
บทที ่5

ทรัพยากรธรรมชาติ ดานกายภาพ



ประกอบดวย

ทรัพยากรน้ําและพื้นที่ชุมน้ํา

ทรัพยากรอากาศ

ทรัพยากรดิน

ทรัพยากรหินและแร



ทรัพยากรน้ําและพื้นที่ชุมน้ํา

น้ํา จัดเปนทรัพยากรที่สําคัญที่สุดสําหรับมนุษย และความตองการใช
น้ําในดานตางๆ เพิ่มขึ้นอยูตลอดเวลา เชน 

ดานการเกษตร

ดานอุตสาหกรรม

ดานอุปโภคและบริโภค

จึงทําใหน้ําสําหรับใชอุปโภค บริโภค มีปริมาณลดนอยลง

น้ํา (H2O) มีอยู 3 สถานะ คือ ของแข็ง ของเหลว กาซ 

โลกของเรามีน้ําเปนสวนประกอบ 3 ใน 4 สวน

และ น้ําจืดทั่วโลก มีปริมาณเพียง 0.6 % เทานั้น



การจําแนกทรพัยากรน้ํา

น้ําจากฟา : น้ําฝน เปนแหลงน้ําจืดที่สําคัญของมนุษย

ปริมาณน้ําฝนจะไดรับมากหรือนอย ขึน้กับ – สภาพอากาศ

- ลักษณะภูมิประเทศ  - ทิศทางของลม  - ความสม่ําเสมอของฝน

- การกระจายของปริมาณน้ําฝน  

น้ําผิวดิน : น้ําจากแมน้ําลําคลอง  ปริมาณจะมากหรือนอย ขึน้กับ

- สภาพความผันแปรของน้ําฝน  - ลักษณะภูมิประเทศ

- โครงสรางของดิน

น้ําใตดิน

   - น้ําใตดินชั้นบน

   - น้ําบาดาล (underground water)

น้ําทะเล : เปนแหลงกําเนิดใหญของวัฏจักรน้ําในโลก มีทรัพยากรที่สําคัญ
เปนจํานวนมาก เชน อาหารทะเล พลังงานตางๆ



การกระจายของน้ําในดิน

น้ําในดิน แบงออกเปน 3 ชั้น

  1.  Hygroscopic water  อยูชั้นในสุด

 : ยึดติดกับเม็ดดิน ไมสามารถเคลื่อนยายได

2.  Pellicular water  อยูชั้นกลาง

: เคลื่อนยายไดโดยอาศัยแรงดึงดูดระหวางโมเลกุลของเม็ดดิน

3.  Gravitational water  อยูชั้นนอกสุด

  : เคลื่อนยายไดโดยอาศัยแรงดึงดูดของโลก และจุลินทรียสามารถ

                 นําน้ําสวนนี้ไปใชได



แสดงภาพของน้ําในดิน



ความสําคัญของทรัพยากรน้ํา

ความจําเปนตอความคงอยูของชีวิต

มีความสําคัญตอการตั้งถิ่นฐานของมนุษย

เปนแหลงหรือบอเกิดของทรัพยากรชนิดอื่นๆ เชน ปาไม

ความจําเปนตอการผลิตการเกษตรและอุตสาหกรรม 

ฯลฯ



ปญหาและสถานการณเกี่ยวกับทรัพยากร

ปญหาดานคุณภาพน้ําไมเหมาะสม

- การทิ้งสิ่งของและการระบายน้ําทิ้งลงสูแหลงน้ํา

- สิ่งปกคลุมผิวดินถูกชะลางลงสูแหลงน้ํา

- มีแรธาตุเจือปนอยูมากกวาปกติ

- การใชสารเคมีที่มีพิษตกคาง

ปญหาทางดานปริมาณ แบงเปน 2 กรณี คือ ขาดแคลนน้ํา หรือ น้ําทวม- -  
สาเหตุจากปาไมถูกทําลาย

