายมนุษยสมัยแรก ๆ มาก ยังไมใชสัตวที่กินเนื้อสัตวโดยตรง ไมชํานาญในการลาสัตว
เทากับการเสาะแสดงหาอาหาร เปนสัตวรางเล็ก สูงเพียง 4 ฟุต น้ําหนักประมาณ 40-50 ปอนด เริ่มเดินตัวตรง
ลิงคน Australopithecus พบซาก
บาง หัวกะโหลกบรรจุสมองขนาดประมาณ 400 cm3 พอ ๆ กับลิงกอลิลา
ในทวีปแอฟริกาทางใต
2. ขั้นมนุษยวานร (Ape man)
มีลักษณะคลายมนุษยมากขึ้น คือ เดินตรงมีแบนเคลื่อนไหวอยางอิสระ ตาม……ชัดเจน มีสมองฉลาดมากกวา
สามารถพูดได ตัวอยางมนุษยวานรที่นักโบราณคดี และนักมนุษยวิทยากลาวถึงบอย ๆ ไดแก มนุษยชวา (Java
man) และมนุษยปกกิ่ง (Peking man)
♣ มนุษยชวาขุดพบที่เกาะชวา โดยนักฟสิกสชาวฮอลันดา ชื่อ Eugene Dubois โดย มนุษยชวา เปน
มนุษยวานรที่มมี ันสมองใหญกวาลิงทั่วไป เนื้อที่บรรจุสมอง 750 - 940 cm3 กะโหลกศีรษะหนา เบาตาลึก โหนก
คิ้วสูงกวามนุษยปจจุบัน ขากรรไกรกวางเปนมนุษยที่มีชีวิตอยูเมื่อประมาณ 500,000 ปมาแลว
♣ มนุษยปกกิ่ง (Peking man) ขุดพบที่ตําบล จูดูเทียน ใกลกรุงปกกิ่ง หลังจากขุดพบมนุษยชวา จาก
หลักฐานทราบวา มนุษยปกกิ่งมีความเจริญมากกวามนุษยชวามีมันสมองใหญกวา มีความจุประมาณ 1000-1250
cm3 หนาผากบางกวามนุษย ความสูงประมาณ 5 ฟุต มีฟนคลายมนุษย มีอายุเมื่อประมาณ 300,000 - 400,000
ปมาแลว
3. ขั้นเปนมนุษย
มีลักษณะคลายมนุษยปจจุบันมาก ฉลาด โดยมนุษยที่กลาวถึงมากไดแก มนุษย Neanderthal และมนุษย
Cro - Magnon
♦ มนุษยNeanderthal เปนมนุษยถ้ําพบในประเทศฝรั่งเศส เปนมนุษยที่มีรูปรางเตี้ยล่าํ
นองสั้นมาก ขนาดสมองใกลเคียงกับมนุษยวานร เครื่องมือเครื่องใชทําดวยหิน

มีมือ และ
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♦ มนุษย Cro-Magnon คลายมนุษยปจจุบันอยางแทจริง พบที่ถ้ํา Cro - Magnon ทางตอนกลางของ
ประเทศฝรั่งเศส มีอายุประมาณ 35,000 ป ลักษณะรูปรางตั้งตรงและไมเตี้ยจนเกินไป ขนาดมันสมอง 1611 cm3
มีความสามารถทําเครื่องมือเครื่องใชที่ดี โดยมนุษย Cro-Magnon มี
3 เผา คือ เผามองโกลอยด เผาคอเค
ซอยล เผานิกรอย

วิวัฒนาการของมนุษยในยุคตาง ๆ

มือ เทา ของลิงชนิดตาง ๆ และมือ เทา ของมนุษย

กะโหลกศรีษะของสัตว และมนุษย
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ทฤษฎีประชากร
ตามนิยามของวิชาประชากรศาสตร ประชากร (population) หมายถึงกลุมสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันที่มาอยู
รวมกันในที่แหง ๆ หนึ่ง โดย population มาจากภาษาลาตินวา populus หมายถึง จํานวนประชากรที่อาศัยอยูในที่
แหงๆ หนึ่ง ในอาณาเขตหนึ่ง หรือในโลก เชน ประชากรของไทยทีอ่ าศัยอยูในประเทศไทย แตในทางชีวิทยา
ประชากร อาจใชเรียกจํานวนสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ไดอีกดวย ดังนั้นจึงจําเปนตองระบุวา เปนประชากรของอะไร และตอง
มีขอบเขตจํานวนสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ไดอีกดวย ดังนั้นจึงจําเปนตองระบุวา เปนประชากรของอะไร และตองมีขอบเขต
จํากัดดวยวา ณ สถานที่ใด
ในเวลาใด เชน ประชากรนกพิราบ ในพระนคร ป 2510 ซึ่งจะแตกตางไปจาก
ประชากรนกพิราบที่แหงอื่น และในปอื่นๆ
การศึกษาประชากรมีมานานในสมัยโรมัน และจีน โดยวัตถุประสงคก็เพื่อตองการเก็บภาษีการศึกษา
ประชากรในรูปวิทยาศาสตรมขี ึ้นในป ค.ศ. 1798 โดย Thonas Robert Malthus ซึ่งพิมพในหนังสือ An Essy on
the Principle of Population เพื่อที่จะศึกษาในการปรับปรุงมนุษยชาติ
ป 1877 Malthus ซึ่งเปนนักเศรษฐศาสตร ไดใชวิธีการวิทยาศาสตรเพือ่ อธิบายปญหาตางๆ เกี่ยวกับ
ประชากร Malthus มีความสนใจอยางมากในดานสภาพทางสังคมในขณะนั้นมีปญหาหลายปญหาทีท่ ําให Malthus
เกิดความกระตือรือรน เชน มนุษยจะสามารถปรับปรุงชีวิตใหมใหดขี ึ้นไดไหม ทําไมมนุษยตองประสบกับ
สิ่งแวดลอม ความเจ็บปวย ความยากจน และความอดอยาก และมีวิธีการใดบางที่จะปรับปรุงใหมนุษยอาศัยอยูได
โดยวิถีทางที่ดีกวานี้
ในการตอบปญหาเหลานี้ Malthus ตั้งสมมติฐานวา อาหารมีความจําเปนตอการดํารงชีวิตของมนุษย และ
มนุษยมีความจําเปนที่จะพยายามผลิตอาหารใหมากขึ้น จากแนวทางดังกลาว Malthus พบวา การเพิ่มจํานวน
ประชากรเปนแบบ geometric Ratio ในขณะที่การเพิม่ ของอาหารเปนแบบ arithmetic Ratio
z การเพิ่มจํานวนทางเลขคณิต (Arithmetic Retio) เชน 2, 4, 6, 8, 10, 12 สามารถจะจัดลําดับ
การเพิ่มใหมไดดังนี้
2, 2 + 2 = 4, 4 + 2 = 6, 6 + 2 = 8,
คือ 2 บวกกันไป

8 + 2 = 10 จะพบวาการเพิ่มนีเ้ กิดจากตัวคงที่

∴ 2, 4, 6, 8, 10, 12 เปนการเพิ่มจํานวนทางเลขคณิต
z การเพิ่มจํานวนทางเรขาคณิต (Geometric Ratio) เชน 2, 4, 8, 16, 32, 64 ตัวเลขเหลานีม้ ี
อัตราเพิ่มขึ้นเปน 2, 2 x 2 = 4, 4 x 2 = 8, 8 x 2 = 16, 16 x 2 = 32
จะพบวาการจัดลําดับเหลานี้ไดมาจากตัวคงที่ คือ 2 คูณกันไป
∴ 2, 4, 8, 16, 32, 64 เปนการเพิ่มจํานวนทางเรขาคณิต

องคประกอบประชากร
โครงสรางประชากรตองประกอบดวยคุณลักษณะ หรือองคประกอบที่สําคัญๆ 8 ประการ คือ
1. องคประกอบดานเพศ - อายุ มีความสําคัญมากกวาองคประกอบอื่นๆ เพราะมีผลกระทบตอการเกิด
การตาย การยายถิ่นฐานในประเทศ และระหวางประเทศ
2. องคประกอบทางดานที่อยูอาศัย
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3. องคประกอบทางดานเศรษฐกิจ ชวยใหทราบวาภูมิภาคหรือประเทศนั้น มีการผลิตสินคา และบริหาร
ไดมากนอยเพียงใด สามารถกระจายแรงงานการผลิตเขาไปอยูในภาคการเกษตร การคา อุตสาหกรรม
จํานวนเทาใด
4. องคประกอบดานอาชีพ
5. องคประกอบทางดานการศึกษา แสดงถึงฐานะทางเศรษฐกิจ สังคม ของประเทศ เชนเปนประเทศดอย
พัฒนา บงบอกถึงการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมทําไดยาก เพราะคนดอยคุณภาพ
6. องคประกอบทางดานเชื้อชาติ และชาติพันธุ ทําใหทราบถึงภาวะความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันในชาติ
วามีมากนอยเพียงใด
7. องคประกอบดานภาษา
8. องคประกอบทางดานศาสนา
จากองคประกอบทั้ง 8 ประการของโครงสรางประชากร องคประกอบดานอายุ - เพศ มีความสําคัญใน
การศึกษาและวิเคราะหทางประชากรศาสตร โดย ประชากรของอาณาเขตหนึ่ง ณ เวลาหนึ่ง จะประกอบดวยคนวัย
ตางๆ จึงมีการจําแนกประชากรที่ทําการศึกษา ตามอายุ ทําใหทราบวาประชากรนั้นมีโครงสรางดานอายุอยางไร
จํานวนประชากรของไทยในชวงอายุตางๆ กัน แบงออกเปน 3 ระยะโดยภาวะ เจริญภัณฑเปนแกน
- Pre - Reproduction period
1-14 ป
- Re Production period
15-45 ป
- Pork Reproduction period
46 ปขึ้นไป
แตถาใชเพื่อการศึกษาทางเศรษฐกิจและสังคมของไทยแบงเปน
- วัยเด็ก 1-14 ป
- แรงงาน 15-64 ป
- วัยชรา 64 ปขึ้นไป

พีระมิดประชากร
พีระมิดประชากร : เปนการแสดงสวนประกอบทางอายุและเพศของประชากรดวยรูป
โดยแสดง
จํานวน หรือสัดสวนของผูชายและผูหญิงในแตละกลุมดวยอายุดวยแผนภูมิแทงที่วางซอนกัน ลักษณะของพีระมิดมี
เสนตั้งตรงกลาง เรียกวาแกน ซึ่งแบงเปน 2 สวน สวนทางซายมือ แสดงประชากรชาย และขวามือแสดง
ประชากรหญิง เสนนอนที่อยูลางสุด คือ เสนฐานซึ่งมีสเกลขีดบอกไวดวย
ประชากรของประเทศตางๆ จะมีลักษณะแตกตาง กันไปอยางมาก
อยางไรก็ตามเราอาจจําแนก
ลักษณะ สวนประกอบทางอายุ - เพศ ของประชากรออกเปน 3 แบบ ดังนี้
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ลักษณะทั่วไปของสวนประกอบทางอายุและเพศสามแบบ
1. แบบฐานขยาย แสดงถึง ชุมชนนั้นมีประชากรในกลุมอายุนอยๆ อยูเปนจํานวนมาก
2. แบบฐานแคบ แสดงถึง ชุมชนนั้นมีประชา กรในกลุมอายุนอยๆ อยูจํานวนไมมากนัก
3. แบบคงที่ แสดงถึง ชุมชนนั้นมีประชากรใน กลุมอายุทสี่ ูงขึน้ คอยๆ ลดจํานวนลง
องคประกอบดานเพศ - อายุ มีลักษณะโครงสราง 5 แบบ
1. พีระมิดรูปสามเหลี่ยมหนาจั่ว มีลักษณะคือ
ฐานกวาง และสันคอย ๆ ลาดชันไปสูสวน
ยอด เชนลักษณะประชากรที่มีอัตราการเกิด และการตายสูง
ทําใหสัดสวนของคนวัยเด็กสูง และนานในวัยชราต่ํา เชน
อินเดีย

โครงสรางพีระมิดรูปสามเหลี่ยมหนาจั่ว

2. พีระมิดรูปเจดีย มีลักษณะฐานกวางมากกวา
รูปสามเหลี่ยมหนาจั่ว และสันจากสวน
ฐานเวาเขาไปมาก ขณะลาดชันขึ้นสูยอด แสดงวาประชากรมี
อัตราการเกิดสูงมาก แตอัตราการตายต่ําอาจเนื่องจากบริการ
ดานสาธารณสุขดีขึ้น ประชากรมีการพัฒนาคุณภาพชีวิต เชน
ประเทศไทย เมื่อ 20 ป ที่ผานมา

โครงสรางพีระมิดรูปเจดีย
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3. พีระมิดรูปรวงผึ้ง มีลักษณะฐานแคบ และสัน
เกือบตั้งตรงขึ้นไปจากสวนฐานและคอย
ๆ ลาดลงไปสวนยอด มีอัตราการเกิดต่ํา และอัตราการตายต่ํา
มีคนวัยเด็กต่ํา และคนวัยชราสูง เชน อเมริกา สวีเดน ยุโรป
กอนสงครามโลกครั้งที่ 2

โครงสรางพีระมิดรูปรวงผึ้ง

4. พีระมิดรูประฆัง มีลักษณะฐานกวางกวาพีระมิด
รูปรวงผึ้งเล็กนอย และสันจากสวน
ฐานเวาเขาแลวจึงเกือบเปนแนวตรงขึ้นไป และคอยๆ ลาดสู
สวนยอด แสดงวาประชากรเคยมีอัตราการเกิดต่ําเปนเวลานาน
ชวงหนึ่ง แลวกลับมีอัตราการเกิดสูงขึ้นอีก แตอัตราการตายยัง
ต่ํา เชนเดิม เชน อเมริกา และแคนนาดาในปจจุบัน

โครงสรางพีระมิดรูประฆัง

5. พีระมิดรูปเจดียฐ านสอบ มีลักษณะฐานแคบ
และสันจากสวนฐานขยายออกแลวจึงเวา
เขา และลาดชันสูยอด แสดงวาประชากรมีอัตราการเกิดและ
อัตราการตายต่าํ มาก เชน ญี่ปนุ ในปจจุบัน

โครงสรางพีระมิดรูปเจดียฐานสอบ

ความหนาแนนของประชากร (Population density)
ความหนาแนนของประชากร คือ จํานวนประชากรของสิ่งมีชีวิตตอหนึ่งหนวยพื้นที่
ความหนาแนนของประชากร
=
จํานวนประชากร/เนื้อที่
ความหนาแนนของประชากร
=
จํานวนประชากร/ปริมาตร
- ความหนาแนนรวม (Crude density)
- ความหนาแนนเฉพาะ (Specific density หรือ ecological density)
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วิธีการหาความหนาแนนของประชากร
ความหนาแนนแทจริง (Absolutedensity)ใชในการนับจํานวนจริงตอพื้นที่ทั้งหมดหรือใชวิธีการสุมตัวอยาง
ความหนาแนนสัมพัทธ ( Relative density ) คือ จํานวนประชากรที่คํานวณไดจากการสุมตัวอยาง เปนเครื่อง
ชี้บอกขนาดของประชากร วิธีนี้ไมอาจบอกความหนาแนนของประชากรได แตใชในเชิงเปรียบเทียบ
เชน
1. การนับจํานวนรองรอยที่สัตวทําไว เชน ขี้ไสเดือน รูปูลม
2. จากจํานวนปลาที่จับไดในแตละครั้ง ใชบอกจํานวนประชากรปลาในน้าํ ไดวามากหรือนอย
3. การนับจํานวนอุจจาระ เชน อุจจาระชาง กระตาย ซึ่งสามารถใชเปนดัชนีบอกอาณาเขตประชากร
ของสัตวนั้น ๆ ได
4. การวางกับดัก เชน กับดักหนูนา แสงไฟลอแมลง จํานวนที่จับไดใชเปนเครื่องชี้บอกขนาดของ
ประชากรได
5. ปริมาณอาหารที่กิน เชน วัดขนาดประชากรหนูนาโดยใชอาหารปริมาณหนึ่งทิ้งไวสักระยะแลวดูวา
อาหารถูกกินมานอยเพียงใด

ปจจัยที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงขนาดประชากร
1. การเกิด คือ การทําใหประชากรเพิ่มขึ้นโดย
การเกิด หมายถึง ชีวิตใหมที่เกิดขึ้นโดยวิธีการใดก็ได เชน การฟก การงอก การแบงเซลล
Frcundity คือระยะเวลาความสามารถในการผลิตลูกได เชน หญิง สามารถมีบุตรไดตั้งแต 12-45 ป
ดังนั้น หญิง โดยทั่วไปมี fecundity 33 ป
Fertility คือการงอกจํานวนสิ่งมีชีวิตที่เกิดขึ้นจากการสืบพันธุของสิ่งมีชวี ิต เชน คนโดยเฉลี่ยจะมีลกู ได
ประมาณ 3.7 คน
อัตราการเกิด (natality rate หรือ birth rate) คือจํานวนลูกที่เกิดตอปตอตัวเมีย การวัดอัตราการเกิด
ขึ้นอยูกับชนิดของสิ่งมีชีวิตบางชนิด ออกลูกปละหลายครั้ง โดยอัตราการเกิดของประชากรจะมากหรือนอยขึ้นอยูกับ
- จํานวนตัวเมียที่อยูในระยะผลิตลูกได ปกติแลวจะมีจํานวนนอยกวาตัวเมียที่มีอยูทั้งหมด
- จํานวนลูกที่ผลิตขึ้นจริงโดยเฉลี่ย (fertility)
อัตราการเกิดโดยเฉลี่ย =

จํานวนประชา กรที่เกิดใ น 1 ป
x1000
จํานวนประชา กรในวันกลา งป

จํานวนประชากรในวันกลางป คือ จํานวนประชากรทั้งหมดทีส่ ํารวจสํามะโนประชากรไดในครึ่งปแรก
คือ ตั้งแต 1 ม.ค. - 1 ก.ค.
∴ วันกลางปคือ 1 ก.ค.
ตัวอยาง ประชากรของประเทศอินโดนีเซียมีจํานวนเด็กเกิดในปหนึ่ง 4,334,347 คน และมีจํานวน
ประชากรในวันกลางปเดียวกัน 96,371,421 คน จงหาอัตราการเกิด
วิธีคิด
จํานวนประชากร 96,371,421 คน จํานวนประชากรเกิดใหม 4,334,347 คน
อัตราการเกิด =

4 ,334 ,347 X 1, 000
96 ,371 , 421

= 44.98 หรือ 45 คน

∴ อัตราการเกิดของประชากรประเทศอินโดนีเซียเทากับ 45 คน/1000/ป
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จากการศึกษาเกี่ยวกับอัตราการเกิดในปลายประเทศ พบวาอัตราการเกิดจากสตรีกลุมอายุต่ํากวา 20 ป มี
อัตราไมสูงนัก อัตราการเกิดจะมีคาสูงสุดจากกลุมสตรีที่มีอายุ 20-29 ป เมื่ออายุมากขึน้ อัตราการเกิดจะคอย ๆ
ลดลง
2. การตาย การตายทําใหประชากรลดลงโดยอัตราการตาย (Mortality rate)
อัตราการตายคํานวณจาก
อัตราการตาย =

จํานวนประชากรที่ตายใน 1 ป
x1000
จํานวนประชากรในวันกลางป

สาเหตุของการตาย
1. อายุขัย คือ ระยะเวลาตั้งแตเกิด
ตาย โดยเฉลีย่ คนไทย ชาย 61 ป หญิง 63 ป โดยอายุขัย
แบงไดเปน 2 ประเภท
- อายุขัยทางนิเวศวิทยา (ecological longevity) เปนอายุขัยของแตละตัวของประชากรใน
สภาพแวดลอมอันหนึ่ง
- อายุขัยทางสรีระวิทยา (Physiological longevity) เปนอายุขัยของแตละตัวที่อยูในสภาพ
แวดลอมที่เหมาะสมดี
ความแตกตางของอายุขัยทั้ง 2 ประเภท Lack ทําการศึกษาและพบวา สิ่งมีชีวิตนอยนักที่จะ
ตายเมื่อสิ้นอายุขัย สวนใหญตายกอนสิ้นอายุขัย อาจจะเปนเพราะถูกกีดกัน เบียดเบียน เชน นกกางเขนใน
ธรรมชาติคํานวณวาจะมีอายุขยั เพียง 1 ป แตที่เลี้ยงในกรงมีอายุถึง 11 ป จึงสิ้นอายุขัย นั้นคืออายุขัยทาง
นิเวศวิทยา มักจะสั้นกวาอายุขัยทางสรีระวิทยา
2. อุบัติเหตุ
3. ศัตรูทางธรรมชาติ
4. สภาพแวดลอมทางธรรมชาติ
5. สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม
6. สถานภาพการสมรสโดยทั่วไป บุคคลที่เปนโสด มาย หรือหยาราง มีอตั ราการตายสูงกวา
บุคคลที่แตงงานแลวและยังอยูกินกับคูสมรส
7. ชุมชนที่อยูอาศัย
8. ประเภทของอุตสาหกรรม
9. อนามัยสวนบุคคล
10. อายุ เพศ เชื้อชาติ เชน เด็กคลอดใหม ๆ สัปดาหแรกจะมีอัตราการตายสูง การตายลดลงจนถึง 10 ป
เชื้อชาตินิโกร มีอัตราการตายสูงกวาพวกผิวขาว
3. การยายถิ่น คือ การยายที่อยูอาศัยจากทองที่หนึ่งไปยังอีกทองที่หนึ่ง อาจเปนการยายในลักษณะที่
ถาวร โดยไดยายเขาอยูอาศัย ทํามาหากินไปตลอดชีวิต หรืออาจยายไปอยูในลักษณะถึงถาวร ซึ่งอาจมีการยาย
ตอไปอีกก็ได การยายถิ่นอาจจะเปนไปดวยความสมัครใจหรือความจําเปนก็ได ปกติการยายถิ่นที่อยูอ าศัยนั้นอาจ
แบงได 3 ประเภท
1.1 การยายภายในทองถิ่น เปนการยายที่อยูอาศัยภายในชุมชนนั่นเอง เปนการเปลีย่ น
ที่อยูภายในระยะเวลาสั้น เชน การยายจากบานหลังหนึ่งไปอยูอีกบานหลังหนึ่ง ซึ่งตั้งอยูคนละฟากถนน หรือคนละ
มุมของหมูบาน
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1.2 การยายภายในประเทศ เปนการยายที่อยูจากชุมชนหนึ่งไปยังอีกชุมชนภายใน
ประเทศ ซึ่งโดยปกติจะถือเอาเขตที่กําหนดทางการปกครองเปนเครื่องแสดงวามีการยายถิ่นหรือไม เชน การยาย
ขามตําบล อําเภอ จังหวัดเปนตน
1.3 การยายระหวางประเทศ ในการยายถิ่นไมวาจะเปนการยายภายในประเทศหรือ
ระหวางประเทศก็ตาม โดยปกติแลวจะเปนการยายถิ่นดวยความสมัครใจ (Free Migration) การยายถิ่นไปอยูที่
หนึ่งแลวกลับมาอยูถิ่นเดิม เรียกวา “การยายกลับถิ่นเดิม” (Return Migration or Re-Migration) การยายถิ่น
บางครั้งเกิดจากแรงบังคับภายนอกมิใชผูยายถิ่น มีความประสงคจะทําการยาย ในกรณีนี้เรียกวา “การยายถิ่นถูก
บังคับ” (Forced Migration) เชน การเนรเทศบุคคลหรือกลุมชนใหออกไปตางประเทศ การอพยพของนักโทษจาก
อังกฤษไปยังออสเตรเลีย ชวงระยะแรกของการเขาไปตั้งถิ่นฐาน สําหรับกรณีที่ประชากรตองยายถิน่ เนื่องจาก
ตองการหาที่ทมี่ ีความปลอดภัยในการดํารงชีวิต หรือ เพื่อความปลิดภัยจากภัยพิบัติตางๆ เชน แผนดินไหว
อุทกภัย หรือภัยสงคราม เรียกวา การอพยพ สวนผูลี้ภัย (Refugee) ถือเปนการอพยพโดยสมัครใจ การยายถิ่น
หรือการอพยพทั้งภายในและภายนอกประเทศมีสาเหตุจาก
1. มีแรงดึงดูดใจ เชน สภาพแวดลอมเหมาะสม มีทรัพยากรอุดมสมบูรณ เชน พวกผิวขาว
ในยุโรปตะวันตกและทางใต อพยพเขาไปตั้งหลักแหลงในทวีปอเมริกา เปนตน โดยผูอพยพมีความหวังในการ
ประกอบกิจกรรมทางดานเศรษฐกิจ และความอยูดีกินดีในสถานที่ใหม
2. แรงผลักดัน การอพยพบางครัง้ มีแรงผลักดันหรือถูกบีบบังคับจากภายนอกกอใหเกิด
ความไมพอใจ โดยแรงกดดันที่สําคัญไดแก การฝดเคืองในการประกอบอาชีพ ความขัดแยงทางดานการเมือง และ
ความขัดแยงทางดานศาสนา
3. ความฝดเคืองทางดานเศรษฐกิจ เกิดจากสภาพยากจนบีบบังคับ เชน การอพยพของจีน
เขามาในประเทศไทย การอพยพของชาวเขาเรรอน ถางปา เพื่อเพาะปลูกแบบทําไรเลื่อนลอย ของไทย หรือ
มาเลเซีย
4. การหลบหลีกภัยธรรมชาติ เชน น้ําทวม ภูเขาไฟระเบิด โรคระบาด

