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1. สถานการณท์รพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มปจัจบุนั



1.สถานการณท์รพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มปจัจบุนั

 ในอดตี ค ากลา่ว “ในน า้มปีลา..ในนามขีา้ว” 
แสดงถงึความอดุมสมบรูณ์ของ
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มของ
ประเทศไทย

 เมือ่มปีระชากรเพิม่ขึน้ เกดิการขยายพืน้ทีอ่ยู่
อาศยัและทีด่นิท ากนิ 

 แนวโนม้การพัฒนาประเทศและพัฒนา
อตุสาหกรรมเพิม่ขึน้

 ผลทีต่ามมาคอื ทรัพยากรธรรมชาตลิดลง และ
ปัญหาสิง่แวดลอ้มอืน่ ๆ ตามมา

ภาพ: ศรนิทพิย ์(2562)



ไฟป่า (ประเทศออสเตรเลยี) 



ไฟป่า (ประเทศออสเตรเลยี) 

• สาเหต:ุ อณุหภมูสิงู อากาศแหง้

• ไฟไหมเ้ป็นเวลามากกวา่ 3 เดอืน

(กนัยายน 2563 – มกราคม 2564)

• สตัวเ์สยีชวีติมากกวา่ 480 ลา้นตวั

• มนุษยไ์ดรั้บพษิควนั 10 ลา้นคน 



วกิฤตแิมน่ า้โขงแหง้! (ปี 2563)



น า้แข็งข ัว้โลกละลาย



www.komchadluek.net  

ปรมิาณขยะมากขึน้..สง่ผลตอ่สตัวน์ า้และสิง่แวดลอ้ม



https://www.thansettakij.com/content/normal_news/407476 (2019)

https://www.bbc.com/thai/thailand-49379631 (2019)



2. ความหมายของทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม



2.1 ความหมายของ “ทรพัยากรธรรมชาต”ิ

 สิง่ตา่ง ๆ ทีเ่กดิขึน้โดยธรรมชาต ิ
และใหป้ระโยชนต์อ่มนุษยไ์มท่างใด
ก็ทางหนึง่ (เกษม, 2551)

 เชน่ ดนิ น ้า ป่าไม ้ทุง่หญา้ สตัวป่์า 
แรธ่าต ุพลงังาน ตลอดจน ก าลังของ
มนุษย ์(นวิัต,ิ 2537) 



ทรพัยากร
(เกษม, 2551)

ประเภท ตวัอยา่ง

1.ทรัพยากรธรรมชาติ 1.ทรัพยากรทีใ่ชไ้มห่มดสิน้ อากาศ/น ้า

2.ทรัพยากรทีท่ดแทนได ้ น ้าใช/้ดนิ/สิง่มชีวีติ

3.ทรัพยากรทีใ่ชแ้ลว้หมดไป ถา่นหนิ/หนิ/แร/่กา๊ซธรรมชาติ

2.ทรัพยากรทีม่นุษยส์รา้งขึน้ 1.คณุคา่/ประโยชนต์อ่มนุษย์ เกษตรกรรม/คมนาคม/ประปา

2.คณุภาพชวีติ/สงัคม การศกึษา/ศาสนา/สาธารณสขุ

ทรพัยากร แบง่เป็น 2 กลุม่



2.2 ความหมายของ “สิง่แวดลอ้ม”

 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม พ.ศ.2535
นยิามวา่...

…สิง่ตา่ง ๆ ทีม่ลีักษณะทางกายภาพและชวีภาพทีอ่ยู่รอบตัวมนุษย ์
ซึง่เกดิขึน้โดยธรรมชาตแิละสิง่ทีม่นุษยไ์ดท้ าขึน้ (ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา, 2535)