- ลักษณะพื้นที่ไมเหมาะสม

- แหลงเก็บกักน้ําตื้นเขิน

- ขาดการวางแผนที่ดี   

- ปรากฏการทางธรรมชาติ เชน เอล นิโย หรือลานินยา                                        

ppm = part per millon



น้ําเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม

น้ําเสียจากชุมชน



สภาพภัยแลง

น้ําทวมที่ลพบุรี



EL nino

กระแสน้ําอุนไหลยอน



การอนุรักษและจัดการทรพัยากรน้ํา

     แยกตามสาเหตุของปญหาไดดังนี้

ปญหาทางดานความเพียงพอของปริมาณน้ํา

ปญหาดานชวงเวลาการไหลของน้ําและการมีน้ํามากเกินไป

- การแกปญหาความรุนแรงของอุทกภัยในฤดูฝน

- การเพิ่มปริมาณน้ําใหมากขึ้นในฤดแูลง

ปญหาดานการจัดการคุณภาพน้ํา



การแกไขปญหาคุณภาพน้ําไมเหมาะสม ทําไดโดย

- หาน้ําสะอาดจากแหลงอื่นๆมาทดแทน เชน น้ําใตดิน

- หาทางหรือวิธีการทําใหน้ําดอยคุณภาพสะอาดขึ้น หรือปองกันการเสื่อมโทรม

ของแหลงน้ํา 

คุณภาพน้ํา หมายถึง ความเหมาะสมของน้ําในแงของการ

อุปโภค บริโภค ขึ้นอยูสวนประกอบและประมาณสาร

ตางๆที่ละลายอยูในน้ํา



ปญหาเกีย่วกับทรพัยากรน้ําในประเทศไทย

การขาดแคลนน้ําหรือภัยแลง

ปญหาน้ําทวม

เกิดมลพิษทางน้ํา และระบบนิเวศถูกทําลาย

แหลงน้ําตื้นเขิน

การสูบน้ําใตดินไปใชมากจนแผนดินทรุดตัว



สถานการณคณุภาพน้ําของประเทศไทย

จากการสํารวจคุณภาพน้ําในแหลงน้ําสําคัญๆ โดยกรมควบคุมมลพิษ ป 

2544 พบวา
- รอยละ 18 อยูในเกณฑดี
- รอยละ 40 อยูในเกณฑพอใช
- รอยละ 33 อยูในเกณฑต่ํา
- รอยละ 9 อยูในเกณฑต่ํามาก



การกาํหนดประเภทแหลงน้ําผิวดนิ

ประเภท
แหลงน้าํ การใชประโยชน

ประเภทที่ 1 ไดแก แหลงน้ําที่คุณภาพน้ํามีสภาพตามธรรมชาติโดยปราศจากน้ําทิ้งจากกิจกรรมทุกประเภทและ
สามารถเปนประโยชนเพื่อ
(1) การอุปโภคและบริโภคโดยตองผานการฆาเชื้อโรคตามปกติกอน
(2) การขยายพันธุตามธรรมชาตขิองสิ่งมีชีวิตระดับพื้นฐาน
(3) การอนุรักษระบบนิเวศนของแหลงน้ํา

ประเภทที่ 2 ไดแก แหลงน้ําที่ไดรับน้ําทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเปนประโยชนเพื่อ
(1) การอุปโภคและบริโภคโดยตองผานการฆาเชื้อโรคตามปกติและผานกระบวนการปรับปรุงคุณภาพ
น้ําทั่วไปกอน
(2) การอนุรักษสัตวน้ํา
(3) การประมง
(4) การวายน้ําและกีฬาทางน้ํา

ประเภทที่ 3 ไดแก แหลงน้ําที่ไดรับน้ําทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเปนประโยชนเพื่อ
(1) การอุปโภคและบริโภคโดยตองผานการฆาเชื้อโรคตามปกติและผานกระบวนการปรับปรุงคุณภาพ
น้ําทั่วไปกอน
(2) การเกษตร