ปญหาประชากรลนประเทศ
ปญหานี้มีความสําคัญ เพราะประชากรโลกมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วไมไดสัดสวนกับการผลิตทางดาน
อาหาร จากการศึกษาดานประชากรศาสตร ระหวางป 2193 – 2517 ประชากรจาก 543 ลานคน เปน 3,900 ลาน
คน โดยประชากรเพิ่มคือ 3,355 ลานคน โดยประชากรที่เพิม่ จะเพิ่มเปนเพียงบางแหงทัง้ ที่พื้นที่โลกมีเพียง 1/3 ที่
เปนแหลงที่อยูซ ึ่งเทาเดิม การเพิ่มประชากรโลกทําใหบางแหงประชากรลนประเทศ (Over population) โดย
ประชากรลนประเทศ หมายถึงการมีจํานวนประชากรมากกวาจํานวนทรัพยากร แหลงทีป่ ระสบปญหาประชากรเพิ่ม
มากที่สาํ คัญ เชน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ( 900 ลานคน ) อินเดีย (550 ลานคน) ญี่ปุน (105 ลานคน)
และอินโดนีเซีย (120 ลานคน) นักเศรษฐศาสตรของโลกไดเกิดความวิตกกังวนในเรื่องนี้มาก ถาหากปลอยให
ประชากรของโลก มีอัตราการเพิ่มทีเ่ ปนอยูทาํ ใหเกิดปญหาการขาดแคลนอาหาร
ผลที่เกิดจากประชากรลนประเทศ
1. ความอดอยากของประชากร เชน จีน บังคลาเทศ อินเดีย อัฟกานิสถาน
2. สุขภาพอนามัย ประชากรขาดอาหารที่บริโภคไมถูกสัดสวน สาธารณสุขไมทั่วถึง
3. ฐานะทางเศรษฐกิจทรุดโทรม ประชากรมีมากงานกับคนไมไดสักสวน คนไมมีงานวาสุขภาพไม
แข็งแรง ทํางานไดไมเต็มที่ ประสิทธิภาพการผลิตต่ําลง ทําใหเกิดปญหาทางสังคม โจรผูร าย โสเภณี
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4. เกิดความไมสงบภายใน เชน ยาเสพติด การลักขโมย รายไดไมสมดุลกับรายจาย เกิดการเรียกรองขอ
ขึ้นคาแรง
5. ทําใหเกิดสงคราม เชน ในอดีต ญี่ปุน บุกยึด แมนจูเรียของจีน เพื่ออพยพญี่ปุนเขาไปทํามาหากิน อัน
เปนผลใหญี่ปุนตองทําสงครามกับจีนตอนสงครามโลกครั้งที่ 1
6. ทําใหเกิดปญหาทางดานสิ่งแวดลอม ปาไมถกู ทําลาย ทรัพยากรเกิดการเสื่อมโทรม
วิธีการอนุรักษทรัพยากรมนุษย
การอนุรักษทรัพยากรมนุษย หมายถึง การหาวิธีการ ที่จะทําใหมนุษยที่เกิดขึ้นมาเปนคนที่มีประสิทธิภาพ
ในการทํางานสูง มีการศึกษาดี มีมาตรฐานการครองชีพสูง สุขภาพอนามัยดี และหาทางคุมครองจํานวนและเชื้อชาติ
ของมนุษยไว สามารถทําไดโดย
1. แกปญหาความยากจน คือพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศใหเจริญกาวหนา เพื่อใหทุกคนมีงานทําให
เหมาะสมตามความสามารถของตน มีรายไดพอเพียงกับการดํารงชีวิต
เชน พัฒนาดานการ
อุตสาหกรรม การเกษตร
2. ปองกัน และรักษาโรคภัยไขเจ็บ
3. การขยายการศึกษาใหกวางขวางออกไป
4. แกปญหาความเฉื่อยชาหรือเกียจคราน โดยตองอาศัยการฝกอบรมและการศึกษา
5. ปองกันอันตรายที่เกิดจากสิ่งทีเ่ ปนพิษ
6. การบริการสังคม
7. การอนุรักษเผาพันธุมนุษย
8. การอบรมศีลธรรม
9. การปองกันอาชญากรรม
10. การจัดสวนสาธารณะ
11. การปองกันอุบัติเหตุ เปนตน
มนุษยจัดวาเปนทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณคายิ่ง ถาหากปราศจากมนุษยเสียแลว ทรัพยากรธรรมชาติที่มี
อยูอยางอุดมสมบูรณจะหามีประโยชนไม จากการศึกษาภูมิหลังของมนุษยและมีหลักฐานพอเชื่อถือไดวา มนุษยมี
วิวัฒนาการตอเนื่องอยางชาๆ และเปนเวลาอันยาวนาน
จากความเฉลียวฉลาดของมนุษย จึงทําใหสามารถเอาชนะธรรมชาติตางๆ และแพรลูกกระจายหลาน
ออกไปอยางรวดเร็ว โดยยึดครองพื้นผิวของพิภพสวนใหญเอาไว จากนั้นจะมีการปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใชเพื่อ
จะหาวิธีการนําเอาทรัพยากรธรรมชาติทมี่ ีอยูม าใชเพื่อความอยูรอด และเอื้ออํานวยความสะดวกในการดําเนินชีวิต
ตอไป
การจัดการทรัพยากรมนุษย จะมีหลายวิธดี วยกัน คือ การแกปญหาความยากจน ใหความเสมอภาค
ดานการศึกษา ปองกันโรคภัยไขเจ็บ ลดการตายจากอุบัติเหตุใหนอยลง ปองกันอันตรายจากมลพิษที่เกิดขึ้นกับ
สิ่งแวดลอม การใหบริการทางดานสังคม การลดความเฉื่อยชาในการประกอบอาชีพ และการจัดการเผาพันธุ
มนุษย ซึ่งถาหากสังคมใดประเทศใด สามารถนําเอาวิธกี ารดังกลาวไปปฏิบัติใหเปนรูปธรรมขึ้นมาแลว เปนที่
คาดหวังไดวาปญหาประชากรจะไดรับการแกไขอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอยางแทจริง

บทที่ 3
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
สิ่งแวดลอมมีทงั้ สิ่งที่มีชีวิตและไมมีชีวิตเกิดจากการกระทําของมนุษยหรือมีอยูตามธรรมชาติ เชน อากาศ
ดิน หิน แรธาตุ น้ํา หวย หนอง คลอง บึง ทะเลสาบ ทะเล มหาสมุทร พืชพรรณสัตวตาง ๆ ภาชนะเครือ่ งใชตาง ๆ
ฯลฯ สิ่งแวดลอมดังกลาวจะมีการเปลีย่ นแปลงอยูเสมอโดยเฉพาะมนุษยเปนตัวการสําคัญยิ่งที่ทําใหสงิ่ แวดลอม
เปลี่ยนแปลงทัง้ ในทางเสริมสรางและทําลาย จะเห็นวา ความหมายของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มี
ความสัมพันธกนั อยางใกลชิดตางกันที่สิ่งแวดลอมนั้นรวมทุกสิ่งทุกอยางที่ปรากฎอยูรอบตัวเรา
สวน
ทรัพยากรธรรมชาติเนนสิ่งทีอ่ ํานวยประโยชนแกมนุษยมากกวาสิ่งอื่น

ประเภทของทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม
ก. ทรัพยากรธรรมชาติ แบงตามลักษณะทีน่ ํามาใชได 2 ประเภทใหญ ๆ คือ
1. ทรัพยากรธรรมชาติประเภทใชแลวไมหมดสิ้น ไดแก
1) ประเภททีค่ งอยูตามสภาพเดิมไมมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เลย เชน พลังงาน จากดวงอาทิตย ลม
อากาศ ฝุน ใชเทาไรก็ไมมีการเปลี่ยนแปลงไมรูจักหมด
2) ประเภทที่มกี ารเปลีย่ นแปลงได เนื่องจากถูกใชในทางที่ผิด เชน ที่ดิน น้ํา ลักษณะภูมิประเทศ ฯลฯ ถา
ใชไมเปนจะกอใหเกิดปญหาตามมา ไดแก การปลูกพืชชนิดเดียวกันซ้ํา ๆ ซาก ๆ ในที่เดิม ยอมทําใหดินเสื่อม
คุณภาพ ไดผลผลิตนอยลงถาตองการใหดินมีคุณภาพดีตองใสปุยหรือปลูกพืชสลับและหมุนเวียน
2. ทรัพยากรธรรมชาติประเภทใชแลวหมดสิ้นไป ไดแก
1) ประเภททีใ่ ชแลวหมดไป แตสามารถรักษาใหคงสภาพเดิมไวได เชน ปาไม สัตวปา ประชากรโลก
ความอุดมสมบูรณของดิน น้ําเสียจากโรงงาน น้ําในดิน ปลาบางชนิด ทัศนียภาพอันงดงาม ฯลฯ ซึ่งอาจทําให
เกิดขึ้นใหมได
2) ประเภททีไ่ มอาจทําใหมีใหมได เชน คุณสมบัติธรรมชาติของดิน พร สวรรคของมนุษย สติปญญา
เผาพันธุของมนุษยชาติ ไมพมุ ตนไมใหญ ดอกไมปา สัตวบก สัตวน้ํา ฯลฯ
3) ประเภทที่ไมอาจรักษาไวได เมื่อใชแลวหมดไป แตยังสามารถนํามายุบให กลับเปนวัตถุเชนเดิม แลว
นํากลับมาประดิษฐขึ้นใหม เชน โลหะตาง ๆ สังกะสี ทองแดง เงิน ทองคํา ฯลฯ
4) ประเภทที่ใชแลวหมดสิ้นไปนํากลับมาใชอีกไมได เชน ถานหิน น้ํามันกาซ อโลหะสวนใหญ ฯลฯ ถูก
นํามาใชเพียงครั้งเดียวก็เผาไหมหมดไป ไมสามารถนํามาใชใหมได
ทรัพยากรธรรมชาติหลักทีส่ ําคัญของโลก และของประเทศไทยไดแก ดิน ปาไม สัตวปา น้ํา แรธาตุ และประชากร
(มนุษย)
ข. สิ่งแวดลอม
สิ่งแวดลอมของมนุษยที่อยูรอบ ๆ ตัว ทั้งสิ่งที่มีชีวิตและไมมีชีวิต ซึ่งเกิดจากการกระทําของมนุษยแบง
ออกเปน 2 ประเภท คือ
1. สิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ
2. สิ่งแวดลอมทางวัฒนธรรม หรือสิ่งแวดลอมประดิษฐ หรือมนุษยเสริมสรางกําหนดขึ้น
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สิ่งแวดลอมธรรมชาติ จําแนกได 2 ชนิด คือ
1) สิ่งแวดลอมทางกายภาพ ไดแก อากาศ ดิน ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ทัศนียภาพตาง ๆ
ภูเขา หวย หนอง คลอง บึง ทะเลสาบ ทะเล มหาสมุทรและทรัพยากรธรรมชาติทุกชนิด
2) สิ่งแวดลอมทางชีวภาพหรือชีวภูมิศาสตร ไดแก พืชพันธุธรรมชาติตาง ๆ สัตวปา ปาไม สิ่งมีชีวิตอื่น ๆ
ที่อยูรอบตัวเราและมวลมนุษย
สิ่งแวดลอมทางวัฒนธรรม หรือสิ่งแวดลอมประดิษฐ หรือมนุษยเสริมสรางขึ้น ไดแก
สิ่งแวดลอมทางสังคมที่มนุษยเสริมสรางขึ้นโดยใชกลวิธีสมัยใหม ตามความเหมาะสมของสังคม เศรษฐกิจ
การเมือง ศาสนา และวัฒนธรรม เชน เครือ่ งจักร เครื่องยนต รถยนต พัดลม โทรทัศน วิทยุ ฝนเทียม เขื่อน
บานเรือน โบราณสถาน โบราณวัตถุ อื่นๆ ไดแก อาหาร เครื่องนุงหม ที่อยูอาศัย คานิยม และสุขภาพอนามัย
สิ่งแวดลอมมีการเปลีย่ นแปลงอยูเสมอ ซึ่งเกิดจากสาเหตุ 2 ประการ คือ
1) มนุษย
2) ธรรมชาติแวดลอม มนุษย เปนตัวการเปลี่ยนแปลงสังคมเพื่อผลประโยชนของตนเอง มากกวาสิ่ง อื่น
เชน ชอบจับปลาในฤดูวางไข ใชเครื่องมือถี่เกินไปทําใหปลาเล็ก ๆ ติดมาดวย ลักลอบตัดไมทําลายปา เพื่อนํามา
สรางที่อยูอาศัย สงเปนสินคา หรือเพื่อใชพื้นที่เพาะปลูกปลอยของเสียจากโรงงานและไอเสียจากรถยนตทําให
สิ่งแวดลอมเปนพิษ (น้ําเนา อากาศเสีย)
ธรรมชาติแวดลอมสวนใหญมีการเปลี่ยนแปลงอยางชาๆ เชน แมน้ําที่พัดพาตะกอนไปทับถมบริเวณน้ํา
ทวม และปากแมน้ําตองใชเวลานานจึงจะมีตะกอนมาก การกัดเซาะพังทลายของดินก็เชนเดียวกัน สวนการ
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วนั้นเกิดจากแรงภายในโลก เชน แผนดินไหว ภูเขาไฟระเบิด อื่น ๆ ไดแก อุทกภัยและวาต
ภัย ไฟปา เปนตน ซึ่งภัยธรรมชาติดังกลาวจะไมเกิดบอยครั้งนัก
สรุป
มนุษยเปนตัวการสราง
และทําลายสิ่งแวดลอมมากกวาธรรมชาติ
ความสําคัญของทรัพยากรและ
สิ่งแวดลอม สหรัฐอเมริกา ไดสงดาวเทียมสํารวจทรัพยากรโลก (Earth Resources Technology Satellite หรือ
ERTS) ดวงแรกของโลกเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2515 ดาวเทียมนี้จะโคจรรอบโลกจากขั้วโลกเหนือไปทาง
ขั้วโลกใตรวม 14 รอบตอวันและจะโคจรกลับมาจุดเดิมอีกทุก ๆ 18 วัน ขอมูลที่ไดจากดาวเทียมจะมีทั้งรูปภาพ
และเทปสมองกลบันทึกไว ซึ่งมีประโยชนอยางยิ่งในการชวยแกปญหาเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติของโลก สวน
ประเทศไทยก็ไดรับขอมูล และภาพทีเ่ ปนประโยชนในดานการเกษตร การสํารวจทางธรณีวิทยา ปาไม การ
ชลประทาน การประมง หลังจากที่สหรัฐสงดาวเทียมดวงแรกได 1 ปแลว ไดสงสกายแล็บ และดาวเทียมตาม
โครงการดังกลาวอีก 2 ดวง ในป พ.ศ. 2520 และ พ.ศ. 2522 นับวามีสวนชวยสงเสริมพัฒนาความรูในเรื่อง
ทรัพยากรธรรมชาติและการวางโครงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติทุกชนิดบนพื้นโลก
ทรัพยากรธรรมชาติที่
สําคัญ ไดแก ปาไม สัตวปาและปลา น้ํา ดิน อากาศ แรธาตุ มนุษยและทุงหญา

บทที่ 4
ทรัพยากรดิน
ดินเปนสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ เกิดจากการสลายตัวผุพังของหินชนิดตาง ๆ โดยใชเวลาที่
นานมาก หินที่สลายตัวผุกรอนนี้จะมีขนาดตาง ๆ กัน เมื่อผสมรวมกับซากพืช ซากสัตว น้ํา อากาศ ก็กลายเปนเนื้อ
ดินซึ่งสวนประกอบเหลานี้จะมากนอยแตกตางกันไปตามชนิดของดิน

ลักษณะดินในประเทศไทย
ลักษณะดินในประเทศไทย มีความอุดมสมบูรณแตกตางกัน ดังนี้
1. บริเวณที่เปนที่ราบน้ําทวมถึงของสองฝงแมน้ํา ซึ่งมีโคลนตะกอนทับถมกันทุกป จะมีดินตะกอนที่ยังมี
อายุนอย ลักษณะของดินมักเปนดินเหนียวยังไมมีการชะลางแรธาตุในดินมากนัก ดินคอนขางอุดมสมบูรณ บางแหง
อาจมีดินเปนกรดสูงหรือเปนดินเปรี้ยว ดินบริเวณนี้เหมาะสําหรับการ ทํานา
2. บริเวณที่เปนที่ราบลุม ต่ํามาก มีน้ําทวมขัง และมีซากของพืชที่ทับถมกันเปนชั้นหนา จะมีดินที่มีอินทรีย
วัตถุปะปนอยูมาก ใชประโยชนไดนอยเชน บริเวณชายฝงจังหวัดนราธิวาส บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค
3. บริเวณที่เปนชายฝงทะเล มีเนินทราย หรือหาดทรายจะมีดินเปนทรายจัด ดินชนิดนี้จะมีความอุดม
สมบูรณมาก ใชเพาะปลูกไมไดเชน ชายฝงจังหวัดประจวบคีรีขันธ และจังหวัดสงขลา
4. บริเวณลานตะพักลําน้ํา จะอยูหางจากสองฝงของแมน้ําออกไป ดินถูกชะลางแรธาตุจึงลดความอุดม
สมบูรณลงมักเปนดินเหนียว บริเวณนี้ถามีอายุมากขึ้น ความอุดมสมบูรณก็ลดลงตามลําดับ
5. บริเวณภูเขาที่ไมสูงชันมาก จะมีปาไมปกคลุมตามธรรมชาติ ดินจะมีสภาพคอนขางอุดมสมบูรณ มี
อินทรียวัตถุในดินมาก ถานําดินในภูมิประเทศนี้มาใชในการเพาะปลูก จะลดความอุดมสมบูรณลงอยางมากเพราะมี
การชะลาง และพังทลายสูงเมือ่ ไมมีพืชปกคลุมดิน
6. บริเวณที่มดี ินประเภทดาง เชน หินปูน ปูนมารล หินบะซอลท เมื่อสลายเกิดเปนดินจะใหดินที่มีความ
อุดมสมบูรณสงู เชน สระบุรี ลพบุรี กาญจนบุรี เหมาะในการปลูกพืชไร สวนหินประเภทกรด ไดแก หินทราย
หินแกรนิต

ปญหาของทรัพยากรดิน
ปญหาที่เกิดขึ้นกับทรัพยากรดินในประเทศไทยมี 2 อยาง คือ ปญหาตามธรรมชาติ และปญหาที่เกิดจาก
การกระทําของมนุษย
ปญหาที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ ไดแก
1. ปญหาการชะลางของแรธาตุในดิน
2. ปญหาการสึกกรอนพังทลายของดิน
ปญหาที่เกิดจาการกระทําของมนุษย ไดแก
1. ปญหาการปลูกพืชชนิดเดียวกันซ้ําซาก
2. ปญหาการปลูกพืชโดยไมบํารุงดิน
3. ปญหาการทําลายปาเพื่อการเกษตร
4. ปญหาการเผาปาหรือไรนา