 สิง่แวดลอ้มทีม่ชีวีติ ไดแ้ก ่พชื มนุษย ์และสตัว ์

 สิง่แวดลอ้มที่ไม่มีชวีติ ไดแ้ก่ อากาศ ถนน บา้น โรงเรียน โทรทัศน ์
โทรศพัท ์ฯลฯ



2.3 การใชป้ระโยชนจ์ากทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

 มนุษยใ์ชป้ระโยชนจ์ากทรัพยากรฯ ในการด าเนนิชวีติดา้นตา่ง ๆ 

 การคมนาคม  ถนน แมน่ ้า อากาศ สตัว ์(มา้ ชา้ง ลา) เป็นตน้

 ปัจจัย 4 ไดแ้ก ่

 อาหาร 

 ทีอ่ยูอ่าศยั

 เครือ่งนุ่งหม่

 ยารักษาโรค 



2.4 ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มทีส่ าคญั

ทรพัยากรฯ 

ดนิ

น า้

ป่าอากาศ

ขยะ



2.4 ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มทีส่ าคญั (ตอ่)

2.4.1 ดนิ (Soil) 

- เกดิจากการสลายตัวของหนิและ
แร่ธาตุต่าง ๆ ผสมคลุกเคลา้กับ
อิ น ท รี ย วั ต ถุ ป ก ค ลุ ม ผิ ว ดิ น 
(ชัน้นอกสดุของโลก) 

- อยู่เป็นชัน้บาง ๆ เป็นวัตถุทีค่ ้าจุน
การเจริญเติบโตและการทรงตัว
ของพชื 

(ภาพ: คณะเกษตรศาสตร ์มหาวทิยาลยัขอนแกน่)



2.4 ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มทีส่ าคญั (ตอ่)

2.4.2 น า้ (Water) 

- เป็นสารประกอบอยา่งหนึง่ มอีงคป์ระกอบ 
เป็นธาตไุฮโดรเจนและออกซเิจน 

- เมื่อบริสุทธิม์ีลักษณะเป็นของเหลว ใส 
ไมม่สี ีกลิน่ รส ใชป้ระโยชนไ์ด ้

- เป็นปัจจัยส าคัญในการด ารงชีวิตของ
สิง่มชีวีติ

- เป็นแหล่งก าเนิดของสัตว์น ้ าและพืช
หลากหลายชนดิ 



2.4 ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มทีส่ าคญั (ตอ่)

2.4.3 ป่าไม ้(Forests and Timber)

- พระราชบัญญัติป่าไม ้พ.ศ. 2484 หมายถึง 
ที่ ดินที่ ไ ม่ มีบุ ค คล ใดบุคคลหนึ่ ง ได ม้ าซึ่ ง
กรรมสทิธิค์รอบครองตามกฎหมายทีด่นิ 

- เป็นบริเวณที่มีความชุ่มชื้น และปกคลุมดว้ย
ใบไมส้เีขยีว ขึน้อยูอ่ยา่งหนาแน่นและกวา้งใหญ่
พอทีจ่ะมอีทิธพิลตอ่สิง่แวดลอ้มในบรเิวณนัน้ 

- ป่าไมเ้ป็นแหลง่ก าเนดิของ ทรัพยากรธรรมชาติ
อืน่ ๆ เชน่ แหลง่น ้า เป็นตน้



2.4 ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มทีส่ าคญั (ตอ่)

2.4.4 อากาศ (Air)

- เป็นธาตชุนดิหนึง่ทีเ่กดิจากกา๊ซหลายชนดิผสมกนั

- อากาศบรสิทุธิจ์ะไมม่สี ีไมม่กีลิน่และไมม่รีส 

- มคีวามจ าเป็นตอ่การด ารงชวีติของมนุษย ์สตัวแ์ละพชื 

- มีอิทธิพลต่อการ เกิดปริมาณและคุณภาพของ
ทรัพยากรอืน่ ๆ



2.4 ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มทีส่ าคญั (ตอ่)

2.4.5 ขยะ (Garbage/Waste)

- สิง่ของเหลอืทิง้จากกระบวนการผลติ การอปุโภค
และการบรโิภค ซึง่เสื่อมสภาพจนใชก้ารไม่ได ้
หรอืไมต่อ้งการใชแ้ลว้ 

- บางชนิดเป็นของแข็งหรือเป็นกากของเสีย 
(Solid Waste) 

- ขยะ ท าใหเ้กดิมลพษิและเป็นแหลง่เพาะเชือ้โรค 
สง่ผลเสยีตอ่สขุภาพกายและจติใจได ้



2.4 ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มทีส่ าคญั (ตอ่)

ขยะ:จ าแนกตามพษิภัยทีเ่กดิขึน้กบัมนุษยแ์ละสิง่แวดลอ้ม ม ี2 ประเภท

1. ขยะทั่วไป: ขยะมลูฝอยทีม่อีนัตรายนอ้ย

2. ขยะอนัตราย: เป็นขยะทีม่ภีัยตอ่คนและสิง่แวดลอ้ม 



3. การจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม



3. การจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม 
หมายถงึ...