ประเภทที่ 4 ไดแก แหลงน้ําที่ไดรับน้ําทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเปนประโยชนเพื่อ
(1) การอุปโภคและบริโภคโดยตองผานการฆาเชื้อโรคตามปกติและผานกระบวนการปรับปรุงคุณภาพ
น้ําเปนพิเศษกอน
(2) การอุตสาหกรรม

ประเภทที่ 5
ไดแก แหลงน้ําที่ไดรับน้ําทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเปนประโยชนเพื่อการคมนาคม



พื้นที่ชุมน้ํา

ความหมาย : ที่ลุม ที่ราบลุม พรุ หรือแหลงน้ําที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ

   และที่มนุษยสรางขึ้น 

ความสําคัญของพื้นที่ชุมน้ํา

ปญหาของพื้นที่ชุมน้ํา

การจัดการและการอนุรักษพื้นที่ชุมน้ํา

- ลดอัตราการสูญเสียพื้นที่ชุมน้ํา (ผานทางอนุสัญญาแรมซาร)

* อนสุัญญา แรมซาร  มีวัตถุประสงคเพื่ออนุรักษพื้นที่ชุมน้ําของโลก เริ่ม

กอตั้งป 2514 ประเทศไทยลงนามรับรองป 2540 อยูในอันดับที่ 110 



- ปรับปรุงขอมูลขาวสารเพื่อใหผูบริหารมีขอมูล

- กําหนดนโยบายใหชัดเจน

- วางแผนการใชทรัพยากรที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

- ใหประชาชนในพื้นที่มีสวนรวมในการอนุรักษ



ทรัพยากรอากาศ

ความหมายของอากาศและบรรยากาศ

อากาศ คือ ของผสมที่เกดิจากกาซหลายชนิด รวมถึงไอน้ําที่ระเหยจาก

พื้นน้ํา พื้นทะเล และมหาสมุทรดวย



การจําแนกบรรยากาศ

บรรยากาศสวนลาง

บรรยากาศสวนบน



ความสําคัญของอากาศและบรรยากาศ

บรรยากาศทําหนาที่คลายเครื่องบังคับอุณหภูมิไมใหรอนหรือเย็นเกินไป

บรรยากาศทําหนาที่เปนเกราะกันลูกอุกกาบาต

บรรยากาศทําหนาที่คลายผาหม

เปนตัวการใหเกิด เมฆ ลม และฝน



ปญหาเกีย่วกับอากาศ

แหลงกําเนิดมลพิษทางอากาศ แบงเปน 2 ประเภท
- แหลงไมเคลื่อนที่ (อาคารบานเรือน โรงงาน)

- แหลงที่เคลื่อนที่ (ยานพาหนะ เชน รถยนต เรือยนต)

แบงตามตัวการที่กอใหเกิดมลพิษ 

- แหลงที่มนุษยสรางขึ้น

- แหลงที่เกิดโดยธรรมชาติ



แหลงที่เกิดจากการกระทําของมนุษย

ระบบการคมนาคมขนสง

การเผาไหมของเชื้อเพลิงในบาน

โรงงานอุตสาหกรรม

โรงไฟฟา

การเผาขยะและสิ่งปฏิกูล



แหลงที่เกิดขึ้นเอง ตามธรรมชาติ

ภูเขาไฟระเบิด

ไฟปา

อนุภาคมวลสารตางๆ จากดิน

ละอองเกสรจากพืช

จุลินทรียตางๆ

สารอินทรียที่เนาเปอยผุผัง



ปญหาที่เกิดจากมลพิษทางอากาศ

ปญหาสุขภาพของมนุษย

ความสกปรกจากฝุนละออง

ปญหาทางเศรษฐกิจ

ปญหาเรื่องน้ํา (น้ําฝนสกปรก)