เอกสารประกอบการเรียนการสอนรายวิชา 006005 การจัดการสิ่งแวดลอมฯ

35

การอนุรักษทรัพยากรดิน หมายถึง การใชดินอยางระมัดระวัง เพื่อปองกันการสึกกรอน พังทลายและ
สามารถใชดินไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุดและนานที่สุด ไดแก
1. การปลุกพืชหมุนเวียน ในเขตที่มีการชลประทานดี
2. การปลูกพืชเปนขั้นบันได บริเวณเชิงเขาที่มีพื้นที่ลาดชันนอย
3. การปลูกปาบริเวณลาดชันมากไมเหมาะตอการกสิกรรม
ขอควรจํา
ภาคที่มีการชลประทานดี คือ ที่ราบลุมแมนํา้ ในภาคเหนือและภาคกลาง
ดินเปนสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ เกิดจากการสลายตัวผุพังของหินชนิดตาง ๆ โดยใชเวลาที่
นานมาก หินที่สลายตัวผุกรอนนี้จะมีขนาดตาง ๆ กัน เมื่อผสมรวมกับซากพืช ซากสัตว น้ํา อากาศ ก็กลายเปนเนือ้
ดินซึ่งสวนประกอบเหลานี้จะมากนอยแตกตางกันไปตามชนิดของดิน
อ ชนิดของดิน
อนุภาคของดินจะรวมตัวกันเขาเกิดเปนเม็ดดิน

อนุภาคเหลานี้จะมีขนาดไมเทากัน ขนาดเล็กที่สุดคือ
อนุภาคดินเหนียว อนุภาคขนาดกลางเรียกอนุภาคทรายแปง อนุภาคขนาดใหญเรียกวา อนุภาคทรายเนื้อดิน จะมี
อนุภาคทั้ง 3 กลุมนี้ผสมกันอยูในสัดสวนที่ไมเทากันทําใหเกิดลักษณะของดิน 3 ชนิดใหญ ๆ คือ ดินเหนียว ดิน
ทราย และดินรวน
1. ดินเหนียว เปนดินที่เมื่อเปยกแลวมีความยืดหยุน อาจปนเปนกอนหรือคลึงเปนเสนยาวไดเหนียว
เหนอะหนะติดมือ เปนดินที่มีการระบายน้ําและอากาศไมดี มีความสามารถในการอุมน้ําไดดี มีความสามารถในการ
จับยึดและแลกเปลี่ยนธาตุอาหารพืชไดสูง หรือคอนขางสูง เปนดินที่มีกอนเนื้อละเอียด เพราะมีปริมาณอนุภาคดิน
เหนียวอยูมาก เหมาะที่จะใชทาํ นาปลูกขาวเพราะเก็บน้ําไดนาน
2. ดินทราย เปนดินที่มีการระบายน้าํ และอากาศดีมาก มีความสามารถในการอุมน้ําต่ํา มีความอุดม
สมบูรณต่ํา เพราะความสามารถในการจับยึดธาตุอาหารพืชมีนอย พืชที่ชั้นบนดินทรายจึงมักขาดทั้งอาหารและน้ํา
เปนดินที่มีเนื้อดินทรายเพราะมีปริมาณอนุภาคทรายมาก
3. ดินรวน เปนดินที่มีเนื้อดินคอนขางละเอียดนุมมือ ยืดหยุนไดบา ง มีการระบายน้ําไดดีปานกลาง
จัดเปนเนื้อดินที่เหมาะสมสําหรับการเพาะปลูกในธรรมชาติมักไมคอยพบ
แตจะพบดินที่มีเนื้อดินใกลเคียงกัน
มากกวา สีของดิน สีของดินจะทําใหเราทราบถึงความอุดมสมบูรณปริมาณอินทรียวัตถุที่ปะปนอยูและแปรสภาพ
เปนฮิวมัสในดิน ทําใหสีของดินตางกันถามีฮิวมัสนอยสีจะจางลงมีความอุดมสมบูรณนอย
ลักษณะโครงสรางที่ดีของดิน ไดแก
สภาพทีเ่ ม็ดดินเกาะกันเปนกอนเล็กๆอยูรวมกันอยางหลวม ๆ ตลอดชั้นของหนาดิน

ปญหาทรัพยากรดิน
ดินสวนใหญถูกทําลายใหสูญเสียความอุดมสมบูรณ หรือตัวเนื้อดินไปเนื่องจากการกระทําของมนุษย และ
การสูญเสียตามธรรมชาติทาํ ใหเราไมอาจใชประโยชนจากดินไดอยางเต็มประสิทธิภาพ การสูญเสียดินเกิดไดจาก
1. การกัดเซาะและพังทลายโดยน้ํา น้ําจํานวนมากที่กระทบผิวดินโดยตรงจะกัดเซาะผิวดิน ใหหลุดลอยไป
ตามน้ํา การสูญเสียบริเวณผิวดินจะเปนพื้นที่กวาง หรือถูกกัดเซาะเปนรองเล็ก ๆ ก็ขึ้นอยูกับความแรง และบริเวณ
ของน้ําที่ไหลบาลงมาก
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2. การตัดไมทาํ ลายปา การเผาปา ถางปาทําใหหนาดินเปด และถูกชะลางไดงายโดยน้ําและลมเมื่อฝนตก
ลงมา น้ําก็ชะลางเอาหนาดินทีอ่ ุดมสมบูรณไปกับน้ํา ทําใหดินมีคุณภาพเสื่อมลง
3. การเพาะปลูกและเตรียมดินอยางไมถูกวิธี การเตรียมที่ดนิ ทําการเพาะปลูกนั้นถาไมถูกวิธีก็จะกอความ
เสียหายกับดินไดมากตัวอยางเชน การไถพรวนขณะดินแหงทําใหหนาดินทีส่ มบูรณหลุดลอยไปกับลมได หรือการ
ปลูกพืชบางชนิดจะทําใหดินเสือ่ มเร็ว การเผาปาไม หรือตอขาวในนา จะทําใหฮิวมัสในดินเสื่อมสลายเกิดผลเสียกับ
ดินมาก

ดินที่เปนกรด เกษตรกรแกไขไดโดยการใชปูนขาวหวาน และ
ไถพรวนใหเขากับดิน

การอนุรักษดิน
ปญหาที่เกิดขึ้นจากการพังทลายหรือการสูญเสียความอุดมสมบูรณของหนาดินนั้น จะทําใหเกิดปญหาอื่น
ๆ ติดตามมา เชน ดินขาดความอุดมสมบูรณทําใหเกษตรกรตองซื้อปุยเคมีมาบํารุงดินเสียคาใชจายมหาศาล
ตะกอนดินที่ถูกชะลางทําใหแมน้ําและปากแมน้ําตื้นเขิน ตองขุดลอกใชเงินเปนจํานวนมาก เราจึงควรปองกันไมให
ดินพังทลายหรือเสื่อมโทรมซึ่งสามารถกระทําไดดวยการอนุรักษดิน
1. การใชที่ดินอยางถูกตองเหมาะสม การปลูกพืชควรตองคํานึงถึงชนิดของพืชที่เหมาะสมกับคุณสมบัติ
ของดิน การปลูกพืชและการไถพรวนตามแนวระดับเพื่อปองกันการชะลางพังทลายของหนาดิน นอกจากนี้ควรจะ
สงวนรักษาที่ดินที่มีความอุดมสมบูรณไวใชในกิจการอื่น ๆ เชน โรงงานอุตสาหกรรม ที่อยูอาศัย เพราะที่ดินที่มี
ความอุดมสมบูรณและเหมาะสมในการเพาะปลูกมีอยูจํานวนนอย
2. การปรับปรุงบํารุงดิน การเพิ่มธาตุอาหารใหแกดิน เชน การใสปุยพืชสด ปุยคอก การปลูกพืชตะกูลถั่ว
การใสปูนขาวในดินที่เปนกรด การแกไขพื้นทีด่ ินเค็มดวยการระบายน้ําเขาที่ดิน เปนตน
3. การปองกันการเสื่อมโทรมของดิน ไดแก การปลูกพืชคลุมดิน การปลูกพืชหมุนเวียน การปลูกพืชบังลม
การไถพรวนตามแนวระดับ การทําคันดินปองกันการไหลชะลางหนาดิน รวมทั้งการไมเผาปาหรือการทําไรเลื่อน
ลอย
4. การใหความชุมชื้นแกดิน การระบายน้ําในดินที่มีน้ําขังออกการจัดสงเขาสูที่ดินและการใชวัสดุ เชน
หญาหรือฟางคลุมหนาดินจะชวยใหดินมีความอุดมสมบูรณ

บทที่ 5
ทรัพยากรน้ํา
นิยาม
น้ํา เปนทรัพยากรที่สําคัญที่สุดตอการดํารงชีวิตของมนุษยและเพื่อประกอบกิจกรรมตางๆ ใน
ปจจุบันความตองการใชน้ําเพิ่มมากขึ้นตลอดเวลา ทั้งการใชน้ําเพื่อการเกษตร อุตสาหกรรม การอุปโภคและการ
บริโภค ในขณะที่ปริมาณน้ํานั้นมีอยูอยางจํากัด ประกอบกับปริมาณน้ําที่เก็บกักไวตามแหลงน้ําตางๆ นั้นยังไม
เพียงพอแกความตองการ ปริมาณน้ําบางสวนยังสูญเสียไปเพราะมีการปนเปอนจากน้ํา เนาเสียและกากของเสีย ทํา
ใหไมสามารถใชน้ําที่มีอยูใหเกิดประโยชนอยางเต็มที่ จึงกอใหเกิดภาวะการขาดแคลนน้ําในฤดูแลง โดยเฉพาะการ
เกษตรกรรมซึ่งตองอาศัยน้ําเพื่อการเพาะปลูก

ความหมายของน้ํา
คําวา “น้ํา” ตามความหมายในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 หมายถึง สารประกอบ
ซึ่งมีองคประกอบเปนธาตุไฮโดรเจนและออกซิเจนในอัตราสวน 1: 8 โดยน้ําหนัก เมื่อบริสุทธิม์ ีลักษณะเปน
ของเหลว ใส ไมมีสี กลิ่น รส มีประโยชนมาก เชน ใชดื่ม ชําระลางสิ่งสกปรก สําหรับทางวิทยาศาสตรแลว
น้ํา ถือวาเปนสารมาตรฐานทีส่ ามารถอยูไดใน 3 สถานภาพ คือของแข็ง (น้ําแข็ง) ของเหลว (น้ํา) และกาซ
(ไอน้ํา) สวนความหมายของน้ําทางสิ่งแวดลอมนั้น หมายถึง ทรัพยากรธรรมชาติชนิดหนึ่ง ที่มีการเกิดทดแทน
หมุนเวียนเปลีย่ นแปลง ไดตามวัฏจักรและมีความเกี่ยวพันกับทรัพยากรอืน่ ๆ มาก

วัฏจักรของน้ํา
แมวาปริมาณน้าํ สวนใหญจะอยูในทะเลและมหาสมุทร แตน้ําก็มีอยูในทุกหนแหงของโลก ไมวาจะเปนน้ํา
แมน้ํา น้ําใตดนิ น้ําในบรรยากาศ รวมทั้งเมฆ และหมอก นอกจากนั้นในรางกายของเรายังมีองคประกอบเปนน้ํา
รอยละ 65 รางกายของสัตวน้ําบางชนิด เชน แมงกะพรุน มีองคประกอบเปนน้ํารอยละ 98 ดังนั้นจึงสามารถกลาว
ไดวา น้ํา คือ ปจจัยที่สําคัญที่สุดของสิ่งมีชีวิต เนื่องดวยน้ํามีคุณสมบัติที่โดดเดนกวาสารประกอบอื่นๆ และมี
ปริมาณน้ําอยูม าก น้ําจึงมีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงบนเปลือกโลกเปนอยางมาก ไมวา จะตอหิน ดิน บรรยากาศ
หรือสิ่งมีชีวิต
แหลงน้ําบนโลก
มหาสมุทร
ธารน้ําแข็ง
น้ําใตดิน
ทะเลสาบน้ําจืด

97.2 %
2.15 %
0.62 %
0.009 %

ทะเลสาบน้ําเค็ม
ความชื้นของดิน
แมน้ํา ลําธาร
บรรยากาศ

0.008 %
0.005 %
0.00001 %
0.001 %

ในรางกายมนุษย ก็มีน้ําเปนสวนประกอบอยู 2 ใน 3 สวนของน้ําหนักตัว หรือคิดเปนปริมาณรอยละ 70
ในพืชบก

มีน้ําเปนสวนประกอบประมาณรอยละ 60 - 90

ในพืชน้ํา

มีน้ําเปนสวนประกอบประมาณรอยละ 95 - 99 ซึ่งเปนปริมาณที่สงู มาก
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แมวาพื้นผิวโลกสวนใหญจะปกคลุมไปดวยน้ํา แตถาเปรียบเทียบน้ําหนักของน้ํา กับน้ําหนักของโลกทั้งดวง
แลว น้ํามีน้ําหนักเพียงรอยละ 0.2 ของน้ําหนักโลก อยางไรก็ตามการหมุนเวียนของน้ําเปนวัฎจักรก็ถือเปนเรื่อง
สําคัญที่สุดเรื่องหนึ่งในการศึกษาระบบโลก ดวงอาทิตยแผรังสีทําใหพนื้ ผิวโลกไดรับพลังงาน ปริมาณพลังงาน
แสงอาทิตยรอยละ 22 ทําใหน้ําบนพื้นผิวโลกไมวาจะในมหาสมุทร ทะเล แมน้ํา หรือ หวย หนอง คลองบึง ระเหย
เปลี่ยนสถานะเปนกาซคือ ไอน้ํา ลอยขึ้นสูบรรยากาศ อุณหภูมิที่ลดลงเมือ่ ลอยตัวสูงขึ้น ทําใหเกิดภาวะความชื้น
สัมพันธ 100% จึงควบแนนเปนละอองน้ําเล็กๆ ทีเ่ ราเรียกวา เมฆ หรือ หมอก เมื่อหยดน้ําเล็กๆ เหลานี้รวมตัวกัน
จนมีขนาดใหญและมีน้ําหนักพอที่จะชนะแรงตานทานอากาศ ก็จะตกลงมากลายเปนหิมะหรือน้ําฝน หิมะที่ตกคาง
อยูบนยอดเขาพอกพูนกันเปนธารน้ําแข็ง น้ําฝนที่ตกลงถึงพื้นรวมตัวเปนลําธาร หวย หนอง คลองบึง หรือไหลบา
รวมกันเปนแมน้ํา ธารน้ําแข็งที่ละลายเพิม่ ปริมาณน้ําใหแกแมน้ํา น้ําบนพื้นผิวโลกบางสวนแทรกซึมตามรอยแตก
ของหิน ทําใหเกิดน้ําใตดิน และไหลไปรวมกันในทองมหาสมุทร เปนอันครบรอบวัฏจักรตามภาพ

วัฏจักรน้ํา มิวาจะเปนสวนที่อยู
ในบรรยากาศ บนพื้นผิว หรือใตดิน
ลวนเปนกลไกที่สําคัญของระบบโลก ไอ
น้ําที่ระเหยออกจากน้ําในมหาสมุทร ทิ้ง
ประจุแรธาตุตางๆ ทําใหมหาสมุทรมี
ความเค็ม ไอน้ําที่ระเหยขึ้นไปนั้นเปนน้ํา
จืดบริสุทธิ์ แตเมื่อไอน้ําควบแนนเปน
หยดน้ําและตกลงมาเปนฝน
น้ําฝน
ละลายกาซคารบอนไดออกไซดใน
บรรยากาศ จึงมีสภาพเปนกรดคารบอ
นิคออนๆ ซึ่งทําปฏิกิริยากับหินบางชนิด
โดยเฉพาะหินปูน ซึ่งมีองคประกอบเปน
แคลเซียมคารบอเนต ทําใหเกิดน้ํากระดาง เนื่องจากน้ําเปลี่ยนแปลงความหนาแนนไปตามอุณหภูมิ น้ําจึงทําใหหิน
แตกได น้ําเปนตัวละลายที่ดี จึงนําพาแรธาตุสารอาหารไปกระจายตามสวนตางๆ ของพื้นผิวโลก และสะสมตัวในดิน
ทําใหพืชพรรณอุดมสมบูรณ และเปนแหลงอาหารของสรรพสัตว ตนไมสังเคราะหแสงเปลี่ยนคารบอนไดออกไซด
เปนอาหาร และปลดปลอยออกซิเจนสูบรรยากาศ พืชคายน้ํากลับคืนสูบรรยากาศ สัตวควบคุมปริมาณตนไม และ
ปริมาณออกซิเจนโดยการหายใจคายกาซคารบอนไดออกไซดออกมา แมน้ําลําธารไหลพัดพาแรธาตุไปสะสมกันใน
ทองทะเลและมหาสมุทร ซึ่งเปนแหลงอาหารทีส่ ําคัญของโลก กระบวนการเปลี่ยนสถานะของน้ําเปนกระบวนการ
สมดุลพลังงานของโลก

ประเภทของแหลงน้ํา
น้ําจากแหลงน้ําธรรมชาติทสี่ ามารถนําไปใชประโยชนในดานตางๆ ของมนุษยนั้นอาจจะเปนทั้งน้ําจืดจาก
แหลงตางๆ และน้ําทะเล สามารถจําแนกรายละเอียดไดดังตอนี้
1. แหลงน้ําผิวดิน ไดแก น้ําจากแมน้ําตางๆ ลําน้ําธรรมชาติตางๆ หวย หนองน้ํา คลอง บึง ตลอดจน
อางเก็บน้ํา บริเวณดังกลาวนับวาเปนแหลงน้ําจืดที่สําคัญที่สดุ น้ําจืดที่แชขังอยูตามแองน้ําบนผิวโลกมาจากน้ําฝน
หิมะ การไหลซึมออกมาจากน้าํ ใตดินแลวไหลไปรวมกันตามแมน้ําลําคลอง ปริมาณน้ําทีม่ ีอยูในแมน้ําลําคลองของ
แตละแหงบนพื้นโลกมีมากนอยแตกตางกันออกไป ลําน้ําอาจจะมีมากในชวงฤดูหนึ่งแตในชวงฤดูอื่นๆ ปริมาณน้ํา
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จะลดนอยลงไปทั้งนี้เนื่องจากปจจัยสําคัญดังนี้
(1) สภาพความผันแปรของปริมาณน้ําฝน
(2) ลักษณะภูมิประเทศ
(3) โครงสรางของดิน
เท า ที่ ผ า นมาแหล ง น้ํ า ผิ ว ดิ น เป น ทรั พ ยากรสาธารณะที่ ไ ม ต อ งมี ก ารซื้ อ ขาย จึ ง ทํ า ให มี ก ารใช น้ํ า อย า ง
ฟุมเฟอย ประกอบกับจํานวนประชากรซึ่งใชน้ําสําหรับการอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว กิจการอุตสาหกรรม
และการเกษตรกรรม ซึ่งใชน้ําในกระบวนการผลิตเปนจํานวนมาก และสวนใหญไมมีการนําน้ําที่ใชแลวกลับไปใชอีก
แตจะระบายน้ําทิ้งลงสูแหลงน้ําโดยตรง ซึ่งทําใหเกิดภาวะขาดแคลนน้ําเชนเดียวกับคุณภาพของน้ําผิวดินก็เสื่อม
โทรมลงอยางเห็นไดชัด ภาครัฐบาลและเอกชนไดตระหนักถึงความสําคัญในเรื่องนี้ จึงมีแนวความคิดที่จะพัฒนา
แหลงน้ําผิวดิน
2. แหลงน้ําใตดิน (Underground water) น้ําใตดินเกิดจากน้ําผิวดินซึมผานดินชั้นตาง ๆ ลงไปถึงชั้น
ดินหรือหินที่น้ําซึมผานไมได (Impervious rocks) น้ําใตดินนี้จะไปสะสมตัวอยูระหวางชองวางของเนื้อดิน
โดยเฉพาะชั้นดินเปนกรวด ทราย หิน ปริมาณของน้ําที่ขังอยูในชั้นของดินหรือชั้นของหินดังกลาวจะคอย ๆ เพิ่ม
ปริมาณมากขึ้นในฤดูฝน และลดปริมาณลงในฤดูแลง ปกติน้ําใตดินจะมีการไหล (run-off) ถายเทระดับได
เชนเดียวกับน้ําผิวดิน ในเขตชนบทไดอาศัยน้ําใตดินเปนน้ําดื่ม เนื่องจากแหลงน้ําใตดินเปนแหลงน้ําที่สะอาด โดย
น้ําที่ขังอยูใตดินมาจากน้ําฝนที่ซึมผานการกรองของชั้นดิน หิน กรวด ทราย มาหลายชั้นแลว แหลงน้ําใตดินมี 2
ประเภท
(1) น้ําใตดินชั้นบนหรือน้ําในดิน พบในชั้นดินตื้น ๆ น้ําจะขังตัวอยูระหวางชั้นดินที่เนื้อแนนเกือบไมซึม
น้ํา อยูไ มลึ กจากผิ วดิ นมากนั ก น้ํา ใตดิ นประเภทนี้จ ะมี ปริ ม าณมากในฤดูฝนและลดลงในฤดู แล ง น้ํ าในชั้ นนี้ มี
ออกซิเจนละลายอยูพอประมาณ จะมีสารแขวนลอยอยูมาก ความขุนมาก
(2) น้ําบาดาล เปนน้ําใตดินที่อยูลึกลงไป โดยซึมผานชั้นดินและชั้นหินตาง ๆ ไปขังตัวอยูชองวาง
ระหว า งชั้ น ดิ น หรื อ ชั้ น หิ น ซึ่ ง ไม ย อมให น้ํ า ผ า นไปได อี ก น้ํ า ใต ดิ น ประเภทนี้ เ ป น น้ํ า ใต ดิ น ที่ แ ท จ ริ ง เรี ย กว า
Underground water หรือที่เรียกวาน้ําบาดาล น้ําบาดาลจะเปนน้ําที่มีคุณภาพดี เพราะไหลผานชั้นดินและชั้นหิน ซึ่ง
ทํ า ห น า ที่ ค ล า ย ก า ร ก ร อ ง น้ํ า ธ ร ร ม ช า ติ มี ลั ก ษ ณ ะ เ ป น ร ะ บ บ ท อ ป ร ะ ป า ที่ ส ม บู ร ณ
3. แหลงน้ําจากทะเล ทะเลและมหาสมุทรเปนแหลงกําเนิดใหญของวงจรน้ําในโลก ซึ่งหากขาดวงจร
ดังกลาวแลว พื้นดินก็จะขาดความอุดมชุมชื้น ขณะเดียวกันกระแสน้ําในมหาสมุทรก็เปนปจจัยสําคัญที่กําหนดสภาพ
ภูมิอากาศรอบโลกดวย เชน กระแสน้ําอุนกัลฟสตรีมทําใหยุโรปตะวันตกตอนเหนือมีสภาพภูมิอากาศอบอุนแทนที่
จะเย็นมาก ๆ เหมือนกับพื้นที่อื่นๆ ที่อยูใกลเขตขั้วโลกเหนือ หรือกระแสน้ําเย็นเบงกิวลา ทําใหบริเวณชายฝง
ตะวันตกเฉียงใตของทวีปแอฟริกา กลายเปนที่อุดมสมบูรณดวยแพลงกตอนซึ่งเปนอาหารสําหรับปลานานาชนิด
เชนเดียวกับบริเวณขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใตที่มีกระแสน้ําเย็นและน้ําอุนมาบรรจบกัน ทําใหบริเวณดังกลาวมี
สารอาหารสมบูรณ มีแพลงกตอนพืชและแพลงคตอนสัตว ซึ่งเปนอาหารของสิ่งมีชีวิตขนาดใหญจํานวนมากมนุษย
ไดใชประโยชนมากมายจากทะเล ไมวาจะเปนอาหารจําพวกโปรตีน การใชเปนเสนทางคมนาคมที่สะดวกและ
ประหยัด หรือทรัพยากรใตทะเลจําพวกน้ํามัน กาซธรรมชาติ และแรธาตุอื่น ๆ ที่ขุดเจาะมาใชประโยชน เชน
แมงกานีส ดีบุก อยางไรก็ตามแมวาทะเลจะเปนแหลงน้ําขนาดใหญ สามารถใชประโยชนไดหลายอยาง แตเนื่องจาก
มีแรธาตุสะสมอยูเปนจํานวนมาก จึงทําใหน้ําทะเลมีรสเค็ม ดังนั้นบริเวณที่ขาดแคลนน้ําจืดที่อยูใกลกับทะเล จึง
พยายามนําน้ําทะเลมาแปรสภาพใหกลายเปนน้ําจืดเพื่อใชในการอุปโภคบริโภคในครัวเรือน กิจการอุตสาหกรรม
การชลประทาน แต คาใชจายในการทําน้ําทะเลใหเปนน้ําจืดนั้นราคาแพงกวาการทําน้ําจืดใหบริสุทธิ์
4. แหลงน้ําจากฟา น้ําจากฟาหรือน้ําฝน เปนน้ําโดยตรงที่ไดรับจากการกลั่นของไอน้ําในบรรยากาศ
น้ําฝนเปนแหลงน้ําจืดที่สําคัญที่มนุษยใชในการอุปโภคบริโภคอีกชนิดหนึ่ง ในประเทศไทย พบวา ปริมาณน้ําฝนที่
ตกในแตละปประมาณ 800,000 ลานลูกบาศกเมตร และเปนน้ําทาประมาณ 200,000 ลานลูกบาศกเมตร ที่เหลือ
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ไหลลงสูใตดินและระเหยคืนสูบรรยากาศ ปริมาณน้ําที่สามารถเก็บกักไวไดในรูปของอางเก็บน้ํา ทั้งที่เปนของกรม
ชลประทานและการไฟฟาฝายผลิตรวมกันประมาณ 60,000 ลานลูกบาศกเมตร (สถาบันวิจัยสภาวะแวดลอม
,2536) ปริมาณน้ําจืดที่ไดจากน้ําฝนในแตละบริเวณจะมากนอยเพียงใดขึ้นอยูกับ
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

