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มนุษยกับความย่ังยืนของส่ิงแวดลอม 
เนื่องจากปจจุบันมนุษยมีจํานวนมากทําใหมีการใชทรัพยากรเพิ่มมากขึ้นดวย นอกจากนี้ยังมีการนําเทคโนโลยีมาใช ทําให

ทรัพยากรธรรมชาติลดลง และเกิดผลกระทบตอส่ิงแวดลอมตามมา  ดังนั้นเพื่อใหมีการใชทรัพยากรธรรมชาติ อยางมี

ประสิทธิภาพและย่ังยืน จึงจําเปนตองจัดการกับทรัพยากรธรรมชาติอยางมีประสิทธิภาพ เพี่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และ

กอใหเกิดความย่ังยืนของส่ิงแวดลอม 
มนุษยกับทรัพยากรทางธรรมชาติ 
 
1. ประเภทของทรัพยากรทางธรรมชาติ 
     1.1 ทรัพยากรทางธรรมชาติที่ใชแลวไมหมดส้ิน  เปนทรัพยากรทางธรรมชาติที่มีปริมาณมากมีอยูทุกหนทุกแหงของโลก 

เชน น้ํา  อากาศ  และแสงอาทิตย ถึงแมวาทรัพยากรธรรมชาติเหลานี้จะมีมากแตตองใชอยางระมัดระวัง และตองดูและ

รักษา หากไมดูแลรักษาอาจทําใหทรัพยากรเหลานั้นเส่ือมสภาพได  และนํามาใชประโยชนไดไมเต็มที่ 

     1.2 ทรัพยากรธรรมชาติที่ใชแลวเกิดทดแทนได  เปนทรัพยากรธรรมชาติที่เม่ือนํามาใชประโยชนแลวสามารถสามารถเกิด

ทดแทนได เชน พืช  สัตว ปาไม ดิน เปนตน บางชนิดใชเวลาส้ันในการสรางเชน พืช สัตวใชเวลานานในการเกิดทดแทน เชน

การเกิดดิน 

     1.3 ทรัพยากรธรรมชาติที่ใชแลวหมดไป เชน ปโตรเลียม แกสธรรมชาติ ถานหินและแร เปนตน ทรัพยากรธรรมชาติ   

        เหลานี้บางชนิดเปนแหลงพลังงานที่อํานวยความสะดวก ทําใหมนุษยมีความเปนอยูดีขึ้น 

 
2.  การใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติปญหาและการจัดการ 

 
2.1 ทรัพยากรน้ํา   
 แหลงน้ําที่มนุษยนํามาใชประโยชนมาจากแหลงใด น้ําในโลกมีประมาณ 3 ใน 4 สวน รอยละ 97.41 เปนน้ําเค็มใน

มหาสมุทร รอยละ 2.59 เปนน้ําจืด แตน้ําจืดที่นํามาใชประโยชนไดมีเพียง รอยละ 0.014 เทานั้น เนื่องจากเปนน้ําแข็งรอยละ 

1.984 และอีกรอยละ 0.592 เปนน้ําใตดินน้ําที่มนุษยนํามาใชประโยชนได มาจากแหลงใหญๆ 3 แหลง ดวยกันคือ 

- หยาดน้ําฟา เปนน้ําที่ไดจากบรรยากาศ เชน ฝน น้ําคาง หิมะ ลูกเห็บ เมฆ  หมอก ไอน้ํา เปนตน 

- น้ําผิวดิน  เปนน้ําที่ไดมาจากแมน้ํา ลําคลอง ทะเลสาบ ทะเล และมหาสมุทร 

- น้ําใตดิน เปนน้ําที่อยูใตระดับผิวดิน ที่มนุษยขุด และสูบขึ้นมาใช เชน น้ําบอ  และน้ําบาดาล เปนตน  

มนุษยใชประโยชนจากน้ําในกิจกรรมตางๆ น้ําที่ใชแลวหากปลอยลงสูแหลงน้ําจะทําใหน้ําเนาเสียได 

 มลพิษทางน้ํา   หมายถึง ภาวะของน้ําที่มีมลสาร ปนเปอน ในระดับที่ทําคุณภาพน้ําเปล่ียนไปจนมนุษย และ

ส่ิงมีชีวิตไมสามารถใชประโยชนจากน้ํานั้นได 
 แหลงที่มาขอของน้ําเสีย     

1. จากธรรมชาติ อันเนื่องมาจากส่ิงมีชีวิตไมวาจะเปนพืช หรือสัตวตายทับถมในน้ํา จากนั้นจุลินทรีย มีการใชออกชิ

เจน ในการยอยสลายซากส่ิงมีชีวิตเปนผลให ออกชิเจนในน้ํานั้นลดลง หรือเกิดจากกระบวนการชะลางพังทลาย

ของดิน ทําใหตะกอนดินถูกพัดพาลงในน้ํา ทําใหน้ําขุน ส่ิงมีชีวิตตางๆไมสามารถดํารงชีวิตอยูได ทําใหแหลงน้ําต้ืน

เขินอีกดวย 
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2. จากแหลงชุมชน อันไดแกน้ําเสียที่มาจากแหลงพักอาศัย และสถานประกอบการตางๆ ในชุมชน น้ําเสียจากแหลง

ตางๆเหลานี้สวนใหญจะมีสารอินทรีย เช้ือโรค และสารเคมีเปนองคประกอบ 

3. จากโรงงานอุตสาหกรรม เปนน้ําเสียที่เกิดจาก กระบวนการตางๆในโรงงานอุตสาหกรรม เชน 

- น้ําจากการชะลางส่ิงสกปรกในเคร่ืองจักร พื้นโรงงาน  

- น้ําจากกระบวนการผลิตสารเคมีที่เปนอันตรายเจือปนอยูเชน สารปรอท  ตะก่ัว  แคดเมียม  แมงกานีส  

โครเมียม  และนํ้ามัน สารพิษเหลานี้เม่ือปนเปอนในแหลงน้ําธรรมชาติจะเปนอันตรายตอส่ิงมีชีวิตในน้ํา และ

ทําใหเกิดการสะสมสารพิษในหวงโซอาหารได 

- น้ําจากอุตสาหกรรมผลิตอาหาร จะมีสารอินทรียเจือปนอยูสูงเม่ือปลอยลงสูแหลงน้ําทําใหแหลงน้ําเนาเสีย มี

กล่ินเหม็นอับอันเนื่องมาจาก กระบวนการยอยสลายของจุลินทรียในน้ํา และบางครั้งอาจทําใหแหลงน้ํามี

อุณหภูมิสูงขึ้นดวย 

4. จากการเกษตรและอุตสาหกรรมเล้ียงสัตว เปนน้ําเสียที่เกิดจากการปนเปอนของสารเคมี วัตถุมีพิษที่ใชในการ

ปองกันสัตรูพืช ซึ่งจะตกคางอยูตาม ดิน  อากาศ และในผลผลิต เม่ือฝนตกสารเหลานี้ จะชะลางลงสูแหลงน้ํา เปน

อันตรายตอส่ิงมีชีวิตในแหลงน้ําได  นอกจาน้ีการเล้ียงสัตวพวก สุกร  ไก  ปลา และกุง ยังเปนตนกําเนิดของน้ําเสีย

ที่เกิดจากการชะลางคอกสัตว หรือบอน้ําที่มีสารอินทรียเจือปนอยูสูง  

5. จากการทําเหมืองแร  การทําเหมืองแรประเภทตางๆเชน การทําเหมืองแรดีบุก  พลวง  และเหมืองพลอย  ตองมีการ

ขุดเจาะดินทําใหเกิดตะกอนดิน และทําใหน้ําในแหลงน้ําขุน นอกจากนี้ยังมีสารปนเปอนของโลหะหนักเชน ปรอท  

ตะก่ัว  แคดเมียม ลงสูน้ํา และอาจทําใหน้ําต้ืนเขินได  
การตรวจสอบมลพิษทางน้ํา 

มีดัชนีที่บงช้ีการเกิดมลพิษ ไดแก  

- อุณหภูมิ 

-  ความเปนกรด-เบส  

-  ปริมาณกาซออกซิเจนที่ละลายในน้ํา หรือคา ดีโอ คาบีโอดี เปนที่นิยมในการตรวจสอบ 

- ปริมาณสารโลหะหนัก สารฆาแมลง  

- แบคทีเรียกลุมโคลิฟรอม หรือ ฟคอลโลลิฟรอม 

1. ปริมาณกาซออกซิเจนที่ละลายในน้ํา หรือ ดีโอ (Dissolved oxygen: DO) 

โดยปกติออกซิเจนที่ละลายในน้ําจะแปรผกผันกับอุณหภูมิ และความเขมของแรธาตุที่ละลายในนํ้าถาหากอุณหภูมิ

และความเขมขนของแรธาตุในน้ําสูง ออกซิเจนจะละลายในน้ําไดนอยลงน้ําในธรรมชาติทั่วไป  ปกติจะมีคาดีโอ 

ประมาณ 5-7 มิลลิกรัม/ลิตร ถาคาดีโอตํ่ากวา 3 มิลลิกรัม /ลิตร จัดวาน้ําในแหลงนั้นเนาเสีย   

2. บีโอดี (Biochemical oxygen demand : BOD) 

หมายถึง ปริมาณออกชิเจน ท่ีจุลินทรียในน้ําใชในการยอยสลายสารอินทรียในน้ํา ตามมาตรฐานสากลจะวัดคา 

BOD ภายในเวลา 5 วัน ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส จึงเรียกวา BOD5 ในแหลงน้ําใดถามีคา BOD สูง แสดงวา

น้ํานั้นเนาเสียและสกปรกมาก คาบีโอดีที่เปนดัชนีบงชี้คุณภาพของน้ําดังตาราง 
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ตารางที่ 1 แสดงคา BOD ที่เปนตัวบงชี้คุณภาพน้ํา 

คุณภาพน้ํา คา BOD 5 วัน(มิลลิกรัม/ลิตร) 

น้ําบริสุทธ 0 

น้ําสะอาดมาก 1 

น้ําสะอาด 2 

น้ําสะอาดพอประมาณ 3 

น้ําไมสะอาด 5 

น้ําสกปรก 10 

 

การจัดการทรพัยากรน้ํา  หมายถึงการปองกันปญหาที่จะเกิดขึ้นกับน้ํา มาใชใหเกิดประโยชน สูงสุดในการดํารงชีพ

ของมนุษย ดังนั้นจึงควรมีการจัดการทรัพยากรนํ้าที่เหมาะสมและถูกวิธี ดังนี้คือ 

1. การปลูกจิตสํานึกในการใชน้ําอยางมีคุณคา  เชนการประหยัด การใชน้ําทุกรูปแบบในชีวิตประจําวัน 

2. การวางแผนการใชน้ํา เพื่อใหมีน้ําใชตลอดฤดูกาล การกักเก็บน้ํา  เชน การขุดบอ ขุดสระ การทําแท็งน้ํา การกัก

เก็บน้ําฝนเพื่อนําไปใชในยามขาดแคลน  

3. การนําน้ําที่ใชแลวกลับมาใชใหม เชนกิจกรรมบางอยางอาจไมจําเปนตอง ใชน้ําคุณภาพดีมากนัก เชนการชะลาง

ภาชนะในครัวเรือน หรือจากการชักผาน้ําสุดทายอาจนํามารดตนผักได 

4. การแกไขมลพิษของน้ํา ในกรณีที่น้ํานั้นเกิดมลพิษ รูปแบบของการจัดการอาจใชวิธีการแยก หรือทําลายส่ิงสกปรก

ตางๆ ทั้งที่อยูในรูปของสารละลาย และอยูในรูปของสารที่ไมละลายน้ํา ใหหมดไป และลดปริมาณสารพิษลง ดวย

วีธีการบําบัดน้ําเสีย  ใหเปนน้ําที่มีคุณภาพอยูในเกณฑมาตรฐานกอนปลอยลงสูแหลงน้ํา เชน 

 -   การบําบัดน้ําเสียดวยวิธีชีวภาพ เปนการใชจุลินทรียในการยอยสลาย สารอินทรียที่ปนอยูในน้ําเสีย โดยเฉพาะ         