• กระบวนการด าเนินการอย่างมีระบบในการ
จัดการใหท้รัพยากรธรรมชาติ สนองความ
ตอ้งการของมนุษยด์ว้ยการสรา้งกลไกควบคมุ

• โดยไมก่อ่ใหเ้กดิผลกระทบตอ่ระบบสิง่แวดลอ้ม

• เพือ่ใหม้ใีชใ้นอนาคตตอ่ไป (เกษม, 2551) 



3. การจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 
เป็นไปตามวธิกีารอนุรักษ์ 8 วธิ ี(เกษม, 2551) ไดแ้ก่

1) การใช ้

2) การเก็บกกั

3) การรักษา/ซอ่มแซม

4) การฟ้ืนฟู

5) การพัฒนา

6) การป้องกนั

7) การสงวน

8) การแบง่เขต



3. การจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม (โดยวธิกีารอนุรกัษ)์

3.1 การใช้ คอื การใชป้ระโยชนจ์ากทรัพยากรธรรมชาตฯิ และใช ้

อยา่งยัง่ยนื 

ตวัอยา่ง
- การใชน้ ้าอยา่งประหยดั
- ใชส้มดุใหห้มดเลม่ 
- ใชก้ระดาษทัง้สองหนา้ 

3.2 การเก็บกกั คอื การรวบรวมและเก็บกกัสิง่ทีม่แีนวโนม้ขาดแคลน

ตวัอยา่ง
- การเก็บกกัน ้าเพือ่ใชใ้นฤดแูลง้ 
- การเก็บเมล็ดพันธุ ์
- การถนอมอาหาร



3. การจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม (โดยวธิกีารอนุรกัษ)์

3.3 การรกัษา/
ซอ่มแซม 

คอื การด าเนนิการใด ๆ กบัทรพัยากรฯ ทีเ่ส ือ่มโทรม 
เพือ่ใหฟ้ื้นคนืสภาพเดมิได ้อาจใชเ้ทคโนโลยทีีม่นษุย์
สรา้งขึน้เขา้มาชว่ย 

ตวัอยา่ง - การซอ่มโตะ๊/เกา้อีไ้ม ้

3.4 การฟ้ืนฟ ู คอื การด าเนนิการใด ๆ ตอ่ทรัพยากรฯ ทีเ่สือ่มโทรม 
เพือ่ใหก้ลับเป็นปกต ิ
และใชป้ระโยชนต์อ่ไป ตอ้งใชร้ะยะเวลาและเทคโนโลยี
เขา้มาชว่ย

ตวัอยา่ง
- การบ ารงุรักษาสภาพดนิโดยการใสปุ่๋ ยอนิทรยี ์
- การบ าบดัน ้าเสยี 



3. การจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม (โดยวธิกีารอนุรกัษ)์

3.5 การพฒันา คอื การเพิม่ประสทิธภิาพใหเ้กดิผลติผลทีด่ขี ึน้ ตอ้งใช้

เทคโนโลยแีละ
การวางแผนทีด่ ี

ตวัอยา่ง - การใชเ้ทคโนโลยใีนการผลติพชืและสตัว ์

3.6 การป้องกนั คอื การป้องกนัสิง่ทีเ่กดิขึน้ไมใ่หล้กุลามมากกวา่นี ้

ตวัอยา่ง - การปลกูหญา้แฝก เพือ่ป้องกนัการพังทะลายของหนา้ดนิ 



3. การจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม (โดยวธิกีารอนุรกัษ)์