สภาพลมฟาอากาศ
ลักษณะภูมิประเทศ
ทิศทางของลม
ความสม่าํ เสมอของฝนที่ตก
การกระจายของปริมาณน้ําฝน
อิทธิพลอื่น ๆ เชน ฤดูกาล พื้นที่ปาไม

การอนุรักษทรัพยากรน้ํา
การอนุรักษน้ํา หมายถึงการปองกันปญหาที่พึงจะเกิดขึ้นกับน้ํา และการนําน้ํามาใชเพื่อใหเกิดประโยชน
สูงสุดในการดํารงชีพของมนุษย เราจึงควรชวยกันแกปญหาการสูญเสียทรัพยากรน้ําดวยการอนุรักษน้ําดังนี้
1. การปลูกปา โดยเฉพาะการปลูกปาบริเวณพื้นที่ตนน้ํา หรือบริเวณพืน้ ที่ภูเขา เพื่อใหตนไมเปนตัวกัก
เก็บน้ําตามธรรมชาติ ทั้งบนดินและใตดิน แลวปลดปลอยออกมาอยางตอเนื่องตลอดป สามารถปองกันปญหาอื่น
ๆ ได เชน ปญหาการพังทลายของดิน ปญหาการขาดแคลนน้ํา และการเกิดน้ําทวม
2. การพัฒนาแหลงน้ํา เนื่องจากปจจุบันแหลงน้ําธรรมชาติตาง ๆ เกิดสภาพตื้นเขินเปนสวนใหญ ทําให
ปริมาณน้ําที่จะกักขังไวมีปริมาณลดลง การพัฒนาแหลงน้าํ เพื่อใหมีน้ําเพียงพอจึงจําเปนตองทําการขุดลอกแหลงน้ํา
ใหกวางและลึกใกลเคียงกับสภาพเดิมหรือมากกวา ตลอดจนการจัดหาแหลงน้ําเพิม่ เติม อาจกระทําโดยการขุดเจาะ
น้ําบาดาลมาใช ซึ่งตองระวังปญหาการเกิดแผนดินทรุด หรือการขุดเจาะแหลงน้ําผิวดินเพิ่มเติม
3. การสงวนน้ําไวใช เปนการวางแผนการใชน้ําเพื่อใหมีน้ําทีม่ ีคุณภาพมาใชตลอดฤดูกาล โดยเฉพาะ
ในชวงฤดูแลง ดวยวิธีการตาง ๆ เชน การทําบอหรือสระเก็บน้ํา การหาภาชนะขนาดใหญเพื่อกักเก็บน้ําฝน (เชน
โองหรือแท็งกน้ํา) รวมทั้งการสรางอางเก็บน้ํา และระบบชลประทาน
4. การใชน้ําอยางประหยัด เปนการนําน้ํามาใชประโยชนหลายอยางอยางตอเนื่องและเกิดประโยชนสูงสูด
ทั้งดานการอนุรักษน้ําและตัวผูใชน้ําเอง กลาวคือ สามารถลดคาใชจายเกีย่ วกับคาน้ําลงได ปริมาณน้ําเสียที่จะทิ้งลง
แหลงน้ํามีปริมาณนอยลง และปองกันปญหาการขาดแคลนน้ํา
5. การปองกันการเกิดมลพิษของน้ํา ปญหาสวนใหญจะเกิดขึ้นในเมืองใหญ ๆ ซึ่งมีประชากรอาศัยอยู
อยางหนาแนน หรือยานอุตสาหกรรม การปองกันปญหามลพิษของน้ํา จะตองอาศัยกฎหมายเปนเครื่องมือ และ
เจาหนาที่ตองปฏิบัติตามกฎหมายหรือพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ําอยางเครงครัด
น้ําเสียที่ปลอยออกมาจาก
โรงงานอุตสาหกรรม โรงพยาบาล ตองควบคุมอยางจริงจังและบังคับใหมีการบําบัดน้ําเสียกอนทิ้งหรือปลอยลงสู
แหลงน้ํา สําหรับประชาชนทั่วไป สามารถชวยปองกันการเกิดน้ําเสียไดดวยการไมทิ้งขยะ หรือสิ่งปฏิกูล หรือสารพิษ
ลงสูแหลงน้ํา
6. การนําน้ําที่ใชแลวกลับไปใชใหม น้ําทีถ่ ูกนําไปใชแลวในบางครั้งยังมีสภาพทีส่ ามารถนําไปใชประโยชน
ดานอื่นได เชน น้ําจากการลางภาชนะอาหารสามารถนําไปใชรดน้ําตนไม น้ําจากการซักผาสามารถนําไปถูบาน
สุดทายนําไปใชรดน้ําตนไมได เปนตน สําหรับกิจการของโรงงานอุตสาหกรรม น้ําทีเ่ กิดจากกระบวนการผลิตซึ่งมี
อุณหภูมิสูง เมื่อปลอยทิ้งไวใหเย็น สามารถนําไปใชใหมไดแมแตน้ําเสียเมื่อผานระบบบําบัดสามารถนําไปใชใน
กิจกรรมบางอยางของโรงงานได เชน การทําความสะอาดโรงงาน อุปกรณเครื่องมือบางอยาง

บทที่ 6
ทรัพยากรปาไม
ปาไมเปนทรัพยากรธรรมชาติที่มีความจําเปนตอการดํารงชีวิตของมนุษยมากทั้งทางตรงและทางออม
เนื่องจากปาไมใหที่อยูอาศัย เครื่องนุงหม อาหาร และสมุนไพรนานาชนิด ตั้งแตอดีตจนกระทั่งถึงปจจุบัน ปาไม
จัดเปนทรัพยากรธรรมชาติทสี่ ามารถทดแทนหรือเพิ่มพูนขึน้ มาได แตการพัฒนาของปาไมจะดําเนินไปไดชามาก
และถาหากอัตราการนําไมจากปามาใชนอยกวาอัตราการทดแทนของปาแลว การขาดแคลนไมเพื่อนํามาใชกอสราง
ที่อยูอาศัยจะไมเกิดขึ้นอยางแนนอน
นิยามของปาไม
ปา ตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ปาไม หมายถึง ที่ดินที่ไมมีบุคคลใดบุคคลหนึ่งไดมาซึ่งกรรมสิทธิ์
ครอบครองตามกฎหมายที่ดนิ
ปาไม (Forest) หมายถึง บริเวณที่มีตนไมหลายชนิด ขนาดตางๆ ขึ้นอยูอยางหนาแนนและกวางใหญ
พอที่จะมีอิทธิพลตอสิ่งแวดลอมในบริเวณนั้น เชน ความเปลี่ยนแปลงของลมฟาอากาศ ความอุดมสมบูรณของดิน
และน้ํา มีสัตวปาและสิ่งมีชีวติ อื่นซึ่งมีความสัมพันธซึ่งกันและกัน
Allen (1950) ไดใหคําจํากัดความของปาไมไวดังนี้ "ปาไม คือ สังคมของตนไมและสิ่งมีชีวิตอื่นๆ
อันมีความสัมพันธซึ่งกันและกันและปกคลุมเนื้อที่กวางใหญมีการใชประโยชนจากอากาศ น้ํา และวัตถุแรธาตุตางๆ
ในดินเพื่อการเจริญเติบโตจนถึงอายุขัยและมีการสืบพันธุของตนเอง ทั้งใหผลผลิตและบริการที่จาํ เปนอันจะขาดเสีย
มิไดตอมนุษย (นิวัติ เรืองพานิช,2528 : 94)
ประเภทของปาไม
เนื่องจากสภาพลมฟาอากาศและสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติในสวนตางๆ ของโลกมีความแตกตางกัน จึง
ทําใหปา ไมในแตละสวนของโลกแตกตางกัน วิชัย เทียนนอย (ม.ป.ป.) ไดแบงชนิดปาไมดังนี้
1. ปาศูนยสูตร (Equatorial Rainforest) จะมีตนไมที่สูงขึน้ เบียดเสียดกันอยางหนาแนน แสงแดด
ไมสามารถสองลงมาถึงพื้นดินได ตนไมสวนมากจะมีเปลือกเรียบ สวนลางของตนไมที่อยูติดกับพื้นดินไมมีกิ่ง ลํา
ตนตรงเพื่อที่จะชูกานเพื่อรับแสงแดด เปนปาไมที่มีใบกวางไมผลัดใบและจะพบไมเลื้อยหรือไมเถาพันหรือเกาะ
ตามกิ่งกานของตนไมเต็มไปหมด บริเวณปาศูนยสูตรทีส่ ําคัญ คือ ลุมน้ําอะเมซอนในประเทศบราซิล ลุมน้ําคองโก
ในประเทศแซร เกาะสุมาตราไปจนถึงหมูเกาะในมหาสมุทรแปซิฟกตอนใต
2. ปารอนชื้น (Tropical Rain Forest) มีลักษณะคลายปาศูนยสูตร จะปรากฏอยูระหวางละติจูด 10
ฐ-23.5ฐ เหนือและใต และจะปรากฎอยูดานหนาของภูเขาที่ตั้งรับลมประจําที่พัดจากทะเลเขาสูฝง ปริมาณน้าํ ฝน
จะผันแปรไปบางในบางฤดูแตก็ไมถึงกับขาดแคลนน้ํา จึงทําใหสภาพเปนปาดงดิบ ชนิดของตนไมมีนอยกวาปาศูนยสูตร
3. ปามรสุม (Monsoon Forest) เปนปาไมที่มีไมขึ้นอยูหาง ๆ ในปาชนิดนี้บริเวณพื้นดินจะมีไม
เล็กๆ ขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากแสงแดดสามารถสองผานทะลุไปถึงพื้นดินได ในพื้นที่แคบ ๆ อาจจะมีพันธุไมอยูถึง 3040 ชนิด ซึ่งมักจะเปนปาไมทผี่ ลัดใบในชวงที่ปริมาณน้าํ ฝนและความเขมของแสงดวงอาทิตยลดลง ซึ่งก็คือชวงฤดูแลง
4. ปาไมอบอุนไมผลัดใบ (Temperate Rainforest) เปนปาไมในเขตอบอุนที่มีใบเขียวตลอดป มี
พันธุไมนอยชนิด แตละชนิดจะอยูรวมกันเปนกลุมขนาดและความสูงของตนไมเทากับปาศูนยสตู ร ไมทสี่ ําคัญ เชน โอก
5. ปาไมอบอุนผลัดใบ (Temperate Deciduous Forest) เปนปาไมทมี่ ีใบเขียวชอุมในฤดูรอนแต
จะผลัดใบในฤดูหนาว ตนไมมีลําตนสูงและมีใบขนาดใหญ ในชวงฤดูหนาวบริเวณพื้นดินจะมีไมพุมและพืชเล็ก ๆ
เจริญงอกงามอยางรวดเร็ว แตเมื่อถึงฤดูรอนเมื่อตนไมผลิใบเต็มตนแลวพืชเหลานี้จะคอยๆ มีปริมาณลดลงและ
ตายไปในที่สุด
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6. ปาสน (Needle Leaf Forest) เปนปาไมทมี่ ีลําตนตรง กิ่งสั้นใบเล็กกลมคลายเข็มเย็บผา เปน
ปาไมที่มีตนไมขึ้นเบียดเสียดกันอยางหนาแนนและมีใบเขียวชอุมตลอดป บริเวณพื้นดินไมมีตนไมเตีย้ ๆ หรือไม
พุมขึ้นหรือจะมีอยูบางก็เพียงเล็กนอย ปาชนิดนี้จะมีพันธุไม 1-2 ชนิด ซึ่งเปนปาไมตระกูลสนทั้งสิ้น ซึ่งจะขึ้นปก
คลุมติดตอกันเปนผืนเดียวกัน
7. ปาไมเนื้อแข็งไมผลัดใบ (Evergreen Hardwood Forest) จะมีเปนตนไมเตี้ย ๆ ลําตนขนาด
เล็ก ใบแข็ง และตนมีกิ่งตั้งแตใกลพื้นดินจนถึงยอด ลําตนมีเปลือกหนาและขรุขระ จะมีลักษณะคลายกับปาไมผสม
กับปาละเมาะ (Scrub Forest) ซึ่งจะมีปาไมจริง ๆ เพียง 25-60% นอกนั้นจะเปนปาละเมาะซึง่ ประกอบดวยพุมไมเตี้ย ๆ
8. ปาสะวันนา (Savanna Woodland) จะเปนปาไมทมี่ ีไมขึ้นอยูหาง ๆ บริเวณชองวางระหวาง
ตนไมใหญ ๆ จะมีไมพุมหรือหญาหยาบ ๆ ขึ้นอยางหนาแนน ปาชนิดนี้บางทีเรียกวา "สวนธรรมชาติ" (Park
Land) ทั้งนี้เพราะพื้นที่โลงเตียน ตนไมมีลักษณะคลายกับมนุษยนํามาปลูกไว มีสภาพอากาศคอนขางแหงแลงจึงทํา
ใหตนไมขึ้นไมหนาแนน
9. ปาหนามและปาพุมเขตรอน (Thornbush and Tropical Scrubs) เปนตนไมที่ทนตอความ
แหงแลงและไมพุม ไมเหลานี้สามารถทนตอสภาพความแหงแลงที่ยาวนานและมีฤดูฝนสั้น ๆ สวนปาหนามนั้นจะ
เปนไมพุมทีม่ ีหนามและจะผลัดใบในชวงที่ขาดแคลนน้ํา
10. ปากึ่งทะเลทราย (Semidesert Woodland) เปนพืชพรรณทีท่ นตอความแหงแลง สวนมาก
เปนพวกไมพุม ตามพื้นดินของปาชนิดนี้จะมีวัชพืชหรือพืชตนเล็ก ๆ ขึ้นอยูนอยมากหรือไมมีเลย
11. พืชพรรณในทะเลทราย (Desert Vegetation) มักจะพบพืชที่มีใบเล็ก ๆ พืชทีม่ ีหนามหรือพืช
ที่มีลําตนสามารถเก็บน้ําไวใชได รวมทั้งมีพวกหญาแข็ง ๆ ขึ้นปะปนอยูเปนหยอม ๆ นอกจากนี้ยังมีพืชลมลุกที่ขึ้น
ในชวงที่มีฝนตกซึ่งมีมากมายหลายชนิด
12. ปาในเขตอากาศหนาว (Cold Woodland) เปนพืชพรรณที่พบไดในอากาศแถบขั้วโลกหรือ
เขตอากาศแบบทุนดรา ตนไมที่ขึ้นมาขนาดเล็กมาก ตนเตีย้ ขึ้นอยูหาง ๆ สวนใหญจะเปนพวกไมพุมเตี้ย ๆ พื้นดิน
เบื้องลางปกคลุมดวยมอสส
ชนิดปาในประเทศไทย
ปาไมของประเทศไทยสามารถแบงออกเปน 2 ประเภทใหญ ๆ คือ ปาไมไมผลัดใบ (Evergreen
Forest) กับปาไมผลัดใบ (Deciduous Forest)
1. ปาไมผลัดใบ (Evergreen Forest) ปาประเภทนี้มปี ระมาณ 30% ของเนื้อที่ปาทั้งประเทศ
สามารถแบงยอยออกไปไดอีก 4 ชนิด ดังนี้
1.1 ปาดิบเมืองรอน (Tropical Evergreen Forest) เปนปาที่อยูในเขตที่มีมรสุมพัดผานอยู
เกือบตลอดทั้งป มีปริมาณน้าํ ฝนมาก ดินมีความชื้นอยูตลอดเวลา ขึ้นอยูทั้งในที่ราบและที่เปนภูเขาสูง มีกระจายอยู
ทั่วไปตั้งแตภาคเหนือไปถึงภาคใต แบงยอยตามสภาพความชุมชื้นและความสูงต่ําของภูมิประเทศ ไดดังนี้
1.1.1 ปาดิบชื้น (Tropical Rain Forest) ปาชนิดนี้โดยทั่วไปเรียกวาปาดงดิบเปนปาที่
มีอยูทั่วไปในทุกภาคของประเทศ และมากทีส่ ุดแถบชายฝงภาคตะวันออก เชน ระยอง จันทบุรี และทีภ่ าคใต ซึ่งมี
ปริมาณน้ําฝนตกมากกวาภาคอื่น ๆ ลักษณะทั่วไปมักเปนปารกทึบ ประกอบดวยพันธุไมมากมายหลายรอยชนิด
ตนไมสวนใหญเปนวงศยาง มีลําตนสูงใหญตั้งแต 30-50 เมตร พื้นปามักรกทึบประกอบดวยไมพุม ปาลม หวาย
เถาวัลย
1.1.2 ปาดิบแลง (Dry Evergreen Forest) มีอยูทั่วไปตามภาคตาง ๆ ของประเทศ
ตามที่ราบเรียบหรือตามหุบเขา มีความสูงจากระดับน้ําทะเลประมาณ 500 เมตร และมีปริมาณน้าํ ฝนระหวาง
1,000-1,500 ม.ม. พันธุไมที่สําคัญ เชน ยางแดง มะคาโมง เปนตน พื้นที่ปาชั้นลางจะไมหนาแนนและคอนขาง
โลงเตียน
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1.1.3 ปาดิบเขา (Hill Evergreen Forest) เปนปาที่อยูสูงจากะดับน้ําทะเล ตั้งแต
1,000
เมตรขึ้นไป
สวนใหญอยูบนเทือกเขาสูงทางภาคเหนือ
และบางแหงในภาคกลางและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ เชน ที่ทุงแสลงหลวง จังหวัดพิษณุโลกและเพชรบูรณ เปนตน มีปริมาณน้าํ ฝนระหวาง
1,000-2,000 ม. พืชทีส่ ําคัญไดแกไมวงศกอ เชน กอสีเสียด กอตาหมูนอย อบเชย กําลังเสือโครง เปนตน บางที
ก็มีสนเขาขึ้นปะปนอยูดวย สวนไมพื้นลางเปนพวกเฟรน กลวยไมดิน มอสส ตาง ๆ ปาชนิดนี้มักอยูบริเวณตนน้ําลําธาร
1.2 ปาสน (Coniferous Forest) ปาสนมีกระจายอยูเปนหยอม ๆ ตามภาคเหนือ เชน
จังหวัดเชียงใหม แมฮองสอน ลําปาง เพชรบูรณ และที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดเลย ศรีสะเกษ สุรินทร
และอุบลราชธานี มีอยูตามทีเ่ ขาและที่ราบบางแหงที่มีระดับสูงจากน้ําทะเลตั้งแต 200 เมตรขึ้นไป บางครั้งพบขึ้น
ปนอยูกับปาแดงและปาดิบเขา ปาสนมักขึ้นในที่ดินไมอุดมสมบูรณ เชน สันเขาที่คอนขางแหงแลง ประเทศไทยมี
สนเขาเพียง 2 ชนิดเทานั้นคือสนสองใบและสนสามใบ และพวกกอตางๆ ขึ้นปะปนอยู พืชชั้นลางมีพวกหญาตาง ๆ
1.3 ปาพรุ (Swamp Forest) คือปาที่อยูตามที่ราบลุมมีน้ําขังอยูเ สมอและตามริมฝงทะเลทีม่ ี
โคลนเลนทั่ว ๆ ไป ปริมาณน้ําฝนไมนอยกวา 2,000 ม.ม.ตอป แบงเปนยอย ๆ ได 2 ชนิดคือ
1.3.1 ปาพรุหรือปาบึงน้ําจืด (Fresh Water Swamp Forest) ปาประเภทนี้อยูถัดจาก
ชายฝงทะเลเขามา จะมีน้ําทวมหรือชื้นแฉะตลอดป ดินมักเปนทรายหรือโคลนตมพันธุไมที่ขึ้นอยู เชน สําโรง กะเบา
น้ํา กันเกรา เปนตน
1.3.2 ปาชายเลน (Mangrove Swamp Forest) ปาชนิดนี้จะขึ้นอยูตามชายฝงทะเลที่
มีดินโคลนและน้ําทะเลทวมถึง เชน ตามชายฝงตะวันตกตั้งแตระนองถึงสตูลแถบอาวไทยตั้งแตสมุทรสงครามถึง
ตราด และจากประจวบคีรีขันธลงไปถึงนราธิวาส ไมทสี่ ําคัญเชน ไมโกงกางใบเล็ก โกงกางใบใหญ แสม เปนตน
1.4 ปาชายหาด (Beach Forest) เปนปาที่มีอยูต ามชายฝงทะเลที่เปนดินกรวด ทรายและ
โขดหินพันธุไมจะตางจากที่ทนี่ ้ําทวมถึง ถาชายฝงเปนดินทรายก็มสี นทะเล พืชชั้นลางก็จะมีพวกตีนนก และพันธไม
เลื้อยอื่น ๆ อีกบางชนิด ถาเปนกรวดหรือหิน พันธุไมที่ขึ้นสวนใหญก็เปนพวกกระทิง หูกวาง เปนตน
2. ปาผลัดใบ (Deciduous Forest) แบงได 3 ชนิด คือ
2.1 ปาเบญจพรรณ (Mixed Deciduous Forest) ปาชนิดนี้มีอยูทั่วไปในภาคเหนือ ภาคกลาง
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สวนภาคใตไมปรากฏวามีอยู ปาชนิดนี้มักจะมีไมสักขึ้นอยูปะปนอยูทั่วไป โดยเฉพาะ
ทางภาคเหนือและทางภาคกลางบางแหง สวนทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีปาเบญจพรรณอยูนอย ลักษณะของ
ปาเบญจพรรณ โดยทั่วไปเปนปาโปรงประกอบดวยตนไมขนาดกลางเปนสวนมาก พื้นที่ปาไมรกทึบมีไมไผชนิดตาง
ๆ ขึ้นอยูมาก ในฤดูแลงตนไมทั้งหมดจะพากันผลัดใบและมีไฟปาไหมอยูทั้งป มีพันธุไมขึ้นคละกันมากชนิด เชน
ไมสัก แดง ประดู มะคาโมง ชิงชัน ตะแบก เปนตน พืชชั้นลางก็มีพวกหญา พวกกก ไมไผชนิดตาง ๆ เชน ไผปา ไผ
รวก ไผนวล เปนตน
2.2 ปาแพะ ปาแดง ปาโคก หรือปาเต็งรัง (Deciduous Dipterocarp Forest) ปาชนิดนีม้ ี
อยูมากทางภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สวนภาคใตและชายทะเลดานตะวันออกไมปรากฏ
วามีอยู ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนับวามีมากที่สุด คือประมาณ 70-80% ของปาชนิดตาง ๆ ที่มีอยูในภาคนี้
ทั้งหมด ปาชนิดนี้มีอยูทั่วไปทั้งที่ราบและทีเ่ ขาสูง ดินมักเปนทรายและลูกรัง ซึ่งจะมีสีคอนขางแดง ในบางแหงจึง
เรียกวาปาแดง สวนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีปาขึ้นตามเนินที่เรียกวาโคก จึงเรียกวาปาโคก ลักษณะปาชนิดนี้
เปนปาโปรงมีตนไมขนาดเล็กและขนาดกลางขึ้นอยูกระจัดกระจาย พื้นปาไมรกทึบ มีหญาชนิดตาง ๆ และไมไผ
ขึ้นอยูโดยทั่วไป พันธุไมในปานี้ไดแก เต็ง รัง พะยอม มะขามปอม เปนตน
2.3 ปาหญา (Savanna Forest) เปนปาที่เกิดหลังจากที่ปาชนิดอื่น ๆ ถูกทําลายไปหมด ดิน
เสื่อมโทรมตนไมไมอาจเจริญเติบโตตอไปได พวกหญาจึงเขามาแทนทีพ่ บไดทุกภาคในประเทศ หญาทีข่ ึ้นสวนใหญ
เปนหญาคา แฝกหอม เปนตน อาจมีตนไมขึ้นบาง เชน กระโดน กะถินปา ประดู ซึ่งเปนพวกทนทานไฟปาไดดี