ปญหาตอพืชและผลผลิตทางการเกษตร

ฝนกรด

โลกรอน

ทัศนวิสัยในการมอง



การทําลายชั้นโอโซนของบรรยากาศ

- จากการใชสาร CFC ซึ่งเปนตัวการทําลายชั้นโอโซน 

CFC :  คลอโรฟลูออโรคารบอน

ชั้นโอโซนมีประโยชน สําคัญ 2 ประการคือ 

1. กรองรังสี UV          2. รักษาอุณหภูมิของโลก

รังสี UV มีอยู 3 ชนิด คือ  ชนิด      -A  ,  -B  ,  -C    

ผลเสียที่เกดิจากการทําลายชั้นกาซโอโซน

• ทําใหคนเปนโรค

• ผลผลิตทางการเกษตรลดลง

• ทําลายระบบนิเวศแหลงน้ํา

• ทําใหทรัพยสินเสื่อมเสียเร็วขึ้น

• ทําใหเกิดหมอกควันไอเสียรถยนตที่ทําปฏิกิริยากับแสงแดด



ชองโหวโอโซน บริเวณขั้วโลก



การจัดการและการอนุรักษทรัพยากรอากาศ

งดหรือลดกจิกรรมที่กอมลสาร

อนุรักษปาไม

ตรวจสอบอากาศเพื่อเตรียมแกไขปญหา

การปองกันและรักษา

   - ปองกันมะเร็งผิวหนัง

   - ปรับสภาพอากาศ

      - รักษาอาการผดผื่นคัน

โลกตองรวมมือกันอนุรักษอยางจริงจัง



ทรัพยากรดิน

ความหมายของดินและที่ดิน  

ดิน (Soil)  หมายถึง วัตถุที่ปกคลุมผิวโลกเปนชั้นบางๆ เกิดจากการสลายตัว

ของหินเปลือกโลกรวมกับ อินทรียวัตถุ น้ํา และอากาศ

ที่ดิน (Land)  หมายถึง  ที่ดินที่มีอยูตามธรรมชาติ อันอาจใชประโยชนสนอง

ความตองการของมนุษยในทางตางๆ โดยคํานึงถึงผลตอบแทนจากการใช

ประโยชนที่ดินนั้นเปนประการสําคัญ

ความแตกตางของดินและที่ดิน : ที่ดินมีลักษณะเปน 2 มิติ แต ดินมีลักษณะ

เปน 3 มิติ



สิ่งมีชีวิตในดิน

http://www.rakbankerd.com/kaset/Plant/671_1.jpg


การจําแนกทรพัยากรดิน

 จําแนกตามความลึกของชั้นดิน แบงออกเปน 2 ประเภท คือ

1. ดินชั้นลาง ประกอบดวย หิน กรวด ตะกอน  (อยูติดกับหินแข็งใน

เปลือกโลก)