จุลินทรียที่กลุมที่ใชออกชิเจนโดยทําควบคูไปกับการเติมออกซิเจนลงในน้ําดวย เชน การทํากังหันน้ํา   นอกจากนี้อาจใช

พืชน้ําบําบัดน้ําเสียไดดวย โดยพืชน้ําจะดูดสารอินทรียเพื่อใชในการเจริญเติบโต เชน ผักตบชวา ผักกระเฉด กก

สามเหล่ียม ธูปฤาษี หญาแฝก และบัว 

 -   การบําบัดน้ําเสียดวยวิธีทางเคมี  โดยการเตรียมสารเคมีเพื่อใหเกิดปฏิกิริยาตางๆ หรืทําใหตกตะกอน รวมทั้ง

ฆาเช้ือโรคดวยการเติมคลอรีน 
 
โครงการแกปญหาเกี่ยวกับน้ําที่สําคัญ 
 

1.  แกมลิง : ทฤษฎีการแกไขปญหาน้ําทวมอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ทฤษฎีการแกไขปญหาน้ําทวมอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตามแนวทางการบริหารจัดการดานน้ําทวมลน (Flood 

Management) พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานแนวพระราชดําริ แกไขปญหาน้ําทวม

กรุงเทพมหานครไว 5 แนวทาง คือ 

ประการแรก สรางคันก้ันน้ํา โดยปรับปรุงแนวถนนเดิม 

ประการที่สอง จัดใหมีพื้นที่สีเขียว (Green Belt) ตามพระราชดําริ เพื่อกันการขยายตัวของเมือง 

และเพื่อแปรสภาพใหเปนทางระบายนํ้า เม่ือมีน้ําหลาก 
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ประการที่สาม ดําเนินการขุดลอกคลอง ขยายคลองที่มีอยูเดิม และขุดใหมนอกแนวคันก้ันน้ํา 

ประการที่ส่ี สรางสถานที่เก็บน้ําตามจุดตาง ๆ 

ประการที่หา ขยายชองทางรับน้ําที่ผานทางรถไฟและทางหลวง 
ลักษณะและวิธีการของโครงการแกมลิง 
ดําเนินการระบายน้ําออกจากพื้นที่ตอนบนใหไหลลงคลองพักน้ําขนาดใหญที่บริเวณชายทะเลเม่ือระดับน้ําทะเลลดตํ่ากวา

ระดับน้ําในคลองก็ทําการระบายน้ําจากคลองดังกลาว โดยใชหลักการทฤษฎีแรงโนมถวงของโลก (Gravity Flow) ตาม

ธรรมชาติ สูบน้ําออกจากคลองที่ทาํหนาที่ “แกมลิง” นี้เพื่อจะไดทําใหน้ําตอนบนคอย ๆ ไหลมาเองตลอดเวลา สงผลให

ปริมาณนํ้าทวมพื้นที่ลดนอยลงเม่ือระดับน้ําทะเลสูงกวาระดับน้ําในลําคลองใหทําการปดประตูระบายน้ํา โดยยึดหลักน้ําไหล

ลงทางเดียว(One Way Flow) หลักการ 3 ประเด็น ที่โครงการแกมลิงจะสามารถมีประสิทธิภาพ บรรลุผลสําเร็จตามแนว

พระราชดําริคือการพิจารณาสถานที่ที่จะทําหนาที่เปนบอพัก และวิธีการชักนําน้ําทวมไหลเขาสูบอพักน้ําเสนทางน้ําไหลท่ี

สะดวกตอการระบายน้ําเขาสูแหลงที่ทําหนาที่บอพักน้ํา การระบายน้ําออกจากบอพักน้ําอยางตอเนื่อง โครงการแกมลิงฝง

ตะวันออกของแมน้ําเจาพระยาใชคลองชายทะเลที่ต้ังอยูริมทะเล ดานจังหวัดสมุทรปราการ ทําหนาที่เปนบอพักน้ําหรือบอ

รับน้ํา โครงการแกมลิงในพื้นที่ฝงตะวันตกของแมน้ําเจาพระยา ทําหนาที่รับน้ําในพื้นที่ฝงตะวันตกของแมน้ําเจาพระยา เพื่อ 

ระบายออกทะเลดานจังหวัดสมุทรสาคร พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดพระราชทานพระราชดําริเพื่อใหการระบายน้ําทวม

ออกทะเลเร็วขึ้นดวยวิธีการตาง ๆ คือ โครงการแกมลิง “แมน้ําทาจีนตอนลาง”ซึ่งใชหลักการในการควบคุมน้ําในแมน้ําทาจีน 

คือ เปดระบายนํ้าจํานวนมากลงสูอาวไทย เม่ือระดับน้ําทะเลต่ํา โครงการแกมลิงแมน้ําทาจีนตอนลาง จะมีประสิทธิภาพ

สมบูรณตองดําเนินการครบระบบ 3 โครงการ ดวยกัน คือโครงการแกมลิง “แมน้ําทาจีนตอนลาง”   โครงการแกมลิง 

“คลองมหาชัย-คลองสนามชัย”   โครงการแกมลิง “คลองสุนัขหอน” 
 
2.   ระบบบอบําบัดน้ําเสียและวัชพืชบําบัด (Lagoon Treatment and GrassFiltration) 
โครงการวิจัยและพัฒนาส่ิงแวดลอมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ต้ังอยูที่ตําบลแหลมผักเบี้ย อําเภอบานแหลม 

จังหวัดเพชรบุรี เปนโครงการศึกษาวิจัย วิธีการบําบัดน้ําเสียกําจัดขยะมูลฝอยและการรักษาสภาพปาชายเลนดวยวธิี

ธรรมชาติ ตามแนวพระราชดําริที่มีสาระสําคัญสรุปไดวา ปญหาภาวะมลพิษมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมของชุมชนเปนอยาง

มาก สาเหตุสําคัญประการหน่ึง คือ ชุมชนเมืองตาง ๆ ยังขาดระบบบําบัดน้ําเสียและการกําจัดขยะมูลฝอยที่ดีและ 

มีประสิทธิภาพ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมีพระราชกระแสวา ”...ปญหาสําคัญคือ เรื่องส่ิงแวดลอม 
เรื่องน้ําเสียกับขยะได ศึกษามาแลวเหมือนกันทําไมยากนกั ในทางเทคโนโลยีทําไดและในเมืองไทยเอง 
ก็ทําได...ทําไดแตที่ที่ทํานั้นตองมีที่สัก 5,000 ไร... ขอใหผูเช่ียวชาญตาง ๆ มาชวย รวมกันทํา ทําไดแน...” 
จากการศึกษาวิเคราะหเบื้องตนมากอนของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวนานมาแลว นี่เองจึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ให

สํานักงาน กปร. และกรมชลประทานรวมกันศึกษาแกไขปญหาส่ิงแวดลอม พรอมกับสํารวจพื้นที่ดําเนินการพบวาบริเวณ 

ตําบลแหลมผักเบี้ย อําเภอบานแหลมจังหวัดเพชรบุรี มีพื้นที่ทั้งส้ิน 1,135 ไร ซึ่งเปนพื้นที่สาธารณประโยชน ไมมีปญหาดาน

เวนคืนที่ดินแตอยางใด เม่ือคณะทํางานนําผลการศึกษาในการจัดทําโครงการขึ้นกราบบังคมทูลทรงมีพระบรมราชวินิจฉัย

เห็นดวยกับรูปแบบและแนวความคิดดังกลาว สํานักงาน กปร. และกรมชลประทานจึงรวมกันจัดทําแผนปฏิบัติการโครงการ 

ฯ ขึ้นทูลเกลา ฯ ถวาย และทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ 

ใหดําเนินการตามแผนงานดังกลาวได การสนองพระราชดําริในโครงการนี้มีหนวยงานท่ีเก่ียวของประกอบดวยมูลนิธิชัย

พัฒนา สํานักงาน กปร. กรมชลประทาน กรมปาไม กรมประมง เปนตน1. เร่ิมดวยเทศบาลเมืองเพชรบุรี ดําเนินการสรางทอ
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ระบายรวบรวมนํ้าเสีย (Combine WasteWater System) สงน้ําเสียไปยังสถานีสูบน้ําเสียที่คลองยาง ที่จุดนี้จะทําหนาที่เปน

บอดักขยะเปนบอตกตะกอนขั้นตนที่สามารถลดคาความสกปรกไปไดถึง 40 %2. ระบบการบําบัดน้ําเสีย มีการสูบน้ําเสีย

จากคลองยางสงไปตามทอเปนระยะทางถึง18 กิโลเมตร เขาสูระบบบําบัดน้ําเสียที่ตําบลแหลมผักเบี้ย ซึ่งดําเนินการพรอม

กัน 2 ระบบ คือระบบบําบัดน้ําเสียและระบบกําจัดขยะ 
ระบบบําบัดน้ําเสีย แบงออกเปน 
ก. ระบบบําบัดหลัก ประกอบดวย ระบบบําบัดน้ําเสีย (Lagoon Treatment) มีจํานวน 5 บอ 

ในพื้นที่ 95 ไร น้ําเสียจะไหลเขาตามระบบน้ําลน ดังนี้คือ 

- บอตกตะกอน (Sedimentation Pond) 

- บอบําบัด 1- 3 (Oxidation Pond) 

- บอปรับคุณภาพนํ้า (Polishing Pond) น้ําเสียจะไหลเขาสูบอตกตะกอนแลวผานเขาไปยังบอบําบัดที่ 1 ที่ 2 และท่ี 3 

ตามลําดับ แลวไหลลนเขาสูบอปรับคุณภาพน้ําเปนขั้นสุดทายกอนที่จะระบายลงสูปาชายเลนซึ่งน้ําเสียขั้นสุดทายนี้จะไดรับ

การตรวจสอบคุณภาพน้ําจากคณะวิจัยอยางใกลชิด 

ข. ระบบบําบัดรอง อยูระหวางดําเนินการในพื้นที่ ประมาณ 60 ไร ประกอบดวยระบบบึงชีวภาพ (Constructed Wetland) 

เปนการดําเนินการโดยใหน้ําเสียผานบอดินต้ืน ๆรูปส่ีเหล่ียมผืนผา ภายในบึงปลูกพืชที่มีรากพุงประเภทกกพันธุตาง ๆ และ

ออ เปนตน ซึ่งพืชเหลานี้มีระบบรากแผกระจายยึดเกาะดิน และสามารถเจริญเติบโตดีในน้ําขังเสียน้ําเสียจะเร่ิมจาก 

ตนบึงไหลลนผานพืชตาง ๆ ไปทายบึงอยางตอเน่ือง โดยพืชทั้งหลายจะชวยดูดซับสารพิษและอินทรียสารใหลดนอยลง 

ตลอดจนทําหนาที่ยอยสลายสารอินทรียใหหมดไประบบกรองน้ําเสียดวยหญา (Grass Filtration) โดยการปลอยน้ําเปน

ระยะ (Bat Flow) ผานเขาไปในแปลงหญามีขนาดและลักษณะเหมือนระบบบึงชีวภาพ ระบบแปลงหญานี้จะรับน้ําจาก 

บอปรับคุณภาพน้ําของระบบบอบําบัดน้ําเสียเขาไปขังในแปลงหญาเปนระยะ ๆ นานคร้ังละ 1-2 สัปดาหกระท่ังน้ํามีความ

สะอาดดีย่ิงขึ้นระบบกรองน้ําเสียดวยปาชายเลน (White and RedMangrove) น้ําเสียจะไดรับการบําบัดผานเขาไปในพื้นที่ 

30 ไร ที่ทําการปลูกปาชายเลน ซึ่งปลูกแบบคละผสมผสานกันในลักษณะที่เปนธรรมชาติ ซึ่งน้ําที่ผานปาชายเลนน้ีจะไดรับ

การบําบัดจนเปนน้ําที่ดีตามมาตรฐานเชนกันการนี้นับเปนแนวพระราชดําริที่เปนแบบฉบับแกชุมชนทั้งหลายท่ัวประเทศ ได