บทที่ 7
ทรัพยากรสัตวปา
พระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535 ไดใหความหมายของสัตวปาของสัตวปาเอาไววา
สัตวปา หมายถึงสัตวทุกชนิดไมวาสัตวบก สัตวน้ํา สัตวปก แมลงหรือแมง ซึ่งสภาพธรรมชาติยอ มเกิด และ
ดํารงชีวิตอยูในปาหรือในน้ํา และใหหมายความรวมถึงไขของสัตวปาเหลานั้นทุกชนิดดวย แตไมหมายความรวมถึง
สัตวพาหนะที่ไดจดทะเบียนทําตั๋วรูปพรรณตามกฎหมายวาดวยสัตวพาหนะแลว และสัตวพาหนะที่ไดมาจากการ
สืบพันธุของสัตวพาหนะดังกลาว ประเภทของสัตวปา ประเภทของสัตวปาตามพระราชบัญญัติสงวนและคุมครอง
สัตวปา พ.ศ. 2535 แบงเปน 3 ประเภท ดังนี้
1. สัตวปาสงวน
2. สัตวปาคุมครอง
3. สัตวปานอกประเภท
1. สัตวปาสงวน หมายถึงสัตว ปาที่หายากตามบัญชีทายพระราชบัญญัติ (พ.ศ. 2535 ) มี 15 ชนิด ไดแก

รายชื่อสัตวปาสงวนตามลําดับจากซายไปขวา
1.
3.
5.
7.
9.
11.
13.
15.

ละอง หรือละมัง่ ( Cervus eldi )
2. กูปรี ( Bos sauvell )
ควายปา ( Bubalus bubalis )
4. เลียงผา ( Capricornis sumatraensis )
นกแตวแลวทองดํา ( Pitta gurneyi )
6. พะยูน ( Dugong dugon )
สมเสร็จ ( Tapirus indicus )
8. นกเจาฟาหญิงสิรินธร ( Pseudochelidon sirintarae )
นกกระเรียน ( Grus antigone )
10. แรด ( Rhinoceros sondaicus )
แมวลายหินออน ( Pardofelis marmorata ) 12. สมัน ( Cervus schomburgki )
เกงหมอ ( Muntiacus feai )
14. กวางผา ( Naemorhedus griseus )
กระซู ( Didermocerus sumatraensis )

เอกสารประกอบการเรียนการสอนรายวิชา 006005 การจัดการสิ่งแวดลอมฯ

2. สัตวปาคุมครอง หมายถึง สัตวปาที่
รายชื่อใหม 7 จําพวก
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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กฎกระทรวงกํ า หนดให เ ป น สั ต ว ป า คุ ม ครอง ตามบั ญ ชี

สัตวปาจําพวกเลี้ยงลูกดวยนม จํานวน 189 ชนิด
สัตวปาจําพวกนก มี 181 ลําดับ จํานวน 771 ชนิด
สัตวปาจําพวกเลื้อยคลานมี 64 ลําดับ จํานวน 91 ชนิด
สัตวปาจําพวกสะเทิ้นน้ําสะเทิ้นบก จํานวน 12 ชนิด
สัตวปาจําพวกปลา จํานวน 4 ชนิด
สัตวปาจําพวกแมลงจํานวน 13 ลําดับ
สัตวปาจําพวกไมมีกระดูกสันหลังมี 13 ลําดับ

3. สัตวปานอกประเภท
หมายถึงสัตวปาที่ไมปรากฏในบัญชีทายพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535 และไม
ปรากฏในบัญชีทายกฎกระทรวงซึ่งกําหนดชนิดของสัตวปาคุมครอง (เปนสัตวปาที่ไมสงวนและคุมครอง) ไดแก
หนู หนูผี หมูปา นกกระจอก นกกระจิบนกคุมอืด แย กบ อึ่ง เขียด เปนตน
บทลงโทษ ทั้งสัตวปาสงวนสัตวปาคุมครองและซากของสัตวปาสงวนหรือซากของสัตวปาคุมครอง หามมิ
ใหผูใดทําการลามีไวในครอบครอง คาขายและนําเขาหรือสงออก หากผูใดฝาฝนตองระวางโทษจําคุกไมเกินสี่ปหรือ
ปรับไมเกินสี่หมื่นบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ

บทที่ 8
ทรัพยากรแรธาตุ
แรธาตุเปนทรัพยากรทีเ่ กิดขึ้นเองตามธรรมชาติ มีความสําคัญและบทบาททีส่ นองความตองการทางดาน
ปจจัยตางๆ ของประชากร ทัง้ ทางดานอุตสาหกรรมและพลังงาน ความสําคัญและประโยชนของแรธาตุที่จะนํามาใช
ขึ้นอยูกับระยะเวลา ความเจริญทางดานเทคโนโลยีตลอดจนความตองการในการนําไปใชของมนุษย

แร (Mineral)
คือ ธาตุแทและสารประกอบทางเคมีทเี่ กิดขึ้นเองตามธรรมชาติมีคุณสมบัติทางเคมีและฟสิกสที่เฉพาะตัว
เชน สี ความวาว ความแข็ง หรือความเปนแมเหล็ก พวกสารประกอบมักประกอบดวยธาตุออกซิเจน กํามะถัน
หรือซิลิคอน พบมากกวา 2,000 ชนิด ทั้งในดิน หิน น้ํา และในอากาศ โดยพบ 4 ลักษณะคือ
1) สารประกอบอนินทรียที่เปนของแข็ง แรสวนใหญจะมีลักษณะเชนนี้
2) สารประกอบอนินทรียที่เปนของเหลว มี 3 ชนิด คือ ปรอท โบรมีน และน้ํา
3) สารประกอบอินทรียที่เกิดจากการแปรสภาพของสิ่งมีชีวิต ไดแก ปโตรเลียม และลิกไนต
4) ธาตุแท ไดแก ทองคํา ทองคําขาว และเงิน

ประเภทของแรธาตุ
แรสามารถจําแนกตามองคประกอบทางเคมีออกเปน 10 กลุมใหญๆ ไดแก ธาตุธรรมชาติ ซัลไฟด
ซัลโฟซอลท ออกไซดและไฮดรอกไซด เฮไลด คารบอเนต ซัลเฟต ทังสเตน ฟอสเฟต และซิลิเกต
นอกจากนี้ยังสามารถจําแนกออกไดอีกหลายระบบ ระบบที่มักจะใชในการจําแนกอยางหนึ่ง คือ จําแนก
โดยยึดหลักการใชประโยชนและพิจารณาสมบัติทางดานฟสกิ ส ทําใหสามารถจําแนกออกเปน 3 กลุม ใหญๆ
ไดแก กลุมแรโลหะ (Metalliferous mineral) แรอโลหะ (Non -metalliferous mineral) และ แรพลังงาน
(Energy mineral) แรธาตุแตละกลุมจะมีลกั ษณะและชนิดของแรดังนี้
1. แรโลหะ

เปนแรที่มีความสําคัญและมีคามาก มีคุณสมบัติคือ มีความเหนียว แข็ง รีดหรือตีออกเปนแผนและ
หลอมตัวได มีความทึบแสง เปนตัวนําความรอนและไฟฟาไดดี เคาะมีเสียงดังกังวาน เชน เหล็ก อะลูมิเนียม
แมงกานีส แมกนีเซียม โครเมียม ติตาเนียม ทองแดง ตะกั่ว สังกะสี นิกเกิล ทองคํา เงิน แพลตตินัม
วุลแฟรม ดีบกุ เปนตน
2. แรอโลหะ

เปนแรที่มีลักษณะเปราะ แตก หรือหักงาย โปรงแสง ยอมใหแสงหรือรังสีผานได ไมเปนตัวนําความ
รอนหรือไฟฟา เมื่อเคาะไมมีเสียงดังกังวาน แรอโลหะเปนกลุมธาตุทมี่ ีความสําคัญในการทําอุตสาหกรรมหลาย
ชนิด เชน อุตสาหกรรมทําปุย การกอสราง เคมี เครื่องปนดินเผา และทําสีเปนตน มีหลายชนิด เชน หิน
ทราย ยิปซัม แบไรต ดินขาว เพชรพลอย เกลือ กํามะถัน ปูน เฟลสปาร ซิลกิ า แคลเซียม ไนโตรเจน
ฟอฟฟอรัส โปแตสเซียม ฯลฯ
3. แรพลังงาน

เปนแรธรรมชาติที่นํามาทําเปนเชื้อเพลิงเพื่อกอใหเกิดพลังงาน ไดแก
(Petroleum) กาซธรรมชาติ (Nature gas) และแรนิวเคลียร (Nuclear)

ถานหิน (Coal) น้ํามันดิบ

เอกสารประกอบการเรียนการสอนรายวิชา 006005 การจัดการสิ่งแวดลอมฯ (กลุมเทียบโอน CE)
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y ถานหิน เปนแรเชื้อเพลิงที่มสี ถานะเปนของแข็ง มีความเปราะมีสตี างๆ เชน สีดํา น้ําตาล น้าํ ตาล
แกมดํา และน้ําตาลเขม เกิดจากการทับถมและแปรสภาพจากพืช มี 4 ชนิด คือ
พีท เปนถานหินขั้นเริ่มแรก เนื้อยังไมแข็ง มีความพรุน มีคารบอนอยูประมาณ 60 %
ใชเปนเชื้อเพลิงไมดีนัก
ลิกไนต หรือถานหินสีน้ําตาลไมคอยแข็ง เปราะ แตกหักงาย มีเปอรเซนตความชื้น
กาซและเขมาควันมาก หากไมรวมพีทซึ่งมักจะนํามาใชประโยชนไมคอยไดแลว ลิกไนตจะเปนถานหินที่มีอายุนอย
ที่สุดและมีคุณภาพต่ําสุด มีคารบอนนอย คือประมาณ 65 - 70 % จึงใหความรอนนอยกวาถานหินชนิดอื่นๆ
เมื่อเผามีควันและเถา ปจจุบนั นํามาใชมากในโรงงานผลิตกระแสไฟฟา ใชเปนเชื้อเพลิงแทนถานไมในการบมใบ
ยาสูบ โรงงานกลั่นน้ํามัน พบที่จังหวัดลําปาง สงขลา สุราษฎรธานี กระบี่ ลําพูน การนําถานหินลิกไนตมาใชจะ
กอใหเกิดปญหาทางสิ่งแวดลอมได เชน ในอากาศจะมีสารซัลเฟอรไดออกไซดเพิ่มขึ้น
บิทูมินัส เปนถานหินที่มีสีนา้ํ ตาลแกมดํา มีคารบอนอยูประมาณ 80 % มีคุณภาพ
ปานกลางอยูระหวางลิกไนตและแอนทราไซตใหความรอนสูงแตมีเขมาควันมาก กลิ่นแรง เปลวไฟสีเหลือง เปน
ถานหินที่ใชกันมากในโรงงานอุตสาหกรรมทัว่ ไป เชน โรงงานอุตสาหกรรมถลุงเหล็กและเหล็กกลา
แอนทราไซท เปนถานหินทีม่ ีคุณภาพดีมาก มีสีดํา มีความแววเปนมัน มีคารบอน
รอยละ 85 - 93 % ใหความรอนสูงสุดแตติดไฟยากกวาชนิดอื่นๆ เกิดการลุกไหมชา ๆและนานกวาชนิดอื่น มี
ควันนอย กลิ่นนอย เปลวไฟสีออน จึงนิยมนํามาใชในเตาผิงเพื่อใหความรอนและความอบอุนในบานเรือนของ
เขตอากาศหนาว
-

การกําเนิดของแรธาตุ
แหลงแรที่มีอยูในธรรมชาติ มีกําเนิดขึ้นมาในหลายลักษณะดังนี้
1. เกิดจากการเย็นตัวของแมกมา
เนื่องจากแมกมาหรือหินหลอมละลายเคลื่อนที่ออกมาเย็นตัวอยู
ภายในหรือนอกผิวโลก ในชวงที่หินหนืดกําลังแข็งตัวเม็ดแรที่ปะปนมากับหินหลอมละลายจะคอยๆ ตกตะกอน
อยางชาๆ เนื่องจากแรธาตุแตละชนิดมีน้ําหนักอะตอมที่ไมเทากันจึงทําใหแรชนิดนั้นๆ ตกตะกอนรวมกันเปน
กระจุก ในบางครั้งในชวงที่หินหนืดเริ่มเย็นตัวลง ความชื้นในหินหนืดจะถูกผลักดันใหระเหยออกไป ทําใหแรธาตุ
ที่ปะปนมากับมวลหินหนืดเริม่ ตกผลึกขึ้นและแทรกซอนอยูในชั้นหินในรูปของสายแรทมี่ ีรูปรางแตกตางกันออกๆ
ไป เชน สินแรเพ็กมาไตต ประกอบดวยแรธาตุสาํ คัญหลายชนิด เชน แรเขี้ยวหนุมาน แรฟนมา ไมกา
โคลัมเมี่ยม และแทนทาลัมแทรกตัวอยูในชั้นหิน
2. เกิดจากการละลายน้ํารอนหรือแกสรอน
น้ําที่มีอุณหภูมิที่สูงกวาอุณหภูมิปกติของน้ําจะสามารถ
ละลายแรธาตุไดหลายชนิด แรธาตุทลี่ ะลายไดจะปะปนมากับน้ํารอนนั้น ดวยความดันภายใตเปลือกโลกทําใหน้ํา
รอนที่มีแรธาตุละลายอยูไ หลซึมแพรกระจายออกมาตามรอยแตกหรือชองวางระหวางหินหรือชั้นหิน หลังจากน้ํา
ระเหยออกไปหมดแลว สินแรเหลานั้นจะแข็งตัวอยูในชั้นหินและกลายเปน “สายแร” หรือ “ทางแร ” ตอไป
เชน สินแรทองแดง
3. เกิดจากการควบแนนของไอน้ํารอน แรงดันภายใตผิวโลกสามารถผลักดันใหมวลของหินหนืดหรือน้ํา
ที่รอนที่มีอยูในเปลือกโลกออกมานอกผิวโลก กาซหรือแรธาตุทลี่ ะลายอยูเดิมจะออกมาดวย เมื่อไอของน้ํารอน
ระเหยออกไปจะเหลือสวนของแรธาตุบางชนิดไว เชน การเกิดแรกํามะถันใกลปลองภูเขาไฟ
4. เกิดจากการทําปฏิกิริยาเคมีของแรที่มีอยูเดิม แหลงแรชนิดนี้อาจเกิดจากการเย็นตัวลงของแมกมา
หรือเกิดจากสารละลายน้ํารอนก็ตามเมื่อเย็นตัวลงกลายเปนแหลงแร นานเขาเมื่อน้ําฝนที่ตกลงมาซึ่งมีสภาพเปน
กรดออนไดไหลซึมลงไปใตดนิ เกิดกระบวนการ “ออกซิเดชั่น” หรือปฏิกิริยาการเติมออกซิเจนขึ้นในชั้นหินที่อยู
รอยตอระหวางระดับน้ําบาดาลและชั้นอากาศที่แทรกอยูในหินทําใหแรเดิมเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดเปนสินแร

บทที่ 9
มลพิษสิ่งแวดลอม
มลพิษ (Pollution) หมายถึง ของเสียวัตถุอันตรายและมลสารอื่นๆ รวมทั้งตะกอนหรือสิ่งตกคางจาก
สิ่งตางๆ ที่ถูกปลอยทิ้งจากแหลงกําเนิดมลพิษหรือที่มีอยูใ นสิ่งแวดลอมตามธรรมชาติ ซึ่งกอใหเกิดหรือกอใหเกิด
ผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอมหรือภาวะที่เปนพิษภัยอันตรายตอสุขภาพอนามัยของประชาชนได รวมถึงรังสี
ความรอน แสง เสียง กลิ่น ความสั่นสะเทือนหรือเหตุราํ คาญอื่น ๆ ที่เกิดหรือถูกปลอยออกจากแหลงกําเนิดมลพิษดวย
ภาวะมลพิษ หมายถึง
สิ่งแวดลอมเสือ่ มโทรมลง
เชน
มลพิษทางเสียง

สภาวะที่สิ่งแวดลอมเปลีย่ นแปลงหรือปนเปอนโดยมลพิษซึ่งทําใหสภาพของ
มลพิษทางน้ํา
มลพิษทางอากาศ
มลพิษทางดิน
และ