3.7 การสงวน คอื การเก็บไวโ้ดยไมใ่หน้ าไปใชด้ว้ยวธิใีด ๆ ก็ตาม 

ตวัอยา่ง
- สตัวป่์าสงวน (นกเจา้ฟ้าหญงิสรินิธร,แรดชวา,เลยีงผา) 
- เขตป่าสงวน (ไมส้กั,ไมย้าง,ของป่า) 

3.8 การแบง่
เขต 

คอื การแบง่เขต/กลุม่/ประเภทตามคณุสมบตัขิองทรัพยากรฯ 
เพือ่ใหก้ารอนุรักษ์ไดผ้ล

ตวัอยา่ง
- เขตอทุยานแหง่ชาต ิ
- เขตรักษาพันธุส์ตัวป่์า 



4. ตวัอยา่งการจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม



ตวัอยา่งที ่1

รว่มกนัลา่สตัวป่์าคุม้ครองโดยไมไ่ดร้บัอนญุาต

ทีม่า: https://news.thaipbs.or.th/content/278496

(ขา่วไทยพบีเีอส, 2562) 

มคีวามผดิตาม พ.ร.บ.สงวนและคุม้ครองสตัวป่์า พ.ศ.2535 
มาตรา 16 จ าคกุไมเ่กนิ 4 ปี หรอืปรับไมเ่กนิ 40,000 บาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรับ



ตวัอยา่งที ่2
เผาออ้ยผดิกฎหมาย จบัไดเ้สีย่งคกุ

(มติรผลโมเดริน์ฟารม์, 2562)

ความผดิตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา 220 

วรรคแรก ผูใ้ดกระท าใหเ้กดิเพลงิ
ไหมแ้กว่ตัถใุด ๆ แมเ้ป็นของตนเอง 
จนน่าจะเป็นอนัตรายแกบ่คุคลอืน่
หรอืทรัพยข์องผูอ้ืน่ 

ตอ้งระวางโทษจ าคกุไมเ่กนิ 7 ปี
และปรบัไมเ่กนิ 14,000 บาท

http://www.mitrpholmodernfarm.com
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Text

ตวัอยา่งที ่3

ยายชาวอนิเดยีอายกุวา่ 80 ปี 
ต ัง้ม ัน่ปลกูตน้ไมไ้ปจนกวา่ตวัตาย

• คณุยายชือ่ Saalumarada Thimmakka อาย ุ83 ปี

• ปลกูตน้ไทร (Banyan Tree) มากกวา่ 300 ตน้    
เป็นระยะทาง 4 กโิลเมตร

• ไดรั้บรางวลัพลเมอืงดเีดน่

https://www.creativemove.com/creative/thimmakka/

(พัทรกิา ลปิตพัลลภ, 2012)
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ตวัอยา่งที ่4

พธิบีวชป่า ความศรทัธาเพือ่ป่าไม้

ทีม่า: https://www.youtube.com/watch?v=L1tLac1okwM
(springnews, 2014)
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ตวัอยา่งที ่5

การจดัการทรพัยากรทางทะเล

• การจัดการทรัพยากรประมงชายฝ่ัง:         
หมูเ่กาะสาหรา่ย จ.สตลู

- โรงแรมปลาศาลาหมกึ

- บา้นป ู(ธนาคารป)ู

- สหกรณ์หอยรอ้ยชนดิ

- การเลีย้งปนูิม่

- ธนาคารปลงิ

- สถานทีพั่กฟ้ืนสตัวท์ะเลหายาก 
(พะยนู โลมา เตา่ทะเล)

ทีม่า: https://mgronline.com/travel/detail/9610000087891
(ป่ิน บตุร,ี 2561)
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ตวัอยา่งที ่6

"วดัจากแดง" เปลีย่น "ขยะพลาสตกิ" เป็นบญุ-เงนิ

ทีม่า: https://www.youtube.com/watch?v=5swLHIitInc (3.07 mins)
(newsclears, 2019)



หลกัสตูรการรูส้งัคม
เพือ่การท างานพฒันาชุมชน
ส าหรบัประชาชนท ัว่ไป