ดําเนินการเจริญรอยตามพระยุคลบาทโดยยึดการดําเนินงานท่ีแหลมผักเบี้ยเปนตนแบบ 

 
3. การบําบัดน้ําเสียตามพระราชดําริ “กังหันน้ําชัยพัฒนา” 
จากการที่สภาพแวดลอมไดเปล่ียนแปลงเกิดเปนภาวะมลพิษอันเกิดจากน้ําเนาเสียที่มีอัตราและปริมาณสูงขึ้นจนยากแกการ

แกไขใหบรรเทาเบาบาง และกลับมีแนวโนมรุนแรงมากย่ิงขึ้นนั้นพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว จึงพระราชทานพระราชดําริให

ประดิษฐเคร่ืองกลเติมอากาศแบบประหยัดคาใชจาย สามารถผลิตขึ้นไดเองในประเทศ โดยทรงมุงหวังที่จะชวยแบงเบา

ภาระของรัฐบาลในการบรรเทาน้ําเนาเสียอีกทางหน่ึงดวย โดยทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหมูลนิธิชัยพัฒนาสนับสนุน

งบประมาณ เพื่อศึกษาวิจัยส่ิงประดิษฐใหมนี้รวมกับกรมชลประทาน ซึ่งตอมาเคร่ืองมือบําบัดน้ําเสียนี้เปนที่รูจักกัน

แพรหลาย และเรียกกันวา”กังหันน้ําชัยพัฒนา” 
หลักการและวิธีการทํางานของกังหันน้าํชัยพัฒนา 
กังหันน้ําชัยพัฒนาเปนเคร่ืองกลเติมอากาศแบบทุนลอย สามารถปรับตัวขึ้นลงได 

ตามระดับขึ้นลงของผิวน้ํา ในแหลงน้ําเสีย มีสวนประกอบสําคัญคือ 
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1. โครงกังหันน้ํารูป 12 เหล่ียม 

2. ซองบรรจุน้ําติดต้ังโดยรอบ จํานวน 6 ซอง รูซองน้ําพรุนเพื่อใหน้ําไหลกระจายเปนฝอย 

3. ซองน้ําจะถูกขับเคล่ือนใหหมุนโดยรอบดวยเกียรมอเตอร ซึ่งทําใหการหมุนเคล่ือนที่ของซองน้ํา วิดตักน้ําดวย

ความเร็ว สามารถวิดน้ําลึกลงไปจากใตผิวน้ําประมาณ 0.50 เมตร ยกน้ําสาดขึ้นไปกระจายเปนฝอยเหนือผิวน้ําไดสูงถึง 1 

เมตร ทําใหมีพื้นที่ผิวสัมผัสระหวางน้ํากับอากาศมากและสงผลใหออกซิเจนสามารถละลายเขาไปในน้ํา ไดอยางรวดเร็ว 

4. ในขณะท่ีน้ําเสียถูกยกขึ้นไปสาดกระจายสัมผัสกับอากาศแลวตกลงไปยังผิวน้ํานั้นจะกอใหเกิดฟองอากาศ จม

ตามลงไปใตผิวน้ําดวย ในขณะที่ซองน้ํากําลังเคล่ือนที่ลงสูผิวน้ําแลวกดลงไปใตผิวน้ํานั้น จะเกิดการอัดอากาศภายในซอง

น้ําภายใตผิวน้ํา จนกระท่ังซองน้ําจมน้ําเต็มที่ทําใหเพิ่มประสิทธิภาพในการถายเทออกซิเจนไดสูงขึ้น หลังจากนั้นน้ําที่ไดรับ

การเติมอากาศแลวจะเกิดการถายเทของนํ้าเคล่ือนที่ออกไปดวยการผลักดันของซองน้ํา รวมทั้งการโยกตัวของทุนลอย

ในขณะทํางานสามารถผลักดันน้ําใหเคล่ือนที่ผสมผสานออกซิเจนเขากับน้ําในระดับความลึกใตผิวน้ําไดเปนอยางดีอีกดวย 

จึงกอใหเกิดกระบวนการทั้งการเติมอากาศ การกวนแบบผสมผสาน และการทําใหเกิดการไหลของนํ้าเสียไปตามทิศทางที่

กําหนดโดยพรอมกัน เคร่ืองกลนี้สามารถที่จะบําบัดน้ําเสียที่มีความสกปรก (BOD) 250 มิลลิกรัมตอลิตร ไดวันละ 600 

ลูกบาศกเมตรทําใหมีประสิทธิภาพในการลดคา BOD ไดสูงกวา 90 เปอรเซนต และส้ินเปลืองคาใชจายนอยมากโดยเสีย

คาใชจายเพียงลูกบาศกเมตรละ 96 สตางคคิดเปนจํานวนความสกปรกในหนวยกิโลกรัม BODเสียคาใชจาย 3.84 บาท

เทานั้น 

 
4. หลักการบําบัดน้ําเสียโดยการทําใหเจือจาง (Dilution) ตามแนวทฤษฎีการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
“น้ําดีไลน้ําเสีย” โดยใชหลักการตามธรรมชาติแหงเรงโนมถวงของโลก (Gravity Flow) 
การใชน้ําคุณภาพดีมาชวยบรรเทาน้ําเนาเสีย หรือที่เรียกกันวา “น้ําดีไลน้ําเสีย” นั้น ไดแกการใชน้ําที่มีคุณ ภาพดีชวย

ผลักดันน้ําเนาเสียออกไป และชวยใหน้ําเนาเสียมีสภาพเจือจางลงทั้งนี้โดยรับน้ําจากแมน้ําเจาพระยา หรือจากแหลง น้ํา

ภายนอกสงเขาไปตามคลองตาง ๆ เชน คลองบางเขนคลองบางซื่อ คลองแสนแสบ คลองเทเวศร หรือคลองบางลําภฯลฯ 

เปนตน ซึ่งกระแสน้ําจะไหลแผกระจายขยายไปตามคลองซอยที่เช่ือมกับแมน้ํา เจาพระยาอีกดานหนึ่ง ดังนั้นเม่ือการกําหนด 

วงรอบเก่ียวกับการไหลของนํ้าไปตามคลองตาง ๆ นับแตปากคลองที่น้ําไหลเขาจนถึงปลายคลองที่น้ําไหลออกไดอยาง

เหมาะสม โดยที่น้ําสามารถไหลเวียนไปตามลําคลองไดตลอดแลวยอมสามารถเจือจางน้ําเนาเสียและชักพาส่ิงโสโครกไปได

มาก ซึ่งจะเปนวิธีการชวยบรรเทานํ้าเนาเสียในคลองตาง ๆตอนชวงฤดูแลงไดอยางดี จากแนวพระราชดําริดังกลาวขางตนนี้ 

จึงบังเกิดกรรมวิธีในการบําบัดน้ําเสีย2 ประการ ตามแนวพระราชดําริ “น้ําดีไลน้ําเสีย” คือวธิีที่หนึ่ง ใหเปดประตูอาคาร

ควบคุมน้ํารับน้ําจากแมน้ําเจาพระยาในชวงจังหวะนํ้าขึ้นและระบายออกสูแมน้ําเจาพระยาตอนระยะนํ้าลง ซึ่งมีผลทําใหน้ํา

ตามลําคลองมีโอกาสไหลถายเทกันไปมามากขึ้นกวาเดิม เกิดมีการหมุนเวียนของนํ้าที่มีสภาพเนาเสีย กล่ินเหม็น กลายเปน 

น้ําที่มีคุณภาพดีขึ้นวิธีที่สอง ใหขดุลอกคลองเปรมประชากรพรอมทั้งกําจัดวัชพืชเพื่อใหเปนคลองสายหลักในการผันน้ํา

คุณภาพดีไปชวยบรรเทาใหน้ําเสียเจือจางลง และใหคลองเปรมประชากรตอนลางเปนคลองท่ีสามารถรับน้ําจากแมน้ํา

เจาพระยาไปชวยบรรเทานํ้าเสีย โดยสงกระจายไปตามคลองตาง ๆ ของกรุงเทพมหานคร สวนคลองเปรมประชากรตอนบน

นั้นใหหาวิธีรับน้ําเขาคลองเปนปริมาณมากอยางรวดเร็ว เพื่อเปนการเพิ่มระดับน้ําใหสูงขึ้นจะไดสามารถกระจายน้ําเขาสูทุง 

บางไทร-บางปะอินเพื่อการเพาะปลูกและเพื่อใหคลองเปรมประชากรตอนบนมีลักษณะเปนอางเก็บน้ําเพื่อใชผลักดันน้ําเนา

เสียในคลองเปรมประชากรตอนลาง ตอไปไดแนวพระราชดําริสองประการนี้ แสดงถึงพระปรีชาสามารถในพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยู หัววาทรงเชี่ยวชาญในดานการแกไขปญหาส่ิงแวดลอมอยางแทจริง และเปนวิธีการบําบัดน้ําเสียอยางงาย 
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ประหยัดพลังงาน และสามารถปฏิบัติไดตลอดเวลาซึ่งแสดงถึงพระปรีชาสามารถอันสูงย่ิงในพระวิริยะอุตสาหะท่ีทรงทุมเท

เพื่อความสุขของปวงชนทั้งหลาย9. ทฤษฎีการบําบัดน้ําเสียโดยกระบวนการทางฟสิกสเคมี (Physical - Chemical rocess) 

ดวยการ ทําใหตกตะกอน (Presipitation) ตามพระราชดําริ “สารเรงตกตะกอน PAC”(Poly Aluminum Chloride) 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ(สํานักงาน กปร.) รวมกับมูลนิธิชัย

พัฒนาและกรมชลประทาน ดําเนินการสนองพระราชดําริดวยการประดิษฐเคร่ืองบําบัดน้ําเสียดวยสารเคมีที่สามารถบําบัด

น้ําเสียใหมีสภาพดีขึ้น เพื่อใชเปนเคร่ืองตนแบบในการพัฒนาปรับปรุงสภาพแวดลอมตอไป ในวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2537 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเสด็จพระราชดําเนิน พรอมดวยคณะกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนาไปทอดพระเนตร การทํางาน

ของเครื่องบําบัดน้ําเสียโดย ใชสารเรงตกตะกอน ณ บริเวณสนามขางอาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ซึ่งใน

วโรกาสนี้ไดพระราชทานชื่อ Modelของเครื่องบําบัดน้ําเสียนี้วา “TRX-1” และไดพระราชทานพระราชดําริเพิ่มเติม เพื่อเปน

แนวปฏิบัติในการศึกษาวิจัย และพัฒนา สรุปไดวา 

1. ควรดําเนินการศึกษา คนควา เก่ียวกับความเปนไปไดในการผลิตสาร PAC (Poly Aluminum 

Chloride) ขึ้นภายในประเทศเพื่อที่จะทําใหตนทุนในการบําบัดน้ําลดลง 

2. ควรนําน้ําเสียประเภทตาง ๆ และนํ้าเสียจากคลองสามเสน คลองเปรมประชากรและคลองแสนแสบ มาทําการ

ทดลองบําบัดโดยตรวจสอบคุณภาพนํ้าทั้งกอน และหลังบําบัดโดยเฉพาะเร่ืองเชื้อโรคและสารตก ตะกอนจําพวกโลหะหนัก 

เพื่อที่จะนําตะกอนไปใชใหเกิดประโยชนได เชน ทําปุย เปนตน 

3. คุณภาพน้ําภายหลังบําบัด อาจจะตองผานกระบวนการเติมออกซิเจนอีกคร้ังหนึ่งโดยใชเคร่ืองกลเติมอากาศเขา

ไปดวย โดยตอทอดูดอากาศผสมกันตรงบริเวณทอน้ําไหลออกที่ผานการบําบัดแลว คุณสมบัติ เคร่ืองบําบัดน้ําเสียโดย ใช

สารเรงตกตะกอน (PAC) เปนเคร่ืองบําบัดน้ําที่มีประสิทธิภาพสูง มีระบบการทํางานท่ีไมยุงยากสามารถควบคุมการทํางาน

ไดอยางงายมีขนาดกระทัดรัดทําใหสะดวกในการเคล่ือนยายและติดต้ัง นอกจากนั้นยังประหยัดคาใชจายในการกอสราง 