ประเภทของมลพิษสิ่งแวดลอม ไดแก
1. มลพิษทางอากาศ
3. มลพิษทางดิน

2. มลพิษทางน้ํา
4. มลพิษทางเสียง

มลพิษทางอากาศ (Air Pollution)
มลพิษทางอากาศ (Air Pollution) หมายถึง ภาวะของอากาศที่มีสารเจือปนอยูในปริมาณที่มากพอ
และเปนระยะเวลานานพอที่จะทําใหเกิดผลเสียตอสุขภาพ อนามัยของมนุษย สัตว พืช และวัสดุตางๆ สารดังกลาว
อาจเปนธาตุหรือสารประกอบ ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือเกิดจากการกระทําของมนุษย หรืออาจอยูในรูปของ
กาซ หยดของเหลว หรืออนุภาคของแข็งก็ได สารมลพิษทางอากาศหลักที่สําคัญ คือ ฝุนละออง (SPM) ตะกั่ว
(Pb) กาซคารบอนมอนอกไซด กาซซัลเฟอรไดออกไซด (SO2 ) กาซออกไซดของไนโตรเจน (NO X ) และกาซ
โอโซน (O3 )
สารมลพิษทางอากาศ
สารมลพิษทางอากาศที่เกิดจากเผาไหมเชื้อเพลิงชนิดตาง ๆ ไดแก กาซคารบอนมอนอกไซด ฝุน
ละออง กาซซัลเฟอรไดออกไซด และกาซออกไซดของไนโตรเจน ซึ่งพบวาปริมาณการระบายออกสูบรรยากาศเพิม่
มากขึ้นตามปริมาณการใชเชื้อเพลิงทีเ่ พิ่มขึ้น
ประเภทของสารมลพิษในอากาศ
มลสารในอากาศหรือสารมลพิษในอากาศ คือ สารใดๆ ก็ตามในอากาศซึ่งมีผลเสียตอความเปนอยูของ
มนุษยโดยตรงหรือโดยออม มลสารในอากาศแบง ออกเปน 2 ประเภท คือ อนุภาคมลสาร และไอระเหย
1. อนุภาคมลสาร ไดแก มลสารใดๆ ใน บรรยากาศหรือไอเสีย ซึ่งอยูในสภาพของแข็งหรือของ เหลวที่อุณหภูมิ
และความดันปกติ ยกเวนไอน้ํา อนุภาค ของสารมีตั้งแต 200 ไมครอน ลงไปถึงต่ํากวา 0.1 ไมครอน
ไดแก ฝุนละออง ขี้เถา หมอก ควัน และ สเปรย
2. ไอระเหย คือ สารในรูปกาซซึ่งปกติจะอยู
ในรูปของของเหลวหรือของแข็งที่อุณหภูมิและความดันปกติ
รวมถึงกาซและสารประกอบ ซึ่งมีจุดเดือดต่ํากวา 200 C ไอระเหยทีเ่ ปนสารประกอบอินทรียและอนินทรียที่
สําคัญมี 5 ชนิด คือ
1. คารบอนมอนอกไซด (CO) เปนกาซพิษ รายแรง ไมมีสีและกลิ่น เบากวาอากาศเล็กนอย เกิดจาก
การเผาไหมอยางไมสมบูรณของคารบอน ในน้ํามันเชื้อเพลิง หรือกาซธรรมชาติที่ใชกับ
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เครื่องยนต เปนสาร
ที่ทําใหอากาศเสีย พบมากที่สดุ ในบรรยากาศทั่วไป จาก
ยานยนตตางๆ การ
อุตสาหกรรม ออกไซดของคารบอนที่สําคัญที่พบในบรรยากาศ มี 2 ชนิด คือ CO2 และ CO
1. CO2 เปนกาซที่ไมมีสี ไมมีกลิ่น หนักกวาอากาศรอยละ 50 ละลายน้ําไดเล็กนอย มีความสามารถในการ
ดูดซับแสงอาทิตยไดดี ทําใหบรรยากาศมี ปริมาณของ CO2 อยูมาก สงผลใหอากาศรอน CO2 ไมจัดวาเปน
สารพิษ แตเปนกาซที่มีประโยชนตอพืชและ สัตว ปริมาณกาซ CO2 แปรผันตามสภาวะแวดลอมที่อยูรอบๆ
2. ไนโตรเจนออกไซด หรือออกไซดของ ไนโตรเจน (Nox) เกิดขึ้นเมื่อมีการเผาไหมเชื้อเพลิง
ที่อุณหภูมิสูงมาก ออกไซดของไนโตรเจนที่ปลอยสู บรรยากาศมากไดแก NO NO2
3. ซัลเฟอรไดออกไซด (SO2) เปนกาซที่ไมมสี ี กลิ่นฉุน ละลายน้ําไดดี สวนใหญเกิดจากการเผาไหมเชื้อเพลิง
พวกถานหิน และน้ํามีนดีเซลซึ่งมีกํามะถัน (S) เปนองคประกอบ นอกจากนี้ยังเกิดจากกระบววนการทาง
อุตสาหกรรมและการถลุงแร เชน การถลุงแรกาลีนา เพื่อใหได Pb การถลุง Zn ซึ่งมี S ปนอยู (ZnS) การถลุง
แรจึงมีสวนปลดปลอย SO2 เขาสูบรรยากาศ
ดวย เมื่อถูกปลดปลอยสูบรรยากาศจะทําปฏิกิริยากับ ไอน้ํา
เมฆ หมอก เกิดเปนกรดซัลฟูรัส (H2SO3) กรดนี้จะถูกออกซิไดสเปนกรดซัลฟูริก (H2SO4) หรือกรดกํามะถัน
โดยมีฝุนละอองทําหนาที่เปนตัวคะตะไลส ตกลงสูพื้นดินพรอมน้ําฝน น้ําฝนที่ตกลงมานี้มีคา pH ต่ํากวา 7 ซึ่ง
เรียกวา ฝนกรด ผลของ SO2 และ H2SO4 มีอันตรายตอเนื้อเยื่อระบบทางเดินหายใจทําใหแสบจมูกและคอ
อาจทําใหเกิดมะเร็งปอด
4. ไฮโดรคารบอน (HC) เปนสารที่ทาํ ใหเกิด
โฟโตเคมิคอลสมอก อาจทําใหเกิดโรคมะเร็งได เกิด จาก
การเผาไหมไมสมบูรณของเชือ้ เพลิงกาซโซลีน
5. โอโซน (O3) เปนกาซที่เกิดขึ้นในธรรมชาติ ถาในบรรยากาศมี O3 สูงกวาปกติจัดเปนสารพิษ O3 สวน
ใหญมีประโยชนในการฆาเชื้อโรค
ผลกระทบจากมลพิษทางอากาศ
1. การบดบังแสงสวาง เนื่องจากในอากาศปน
เปอนดวยกลุมหมอก ควัน หรือฝุน และกาซบางชนิดที่มี
คุณสมบัติในการดูดซับแสงไดดี ทําใหเกิดปญหาใน การบดบังแสงสวางจากดวงอาทิตยทสี่ องมายังโลก
2. วัสดุ เมือ่ เกิดสารปนเปอ นหรือสารมลพิษในอากาศ อาจทําใหเกิด การทําลายวัสดุ สิ่งของหรือสิ่งแวดลอม
ตางๆ ดังนี้
2.1 ทําลายวัสดุกอสราง เชน NO2 ทําใหลวดสปริงเสียรูปทรง กาซ SO2 กรณีที่มีความชื้นมากกวา
รอยละ 80 จะกัดกรอนวัสดุพวกเหล็ก สังกะสี ทองแดง
2.2 สีทาพื้นผิวตางๆ ถูกทําลาย เนื่องจากสารมลพิษพวก ซัลไฟด โอโซน หรือ NO2
3. พืช สารมลพิษในอากาศอาจมีการทําลายสวนตางๆ ของพืชดังนี้
3.1 กาซ SO2 ทําใหเกิดพิษเรื้อรังตอพืช โดยการเปลี่ยนสีของเนื้อเยื่อใบ จนกลายเปนสีเหลือง หรือ
เกิดคลอโรซิส เกิดการหยุดสรางคลอโรฟวส ตนไมไมเจริญเติบโต
3.2 กาซ NO2 ทําใหเกิดแผลที่ใบของพืช
3.3 HC เชน เอทิลีน จะทําใหเกิดพิษทีใ่ บ ตา และดอก
4. สัตว คือ ประเภทที่ถูกดูดซึมโดยพืชผล หรือเกาะบนตนพืช ซึ่งมีสารพิษไมกี่ชนิดที่ไดรับการตรวจสอบวาเปน
พิษตอสัตว ไดแก สารหนู ฟลูออไรด ตะกั่ว
5. มนุษย สารมลพิษที่กอใหเกิดปญหาตอมนุษย มีหลายชนิดทั้งทางตรงและทางออม ทั้งแสดงอาการ
เฉียบพลัน และเรื้อรัง โดยสวนใหญจะเกี่ยวของกับระบบทางเดินหายใจ และผิวหนัง เชน
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1. CO มีผลตอสุขภาพโดยตรง ทําใหมี อาการมึนงง ไปจนกระทั่งเสียชีวิต โดยปริมาณที่ กอใหเกิดความ
เปนพิษประมาณ 100 ลบ.ซม./ลบ.ม. ของอากาศ
2. ออกไซดของไนโตรเจน (NO2 ) โดยเฉพาะ NO และ NO2 หากไดรบั ปริมาณ 10 ppm เปนระยะเวลา 8
ชั่วโมง จะทําลายปอด ทําใหเกิดปอดบวมและหากไดรับปริมาณ 20 - 30 ppm อาจถึงขั้นเสียชีวิตได
3. กาซไฮโดรเจนซัลไฟด (H2S) หากรางกายไดรับในขนาดประมาณ 1,500 - 3,000 มก./ลบ.ม. ของ
อากาศ (1,000 - 2,000 ppm ) จะถูกดูดซับเขาสูปอดผานไปยังกระแสเลือด ทําใหมกี ารหายใจเร็วมากผิดปกติ

มลพิษทางน้ํา
พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 ไดใหคําจํากัดความของ
คําวา“น้ําเสีย”ดังนี้
น้ําเสีย หมายความวา ของเสีย ที่อยูในสภาพเปนของเหลว รวมทั้งมลสารที่ปะปน หรือปนเปอนอยูใน
ของเหลวนั้น
ดังนั้น มลพิษทางน้ํา หมายถึง สภาพน้ําที่เสื่อมคุณภาพ น้ําจะมีคุณสมบัติเปลี่ยนไปจากสภาพ
ธรรมชาติ เนื่องจากมีสารมลพิษเขาไปปะปนอยูมาก น้ําในสภาพเชนนี้ไมเหมาะตอการดํารงชีวิตของสัตวน้ํา ไม
เหมาะตอการบริโภคและอุปโภคของมนุษย เชน น้ําทีม่ ีสีผดิ ปกติ มีกลิ่นเหม็นน้ําทีม่ ีสารเคมีทเี่ ปนพิษหรือเชื้อโรค
ปะปนอยู รวมทั้งน้ําที่มีอุณหภูมิสูงผิดปกติ
ลักษณะของน้ําเสีย
ลักษณะของน้ําเสียแบงออกได 3 ดาน คือ ดานกายภาพ ดานเคมี และดานชีวภาพ
1. ลักษณะของน้ําเสียทางกายภาพ คือ ลักษณะทางภายนอกที่แตกตางกัน เชน ความใส ความ
ขุน กลิ่น สี เปนตน โดยทั่วไปน้ําเสียมีลักษณะดังตอไปนี้
- อุณหภูมขิ องน้ํามีผลในดานการเรงปฏิกิริยาทางเคมี ซึ่งจะสงผลตอการลดปริมาณออกซิเจนที่
ละลายน้าํ
- สีของน้ําเกิดจากการสะทอนแสงของสารแขวนลอยในน้ํา เชน น้ําตามธรรมชาติจะมีสีเหลืองซึ่งเกิด
จากกรดอินทรีย
น้ําในแหลงน้ําที่มีใบไมทับถมจะมีสีน้ําตาล
หรือถามีตะไครน้ําก็จะมีสีเขียว
- กลิ่น และรสของน้ําจะมีคุณสมบัติแตกตางกันขึ้นอยูกับปริมาณสารอินทรียที่อยูในน้ํา เชน ซากพืช
ซากสัตวที่เนาเปอยหรือสารในกลุมของฟนอล
เกลือโซเดียมคลอไรดซึ่งจะทําใหน้ํามีรสกรอยหรือเค็ม
- การนําไฟฟา บอกถึงความสามารถของน้ําที่กระแสไฟฟาสามารถไหลผาน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความ
เขมขนของอิออน โดยรวมในน้ํา และอุณหภูมิขณะทําการวัดคาการนําไฟฟา
- ปริมาณของแข็งที่ละลายน้าํ ไดทั้งหมด หมายถึง ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ําและสามารถไหลผาน
กระดาษกรองใยแกว แลวนําน้ําไปที่กรองได ไประเหยจนแหง แลวจึงนําไปอบ
- ของแข็งแขวนลอย หมายถึง ปริมาณของแข็งแขวนลอยที่เหลือคางบนกระดาษกรองใยแกว
- ความขุน หมายถึง สมบัติทางแสงของสารแขวนลอยซึ่งทําใหแสงกระจาย และดูดกลืนมากกวาที่
จะอมใหแสงผานเปนเสนตรง ความขุนของน้ําเกิดการมีสารแขวนลอยตาง ๆ เชน ดิน ดินตะกอน
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2. ลักษณะของน้ําเสียทางเคมี เชน
- ออกซิเจนละลาย การหาดีโอ (DO) หรือออกซิเจนละลาย สามารถทําไดทั้งวิธีทางเคมี และ
ใชเครื่องวัดโดยตรง
- บีโอดี (BOD) หมายถึง ปริมาณออกซิเจนที่ใชในการยอยสลายสารอินทรียโดยแบคทีเรีย
- ซีโอดี (COD) หมายถึง ปริมาณออกซิเจนทั้งหมดที่ตองการใชเพื่อออกซิเดชันสารอินทรียในน้ํา
ดวยสารเคมีซึ่งมีอํานาจในการออกซิไดสสูงในสารละลายที่เปนกรด ใหเปนกาซคารบอนไดออกไซดในน้ํา คาซีโอดีมี
ความสําคัญในการวิเคราะหคณ
ุ ภาพน้ําทิ้ง การควบคุมระบบบําบัดน้ําทิ้ง การควบคุมระบบบําบัดน้ําเสีย คา COD นี้
มีหนวยเปน มิลลิกรัม/ลิตร
- คาความกรด-ดาง (pH) มีความสําคัญในการควบคุมคุณภาพน้ําและน้ําเสียควบคุมใหเหมาะสม
กับการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต เพื่อไมใหเกิดการกัดกรอนของทอ เพื่อใชในการควบคุมสารเคมีที่ใชบําบัดน้ําเสีย
ใหทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยทั้งไปน้ํามีคา pH อยูในชวง 5-8คาpHเปนคาที่แสดงปริมาณความเขมขนของ
อนุภาคไฮโดรเจนในน้ํา
- ไนโตรเจน เปนธาตุที่มคี วามสําคัญในการสังเคราะหโปรตีน ทําใหพืชน้ํามีการเจริญเติบโตได
อยางรวดเร็ว
- สารโลหะหนักชนิดตาง ๆ ขึ้นอยูกับชนิดของอุตสาหกรรม สารโลหะหนักยอมใหมีไดในน้ําใน
ปริมาณที่นอยมาก เนื่องจากบางตัวใหความเปนพิษสูง แตบางชนิดหากที่ปริมาณไมมากนักจะมีผลดีตอสิ่งมีชีวิต
ในน้ํา
3. ลักษณะของเสียทางชีวภาพ เชน
- แบคทีเรีย คือ จุลินทรียเซลลเดียว มีขนาดเล็ก ไมสามารถมองเห็นไดดวยตาเปลา เปนผูยอย
สลายในแหลงน้ํา
- รา เปนจุลินทรียทมี่ ีหลายเซลล ไมมีคลอโรฟลล รามีความสําคัญในการยอยสลายพวกคารบอนที่
มีคา pH ต่ํา รามีบทบาทสําคัญในการยอยสลายสารอินทรียในระบบบําบัดน้ําเสียบางระบบ
สารมลพิษทางน้ําแบงไดหลายชนิด ดังนี้
1. จุลินทรียท ที่ ําใหเกิดโรค เชน แบคทีเรีย โพรโตซัว ไวรัส รา ในน้ําจะพบ จุลินทรียที่
เปนสาเหตุของ โรคอหิวาตกโรค โรคบิด ไทฟอยด โรคลําไสอักเสบ ตับอักเสบ เปนตน
2. สาหราย สาหรายจะเจริญเติบโตในแหลงน้ําทีม่ ีสารอาหารมาก สาหรายจะเพิ่มจํานวนอยาง
รวดเร็ว ทําใหเกิดการตายและการเนาของสาหราย อันเปนเหตุใหนา้ํ เนาและแหลงน้ําขาดออกซิเจน
3. สารอินทรีย ซึ่งเปนของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมผลิตน้ําตาล โรงงานผลิตสุรา เบียร โรงฆาสัตว
โรงงานอาหารกระปอง ของเสียจากบานเรือน ซึ่งของเสียที่ปลอยออกมาจะมีโปรตีน คารโบไฮเดรต ไขมัน
ผงซักฟอก ไฮโดรคารบอน และขยะปะปนอยู
4. สารอนินทรีย ไดแก น้ําที่มีเกลือไนเทรต และเกลือฟอสเฟต ที่มาจากการเกษตรกรรม
สารอินทรียจะถูกยอยสลาย โดยแบคทีเรียและเห็ด ราในน้าํ เกิดเปนสารอาหารที่อุดมสมบูรณของสาหรายและพืช
น้ํา น้ําที่มีไนเทรตและฟอสเฟตอยูในปริมาณสูง จะชวยทําใหสาหรายและพืชน้ําเติบโตและเพิ่มจํานวนมากมาย
อยางรวดเร็ว เมื่อสาหรายและพืชน้ําตายจึงเกิดการเนาของน้ําเรียกวาเกิดยูโทรพิเคชันขึ้น
5. โลหะหนัก เชน โลหะที่มีความถวงจําเพาะมากกวาน้ํา 5 เทาขึ้นไป มีอตั ราการขยายตัวคอนขางชา
ทําใหสะสมอยูใ นสิ่งแวดลอมไดนานในรูปของตะกอน สิ่งมีชีวิตในน้ําจะไดรับโลหะหนักจากน้ํา พืชน้ํา สัตวน้ํา จาก
การกินตามหวงโซอาหาร
ดังนั้นจึงเกิดการสะสมโลหะหนักในเนื้อเยื่อสัตวและเนื้อเยื่อพืชโดยสะสมสารมลพิษ
เพิ่มขึ้นตามลําดับขั้นการบริโภค
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โลหะหนักที่พบในแหลงน้ํา ไดแก สารหนู (As) ตะกั่ว (Pb) ปรอท (Hg) แคดเมียม (Cd)
สังกะสี (Zn) โครเมียม (Cr) นิเกิล (Ni) แมงกานิส (Mn) เปนตน โลหะหนักที่มีบทบาทตอภาวะมลพิษทางน้ํา
มากที่สุดคือ ปรอท ตะกั่ว และแคดเมียม ถามีมากเกินขีดจํากัดแลวจะทําใหเปนพิษตอรางกาย
6. สารลอยผิวหนาน้ํา สารแขวนลอยและตะกอน สารลอยผิวหนาน้ํา คือ น้ํามัน คราบน้ํามัน และ
สารอื่น ๆ ซึ่งบางชนิดติดไฟได จึงเกิดอันตรายกับสัตวน้ํา นอกจากนี้ยังกั้นไมใหแสงผานลงสูน้ํา และกั้นกาซ
ออกซิเจนไมใหสามารถแพรลงสูน้ําได
ตัวอยางตอไปนี้เปนสารทีล่ อยผิวหนาน้ํา คือ ใบไม กิ่งไม แผนโฟม
ถุงพลาสติก กระปอง สารแขวนลอยและตะกอน ที่มักจะเปนอนุภาคของ
ดินขนาดตางๆซึ่งทําใหนา้ํ ขุนจะ
ตกตะกอนจมลงสูกนแหลงน้ําเมื่อมีน้ําหนักมากขึ้น
7. สารกัมมันตภาพรังสี (Radioactive Substance) เชน ยูเรเนียม สตรอนเตรียม ซีเซียม ไอโอดีน
เปนตน สารกัมมันตภาพรังสีดงั กลาวจะผานลงสูแหลงน้าํ ไดโดยวิธีตาง ๆ ดังนี้
7.1 จากกระบวนการผลิตแรยเู นียม
7.2 จากการชําระลางเครื่องนุงหมของเจาหนาที่หอ งปฏิบัติการดานกัมมันตภาพรังสี
7.3 จากของเสียงซึง่ มาจากหองปฏิบัติการดานกัมมันตภาพรังสี
7.4 ของเสียจากโรงพยาบาลที่มีการตรวจและรักษาโรคโดยสารกัมมันตภาพรังสี
7.5 จากกระบวนการผลิตธาตุเชื้อเพลิงจากแรยเู รเนียม
7.6 น้ําจากโรงไฟฟาปรมาณู
7.7 จากฝุนกัมมันตภาพรังสีซึ่งเกิดจากการทดลองอาวุธนิวเคลียร
สารกัมมันตภาพรังสีจากหองปฏิบัติการ และ โรงพยาบาลนั้นอยูในระดับต่ํา เมื่อผานลงสูแหลงน้าํ จะมี
การทับถมในกนแหลงน้ําต่ํา จึงกอใหเกิดปญหาดานการขยายทางชีววิทยาต่ํากวาโรงไฟฟาปรมาณู และ จากฝุน
กัมมันตภาพรังสีมาก (Kupchella and Hyland.1989: 397)
8.
ความรอน (heat) เนื่องจากน้ําเปนตัวนําความรอนที่ดี จึงใชน้ําเปนตัวระบายความรอนของ
เครื่องจักรในโรงไฟฟา โรงกลั่นน้ํามัน โรงงานปฏิกรณปรมาณู น้าํ ทีใ่ ชระบายความรอนนี้ เมื่อผานออกมาจาก
อุปกรณตาง ๆ ที่ตองการระบายความรอนก็จะมีอุณหภูมิสูงมากจึงกลายเปนน้ําเสีย เมื่อถูกนําลงสูแหลงน้าํ
ธรรมชาติ จะทําใหน้ําในแหลงน้ําธรรมชาติ มีอุณหภูมิสูงขึ้นอยางรวดเร็ว เปนอันตรายตอตัวออนและตัวเต็มวัยของ
สัตวน้ําในบริเวณนั้น อาจทําใหสัตวน้ําตายหมด บางสวนตองอพยพหนีไปหาที่อยูใหม บริเวณนี้อาจไมมีสิ่งมีชีวิต
อาศัยอยูเลย
การจํากัดน้ําเสียและควบคุมมลพิษทางน้ํา
วิธีหนึ่งในการควบคุมการเกิดมลภาวะทางน้ํา ก็คือการไมผลิตสารมลพิษทางน้ํา หรือผลิตใหนอยลง
เทาที่จะทําไดหากเกิดมลพิษทางน้ําขึ้นแลวจะตองมีการกําจัดมลพิษในน้ําใหเหลือนอยที่สดุ การกําจัดน้ําเสียทําได
หลายวิธีดังนี้
1. การกําจัดน้ําเสียโดยวิธีธรรมชาติ (self purification)
ในน้ําจะมีจุลินทรียโดยเฉพาะแบคทีเรีย ชนิดที่ใชออกซิเจน ทําหนาที่กําจัดสารมลพิษในน้ําเสีย
อยูแลวโดยธรรมชาติ การยอยสลายสารมลพิษทีเ่ ปนสารอินทรียโดยแบคทีเรียทําใหลดการเนาเสียของน้ํา หาก
มีการควบคุมจํานวนแบคทีเรียใหอยูในชวงที่เหมาะสม ไมมากจนเกินไป จนทําใหเกิดการขาดแคลนออกซิเจน
หรือ ไมนอยจนเกินไป จนเกิดการยอยสลายไมทัน นอกจากนั้นยังตองควบคุมปริมาณออกซิเจนในน้ําใหมมี ากพอ
โดยจัดการใหอากาศในน้ํามีการหมุนเวียนตลอดเวลาเชนจัดตั้งเครื่องตีน้ําหรือการพนอากาศลงในน้ําเปนตน
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2. การทําใหเจือจาง (dilution)
วิธีนี้เปนการทําใหของเสียหรือสารมลพิษเจือจางลงดวยน้ําจํานวนมากพอ เชน การระบายน้ํา
เสีย ลงแมน้ํา ทะเล วิธีนี้ตองคํานึงถึงปริมาณของเสียทีแ่ หลงน้ําจะสามารถรับไวไดดว ย นั่นคือจะตองขึ้นอยูกับ
ปริมาตรของน้ํา ที่จะใช ในการเจือจาง และขึ้นกับอัตราการไหลของน้ําในแหลงนี้ วิธีนี้จึงตองใชพนื้ ที่มาก
ปริมาตรมากจึงจะทําใหเกิดความเจือจางขึ้นได ตามมาตรฐาน- สากลนั้นน้ําสะอาด ควรมีคาบีโอดี 2 มิลลิกรัม
ตอลิตร จึงใชเปนน้ําดื่มได หากคาบีโอดีมากกวา 4 มิลลิกรัมตอลิตร ถือไดวาน้ํานั้นมีโอกาสเนาเสียได สวน
น้ําทิ้งจากแหลงชุมชน และ แหลงอุตสาหกรรมมีคาสารแขวนลอย 30 มิลลิกรัมตอลิตรและคาบีโอดี 20
มิลลิกรัมตอลิตร ดังนั้นน้ําทิ้งเมื่อถูกเจือจางดวยน้ําเสียจากแมน้ําหรือทะเล 8 เทาตัว จะทําใหคาบีโอดีไมเกิน 4
มิลลิกรัมตอลิตร จึงไมมีความเนาเสีย
3. การทําใหกลับสูสภาพดี แลวนํากลับมาใชใหม (recycle)
วิธีนี้เปนการทําน้ําเสียใหกลับมาเปนน้ําดี เพื่อนํามาใชตอไปไดอีก มักกระทําในโรงงานอุตสาหกรรม
ซึ่งจะมีผลดีเกิดขึ้น คือลดปริมาณของเสียที่ปลอยออกจากโรงงาน ประหยัดคาใชจายในการผลิต เนื่องจากนําน้ําที่
ใชแลวกลับมาใชใหมไดอีก น้ําที่นํากลับมาใชใหมนี้อาจมีคุณสมบัติดอยกวาน้ําที่ใชครั้งแรกดังนั้นจึงนําไปใชเปนน้ํา
ทําความสะอาดรดตนไมเปนตน
4. การควบคุมการปลอยน้ําเสียลงสูแหลงน้ํา
การควบคุมการปลอยน้ําเสียลงสูแหลงน้ําเปนการปองกันและลดการนําสารมลพิษลงสูแหลงน้ํา กรม
โรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม จึงไดกําหนดมาตรฐานน้ําทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมตางๆใหมี
คาของสารแขวนลอย 30 มิลลิกรัมตอลิตร และคาบีโอดี 20 มิลลิกรัมตอลิตร ดังนั้นโรงงานอุตสาหกรรมตางๆ
จะตองตั้งอุปกรณกําจัดน้ําเสียและดําเนินการกําจัดน้ําเสีย ใหไดมาตรฐานดังที่กําหนดไวกอนปลอยลงสูแหลงน้ํา
ธรรมชาติ
การกําจัดน้ําทิ้ง จากโรงงานอุตสาหกรรมเปนการกําจัดสิง่ ปนเปอนที่ทําใหน้ําเสียอยูในเกณฑต่ําสุดที่จะ
ปลอย ลงสูแหลงน้ํา ตามทีก่ รมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมกําหนดมาตรฐาน น้ําทิง้ จากโรงงาน
อุตสาหกรรม ที่กําหนดใหโดยองคการอนามัยโลก (WHO) และกระทรวงอุตสาหกรรมของประเทศไทย กําหนดได
ตามตารางมาตรฐานน้ําทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมหลักการปองการมลพิษทางน้ํา
วิธีในการปองกันไมใหเกิดมลพิษทางน้ํามีหลายวิธี โดยที่เราสามารถมีสว นรวมในการรักษาสภาพที่ดี
ของแหลงน้ําได โดย
- ไมทิ้งของเสียลงสูแหลงน้ํา และทางระบายน้ําสาธารณะ
- บําบัดน้ําเสียขั้นตน กอนระบายลงแหลงน้ําหรือทอระบายน้ํา
- ชวยกันลดปริมาณการใชน้ํา และลดปริมาณขยะในบานเรือน
- ลดหรือหลีกเลี่ยงการใชสารเคมี ปุย สารกําจัดศัตรูพืช ในกิจกรรมทางการเกษตร
หรือสารเคมีที่ใชในบานเรือน
- ควรนําน้ําเสียกลับมาใชประโยชน
- สํารวจเพือ่ ลดปริมาณน้ําเสีย ของแตละขั้นตอนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม
- สรางจิตสํานึกของประชาชนในตระหนักถึงความสําคัญของการรักษาคุณภาพ
แหลงน้ําและประหยัดการใชน้ําเทาที่จาํ เปน
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มลพิษทางดิน
มลพิษดิน คือ ภาวะที่ดินมีมลสาร สารพิษ
หรือสารปนเปอ นซึ่งเกิดจากการเติมหรือ
ทิ้งสิ่งตางๆ ลง ในดินเกินคามาตรฐาน จนสงผลกระทบตอสุขภาพของ
สิ่งมีชีวิตและสิง่ แวดลอม
มลสารที่กอใหเกิดมลพิษทางดิน
มลสารในดินสามารถจําแนกได 3 พวก คือ
1. มลสารที่มชี ีวิต เชน พยาธิ แบคทีเรีย ไวรัสตางๆ ซึ่งสิง่ มีชีวิตเหลานี้กอใหเกิดโรคตอมนุษยและสิ่งมีชีวิตในดิน
2. มลสารเคมี เชน สารอนินทรียบางชนิด ถามีมากเกินไปจะทําใหเกิดดินเค็ม หรืออินทรียสาร ประเภทยาฆา
แมลงซึ่งจะถายทอดไปตามหวงโซอาหาร และจะเพิ่มปริมาณมากขึ้นตามลําดับขั้นของผูบริโภค
3. มลสารกัมมันตรังสี เชน สารจากโรงไฟฟา
พลังงานนิวเคลียร และเตาปฏิกรณปรมาณู ซึ่งหากมี สาร
เหลานี้ตกคางในดินสูงจะมีผลทําใหสิ่งมีชีวิตบางชนิด
เกิดการกลายพันธุได
ดินเปนพิษ เปนสภาวะที่ดินไมสามารถทําหนาที่ รองรับของเสียและสารพิษตางๆ
สารอินทรียหรือสารอนินทรีย