การเดินระบบและการบํารุงรักษาอีกดวย 
 
ทรัพยากรดิน 
ดินเปนทรัพยากรที่ใชแลวสามารถเกิดทดแทนได เปนทรัพยากรที่สัมพันธกับทรัพยากรชนิดอื่นเชน ปาไม แรธาตุ สัตว

ปา มนุษยใชดินในแงของการเกษตร การคมนาคม แตการสรางดินตองใชเวลานานถึง 200 ป  

 เนื้อดิน (Soil texture) เกิดจากการผสมกันของอนุภาคดิน 3 ขนาด ไดแก  

- อนุภาคดินเหนียว (Clay) มีอนุภาคเล็กมาก (<0.002 มิลลิเมตร)  

- อนุภาคดินทรายแปง (silt) มีอนุภาคเล็กรองลงมาจากดินเหนียว (0.002-0.02 มิลลิเมตร) 

- อนุภาคดินทราย(sand) มีอนุภาคคอนคางใหญ (0.02-2 มิลลิเมตร) 
 อนุภาคของดิน 3 ชนิดนี้ผสมกันในสัดสวนตางๆเปนไปได 3 กลุม คือ   

- กลุมเนื้อดินละเอียดหรือดินเหนียว 

- กลุมเนื้อดินปานกลางว หรือดินรวน 

- กลุมเนื้อดินเนื้อหยาบหรือดินทราย 

การแบงช้ันหนาดิน   สามารถแบงไดตามลักษณะของดิน เชน สีดิน การระบายนํ้าของดิน ระดับความหนาของช้ันดิน 

แบงเปน 

1. ชั้นผิวดิน เปนชั้นของอินทรียวัตถุที่มีใบไม ก่ิงไมที่เพิ่งรวงหลนลงมา เร่ิมผุพังบางแลว  
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2. ดินชั้นบน เปนชั้นของฮิวมัส แรธาตุบางชนิด ซากพืช ซากสัตว รากไม ซึ่งผุพัง แลวบางสวน เปนช้ันดินที่ถูกซะ

ลาง  

3. ดินชั้นลาง เปนชั้นที่มีการทับถม ดินละเอียด มีรากไม 

4. วัตถุตนกําเนิดดิน(Weathered rock) เปนขั้นที่เกิดจากการ สลายตัวผุพังทั้งทางกายภาพ และชีวเคมี ของหิน

ชนิดตางๆ  

5. ชั้นหินพื้น (Bed rock) ประกอบดวยหินพื้นที่เปนหินประเภทตางๆ ที่เปนโครงสรางพื้นฐานของเปลือกโลก 

ดินแตละแหงมีสภาพที่แตกตางกันออกไปขึ้นกับสภาพภูมิอากาศ 

 องคประกอบของดิน   ประกอบดวยสวนประกอบสําคัณ 4 สวนคือ อากาศ 25%   น้ํา 25%   แรธาตุ 45%  และ

อินทรียวัตถุ 5%   
    มลพิษทางดินและปญหาความเส่ือมโทรมของดิน 
สาเหตุของมลพิษทางดิน 
1. การทิ้งส่ิงของตางๆลงในดิน เปนสาเหตุที่ทําใหเกิดการสะสมของสารเคมีและสารพิษ ในดิน ทําใหคุณสมบัติของ

ดินเปล่ียนไป สวนใหญเกิดจากการทิ้งส่ิงของเหลือใชจากบาน เชน ขยะมูลฝอย พลาสติก โฟม เศษแกว เศษโลหะ 

แบตเตอร่ี ถานไฟฉาย หลอดไฟ น้ํามันเปนตน  ส่ิงของเดหลานี้บางชนิดจุลินทรียยอยได บางชนิดยอยไมได เม

สะสมเปนเวลานาน ทําใหสารพิษพวก ปรอท ตะก่ัว โลหะหนักอื่นๆที่ขยะร่ัวซึมลงดินได ซึ่งคุณสมบัติชองดินมี

สมบัติเปนประจุสามารถดูดซับสารพิษและสามารถถายทอดไปตามหวซาอาหารได 

2. การใชสารเคมีทางการเกษตร เชน ปุย และยาปราบศัตรูพืช สารเหลานี้เม่ือใชในระยะเวลานานจะมีสารตกคางใน

ดิน ซึ่งบางชนิดสามารถยอยสลายได บางชนิดยอยสลายไมได ทําใหสารพิษสามารถถายทอดไปตามหวงโซอาหาร

ได 

3. สารกัมมันตรังสี  ตามเคร่ืองมือทางการแพทย  การเกษตร  การอุตสาหกรรมใน การทดลองระเบิดปรมาณู เปน

อันตรายมาก ละสามารถถายทอดไปตามหวงโซอาหารได 
 
ปญหาการเส่ือมโทรมของดินไดแก 
1. การพังทลายของดิน เกิดจากธรรมชาติเชน การตกกระทบของฝนการกัดเซาะของน้ําไหลบา การดัดเซาะของคล่ืน 

การพัดพาของลม ภัยธรรมชาติ เชน แผนดินไหว  ภูเขาไพระเบิด  หรือพฤติกรรมการใชทรัพยากรของมนุษย เชน

การตัดไมทําลายปา การเพาะปลูกไม ถูกวิธี การปรับดินเพื่อปรับระดับดิน เปนตน 

2. ดินขาดความอุดมสมบูรณ เกิดจากหลายสาเหตุ เชนการปลูกพืชชนดิเดียวกันเปนเวลานานและขาดการบํารุง การ

พังทลายของดิน การที่ดินชั้นบนท่ีมีธาตุอาหารถูกพัดพาออกจากพื้นที่โดยการกระทําของน้ําหรือลม การปลูกพืชที่

โตเร็ว เชนยูคาลิปตัส มันสําปะหลัง การขุดหนาดินไปขายเปนตน 

3. ดินที่มีสมบุติไมเหมาะสมตอการเพาะปลูก ในบางพื้นที่สมบัติของดินมีการเปล่ียนแปลงเชน ดินกรด หรือดินเปร้ียว

จัด ดินเค็มหรือเกิดจากหินเค็มที่อยูใตดิน หรือดินที่มีน้ําทะเลทวมขัง ดินที่มีดินลูกรังปนอยูมาก พื้นที่ลาดชัน ดิน

เหลานี้ไมเหมาะสมตอการปลูกจึงตองมีการปรับปรุงดินกอนปลูก 
การจัดการและ การแกปญหามลพิษทางดินและปญหาเส่ือมโทรมของดนิ 
1. การอนุรักษดินเปนการใชประโยชนจากดินอยางถูกตองตามหลักวิชาการ เปนการจัดการและแกปญหามลพิษทาง

ดินและการเส่ือมโทรมของดิน 
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2. การปองกันการพังทลายของหนาดิน ทําโดยการปลูกตนไมและสงวนรักปาเพื่อใหมีส่ิงปกคลุมดินชะลอความ

รุนแรงของกระแสนํ้าและกระแสลมที่มาปะทะผิวดิน ซึ่งมีแนวทางในการจัดการ ดังนี้ 

 การปลูกพืชแบบขั้นบันได ตามบริเวณไหลเขา เพื่อชวยลดอัตราความเร็ว และลดปริมาณการไหลบาของน้ํา ซึ่งปองกัน

และลดปริมาณการชะลางหนาดินใหเกิดการพังทลายของดินลดลงไปการปลูกพืชคลุมดิน เชน หญาแฝก และพืชชวย

ปรับปรุงดิน เชนพืชวงศถ่ัวชวยเพ่ิมธาตุอาหาร และเพิ่มความชื้นในดิน เปนตน 

3.   การเพิ่มความอุดมสมบูรณของดิน   ทําโดยการปลูกพืชหมุนเวียน เพราะการปลูกพืชชนิดเดียวชํ้าซากบนท่ีดิน

เดิมจะทําใหเกิดดินจืด และปริมาณธาตุอาหารในดินลดลง เปนการทําลายความอุดมสมบูรณของดิน และยังเอื้อตอการ

ระบาดของโรค และศัตรูพืชอีกดวย แตการปลูกพืชหมุนเวียนในพ้ืนที่แปลงเดียวจะชวยลดปญหาความเส่ือมโทรมของดิน

และศัตรูพืชดวย เชนหลังการเก็บเก่ียวพืชผลผลิตชนิดหนึ่งแลว ควรสลับดวยการปลูกพืชวงศถ่ัวซ่ึงเปนพืชอายุส้ัน เนื่องจาก

รากถ่ัวมีแบคทีเรียพวกไรโซเบียม  ซึ่งสามารถตรึงกาซไนโตรเจนได จึงเปนการเพ่ิมธาตุไนโตรเจนใหแกดินดวย นอกจากนี้

การทําปุยพืชสด ปุยหมัก และปุยคอก ปุยอินทรียเหลานี้ชวยใหดินสามารถอุมน้ําไดดี มีชองวางใหอากาศแทรกระหวาง

อนุภาคดินและยังชวยลดการสูญเสียหนาดินลง 

 
4.  การปรับปรุงสมบัติของดิน ปรับได 2 ลักษณะ  
 4.1   การปรับปรุงสมบัติทางกายภาพ เพื่อใหดินรวนซุย ดูดซับน้ําไดดีขึ้น มีการปรับปรุงโครงสรางดินใหยึดเกาะกัน

ดีขึ้น เกิดชองวางในดิน ลดความแนนทึบของดิน โดยการใชอินทรียวัตถุ หรือการไถพรวนดิน 

 4.2  การปรับปรุงสมบัติทางเคมี   เพื่อใหดินมีสภาพเปนกลาง มีธาตุอาหารที่มีประโยชนมากขึ้น โดยใส

สารประกอบเบสหรือปูนในดินกรด เชนปูนขาว หินปูนบด เปลือกหอยปน หรือปูนมารล เปนตน อาจใสควบคูกับอินทรียวัตถุ 

จะเปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการดูดยึดธาตุอาหารพืชไวในดิน เพื่อใหสามารถนําไปใชประโยชนได 

5.   การปรับปรุงบํารุงดินที่มีปญหาเพื่อนํามาใชประโยชน ดินแตละบริเวณมีสมบัติแตกตางกัน เชน ดินในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ มักเปนดินเค็ม เพราะมีเกลือสินเธาว ดังนั้นจึงตองมีการควบคุม ไมใหเกลือไหลลงสูไรนา หรือปลูกพืช

ทนเค็ม เชนหนอไมฝร่ัง กระถินณรงค ขี้เหล็ก มะขาม เปนตนการมีพืชคลุมดินจะลดระดับน้ําใตดิน ซึ่งมีความเค็มไมใหซึม

ขึ้นมา ถึงผิวดิน และยังเก็บความชุมชื้นของน้ําจืดไวหนาดิน สวนดินในภาคกลางและภาคตะวันออก มักเปนดินเปรี้ยว แกไข

โดยเติมปูนขาว หรือปูนมารล ซึ่งเปนปูนที่ไดจากการสลายตัวของหินปูนเพื่อลดความเปนกรดของผิวดิน  

6.   การเลือกใชประโยชนจากที่ดินใหเหมาะสมกับลักษณะของดิน ทําใหสามารถนําดินมาใชใหตรงกับศักยภาพของดินและ

สามารถวางแผนการจัดการทรัพยากรดินไดอยางเหมาะสมและย่ังยืน  
 
โครงการพัฒนาดิน 
1. ทฤษฎี “แกลงดิน” อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
โครงการ “แกลงดิน” เกิดขึ้นอันเน่ืองมาจากการท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเสด็จฯเย่ียมราษฎรในเขตจังหวัดนราธิวาส 

ในป พ.ศ. 2524 ทรงพบวาราษฎรประสบปญหาเก่ียวกับดินในพ้ืนที่พรุ ที่มีสภาพเปนดินเปร้ียวจัดหลังจากที่ราษฎรชักน้ํา

ออกจากพื้นที่พรุ เพื่อใชพื้นที่ทําการเกษตรพระองคจึงทรงมีพระราชดําริใหสวนราชการตาง ๆ พิจารณาหาแนวทางในการ

ปรับปรุงพื้นที่พรุที่มีน้ําแชขังตลอดปใหเกิดประโยชนในทางการเกษตรมากที่สุด และใหคํานึงถึงผลกระทบตอระบบนิเวศดวย 