ซึ่งอาจจะเปน

สารมลพิษในดินอาจมีอยูในธรรมชาติ และโดยที่มนุษยนําไปใสใหกับดิน หากมีมากจนถึงระดับที่เปน
พิษ จะทําใหสงิ่ มีชีวิตหยุดการเจริญเติบโต มีการสะสมในโซอาหาร โดยจะพบในผัก ผลไม และเนื้อสัตว ที่มนุษย
บริโภค มนุษยก็จะไดรับสารพิษเหลานั้น จนเกิดความผิดปกติขึ้น สุขภาพเสื่อมโทรมจนถึงเสียชีวิตได สารมลพิษใน
ดินยังทําใหจุลนิ ทรียในดิน ทํางานไมได ทําลายการดูดซึมธาตุอาหารของรากพืช อันตรายจากมลพิษทางดิน
เนื่องจากดินมีสารมลพิษหลายชนิดปะปนอยู ทําให คารบอนไดออกไซดในดินเพิ่มขึ้น แตมีออกซิเจนนอยลง จึงมี
ผลกระทบตอการดํารงชีวิตของแบคทีเรียที่ใชออกซิเจน สารมลพิษจากดินสามารถกระจัดกระจายสูแหลงน้ํา และ
อากาศจึงกอใหเกิดมลภาวะทางน้ํา และอากาศได อันตรายของมลภาวะทางดินตอสิ่งมีชีวิต มีดังนี้
1. อันตรายตอมนุษย มนุษยจะไดรับพิษของสารประกอบไนเทรต ไนไทรตในยาปราบศัตรูพืช จากน้ํา
ดื่ม น้ําใชในแหลงเกษตรกรรม และจากผลผลิตทางการเกษตร เชน ผัก ผลไม จนถึงระดับที่เปนพิษตอรางกายได
2. อันตรายตอสัตว สัตวที่หากินในดินจะไดรับพิษจากการสัมผัสสารพิษในดินโดยตรงและ จากการ
บริโภคอาหารที่มีสารพิษปะปนอยู สารพิษที่ไดรับสวนใหญจะเปนยาฆาแมลงที่นอกจากจะทําลายศัตรูพืชแลวยัง
ทําลายศัตรูธรรมชาติซึ่งเปนปรสิตไปดวยทําใหเกิดการระบาดของแมลงบางชนิดที่เปนอันตรายตอพืชในภายหลัง
หรืออาจเกิดการทําลายแมลงที่ชวยผสมเกสรดังนั้นผลผลิตอาจลดลงได
3. อันตรายตอพืชและสิ่งมีชวี ิตในดิน พืชจะดูดซึมสารพิษเขาไป ทําใหเจริญเติบโตผิดปกติ ผลผลิตต่ํา
หรือเกิดอันตราย และการสูญพันธุขึ้น แบคทีเรียทีส่ รางไนเทรตในดิน หากไดรับยาฆาแมลง เชน ดีลดริน อัลดริน
และคลอเดน ที่มีความเขมขน 100 พีพีเอ็ม จะทําใหกระบวนการสรางไนเทรตของแบคทีเรียไดรับความ
กระทบกระเทือน
สาเหตุของการเกิดมลพิษทางดิน
มลพิษทางดินเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุทั้งจากการกระทําของมนุษย และ จากธรรมชาติ ดังนี้
1. การกระทําของมนุษยไดแกการใชประโยชนจากสารเคมีดานตางๆ
- การใชปุยทางวิทยาศาสตร เพื่อเพิม่ ผลผลิตทางเกษตรแบงไดเปน 2 กลุมใหญ คือ ปุยเคมีที่
ประกอบดวยธาตุหลักสําคัญของพืช ไดแก ไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส (P) และโพแตสเซียม (K) เมือ่ ใช
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ติดตอกันเปนเวลานานจะทําใหดินเปรี้ยว มีสภาพความเปนกรดสูงไมเหมาะสมแกการปลูกพืช ทั้งนี้อาจมีปจจัย
อื่นๆที่เขามาเกีย่ วของ คือ การเพาะปลูกทีไ่ มถูกวิธีทําใหดินเกิดการเสื่อมโทรม
- การใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช (pesticides) ซึ่งสวนใหญแลวจะมีฤทธิ์ทาํ ลายสิ่งมีชีวิตทุกชนิดไมวาจะ
เปนชนิดที่ใหประโยชน หรือโทษตอการเกษตรกรรม แมแตผลกระทบตอมนุษยดวย สารเคมีทสี่ ลายตัวไดชาจะ
ตกคางในดิน เชนสารประเภทคลอริเนเตตไฮโดรคารบอนหรือออรกะโนคลอรีน
(organochlorine)
เปน
สารประกอบทีด่ วยอะตอมคลอรีน (Cl) ไดแก ดีดีที (DDT) ที่ใชในการเพาะปลูก การควบคุมการแพรระบาดของ
มาลาเรีย และการควบคุมแมลงอื่นๆ, ดิลดรีน (dieldrin) ที่ใชในกําจัดแมลงในการเกษตรและ กําจัดปลวก, อัลด
รีน (aldrin) ที่ใชในการเพาะปลูก กําจัดปลวกและแมลง การสะสมของสารเคมีที่ใชกําจัดศัตรูพืชตางๆ จะทําใหเกิด
มลพิษทางดินตอไป
- การปลอยใหน้ําเสียจากกระบวนการผลิต น้ําเสียสวนใหญที่มาจากกระบวนการเหลานี้จะเกิดการ
ชะลางผานสารเคมีตางๆ ในอุตสาหกรรม เชน สารพีซีบี (PCB) ที่ใชในการผลิตสีพลาสติกและสารเอชซีบี
(HCB)ที่ใชในการผลิตยางสังเคราะห
- การทิ้งขยะ มลพิษทางดินสวนใหญเกิดจากการทิ้งขยะที่เกิดจากสารเคมีซึ่งยากตอการยอยสลาย
เชน กระปอง เศษโลหะ และพลาสติก ขยะเหลานี้จะสะสมในดินจนทําใหเกิดภาวะมลพิษทางดิน นอกจากนี้ปริมาณ
ขยะที่เพิ่มขึ้นหากไมมีการกําจัดที่ถูกวิธีจะสงผลกระทบใหเกิดมลพิษทางดินมากขึ้น
2. ธรรมชาติ
ซึ่งเกิดจากธรรมชาติไมเอื้ออํานวย เชน เกิดความแหงแลง ดินมีน้ําทวมอยูตลาดเวลา การทีลมพัด
หรือน้ํากัดเซาะจนเกิดการชะลางพังทลายของหนาดิน ความบกพรองทางกายภาพของดิน เชน ดินเปนทรายจัด
ดินมีลูกรังและกรวดหินปน สาเหตุที่สาํ คัญอีกประการหนึ่งคือ การผุกรอนหรือการสลายตัวของหินกลายเปนดิน
ทําใหสมบัติของดินเปลี่ยนไป เนื่องจากในหินนั้นมีองคประกอบของแรบางชนิด เมื่อสลายตัวแลวจะทําใหมีพิษ
ปนเปอนในดิน ทั้งในรูปของโลหะเปนพิษกัมมันตรังสี กรด และดาง ซึ่งทําใหเกิดสภาพของดินดังนี้
- ดินเปรี้ยว (Acid Sulfate Soil) คือ ดินที่เปนกรดจัด มักมี pH ต่ํากวา 4 มีสารประกอบของ
กรดซัลเฟต จึงมักเรียกดินเปรี้ยววา ดินกรดซัลเฟตพบมากในภาคกลาง ไดแก ดินองครักษ และดินรังสิต เปน
ดินที่ใหผลผลิตขาวต่ํา การแกไขทําไดโดยใชปูนมารลและปุยชวย จะทําใหผลผลิตเพิ่มขึ้น
- ดินเค็มและดินโซดิก (Saline and Sodic Soil) คือ ดินที่มีปริมาณโซเดียมคลอไรด (เกลือแกง)
มากกวาปกติ กอใหเกิดผลเสียตอการเจริญเติบโตของพืช โดยปกติดินประเภทนี้มี pH ประมาณ 8.5 การ
แกไขทําไดโดยใชกระบวนการชะลางดวยน้ําจืดหรือใช
แคลเซียมซัลเฟต
- ดินพรุ (Swamp) คือ ดินที่มีปริมาณอินทรียวัตถุมากกวารอยละ 65 และมีชั้นอินทรียวัตถุหนา
กวา 50 เซนติเมตร ชั้นที่ลกึ ลงไปในดินจะมีปริมาณสารประกอบซัลเฟอรสูง โดยทั่วไปจะเกิดในบริเวณที่เคยมี
น้ําทะเลทวมถึง พบไดในภาคใตของประเทศไทย ที่จังหวัดนราธิวาส และพัทลุง
- ดินที่มีการสะสมของโลหะหนักและจุลธาตุที่เปนพิษ (Heavy Metal and Toxic Element) คือ
ดินที่เกิดจากหินที่มีสารประกอบพวกโลหะหนักผสมอยูมาก เชน ปรอท แคดเมียม ตะกั่ว โครเมียม สังกะสี
เมื่อสลายตัวโลหะหนักจะกระจายสูสิ่งแวดลอม
- ดินที่มีการสะสมของสารกัมมันตรังสี (Radioactive) คือ ดิน ที่ปนเปอนแรที่มีสวนผสมของธาตุ
ยูเรเนียม ทอเรียม เรเดียม แมมีเพียงเล็กนอยก็สามารถทําใหดินเกิดพิษโดยทางตรงและทางออมตอมนุษย
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มลพิษทางเสียง (Noise Pollution)
เสียง (Sound)
เสียง เกิดจากการสั่นสะเทือนของวัตถุ เมื่อวัตถุสั่นสะเทือน ก็จะทําใหเกิดการอัดตัวและขยายตัวของคลื่น
เสียง และถูกสงผานตัวกลาง เชน อากาศ ไปยังหู แตเสียงสามารถเดินทางผานกาซ ของเหลว และของแข็งก็ได แต
ไมสามารถเดินทางผานสุญญากาศ (เชน ในอวกาศ) ได
เมื่อการสั่นสะเทือนนั้นมาถึงหูของเรา มันจะถูกแปลงเปนพัลสประสาท ซึ่งจะถูกสงไปยังสมอง ทําใหเรา
รับรูและจําแนกเสียงตางๆ ได
มลพิษทางเสียง
เสียงดัง ( Loud noise) หรือเสียงรบกวน (noise) หมายถึงสภาวะที่มีเสียงดังเกินปกติหรือเสียงดัง
ตอเนื่องยาวนานจนกอใหเกิดความรําคาญหรือเกิดอันตรายตอระบบการไดยินของมนุษย และหมายรวมถึง
สภาพแวดลอมที่มีเสียงสรางความรบกวน ทําใหเกิดความเครียดทั้งทางรางกายและ จิตใจ ทําใหตกใจ หรือบาดหู
ได เชน เสียงดังมาก เสียงตอเนื่องยาวนานไมจบสิ้น เปนตน
อันตรายของเสียงตอมนุษย
องคการอนามัยโลกหรือ WHO ไดกําหนดไววา เสียงที่เปนอันตราย หมายถึง เสียงที่มีความดังเกินกวา
85 dB (A) ที่ทุกๆ ความถี่ของเสียง
ลักษณะของเสียง แบงออกเปน 2 ประเภท คือ
1. ความถี่ จะบอกความสูง ต่ําของเสียง วัดจาก จํานวนคลื่นของเสียงที่ผานอากาศในหนึ่งหนวยเวลา
เชน ตอ 1 วินาที ใชหนวยเปนเฮิรตซ (Hertz , Hz) หรือรอบตอวินาที ความถี่ขึ้นอยูกับขนาดของคลื่น ความถี่ที่
ดีที่สุดสําหรับมนุษยอยูระหวาง 2,000 - 4,000 Hz ชวงความถี่ของเสียงที่หูคนปกติสามารถไดยินเรียกวา ชวง
โซนิก คือชวงความถี่ระหวาง 20 - 20,000 Hz ชวงความถี่ของเสียงที่หูคนไมสามารถไดยิน เรียกวา อินฟราโซ
นิก คือชวงความถี่ต่ํากวา 20 Hz เสียงที่มนุษยไมสามารถไดยินไดแก เสียงที่มีความถี่สูง คือชวงความถี่สูง
กวา 20,000 Hz เรียกวา ชวงอัลตราโซนิก ความถี่ของเสียงพูดหรือสนทนาอยูระหวาง 300 - 3,000 Hz
2. ความดัง หรือขนาดของเสียงขึ้นอยูกับความดันอากาศ อันเกิดจากพลังงานของเสียง นิยมวัดเปน
เดซิเบล (dB) หนวยวัด dB เปนหนวยเปรียบเทียบกับเสียงที่มนุษยไดยินที่นิยมใชกันเปน dB A ( เดซิเบล สเกล
เอ) ซึ่งมีการถวงน้ําหนักความถี่ตางๆ ใหเขากับการไดยินของมนุษยมากที่สุด คือ
0 dB เปนเสียงเบาที่สุดที่มนุษยไดยิน
10 dB เปนเสียงที่มีความดัง 10 เทาของ 0 dB
20 dB เปนเสียงที่มีความดัง 10 x 10 = 100 เทาของ 0 dB ( ไมใช 20 เทา )
มาตรฐานระดับเสียงที่ไมทําลายการไดยิน
กอนที่จะพูดถึงมาตรฐานระดับเสียงที่ไมทําลายการไดยิน เราควรเขาใจกอนวาการสูญเสียการไดยินมี
สาเหตุมาจากปจจัยหลัก 6 ประการ คือ
1) ระดับความดัน (ความดัง) ของเสียง ที่มีหนวยวัดเปนเดซิเบล หรือเดซิเบลเอ เสียงที่ดังมากจะทําลาย
ประสาทหูไดมาก
2) ระยะเวลาที่สัมผัสเสียง
การสัมผัสเสียงดังเปนระยะเวลานานจะสงผลเสียมากกวาการสัมผัส
เพียงชั่วคราว
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3) ลักษณะการกระทบของเสียง เสียงที่กระทบไมเปนจังหวะ มีความดัง-คอยสลับกันไป เชน เสียงที่มาก
จากหลายแหลงกําเนิด หรือแมแตเสียงดนตรี จะทําลายประสาทหูไดมากกวาเสียงที่ดังเทาๆ กันอยาง
ตอเนื่อง
4) ความถี่เสียง ที่มีหนวยวัดเปน เฮิรตซ (Hz) เสียงที่มีความถี่สูงหรือเสียงแหลมจะทําลายประสาทหู
มากกวาเสียงที่มีความถี่ต่ํา (เสียงที่มีความถี่ต่ําสงผลกระทบตอการเตนของหัวใจและการขยายและหด
ตัวของปอดมากกวาเสียงที่มีความถี่สูง)
5) ระยะหางจากแหลงกําเนิดเสียง เสียงจะลดความดังลงเมื่อเดินทางผานอากาศ ดังนั้นเสียงดังที่มี
แหลงกําเนิดอยูไกลจะมีผลกระทบนอยกวาเสียงดังในระดับเทากันที่มีแหลงกําเนิดอยูใกลกวา
6) ลักษณะเฉพาะบุคคล ไดแก อายุ โรคหู โรคประจําตัวบางโรค และการไดรับการรักษาดวย Ototoxic
หรือสารเคมี
ระดับของเสียง
หนวยที่ใชวัดระดับความดังของเสียง คือ เดซิเบล (Decibel) หรือ dB โดยปกติแลวหูของคนเรามี
ความสามารถในการไดยินเสียงที่มีความถี่ตั้งแต 20-20,000 ครั้งตอวินาที และมีความเร็ว 350 เมตรตอวินาที
เมื่อเสียงดังขึ้นในระดับ 120 เดซิเบลจะทําใหคนเราเริ่มรูส กึ ทรมาน และหากดังเกิน 150 เดซิเบล จะทําใหเกิด
อันตรายได องคการอนามัย โลก (WTO) ไดกําหนดมาตรฐานระดับเสียงที่ปลอดภัยตอการไดยินไวไมเกิน
85 เดซิเบล วันละ 8 ชั่วโมงระดับของเสียงที่เราไดยินในชีวิตประจําวัน
เครื่องวัดเสียง
เครื่องวัดระดับเสียงเปนเครื่องมือที่ออกแบบใหตอบสนองตอเสียง และแสดงคาเปนระดับความดันเสียง
ระบบการตรวจวัดเสียงมีหลายแบบตาง ๆ กัน ซึ่งในแตละระบบ ประกอบดวยหลักการสําคัญ คือ ไมโครโฟน
สวนประมวลผล และหนวยการแสดงคา
มาตรฐานของเครื่องมือที่ใชในการตรวจวัดระดับเสียง
มาตรฐานทั้งสามขางลางนี้ที่จัดกลุมอยูดวยกัน
เนื่องจากมาตรฐานทั้งหมดนี้เปนมาตรฐานนานาชาติที่
เกี่ยวกับเครื่องมือวัดระดับเสียง sound level meters
มาตรฐานนานาชาติสําหรับ sound level meters ไดรับ
การยอมรับจากทุกประเทศทั่วโลก มาตรฐานเหลานี้มี
ความสําคัญมาก เนื่องจากทุก ๆ มาตรฐานการวัด จะ
อางไปยังมาตรฐานของเครื่องมือวัด sound level meter
เกือบทุกประเทศทั่วโลก กําหนดใหใชเครื่องมือวัดชนิด
type 1 สําหรับการวัดมลภาวะทางเสียงในสิ่งแวดลอม
เครื่องวัดเสียง
การปองกันเสียงรบกวน
เปนอวัยวะที่สําคัญ มีไวสําหรับฟงเสียง ถาไมถนอมดูแลรักษาไว จะทําใหหูตึง หูหนวกได
การทํางานในที่มีเสียงดังมาก ๆ นานวันเขาเซลลขนซึ่งอยูในอวัยวะรูปหอยโขงในหูชั้นใน ถูกทําลายและตายไปทีละ
นอย มีผลใหหูอื้อ หูตึง เมื่อเซลลขนตายแลว จะไมสามารถรักษาหรือซอมแซมใหกลับสูสภาพเดิม ทําใหเกิดหู
หนวกได
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การทํางานในที่มีเสียงดังเกิน 85 เดซิเบลเอ เปนเวลาติดตอกันมากกวา 8 ชั่วโมงตอวัน นานนับปจะมีผล
ตอมนุษยดังนี้
1. ผลเสียทางกายภาพ ผลเสียโดยตรงตอประสาทหู กอใหเกิดการสูญเสียการไดยินทั้งแบบชั่วคราวและ
แบบถาวร จนกลายเปนความพิการได
2. ผลเสียทางจิตใจ เกิดความเครียดเปนโรคจิต โรคประสาทได การเปลี่ยนแปลงทางอารมณ มีผลทํา
ใหเกิดโรคกระเพาะ ความดันโลหิตสูง
3. ผลเสียตอประสิทธิภาพการทํางาน เสียงที่ดังมาก ๆ จะรบกวนการทํางาน ทําใหเสียสมาธิเปนเหตุ
ใหเกิดอุบัติเหตุได และยังลดประสิทธิภาพการทํางานอีกดวย
การใชปลั๊กอุดหู
ใชสอดเขาไปในชองหู โดยใชมือดานตรงขามกับหูที่จะใส ออมผานหลังศีรษะดึงใบหูขึ้นไปดานหลัง อีก
มือจับปลั๊กอุดหู สอดเขาชองหูจนกระชับ ลึกพอสมควร ระยะแรกอาจรูสึกรําคาญ จึงคอย ๆ เพิ่มเวลาการใส ครั้ง
แรกใสนาน 10-30 นาทีแลวคอย เพิ่มมากขึ้นตามตาราง หลัง 5 วันยังรูสึกไมสบาย ใหเปลี่ยนแบบใหม