ศูนยศึกษาพัฒนาพิกุลทองอันเน่ืองมาจากพระราชดําริจึงไดดําเนินการสนองพระราชดําริโครงการ“แกลงดิน” เพื่อศึกษาการ

เปล่ียนแปลงความเปนกรดของดิน เร่ิมจากวิธีการ “แกลงดินใหเปร้ียว” ดวยการทําใหดินแหงและเปยกสลับกันไป เพื่อเรง
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ปฏิกิริยาทางเคมีของดิน ซึ่งจะไปกระตุนใหสารไพไรททําปฏิกิริยากับออกซิเจนในอากาศ ปลดปลอยกรดกํามะถันออกมา ทํา

ใหดินเปนกรดจัดจนถึงขั้น“แกลงดินใหเปร้ียวสุดขีด” จนกระท่ังถึงจุดที่พืชไมสามารถเจริญงอกงามได จากนั้นจึงหาวิธีการ 

ปรับปรุงดินดังกลาวใหสามารถปลูกพืชได วิธีการแกไขปญหาดินเปร้ียวจัดตามแนวพระราชดําริมีดังนี้ ควบคุมระดับน้ําใต

ดิน เพื่อปองกันการเกิดกรดกํามะถัน จึงตองควบคุมน้ําใตดินใหอยูเหนือช้ันดินเลน ที่มีสารไพไรทอยู เพื่อมิใหสารไพไรททํา

ปฏิกิริยากับออกซิเจนหรือถูกออกซิไดซ 

 
2. ทฤษฏีปองกันการเส่ือมโทรมและพังทลายของดินโดยหญาแฝก 
ทฤษฎีการปองกันการเส่ือมโทรมและพังทลายของดินโดยหญาแฝก พืชจากพระราชดําริ :กําแพงที่มีชีวิตในการอนุรักษและ

คืนธรรมชาติสูแผนดิน พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงตระหนักถึงสภาพปญหาการชะลางพังทลายของดินและการสูญเสีย

หนาดินที่อุดมสมบูรณ จึงทรงศึกษาถึงศักยภาพของ“หญาแฝก” ซึ่งเปนพืชพื้นบานของไทยที่มีคุณสมบัติพิเศษในการชวย

ปองกันการชะลางพังทลายของหนาดินและอนุรักษความชุมชื้นใตดิน ซึ่งมีวิธีการปลูกแบบงาย ๆ เกษตรกรสามารถ

ดําเนินการไดเองโดยไมตองใหการดูแลหลังการปลูกมากนัก ทั้งประหยัดคาใชจายกวาวิธีอื่น ๆ อีกดวยจึงไดพระราชทาน

พระราชดําริใหดําเนินการศึกษาทดลองเก่ียวกับหญาแฝก ลักษณะของหญาแฝกหญาแฝกมีชื่อสามัญเปนภาษาอังกฤษวา 

Vetiver Grass มีดวยกัน 2 สายพันธุคือ หญาแฝกดอน(Vetiveria nemoralis A. Camus) และหญาแฝกหอม (Vetiveria 

zizanioides Nash) เปนพืชที่มีอายุไดหลายป ขึน้เปนกอแนน มีใบเปนรูปขอบขนานแคบปลายสอบแหลม ยาว 35-80 cm 

มีสวนกวาง 5-9 mm มีรากยาวหย่ังลึกลงในดิน หญาแฝกมีการขยายพันธุที่ไดผลรวดเร็ว โดยการแตกหนอจากลําตนใตดิน 

ในบางโอกาสสามารถแตกแขนงและรากออกในสวนของกานชอดอกไดเม่ือหญาแฝก โนมลงดินทําใหมีการเจริญเติบโตเปน

กอหญาแฝกใหมไดจากการดําเนินงานท่ีทุกหนวยงานไดรวมมือกันใหเปนไปตามพระราชดําริทําใหมีผลการศึกษา 

และการปฏิบัติไดผลอยางชัดเจน จนเปนที่ยอมรับจากธนาคารโลกวา “ประเทศไทยทําไดผลอยางเต็มที่และมี

ประสิทธิภาพยอดเย่ียม” เม่ือวันที่ 25 กุมภาพันธ พ.ศ. 2536 International ErosionControl Association(IECA) ไดมีมติ

ถวายรางวัล The International Erosion Control Association’sInternational Merit Award แดพระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัวในฐานะท่ีทรงเปนแบบอยางในการนําหญาแฝกมาใชในการอนุรักษดินและน้ํา และเม่ือวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2536 

ผูเช่ียวชาญเร่ืองหญาแฝกเพื่อการอนุรักษดินและน้ําแหงธนาคารโลก ไดนําคณะเขาเฝาทูลละอองธุลีพระบาททูลเกลา ฯ 

ถวายแผนเกียรติบัตรเปนภาพรากหญาแฝกชุบสําริด ซึ่งเปนรางวัลสดุดีพระเกียรติคุณ(Award of Recognition) ในฐานะที่

ทรงมุงม่ันในการพัฒนาและสงเสริมการใชหญาแฝกในการอนุรักษดินและน้ํา และผลการดําเนินงานหญาแฝกในประเทศ

ไทยไดรับการตีพิมพเผยแพรไปทั่วโลก ความอุดมสมบูรณของผืนแผนดินที่กลับคืนมาน้ี เปนเพราะพระวิริยะอุตสาหะและ

พระปรีชาญาณอันยาวไกลแหงองคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวที่ทรงศึกษาวิเคราะหเพื่อหาหนทางในการแกไขปญหา

ส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทยที่กําลังถูกทําลายไปอยางรวดเร็ว ทั้งนี้เพื่อความม่ังค่ังสมบูรณพูนสุข

ของประชาชนอยางแทจริง 
 
3. ทฤษฎีใหม : การจัดการทีด่นิเพ่ือการเกษตรตามพระราชดําริ 
ในทุกคราที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เสด็จพระราชดําเนินเย่ียมราษฎรตามพื้นที่ตาง ๆทั่วประเทศนั้น ไดทรงถาม

เกษตรกรและทอดพระเนตรพบสภาพปญหาการขาดแคลนน้ําเพื่อการปลูกขาวและเกิดแรงดลพระราชหฤทัย อันเปนแนวคิด

ขึ้นวา1. ขาวเปนพืชที่แข็งแกรงมาก หากไดน้ําเพียงพอจะสามารถเพิ่มปริมาณเม็ดขาวไดมากย่ิงขึ้น 

2. หากเก็บน้ําฝนที่ตกลงมาไวไดแลว นํามาใชในการเพาะปลูกก็จะสามารถเก็บเก่ียวไดมากขึ้นเชนกัน 
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3. การสรางอางเก็บน้ําขนาดใหญนับวันแตจะยากที่จะดําเนินการได เนื่องจากการขยายตัวของชุมชนและขอจํากัดของ

ปริมาณท่ีดินเปนอุปสรรคสําคัญ4. หากแตละครัวเรือนมีสระนํ้าประจําไรนาทุกครัวเรือนแลว เม่ือรวมปริมาณกันก็ยอม

เทากับ ปริมาณในอางเก็บน้ําขนาดใหญ แตส้ินคาใชจายนอยและเกิดประโยชนสูงสุด โดยตรงมากกวา ในเวลาตอมาได

พระราชทานพระราชดําริใหทําการทดลอง ”ทฤษฎีใหม” เก่ียวกับการจัดการที่ดินและแหลงน้ํา เพื่อการเกษตรขึ้น ณ วัด

มงคลชัยพัฒนา ตําบลหวยบง อําเภอเมืองจังหวัดสระบุรี แนวทฤษฎีใหม กําหนดขึ้นดังนี้ ใหแบงพื้นที่ถือครองทาง

การเกษตร ซึ่งโดยเฉล่ียแลวเกษตรกรไทย มีเนื้อที่ดินประมาณ 10-15 ไรตอครอบครัว แบงออกเปนสัดสวน 30-30-30-10 คือ 

สวนแรก : รอยละ 30 เนื้อที่เฉล่ีย 3 ไร ใหทําการ ขุดสระกักเก็บน้ําไวใชในการเพาะปลูกโดยมีความลึกประมาณ 4 เมตร ซึ่ง

จะสามารถรับน้ําไดจุถึง 19,000 ลูกบาศกเมตร โดยการรองรับจากน้ําฝน ราษฎรจะสามารถนําน้ํานี้ไปใชในการเกษตรได

ตลอดปและยังสามารถเล้ียงปลาและปลูกพืชน้ําพืชริมสระ เพื่อเพิ่มรายได ใหกับครอบครัวอีกทางหน่ึงดวย สวนที่สอง : รอย

ละ 60 เนื้อที่เฉล่ีย ประมาณ10 ไร เปนพื้นที่ทําการเกษตรปลูกพืชผลตาง ๆ โดยแบงพื้นที่นี้ออกเปน 2 สวน คือ รอยละ 30 ใน 

สวนที่หนึ่ง : ทํานาขาว ประมาณ 5 ไร รอยละ 30 ในสวนที่สอง : ปลูกพืชไร หรือพืชสวนตามแตสภาพของพื้นที่และภาวะ

ตลาด ประมาณ 5 ไร พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงคํานวณโดยใชหลักเกณฑวาในพื้นที่ทําการเกษตร นี้ตองมีน้ําใช

ในชวงฤดูแลง ประมาณ 1,000 ลูกบาศกเมตรตอไรถาหากแบงแตละแปลงเกษตรใหมีเนื้อที่ 5 ไร ทั้ง 2 แหงแลว ความ

ตองการน้ําจะตองใชประมาณ 10,000ลูกบาศกเมตร ที่จะตองเปนน้ําสํารองไวใชในยามฤดูแลง สวนท่ีสาม : รอยละ 10 เปน

พื้นที่ที่เหลือมีเนื้อที่เฉล่ียประมาณ 2 ไร จัดเปนที่อยูอาศัย ถนนหนทาง คันคูดินหรือคูคลอง ตลอดจนปลูกพืชสวนครัวและ

เล้ียงสัตว 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดพระราชทานแนวพระราชดําริอันเปนหลักปฏิบัติสําคัญย่ิงในการดําเนนิการ คือ 

1. วิธีการนี้สามารถใชปฏิบัติไดกับเกษตรกรผูเปนเจาของที่ดิน ที่มีพื้นที่ดินจํานวนนอยแปลงเล็ก ๆ ประมาณ 15 ไร 

(ซึ่งเปนอัตราถือครองเนื้อที่การเกษตรโดยเฉล่ียของเกษตรกรไทย) 

2. มุงใหเกษตรกรมีความพอเพียงในการเล้ียงตัวเองได (self sufficiency) ในระดับชีวิตที่ประหยัดกอน โดยมุงเนน

ใหเห็นความสําคัญของความสามัคคีกันในทองถ่ิน 

3. กําหนดจุดมุงหมายใหสามารถผลิตขาวบริโภคไดเพียงพอทั้งป โดยยึดหลักวาการทํานา5 ไร ของครอบครัวหนึ่ง

นั้น จะมีขาวพอกินตลอดปซึ่งเปนหลักสําคัญของทฤษฎีใหมนี้ นอกจากนี้ยังทรงคํานึงถึงการระเหยของนํ้าในสระหรืออางเก็บ

น้ําลึก 4 เมตร ของเกษตรกรดวยวาในแตละวันที่ไมมีฝนตกคาดวาน้ําระเหย วันละ 1 cm ดังนั้น เม่ือเฉล่ียวาฝนไมตกปละ 

300 วันนั้น ระดับน้ําในสระจะลดลง 3 เมตร จึงควรมีการเติมน้ําใหเพียงพอ เนื่องจากน้ําเหลือกนสระเพียง 1 เมตร เทานั้น

ดังนั้นการมีแหลงน้ําขนาดใหญเพื่อคอยเติมน้ําในสระเล็ก จึงเปรียบเสมือนมีแทงกน้ําใหญ ๆ ที่มีน้ําสํารองที่จะเติมน้ําอาง

เล็กใหเต็มอยูเสมอ จะทําใหแนวทางปฏิบัติสมบูรณขึ้น กรณีของการทดลองทีว่ัดมงคลชัยพัฒนา ทรงเสนอวิธีการดังนี้

จากภาพตุมน้ําเล็กคือสระน้ําที่ราษฎรขุดขึ้นตามทฤษฎีใหมนี้เม่ือเกิดชวง ขาดแคลนน้ําในฤดูแลง ราษฎรก็สามารถสูบน้ํามา

ใชประโยชนได และหากน้ําในสระไมเพียงพอก็ขอรับน้ําจากอางหวยหินขาว ซึ่งไดทําระบบสงน้ําเช่ือมตอลงมายังสระน้ําที่ได

ขุดไวในแตละแปลงซึ่งจะชวยใหสามารถมีน้ําใชตลอดปในกรณีราษฎรใชน้ํากันมาก อางหวยหินขาวก็อาจมีปริมาณนํ้าไม

เพียงพอ หากโครงการพัฒนาลุมน้ําปาสักสมบูรณแลวก็ใชวิธีการสูบน้ําจากปาสักมาพักในหนองนํ้าใดหนองน้ําหนึ่ง แลวสูบ

ตอลงมาในอางเก็บน้ําหวยหินขาวก็จะชวยใหมีปริมาณนํ้าใชมากพอตลอดปทฤษฎีใหมจึงเปนแนวพระราชดําริใหมที่บัดนี้

ไดรับการพิสูจนและยอมรับกันอยางกวางขวางในหมูเกษตรกรไทยแลววา พระราชดําริของพระองคเกิดขึ้นดวยพระ

อัจฉริยภาพสูงสง 
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ที่สามารถนําไปปฏิบัติไดอยางแทจริง ความสมบูรณพูนสุขแหงราชอาณาจักรไทยอุบัติขึ้นในคร้ังนี้ดวยพระปรีชาสามารถอัน

เฉียบแหลมของพระมหากษัตริยไทยผูมิเคยทรงหยุดนิ่งที่จะระดมสรรพกําลังทั้งปวงเพื่อความผาสุขของชาวไทย 

 
ทรัพยากรอากาศ 
อากาศประกอบดวยสวนผสมของสสารหลายชนิด ดวยกัน สวนใหญอยูในสถานะแกส เชน ไนโตรเจน ออกซิเจน  

คารบอนไดออกไซด และพบสวนนอยเปนของเหลว เชนไอน้ํา และในสถานะท่ีเปนขออแข็ง เชน ฝุนละออง เปนตน พบวาช้ัน

บรรยากาศท่ีมีกาซออกซิเจนเพียงพอตอการดํารงชีวิตของส่ีงมีชีวิตจะอยูสูงจากผิวโลกถึง 5-6 กิโลเมตร เทานั้น 
มลพิษทางอากาศ (Air  pollution) 
 หมายถึง การท่ีอากาศหรือสารเคมี หรือมลพิษสารที่ปนเปอนอยูในบรรยากาศในปริมาณท่ีกอใหเกิดอันตรายตอส่ิงมีชีวิต

และมนุษย 
สาเหตุการเกิดมลพิษทางอากาศ 

1. มลพิษทางอากาศที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ  เกิดจากการสลายตัวของซากพืช ซากสัตว โดยการยอยสลาย

ของจุลินทรียทําใหเกิดแกส”ฮโดรเจนซัลไฟด (H2S) ซึ่งกอใหเกิดกล่ินเนาเหม็นและพบวาการท่ีน้ําทวมขังไรนา

เปนเวลานาน จะกอใหเกิดแกสมีเทน (CH4) ซึ่งเปนแกสที่ทําใหเกิดปรากฎการณเรือนกระจก หรือการเกิด

ภูเขาไฟระเบิด อาจทําใหเกิดการฟุงกระจายของฝุนละอองและกาซคารบอนไดออกไซดได 

2. มลพิษทางอากาศที่เกิดจากการกระทําของมนุษย หรือกิจกรรมการดํารงชีวิตจากการคมนาคมตางๆ มีการใช

น้ํามันเช้ือเพลิงแลวปลอยกาซพิษออกมา เชน คารบอนมอนอกไซด (CO) ออกไซดของไนโตรเจน (NOX) เปน

ตน การเผาขยะท้ิงขยะจะกอใหเกิดการฟุงกระจายของฝุนละออง หรือสารเคมีทางการเกษตรจะทําใหเกิดการ

ฟุงกระจายของสารเคมี รวมทั้งโรงงานอุตสาหกรรมจัปลอยสารพิษออกมาเจือปนในอากาศ 
มลสารที่ปนเปนในอากาศ   ไดแก 

1. อนุภาคแขวนลอยในอากาศ มีทั้งอยูในรูปของฝุนละอองของแข็ง เชน ฝุนละอองจากหิน  ดิน  ทราย  ฝุนละอองของ

เถาถาน เขมาควันทอไอเสียรถยนต และอนุภาคของเหลวเชนละอองไอในอากาศ เชน ละอองของสารกําจัดศัตรูพืช 

ไอกรด หรือละอองของสารเคมี อนภุาคแขวนลอยเหลานี้อาจทําใหเกิดโรคภูมิแพ โรคหอบหืด โรคทางเดินหายใจ 

โรคปอด 

2. คารบอนมอนอกไซด  เกิดจากการเผาไหมที่ไมสมบูรณขงสารประกอบคารบอน เชนการเผาไหมถานหิน น้ํามัน

ปโตรเลียม แกสธรรมชาติ คารบอนมอนอกไซดจากไอเสียรถยนต  จะลอยเขาผสมกับอากาศไดงาย  และลอยขึ้น

ไปในระยะสูงๆ ดังนั้นผูที่อาศัยอยูในที่สูงจึงไดรับมลสารใกลเคียงกับผูที่อาศัย ระดับลาง คารบอนไดออกไซดที่

หายใจเขาไปจะไปรวมกับฮีโมโกลบิน ในเซลลเม็ดเลือดแดง ทําใหเซลลเม็ดเลือดแดงลําเลียงกาสออกซิเจนได

นอยลง อาจทําใหรางกายขาดออกซิเจนได ถาเปนเชนนั้นนานๆ อาจเกิดอาการพรามัว ความจําเส่ือม หายใจเร็ว 

เจ็บหนาอก ไดรับในปริมาณมากทําใหหมดสติ เสียชีวิตได 

3. คารบอนไดออกไซด เกิดจากการเผาไหมที่ไมสมบูรณของธาตุคารบอน และสารอินทรีย เม่ือรวมกับการหายใจของ

พืชและสัตวที่ปลอยออกมา ธรรมชาติจะมีกลไกคใววบคึมปริมาญของคารบอนไดออกไซด โดยใชกระบวนการ

สังเคราะหแสง แตเม่ือมีการาผาไหมเช้ือเพลิงจากยานพาหนะ การเผาขยะ การเผาปา ปริมาณ

คารบอนไดออกไซดก จึงเพิ่มปริมาณขึ้นดวย เม่ือคนสูดดมเขาไปอาจทําใหมีอาการมึนงง  ปวดศีรษะ  คล่ืนไส  

ตาลาย  
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4. ซัลเฟอรไดออกไซด  เกิดจากการเผาไหมเช้ือเพลิงที่มีธาตุกํามะถันผสมอยู ไดแก ถานหินลิกไนต น้ํามันดีเซล 

น้ํามันเตา น้ํามันปโตรเลียม ฟน ถานไม  การถลุงแร  ทําใหกํามะถันที่เจือปน อยูในสินแรร่ัวไหล ออกมาระหวาง

กระบวนการถลุง  และเม่ือรวมตัวกับกาซออกซิเจนในอากาศกลายเปน ซัลเฟอรไดออกไซด (SO2) เม่ือซัลเฟอรได

ออกไซดทําปฏิกิริยากับกับกาซออกซิเจนในอากาศจะกลายเปน ซัลเฟอรไตรออกไซด (SO3) มักเรียกออกไซดของ

ซัลเฟอร (SOX) นอกจากนี้ SO3 สามารถรวมกับไอน้ําในอากาศได กรดซัลฟวริก (H2SO4) หรือกรดกํามะถันทําให

เกิดฝนกรดมีฤทธิ์ในการกัดกรอน ซึ่งทั้งหมดนี้มีอันตรายตอพืช สัตวและมนุษย ซัลเฟอรไดออกไซดทําใหพืชมีใบสี

เหลืองไมสามารถสังเคราะหแสงไดดวยแสงได ในสัตวจะมีการระคายเคืองบริเวณผิวหนัง นัยนตา   เปนมะเร็งปอด 

5. สารประกอบไฮโดรคารบอน มีทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เชนแกสมีเทน ซึ่งเกิดจากการเนาเปอยของสารอินทรีย 

ซากพืชซากสัตวและพบไดในธรรมชาติที่เปนเช้ือเพลิง นอกจากนั้นยังเกิดจากกิจกรรมของมนุษย เชนการเผาไหม

ของเช้ือเพลิง การเผาไหมถานหิน การระเหยของน้ํามันปโตรเลียม การระเหยของนํ้ามันเช้ือเพลิงที่เผาไหมไม

สมบูรณ ออกทางทอไอเสียเรียกวาควันขาว ไฮโรคารบอนจะทําปฏิกิริยากับออกไซดของไนโตรเจน และออกซิเจน

ในอากาศ ทําใหเกิดหมอกควันเม่ือมนุษยสูดสารพิษชนิดนี้เขาไป ทําใหมีอาการวิงเวียนศีรษะ เปนอันตรายตอ

ทางเดินหายใจเปนมะเร็งปอด 

6. ตะก่ัว  เปนโลหะสีเทาเงินเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติในเปลือกโลก สารตะก่ัวในรูปสารประกอบ อนินทรีย เชน  

ไนเตรต   คลอเรต ซึ่งเปนสารเติมผสมในน้ํามันเบนซิน เม่ือน้ํามันเผาไหมในรถยนต สารตะก่ัวจะปนออกมากับไอ

เสียสามารถแพรกระจายไปไกลไดหลายกิโลเมตร  ปนเปอนอยูในอากาศ ไมสลายตัว เม่ือสูดดมเขาไปจะสะสมอยู

ในปอด และกระแสเลือดทําลาย ระบบประสาท มีพิษตอระบบทางเดินอาหาร ทําใหการยอยอาหารผิดปกติ เบื่อ

อาหาร ปวดทองอยางรุนแรง  ทําลายการทาํงานของไขกระดูก ทําใหเม็ดเลือดแดงอายุส้ัน เปนโรคโลหิตจาง 

นอกจากนี้ยังเปนสาเหตุทําใหเกิดมะเร็งปอด โรคหัวใจ  โรคหอบหืด  

7. ปรอท   ปนเปอนในอากาศในรูปของไอปรอท เพราะปรอทสามารถกลายเปนไอในอุณหภูมิปกติ มีแหลงกําเนิดจาก

โรงงานผลิตอุปกรณคอมพิวเตอร โรงงานผลิตเคร่ืองสําอาง โรงงานกระดาษ สารปราบศัตรูพืช  ไอปรอทที่ปนเปอน

อยูในอากาศ เม่ือเขาไปพรอมกับลมหายใจทําใหเกิดอาการหนาวส่ัน แนนหนาอก ถาเปนสารประกอบของปรอท ที่

ปะปนกับอาหารผสมอยูในรางกาย ทําใหปวดทองอาเจียน ปวดกลามเนื้อ มีผลตอระบบประสาท ทําลายสมอง 

และตา ซึ่งเปนอาการของโรคมินามาตะ 

8. แคดเมียม  ที่พบในอากาศอยูในอากาศจะอยูในรูปของฝุนหรือไอจากยานพาหนะ หรือจากกระบวนการหลอม พน 

ฉาบโลหะ เม่ือเขาสูรางกายจะสะสมอยูในไต ทําลายเซลลของหนวยไต และมีการสะสมอยูในกระดูก ทําใหกระดูก

ผุกรอน หักงาย เกิดอาการปวดอยางรุนแรง เรียกวา โรคอิไตอิไต  
 
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากมลพิษทางอากาศ  
1.   ผลกระทบทางดานเศรษฐกิจ มลพิษทางอากาศจะทําใหผลผลิตทางการเกษตรลดตํ่าลง มีฝนสภาพเปนกรด ทําใหพืช