Õ การใชอุปกรณชนิดอุดเขาไปในชองหู เครื่องปองกันชนิดนี้ปองกันไดเฉพาะเสียงที่ผานเขาไปในชอง
หูเทานั้น วัสดุที่ใชอาจเปนพลาสติกออน ยาง ขี้ผึ้ง สําลีเปนตน
เครื่องครอบหู EAR MUFFS
Õ เครื่องครอบหูจะมีหนาที่กันทางเดินของเสียงและดูดกลืนเสียง เครื่องครอบหูที่ไดมาตรฐานลด
ความดังไดระดับตางกัน
แบบ Heavy ลดความดังเสียงไดประมาณ 40 dba
แบบ Medium ลดความดังเสียงไดประมาณ 35 dba
แบบ Light ลดความดังเสียงไดประมาณ 30 dba

บทที่ 11
ระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม
มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม
เปนมาตรฐานที่จัดทําขึ้นโดยองคการมาตรฐานสากลหรือ
International Organization For
Standarddization (ISO) ภายใตคณะกรรมการวิชาการที่ 207 เพื่อหวังใหมีการตระหนักถึงความสําคัญของการ
จัดการสิ่งแวดลอมที่มีประสิทธิภาพ โดยคํานึงถึงเหตุละผลของสิ่งแวดลอมอันเกิดจากกิจกรรม ผลิตภัณฑ และ
การบริหารของตนเองทั้งในอดีตและปจจุบันที่วางแผนไวในอนาคต เพื่อใหเกิดการอนุรักษสิ่งแวดลอมและปองกัน
มลพิษ ควบคูกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การคาและการอุตสาหกรรมโดยพยายามใหมีการปรับปรุงใหดีขึ้น
ตามลําดับมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม
มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม
ISO 14000 เปนมาตรฐานระหวางประเทศวา
ดวยการจัดการสิ่งแวดลอม ซึ่งครอบคลุมกิจกรรม
ตั้งแต การออกแบบผลิตภัณฑ การไดมาซึ่งวัตถุดิบ การผลิตการวิจัยและพัฒนา ตลอดจนการสงมอบใหลูกคา
และการบริการโดยเนนใหองคกรมีการพัฒนาปรับปรุง ตลอด จนรักษาสิ่งแวดลอมอยางตอเนื่องและยั่งยืน
มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม แบงออกเปน 3 กลุมหลักๆ ไดแก
1. มาตรฐานของระบบการจัดการสิ่งแวดลอม
2. มาตรฐานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ
3. มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจสอบ
แผนภาพแสดงการแบงอนุกรมมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม

ISO 14000

มาตรฐานการจัดการ

มาตรฐานการตรวจสอบ
และประเมินผล

การตรวจสอบ
ISO 14010
ISO 14011
ISO 14012

การประเมินผล
ISO 14031

ISO 14001
ISO 14004

ISO 14050 นิยามศัพท

มาตรฐานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ

ฉลากสิ่งแวดลอม
ISO 14020
ISO 14021
ISO 14022
ISO 14023
ISO 14024
ISO 14025

การประเมิน
วงจรผลิตภัณฑ
ISO 14040
ISO 14041
ISO 14042
ISO 14043
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หนวยงานมาตรฐานระหวางประเทศ (ISO)
1. ชื่อ ISO : ISO เปนองคกรที่ดําเนินการเกี่ยวกับมาตรฐาน
ชื่อ ISO มาจากภาษากรีก
หมายถึง ความเทากัน ไมใชคํายอของหนวยงาน เปนรากศัพทของคํานําหนาที่ใชเติมแสดงถึงความ
เทากัน จากคําวาเทากันมาสูมาตรฐาน ซึ่งเปนการงายที่จะเรียกหน ว ยงานนี้ และเป น ที่ รู จั ก กั น ทั่ ว โลกโดยคํ า
เดียวกัน คือ ISO
2. สถานะ : สถานะของหนวยงาน ISO เปน
Non Government Organization ( NGO)
ไมใชสวนหนึ่งของหนวยงานสหประชาชาติ ประกอบ ด ว ยสมาชิ ก 110 ประเทศ โดยแต ล ะประเทศก็ จ ะมี
หนวยงานดานมาตรฐานเปนตัวแทน เชน ในประเทศไทย
มี สํ า นั ก งานมาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ อุ ต สาหกรรม
(สมอ.) เปนตัวแทนของประเทศที่เปนสมาชิก
3. สมาชิก : มาตรฐานของ ISO ทั้งหมดจะ
เป น มาตรฐานลั ก ษณะตามความสมั ค รใจ ไม ใ ช
มาตร ฐานบังคับ ISO ไมมีอํานาจที่จะไปผลักดันใหหนวย งานใดหนวยงานหนึ่งตองดําเนินการตามมาตรฐาน
หรือตองนําไปปฏิบัติ
4. งานหลักของ ISO : ISO จะทําขอตกลง
ทางเทคนิคที่เรียกวามาตรฐานสากล นี่คือ งานหลัก
มีการประมาณวามีการประชุม 12 - 15 ครั้งทั่วโลก ของกลุมผูเชี่ยวชาญซึ่งมากกวา 2,830 กลุม มีผู เชี่ยวชาญ
เขารวมมากกวา 30,000 คน ในแตละป มีสํานักงานเลขานุการอยูท่ี เมืองเจนีวา ประเทศสวิตเซอรแลนดและ
พิมพมาตรฐานที่นั่น
5. การติดตาม : การติดตามการนํามาตรฐานไปปฏิบัติ จะดําเนินการภายใตการควบคุมของหนวยงานที่
ควบคุมกฎระเบียบหรือราชการ การดําเนินการอาจจะเปนเชิงธุรกิจเพื่อสรางความมั่นใจใหระหวางผูซื้อและ
ผูขาย
มาตรฐานระบบการจัดการ
ระบบการจั ด การสิ่ ง แวดล อ ม เป น ระบบการจั ด การด า นสิ่ ง แวดล อ มที่ มี โ ครงสร า ง หน า ที่ ค วาม
รับผิดชอบที่ชัดเจน วิธีการกระบวนการและทรัพยากรอยางเพียงพอ ในการดําเนินการประกอบดวยมาตรฐาน
ดังนี้
1. ISO 14001 : เปนระบบการจัดการสิ่งแวดลอม ที่กลาวถึงขอกําหนดซึ่งใชเปนขอกําหนด ห รื อ
กรอบการทํ า งานของระบบการจั ด การสิ่ ง แวดล อ ม และแนวทางในการนํ า ข อ กํ า หนดไปสู ก ารปฏิ บั ติ
ขอกําหนดประกอบดวย
1.1 ขอกําหนดทั่วไป
1.2 นโยบายสิ่งแวดลอม
1.3 การวางแผน
1.4 การนําไปปฏิบัติ
1.5 การตรวจสอบและแกไข
1.6 การทบทวนโดยฝายผูบริหารในองคกร
2. ISO 14004 : เปนระบบการจัดการสิ่งแวดลอมที่กลาวถึงหลักเกณฑ และขอแนะนําซึ่งเปนแนวทาง
ทั่วไปสําหรับจัดทําระบบการจัดการสิ่งแวดลอมตามมาตรฐาน ISO 14001 หรือใชในการสนับสนุนการนําระบบ
ไปใชงาน
ขอกําหนดใน ISO 14001 เปนสิ่งที่องคกร จะตองปฏิบัติ แตใน ISO 14004 เปนเพียง
แนวทาง หรือคําแนะนํา
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มาตรฐานการตรวจสอบและประเมินผล
1. การตรวจสอบดานสิ่งแวดลอม : เปนการตรวจสอบสิ่งแวดลอมอยางเปนระบบ ตามขั้นตอนที่กําหนดไวโดย
การประเมินจากหลักฐานที่พบมาตรฐานการตรวจสอบสิ่งแวดลอม ประกอบดวย
1.1
1.2
1.3
1.4

ISO 14010 :
ISO 14011 :
ISO 14012 :
ISO 14015 :

หลักเกณฑทั่วไป
วิธีการตรวจสอบระบบการจัดการสิ่งแวดลอม
คุณสมบัติผูตรวจสอบ
การตรวจประเมินสิ่งแวดลอมของสถานที่

2. การประเมินผลดานสิ่งแวดลอม : เปนการประเมินผลการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอมเปน เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช
ในการประเมินวาองคกรนั้นๆ ไดบรรลุถึงวัตถุประสงค ทางสิ่งแวดลอมที่ไดตั้งไวหรือไม
มาตรฐานการประเมินผลดานสิ่งแวดลอมมีประเทศสหรัฐอเมริกาเปนเลขานุการ ขณะนี้มีเพียง 1 มาตรฐาน คือ
ISO 14031 : การประเมินผลกรดําเนินการดานสิ่งแวดลอม
มาตรฐานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ
1. ฉลากเพื่อสิ่งแวดลอม
ฉลากเพื่อสิ่งแวดลอมหรือฉลากเขียว (Eco Label หรือ Green Label ) เปนฉลากที่มอบใหแก
ผลิตภัณฑที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมโดยรวมนอยกวา เมื่อเปรียบเทียบ
กับผลิตภัณฑในประเภทเดียวกัน
และมีคุณภาพการใชงาน อยูในระบบมาตรฐานเดียวกันผลิตภัณฑที่กลาวถึงนี้ หมายถึง สินคาและบริการทั่วๆ ไป
ยกเวน ยา เครื่องดื่ม และอาหาร เนื่องจาก ผลิตภัณฑทั้ง 3 ประเภท เกี่ยวของกับสุขภาพ ความปลอดภัย
มากกวาสิ่งแวดลอม
หนวยงานที่รับผิดชอบดานการดําเนินการเรื่องฉลากเขียว ไดแก
- สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (สมอ.)
- สถาบันสิ่งแวดลอมไทย
ตัวอยาง เครื่องหมายฉลากเขียวของไทย

ฉลากเขียว (green label หรือ eco-label) "ฉลากเขียว" คือ ฉลากทีใ่ หกับผลิตภัณฑที่มีคุณภาพและมี
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยกวา เมื่อนํามาเปรียบ เทียบกับผลิตภัณฑที่ทําหนาที่อยางเดียวกัน
โครงการฉลากเขียวของประเทศไทย ริเริ่มขึ้นโดยคณะกรรมการนักธุรกิจเพื่อสิ่งแวดลอมไทย (Thailand
Business Council for Sustainable Development, TBCSD) เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2536 และไดรับความ
เห็นชอบและความรวมมือจากกระทรวงอุตสาหกรรรม กระทรวง วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอม
สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม และหนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ใหปฏิบัติออกมาเปนรูปธรรม จึงนับวา
เปนโครงการที่เกิดจากการรวมมือระหวางสวนราชการ และองคกรกลางตาง ๆ โดยมีสํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมและสถาบันสิ่งแวดลอมไทยทําหนาที่เปนเลขานุการ
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ฉลากเขียว (green label หรือ eco-label) คือ ฉลากทีม่ อบใหแกผลิตภัณฑที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
นอยกวา เมื่อนํามาเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑที่ทําหนาที่อยางเดียวกัน โดยที่ คุณภาพยังอยูในระดับมาตรฐานที่
กําหนด ผลิตภัณฑเหลานี้ หมายถึง สินคาและบริการหลายประเภท ยกเวนยา เครื่องดื่มและอาหาร เนื่องจากทัง้
สามประเภททีก่ ลาวจะเกี่ยวของกับสุขภาพความปลอดภัยในการบริโภคมากกวาดานสิ่งแวดลอมการติดฉลากเขียว
จะสรางความสับสนใหแกผูบริโภคได
เครื่องหมายฉลากเขียว เปนเครื่องหมายสื่อถึงความเปนหนึ่งเดียวกันของมนุษย (รูปหนาเด็กกําลังยิ้ม)
สัตว (รูปนก) สิ่งแวดลอม(ตนไม) และโลก การชวยกันอนุรักษสิ่งแวดลอมในวันนี้เทากับชวยใหลูกหลานของเรา
อาศัยอยูในโลกไดอยางมีความสุขตลอดไป
ขอดีของการมีฉลากเขียวติดอยูบนผลิตภัณฑก็คือใชเปนเครื่องหมายใหกับผูบริโภคทราบวาผลิตภัณฑ
นั้นเนน คุณคาทางสิ่งแวดลอม ผูบริโภคจะไดเลือกซื้อถูกตองตามวัตถุประสงคในสวนผูผลิตหรือผูจัดจําหนายจะ
ไดรับผล ประโยชนในแงกําไรเนื่องจากมีการบริโภคผลิตภัณฑเหลานั้นมากขึ้น ผลักดันใหผูผลิตรายอื่นๆ ตอง
แขงขันกันปรับปรุงคุณภาพของสินคาหรือบริการของตนในดานเทคโนโลยี โดยคํานึงถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
เปนสําคัญ ทั้งนี้เพื่อใหเกิดการยอมรับของประชาชน และสงผลตอบแทนทางเศรษฐกิจแกผูผลิตเองในระยะยาว
ฉลากเขียวจึงเปนเครื่องมืออยาง หนึ่งที่ชวยปองกันรักษาธรรมชาติผานทางการผลิตและการบริโภคของประชาชน
ปจจัยที่ใชพิจารณาเพื่อออกขอกําหนดผลิตภัณฑ
ขอกําหนดของผลิตภัณฑที่กําหนดขึ้น จะแตกตางไปตามประเภทของผลิตภัณฑและความเสียหายของ
สิ่งแวดลอมในแงมุมตาง ๆ ทีเ่ กิดจากผลิตภัณฑนั้น ๆ โดยทั่วไปจะคํานึงถึง
1. การจัดการทรัพยากร ทั้งทีส่ ามารถนํากลับมาใชไดใหม (renewable resources) และที่ไมสามารถนํา
กลับมาใชไดใหม (nonrenewable resources) อยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. การลดมลภาวะทางสิ่งแวดลอมที่เปนปญหาที่สาํ คัญของประเทศ โดยสงเสริมใหมีการผลิต การขนสง
การ บริโภค และการกําจัดทิ้งหลังใชแลวอยางมีประสิทธิภาพ
3. การนําขยะมูลฝอยทั่วไปและขยะอันตรายกลับมาใชประโยชนอยางอื่น (reuse) หรือแปรสภาพ
กลับมา ใชใหม (recycle)
รายชื่อผูไดรับฉลากเขียว
รายชื่อผูไดรับฉลากเขียวแยกตามผลิตภัณฑฉลากเขียว
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

TGL-1-96
TGL-2-99
TGL-3-99
TGL-4-99
TGL-5-99
TGL-6-96
TGL-7-97
TGL-8-97
TGL-9-97
TGL-10-97

ผลิตภัณฑสําเร็จรูปทําจากพลาสติกที่ใชแลว
หลอดฟลูออเรสเซนซ
ตูเย็น
สีอิมัลชัน
เครื่องสุขภัณฑ
ถานไฟฉาย
เครื่องปรับอากาศ
กระดาษ (กระดาษทําแผนยิปซั่ม,กระดาษแปรรูป,กระดาษพิมพเขียน)
สเปรย (น้ํายาลางหัวเทปคาสเซ็ตและวีดีโอ)
สารซักฟอก (น้ํายาซักฟอก, ผงซักฟอก)
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มาตรฐานดังนี้
ISO 14020
ISO 14021
ISO 14022
ISO 14023
ISO 14024
ISO 14025
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: หลักการทั่วไปเกี่ยวกับการพัฒนาละการใชฉลากเพื่อสิ่งแวดลอม
: คํานิยามและคําศัพทเกี่ยวกับการใชผลิตภัณฑประเภทที่ 2 ในการประกาศคุณสมบัติ
ทางสิ่งแวดลอมของผลิตภัณฑ
: วิธีการใชสัญลักษณของฉลากผลิตภัณฑประเภทที่ 2
: วิธีการตรวจสอบและรองรับผลิภัณฑที่จะใชฉลากผลิตภัณฑประเภทที่ 2
: แนวทางหลักการและขอกําหนดของวิธีการรับรองผลิตภัณฑที่ใชฉลากผลิตภัณฑ
ประเภทที่ 1
: แนวทางหลักการและขอกําหนดของวิธีการรับรองผลิตภัณฑที่ใชฉลากผลิตภัณฑ
ประเภทที่ 3

2. การประเมินวงจรของผลิตภัณฑ
เปนมาตรฐานการวิเ คราะหผลกระทบดา นสิ่งแวดล อม ตลอดจนวงจรของผลิ ตภัณ ฑตั้งแตการจั ดหา
วัตถุดิบการผลิต การบริโภค จนถึงการกําจัดขั้นสุดทาย
มาตรฐานการประเมินวงจรของผลิตภัณฑ มี ประเทศฝรั่งเศสเปนเลขาธิการ ประกอบดวยมาตรฐาน ดังนี้
1. ISO 14040 : หลักการและขอบเขต
2. ISO 14041 : การรวบรวมประเด็นปญหาดานสิ่งแวดลอม
3. ISO 14042 : ประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดลอม
4. ISO 14043 : การแปลผลการศึกษา
มาตรฐานที่สําคัญ ซึ่งมีการประกาศใชกอนในป พ.ศ. 2539 คือ มาตรฐาน ISO 14001 และ ISO
14004 ซึ่งเกี่ยวกับระบบการจัดการสิ่งแวดลอม และ ISO 14010 , ISO 14011 และ ISO 14012
ซึ่งเกี่ยวกับการตรวจติดตามสิ่งแวดลอม โดยมาตรฐาน ISO 14001 เปนมาตรฐานที่สําคัญที่สุด เพราะเปน
ขอกําหนดที่จําเปนตองปฏิบัติตามเพื่อใหไดรับการรับรองมาตรฐาน สวน ISO อื่น ๆ เปนเพียงขอเสนอแนะ
เทานั้น
ในป พ.ศ. 2540 ไดมีการประกาศใชมาตรฐาน ISO 14000 อีก 2 ฉบับ คือ ISO 14040 วาดวย
การประเมินวัฏจักรของชีวิต และ ISO 14020 วาดวยฉลากสิ่งแวดลอม สําหรับประเทศไทยไดมีการจัดตั้ง
คณะกรรมการวิชาการที่ 907 ขึ้นภายในสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ( สมอ.) เพื่อทําหนาที่ให
ความเห็นและรับรองมาตรฐาน ISO ฉบับตางๆ ในฐานะตัวแทน
ของประเทศไทยในที่ ป ระชุ ม องค ก ร
มาตรฐานสากล
ISO 14000 กับ ISO 9000
ISO 9000 : เปนระบบมาตรฐานการจัดคุณภาพซึ่งเปนเครื่องมือของฝายบริหารในการจัดการ เ รื่ อ ง
คุณภาพที่จะทําใหลูกคาพอใจ และมั่นใจวาจะได รับสินคา หรือบริการตามคุณภาพที่กําหนดอยาง สม่ําเสมอ
ISO 14000 : เปนระบบมาตรฐานการจัด การสิ่งแวดลอมในองคกร ซึ่งเปนเครื่องมือของฝายบริหาร
ในการจัดการเรื่องสิ่งแวดลอมอันเกี่ยวกับหนวยงาน
เนื่องจากระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9000 ไดถูกประกาศใชกอน ISO 14000 จึงมีองคกรที่ไดรับ
รองไปแลวมากกวา และมีผูที่คุนเคยกับขอกําหนด ของ ISO 9000 อยูแลว