ตายหรือเจริญเติบโตไมดี สงผลกระทบตอผลผลิตทางการเกษตรลดลง ทําลายส่ิงกอสราง จําพวกเหล็กคอนกรีต และหิน

ออนใหเส่ือคาเร็วกวาปกติ มลพิษทางอากาศยังเปนอุปสรรคตอการคมนาคม เชน มานหมอกควัน ทําใหทัศนวิสัยไมดี 

กอใหเกิดอุบัติเหตุและทําใหเกิดความเสียหายแกชีวิตและทรัพยสิน จํานวนมหาศาล   

2.   ผลกระทบดานสุขภาพอนามัย ประชากรที่อาศัยในบริเวณท่ีมีมลพิษทางอากาศ จะมีผลกระทบตอทางรางกายทําใหเกิด

โรคตางๆ เชน โรคภูมิแพ  โรคหัวใจ  โรคมะเร็งปอด หลอดลมอักเสบ ความจําเส่ือม  สายตาพรามัว เปนตน 
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3.   ผลกระทบตอพืช  ทําใหการเจริญเติบโตของพืชชาลง เพราะเขมาควันเกาะท่ีผิวใบและทําใหปากใบพืชอุดตัน ดูดแกส

คารบอนไดออกไซดไดนอยลง ทําใหประสิทธิภาพการสังเคราะหแสงลดลง นอกจากนี้มลพิษทางอากาศยังทําใหสภาพ

อากาศมืดคร้ึมแสงสองมานอยกวาปกติ 
 
การจัดการและแนวทางในการแกไขมลพิษทางอากาศ 

1. การกําหนดนโยบายและวางแผนหรือควบคุมมลพิษ   เชนการวางผังเมืองใหเหมาะสมตอสภาพทองถ่ินและ

กิจกรรมทางชุมชน โดยแบงออกเปนเขตตางๆ ไมปะปนกัน เชนเขตชุมชน  เขตอุตสาหกรรม 

2. ใหการศึกษาเผยแพรประชาสัมพันธ ใหความรูแกประชาชน  นักเรียน นักศึกษา เจาของกิจการใหตระหนักถึง

มลพิษทางอากาศ และใหความรวมมือปองกัน แกไข  หรือลดปญหา มลพิษทางอากาศ 

3. ปรับปรุงสภาพการจราจร  เพื่อลดควันดําและแกสพิษตางๆ ควบคุมการเพิ่มจํานวนยานพาหนะสวนบุคคล 

4. ปรับปรุงคุณภาพน้ํามันเช้ือเพลิงและออกกฎขอบังคับใหใชเฉพาะนํ้ามันที่ชวยลดมลพิษทางอากาศ  เชนปรับปรุง

คุณภาพของน้ํามันเบนซิน เพื่อลดการปลอยสารพิษและสารประกอบไฮโดรเจนใชน้ํามันเบนซินไรสารตะก่ัว 

ปรับปรุงคุณภาพน้ํามันดีเซลเพื่อลดควันดํา ลดปริมาณกํามะถันในน้ํามันเตา 

5. จัดต้ังศูนยตรวจสอบและบํารุงรักษายานพาหนะ 

6. สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีที่ใชพลังงานรูปแบบใหมๆ ที่ไมกอใหเกิดมลพิษทางอากาศ เชน พลังงาน

แสงอาทิตย พลังงานลม พลังงานน้ํา  พลังงาไฟฟา เปนตน 

 
ทรัพยากรปาไม 
ปาไมเปนแหลงตนน้ําลําธาร ชวยรักษาระดับอุณหภูมิของโลก ควบคุมปริมาณน้ําฝน ชวยในการบํารุงรักษาดินและน้ํา

แปละเปนแหลงที่อยูอาศัยของสัตวปาพบวาปจจุบันปาไมในประเทศไทยมีแนวโนมลดลง อันเนื่องมาจากสาเหตุหลาย

ประการ เชนการลักลอบตัดไมทําลายปา เพื่อนําไมและของปามาใช ประโยชน  การบุกรุกพื้นที่เพื่อครอบครองที่ดิน ใน

การอยูอาศัย การทําเหมืองแร การสรางโรงแรมและรีสอรท  สนามกอลฟ การเพิ่มขึ้นของจํานวนประชากร ทําใหการ

ตองการปจจัย 4 เพิ่มขึ้นเพื่อทําการเกษตร การเผาที่เกิดจากการกระทําของมนุษย 

ผลกระทบจากการทําลายปา 

1. สภาพภูมิอากาศ  การทําลายปาทําให CO2 เพิ่มขึ้นเนื่องจาก CO2 ใชในกระบวนการสังเคราะหแสงของพืช เม่ือมี 

CO2  มากทําใหเกิดปรากฎการณเรือนกระจก  ที่ทําใหอุณหภูมิของโลกสูงขึ้น เกิดสภาพแหงแลง  ฝนไมตกตามฤดู 

ทําใหผลผลิตทางการเกษตรลดลง ลมฟาอากาศแปรปรวน 

2. การเกิดอุทกภัย เม่ือไมมีตนไมคอยซุบน้ําเม่ือฝนตกลงมานํ้าจะทวมอยางรวดเร็ว และเกิดดินพังทลายไดงาย 

3. สัตวปาและพืชพรรณธรรมชาติ    เม่ือปาถูกทําลายสัตวปาไมมีที่อยู ทําลายแหลงอาหาร และทําลายแหลง

เพาะพะนธุสัตวปา  และยังทําใหการหมุนเวียนแรธาตในระบบนิเวศ 
 
การจัดการทรพัยากรปาไม 
1. กาสารปฏิบัติตามนโยบายแหงชาติ ซึ่งตามนโยบายแหงชาติกําหนดใหประเทศไทยมีพื้นที่ปาไมอยางนอยรอยละ 

40  
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2. การใหความรูแกประชาชน ปลูกฝงใหทุกคนรูวาปาไมเปนสมบัติของสวนรวมซึ่งทุกคมจะตองรักและหวงแหน 

ระมัดระวังปองกันไฟปาที่อาจเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือการกระทําของมนุษย  เพราะไฟปาจะทําลายทั้งพืช 

และ สัตว และคุณภาพของดิน 

3. การสงเสริมการปลูกปาและการปองกันการบุกรุกปา โดยการปลูกปาทดแทนในสวนท่ีโคนถูกทําลายไป เปน

นโยบายในการรักษาปาไมที่ควรทําเม่ือมีโอกาสทุกโอกาส  นอกจากนี้การเพิ่มพื้นที่ที่ไมเคยเปนปา โดยการปลูก

ตนไม  จัดสรรที่ดินทํากินใหราษฎรที่มีทํากินเพื่อปองกันการบุกรุกปา ยกเลิกสัมปทานปาไมไมใหมีการตัดถนนผาน

ปา เปนตน 

4. การใชไมอยางประหยัดและมีประสิทธิภาพ เชนไมที่เหลือจากการแปรรูป เพื่อใชในการกอสรางจะเปนพวกขี้เล่ือย 

ก็สามารถนํามาเปนไมอัดหรือเปนสวนผสมของวัสดุดิบอื่นๆ เปนตน 

 
5. การกําหนดพ้ืนที่ปาอนุรักษ   ปาอนุรักษในประเทศไทยที่สําคัญมีดังนี้   
5.1   อุทยานแหงชาติ   (National park) หมายถึงพื้นที่ธรรมชาติที่ยังคงความอุดมสมบูรณ และความหลากหลาย

ทางธรรมชาติ เชน ภูเขา  ทองทุง  เกาะแกง  ถํ้า  น้ําตก  หินผา  หุบเหว  เปนตน อุทยานแหงชาติตองมีพื้นที่ไมนอยกวา 

10 ตารางกิโลเมตร  หรือ 6,250 ไร ในปจจุบันประเทศไทยมีอุทยานแหงชาติรวม 119 แหงมีพื้นที่ 38,200,000  ไร 

อุทยานแหงชาติแหงแรกคือ อุทยานแหงชาติออบหลวง  จ.เชียงใหม  อุทยานแหงชาติเขาสก และอุทยานแหงชาติหมู

เกาะอางทอง จ.สุราษฏรธานี  เปนตน 

5.2   วนอุทยาน   ( forest  park)  หมายถึงพื้นที่ขนาดเล็กที่อยูไมหางไกลจากชุมชนมากนัก สวนใหญอยูเขตปา

สงวนแหงชาติ จัดต้ังขึ้นเพื่อเปนสถานที่พักผอนหยอนใจของคนในทองถ่ิน วนอุทยานแหงแรกคือ วนอุทยานนํ้าตกกะ

เปาะ  จ.ชุมพร 
5.3   สวนพฤกษศาสตร (Botancial  garden)  
เปนสถานท่ีรวบรวมพรรณไมนานาชนิดทั้งในและนอกประเทศ มีการจัดการลําดับหมวดหมูเพื่อการศึกษาวิจัย และ

ขยายพันธุพืช ที่มีพันธุไมตางๆท่ีสวยงาม มีสถานที่เพาะชํา รวมท้ังจําหนายเมล็ดพันธุใหแกประชาชนที่สนใจ สวน

พฤกษศาสตรแหงแรกของประเทศไทย คือ สวนพฤกษศาสตรพุแค จ.สระบุรี   สวนพฤกษศาสตรเขาชอง จ.ตรัง สวน

พฤกษศาสตรสมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ อ.แมริม จ.เชียงใหม 

5.4   สวนรุกชาติ (arboretum) เปนสวนที่มีพื้นที่นอยกวาสวนพฤกษศาสตร เปนแหลงรวบรวมพันธุไมในทองถ่ินและ

ไมยืนตนที่มีคาทางเศรษฐกิจซึ่งไมมีการจักระบบหมวดหมูสรางขึ้นเพื่อการพักผอนหยอนใจและการศึกษา ปจจุบันมี 45 

แหง เชน สวนรุกชาติหวยแกว  จ.เชียงใหม สวนรุกชาติแมฟาหลวง จ.เชียงราย 

5.5   เขตรักษาพันธุสัตว ปา (Wildlife sanctuary) หมายถึงพื้นที่ที่กําหนดขึ้นเพื่อการคุมครองสัตวปาใหเปนที่อยู

อาศัยของสัตวปาอยางปลอดภัย เพื่อใหสัตวปาไดขยายพันธุตามธรรมชาติมากขึ้น เชน เขตรักษาพันธุสัตวปาอุมผาง จ.

ตาก 

5.6   พ้ืนที่อนุรักษธรรมชาติ   (Nature conservation) หมายถึงพื้นที่ธรรมชาติ เชน เกาะ  แกง  ภูเขา  ทะเลสาบ  

ซากดึกดําบรรพ ที่ควรอนุรักษไวเพื่อเปนประโยชนตอเศรษฐกิจและสังคม  

5.7   พ้ืนที่สงวนชีวาลัย (Biosphere reserve) หมายถึงพื้นที่กําหนดขึ้นเพื่อรักษาความหลากหลายทางพันธุกรรม

ของพืชและสัตว เพื่อเปนแหลงศึกษาวิจัยทางดานวิทยาศาสตร เชนปาสะแกรา อ. วังน้ําเขียว จ. นครราชสีมา 
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5.8 พ้ืนที่มรดกโลก (World heritage) หมายถึง พื้นที่ที่มีทรัพยากรธรรมชาติ ที่มีความเดนระดับโลก อาจ

ประกอบดวยวิวัฒนาการทางธรณี วิวัฒนาการของส่ิงมีชีวิต ปรากฏการณทางธรรมชาติที่มีลักษณะพิเศษท่ีเปน

เอกลักษณ หรือระบบนิเวศ ที่ประกอบดวย พืชหรือสัตวที่หายาก  มีคุณคาและมีความสําคัญทางชีวภาพ โดยไดรับ

ประกาศจาก UNESCO (ยูเนสโก) ประเทศไทยมีพื้นที่มรดกโลก 4 แหง โดย 3 แหงแรกเปนแหลงมรดกโลกทาง

วัฒนธรรมไดแก เมืองประวัติศาสตรสุโขทัยและเมืองบริวาร  แหลงโบราณคดีบานเชียง จ.อุดรธานี  เขตรักษาพันธุสัตว

ปาทุงใหญนเรศวร และหวยขาแขง จ.อุทัยธานี 

5.9   ปาชายเลนอนุรักษ  (Conservation  mangrove) หมายถึง ปาชายเลนที่สงวนไวเพื่อสภาพแวดลอมและระบบ

นิเวศเปนแหลงเพาะพันธพืชและสัตวน้ําเศรษฐกิจ 

 
ทรัพยากรสัตวปา 
สัตวปาเปนทรัพยากรธรรมชาติที่ใชแลว เกิดทดแทนได ปจจุบันพบวาจํานวนสัตวปาลดลงและมีแนวโนมลดลงเร่ือยๆ 

ทั้งนี้เนื่องจากพื้นที่ปาไมซึ่งเปนแหลงที่อยูอาศัย แหลงหากิน และสืบพันธุ ของสัตวปาลดลง นอกจากนี้การลดลงของ

สัตวปายังเกิดจากสาเหตุอื่นเชน การลาสัตวปาเพื่อประโยชนทางเศรษฐกิจเปนตน 
ปญหาและสาเหตุการลดลงของสัตวปาและการจัดการ 
1. การทําลายแหลงที่อยูอาศัย 

2. การลาสัตว 

3. การลักลอบคาสัตวปา 

4. ภัยธรรมชาติ 
การจัดการและแนวทางการอนุรักษ 
1.   การกําหนดพ้ืนที่อนุรักษ เปนการรักษาแหลงที่อยูอาศัยของสัตวปา ดังที่ทราบแลววาถาแหลงที่อยูอาศัย

ลดลงยอมทําใหปริมาณของสัตวปาลดลงดวย พื้นที่อนุรักษสัตวปาไดแก เขตรักษาพันธุสัตวปา เขตหามลาสัตว อุทยาน

แหงชาติ  และพ้ืนที่มรดกโลก   เปนตน 

2.   การจัดตั้งศูนยเพาะเล้ียงและขยายพันธุสัตวปา  เพื่อทําการเพาะเล้ียงสัตวปาและมีการผสมพันธุ และ

ขยายพันธุตามธรรมชาติ เพื่อเพิ่มจํานวนสัตวปา กอนที่จะปลอยกลับคืนสูธรรมชาติ ปจจุบันมีศูนยเพาะเล้ียงขยายพันธุ

สัตวปากระจายอยูทั่วทุก๓มิภาคของประเทศไทยรวม 14 แหง เชน เขาคอ จ.เพชรบูรณ  เขาสอยดาว  จ.จันทบุรี  ภูเขียว  

จ.ชัยภมิู  

3.   การจัดตั้งศูนยศึกษาธรรมชาติและสัตวปา  เปนลักษณะของการนําสัตวไปเล้ียงไวในพื้นที่ขนาดใหญที่มีสภาพ

เปนธรรมชาติ หรือใกลเคียงธรรมชาติที่ดีที่สุด เพื่อใหเปนแหลงศึกษาและพักผอนหยอนใจของประชาชน เชน เขาเขียว  

จ.ชลบุรี  บึงบอระเพ็ด  จ.นครสรรค 

4.   การจัดตั้งสถานีสัตวปา   เพื่อศึกษาคนควาวิจัยพฤติกรรมนิเวศวิทยาสัตวปา  เชนสถานีวิจัยสัตวปาเขานางรํา อ.

ลานสัก   จ.อุทัยธานี 

 
หลักการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 
1.   การใชแบบยั่งยืน   หมายถึงการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางเหมาะสมใหไดประโยชนสูงสุด เม่ือใชแลวเกิดมลพิษ 

นอยที่สุดหรือไมเกิดเลย หรือเม่ือเกิดของเสียและมลพิษในส่ิงแวดลอมแลวก็ตองหาวิธีบําบัด กําจัด ใหฟนคืนสภาพ 
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หรือ นําของเสียมาใชประโยชนหรือรีไซเคิล (Recycle) เพื่อใหมลพิษในส่ิงแวดลอมนอยลง การใชทรัพยากรธรรมชาติ

นั้นเปนไปตามความตองการของสังคม ถาสังคมไมระมัดระวังการใชทรัพยากรธรรมชาติแลว จะกอใหเกิดปญหาการ

ขาดแคลนทรัพยากรและปญหาส่ิงแวดลอม ซึ่งสงผลใหเกิดการใชอยางย่ังยืนอยางมีประสิทธิภาพ 

2.   การกักเก็บ   หมายถึงการรวบรวมและกักเก็บทรัพยากรท่ีมีแนวโนมจะขาดแคลนได เพื่อเอาไวใชในอนาคต  ซึ่ง

การกักเก็บทรัพยากรมีวัตถุประสงคแตกตางกันออกไป เชน การเก็บกัก เพื่อใชในอนาคต เนื่องดวยทรัพยากรบางชนิด

มรมากเกินไปในบางเวลา แตอาจการขาดแคลนในชวงเวลาหนึ่งจึงจําเปนตองเก็บเอาไวเชน การถนอมอาหาร การทํา

ยุงฉาง  การกักเก็บน้ํา  การกักเก็บเพื่อความ ม่ันคง เชนการกักเก็บรักษาปาไม  แร  น้ํามันปโตรเลียม  แกสธรรมชาติ  

ถานหิน  น้ํา  เปนตน 

3.  การรักษาซอมแซม   เม่ือทรัพยากรถูกทําลายโดยมนุษย หรือโดยธรรมชาติก็ตามมีความจําเปนที่จะตองรักษา หรือ

ซอมแซมใหกลับมาเปนปกติ เชน การเติมอากาศในบอบําบัดน้ําเสียการปลูกปาทดแทนการเพาะพันธุสัตวปาเพื่อนําไป

ปลอยกลับสูธรรมชาติ 

4.   การฟนฟู   เม่ือทรัพยากรธรรมชาติเกิดความเส่ือมโทรมไมวาจะมากหรือนอยก็ตาม จึงจําเปนตองมีการฟนฟูเพื่อให

อยูในสภาพปกติ ซึ่งอาจใชเวลามากหรือนอยแลวแตสภาพท่ีเส่ือมโทรม เพื่อใหสามารถใชทรัพยากรที่ไดอีก  และใชได

อยางมีประสิทธิภาพ เชนการเสริมสรางที่อยูอาศัยใหส่ิงมีชีวิตในทะเลดวยการสรางแนวปะการังเทียม จากแทงคอนกรีต

หรือยางยนต หรือการปลูกปาเปนตน  

5.   การปองกัน   เพื่อปกปองคุมครองทรัพยากรท่ีกําลังถูกทําลาย หรือมีแนวโนมวาจะถูกทําลายใหสามารถอยูใน

สภาพปกติ 
 
ชนิดพันธุตางถ่ินที่สงผลกระทบตอระบบนิเวศ 
พันธุตางถ่ินคือ  ส่ิงมีชีวิตที่เกิดขึ้นในที่ที่แตกตางจากพื้นที่การแพรกระจายตามธรรมชาติ แบงได 2 ประเภท คือ 

1. ชนิดพันธุตางถ่ินที่ใมรุกราน ( non-invasive alien species  หรือ  NIAS) จัดเปนเมล็ดพันธุตางถ่ินที่ไมมีผลกระทบ

ตอระบบนิเวศโดยตรง  บางชนิดไมสามารถแขงขันไดกับชนิดพันธุเดิมที่มีอยู  และไมสามารถมีชีวิตรอดอยูได บาง

ชนิดอาจ จะปรับตัวเขากันไดกับชนิดพันธุที่มีอยูเดิม 

2. ชนิดพันธุตางถ่ินที่รุกราน (invasive alien species หรือ IAS) เปนชนิดที่แพรพันธุ ไดเร็ว และมีผลกระทบตอระบบ

นิเวศเน่ืองจากชนิดพันธุดังกลาวที่มีความสามารถในการปรับตัวแขงขันไดดี จนสามารถรุกรานและแทนที่พันธุ

พื้นเมืองเดิมที่มีอยูได และยังสามารถขัดขวางการเจริญของพันธุอื่นๆ พบวาชนิดพันธุตางถ่ินที่รุกรานนี้กําลังแพร

ระบาด และสงผลกระทบอยางรุนแรงตอระบบนิเวศ เชน ทําใหความหลากหลายทางชีวภาพลดลง  บางชนิดเม่ือ

แพรสูส่ิงแวดลอมในธรรมชาติแลวก็ยากที่จะกําจัดได ดังเชน กรณีของผักตบชวา ไมยราบยักษ  หอยเชอรี และ

ปลาดูด เปนตน 

***เมล็ดพันธุตางถ่ินที่แพรกระจายในประเทศไทย เชน ขาวโพด  ขาวฟาง  พืชเสนใยไดแก ฝาย  ปอสา  ปอฝาย  กลุม

พืชเศรษฐกิจตางๆ เชน สาล่ี  แอปเปล  บวย  ทอ  พลับ  และ พลัม เปนตน ซึ่งเปนพืชที่นําเขาทั้งส้ิน 
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แนวทางการปองกันการแพรระบาดและรุกรานของชนิดพันธุตางถ่ิน     
1. การระมัดระวัง  เนื่องจากการนําเขาเมล็ดพันธุตางถ่ินในปจจุบันไมสามารถคาดคะเนไดวา จะมีผลกระทบตอ

ส่ิงมีชีวิตด้ังเดิมหรือระบบนิเวศเดิมหรือไม ดังนั้นจึงตองวางระบบทําการวิเคราะห ความเส่ียง หรือผลกระทบเมล็ด

พันธ ตางถ่ินนั้น กอนที่จะนําเขาหรือควบคุม  ทําลาย  หรือจํากัดพื้นที่ 

2. แนวทางบันไดสามขั้น   ไดแก การปองกัน ไมใหนําเขาของชนิดพันธุตางถ่ิน การสืบพบ  เปนองคประกอบที่สําคัญ

ในระยะตน เพื่อนําไปสู การกําจัด ซึ่งเปนขั้นสุดทายในการปองกัน การรุกรานของชนิดพันธุตางถ่ินที่เขามาใน

ประเทศ 

3. แนวทางเชิงระบบนิเวศ    เปนการนํากลยุทธตางๆแบบผสม ผสานมาใชในการจัดการส่ิงมีชีวิต เพื่อใหบรรลุ

เปาหมายในอันที่จะอนุรักษไวใชประโยชนอยางย่ังยืน 

4. ความรับผิดชอบของคนในสังคม 

5. การวิจัยและติดตาม 

6. การใหการศึกษาและเสริมสรางความตระหนักแกสาธารณชน 
ชนิดพันธุตางถ่ินที่นําเขาประเทศไทย 

ช่ือ ที่มา จุดประสงคการ
นําเขา 

ผลกระทบที่เกิดขึ้น 

อีกัวนา ทวีปอเมริกาใต 

ทวีปอเมริกากลาง 

เปนสัตวเล้ียงดูเลน 
 

ถามากเกินไปอาจคุกคามสัตวทองถ่ินได 
 

ปลาดุกรัสเซีย ประเทศแอฟริกาใต 
 

เล้ียงไวดูเลน ทําลายความหลากหลายทางชีวภาพของสัตวน้ํา

ไทย เพราะมีนิสัยดุรายเปนสัตวกินเนื้อ 

หอยเชอร่ี ทวีปอเมริกาใต เพื่อเล้ียงประดับตู

ปลา 

กัดกินตนขาวออน ทําใหนาขาวเสียหาย 

ไมยราบยักษ ทวีปอเมริกาใต เพื่อใชเปนปุยพืชสด สรางปญหาแกการชลประทาน 

หญาขจรจบ อินเดีย 
 

พืชอาหารสัตว 
 

วัชพืช แยงอาหารทําใหพืชชนิดอื่นไมเจริญเติบโต 

ผกากรอง เม็กซิโก 
 

ไมประดับ 
 

วัชพืช แยงอาหารทําใหพืชชนิดอื่น 

ไมเจริญเติบโต 

ผักตบชวา อินโดนีเซีย เพื่อเปนไมประดับใ 

สระนํ้า 

แหลงน้ําต้ืนเขินขึ้น อุปสรรคตอการจราจรทางน้ํา 

สรางปญหาตอการชลประทาน 

 