2. ดินชั้นบน เปนดินแทๆ หนาประมาณ 1 นิ้ว  แบงตามลักษณะของ

เนื้อดิน ไดดังนี้

- ดินเหนียว

- ดินทราย

- ดินรวน



ดินปาไมประเทศไทย

1. ดินปาดิบชื้น

2. ดินปาดิบแลง

3. ดินปาดิบเขา

4. ดินปาพรุ

5. ดินปาเบญจพรรณ

6. ดินปาเต็งรัง



ความสําคัญของทรัพยากรดิน

เชน

เปนแหลงกําเนิดปจจัย 4 และทรัพยากรอื่นๆ หลายชนิด

ใชเปนที่อยูอาศัยและประกอบอาชีพ เชน เกษตรกรรม

รักษาน้ําตามธรรมชาติ

เปนแหลงทองเที่ยว

ฯ



ปญหาเกีย่วกับทรพัยากรดิน

1.  ความเสื่อมโทรมเนื่องจากการพังทลายและการเสียหายของหนาดิน

- จากธรรมชาติ

- จากมนุษย

2. ความเสื่อมโทรมเนื่องจาก การสูญเสียความอุดมสมบูรณ

3. ดินไมเหมาะสมกับการใชประโยชน หมายถึง ดินที่ใชปลูกพืชไดไมดี

หรือปลูกพืชไมไดเลย เชน ดินทรายจัด ดินเค็ม ดินเปรี้ยว ดินเปนพิษ 

เปนตน

4.  การขาดแคลนพื้นที่เพื่ออยูอาศัย และประกอบอาชีพ



ผลกระทบจากปญหาทรัพยากรที่ดิน

1. การใชที่ดินไมเหมาะสมตามหลักวิชาการ

2. ผลกระทบตอความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดินและที่ดิน

- ทางกายภาพ   - ดานเศรษฐกิจ

การจัดการและการอนุรักษทรัพยากรดิน

1. ปองกันการพังทลายและสูญเสียหนาดิน

- เพาะปลกูพืชอยางถูกวิธี   - ไถพรวนเชิงอนุรักษ

2.     ปองกันการสูญเสียธาตุอาหารพืชและเพิ่มความอุดมสมบูรณของดิน

3. การปรับปรุงดิน

4. การแกปญหาการขาดแคลนที่อยูอาศัยและประกอบอาชีพ



ทรัพยากรหินและแร

หนิ (rock) คอื วัตถุธรรมชาติที่มีลักษณะแข็ง ประกอบดวยแรมากกวา 1 

ชนิดขึ้นไป

แร (mineral)  คอื ธาตุแทและสารประกอบทางเคมีที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ มี

คุณสมบัติทางเคมแีละฟสิกสเฉพาะตัว



การจําแนกหินและแร

แบงตามการเกิด ไดเปน 3 ประเภท
  1. หินอัคนี

         - หินแกรนิต – หินบะซอลล

  2. หินชั้นหรือหินตะกอน
  3. หินแปร



การจําแนกแร

แรโลหะ  แบงเปน มีธาตุเหล็ก และ ไมมีธาตุเหล็ก เปนองคประกอบ

แรอโลหะ  แบงเปน แรที่ใชเปนเชื้อเพลิง และ ไมใชเปนเชื้อเพลิง

ความสําคัญของหินและแร

1.ใชผลิตยานพาหนะ

2. ใชเปนพลังงาน

3. ใชเปนวัสดุกอสราง

4. ใชเปนเคมีภัณฑ

5. ใชทําสิ่งของและเครื่องมือเครื่องใช



ปญหาเกี่ยวกับทรัพยากรหินและแร

ผลเสียที่เกดิจากการทําเหมือง

ปญหาการถลุงแร

ปญหาการใชประโยชน

ปญหาการกระทําผิดกฏหมาย

การอนุรักษและการจัดการทรัพยากรแร

ความจําเปนที่ตองมีการอนุรักษและการจัดการทรัพยากรแร

การอนุรักษและจัดการทรัพยากรหินและแร



การจัดการทรัพยากรหิน

กําหนดพื้นที่หินวา จะพัฒนาไปในอุตสาหกรรมทางดานใด เชน แหลง

ทองเที่ยว หรือปลูกปาทําสวยรุกขชาติ

การจัดการทรัพยากรแรธาตุ เชน

- การปรับปรุงวิธีการทําเหมืองแร

- การนํามาใชอยางประหยัด

- การนํากลับมาใชใหม การใชสิ่งอื่นทดแทน

- การปรับปรุงทางดานวิศวกรรมและวิทยาศาสตร

- การยืดอายุ การตรึงราคา และควบคุมราคา

- การสํารวจแหลงแรเพิ่มเติม



คําถามทายบทที่ 5

1. อนุสัญญา แรมซาร คืออะไร จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงคอยางไร

2. บรรยากาศ มีหนาที่อะไรบาง

3. น้ําในดิน มีกี่ประเภท อธิบาย

4. ดินชั้นบน มีกี่ชนิดตามการจําแนก อะไรบาง

5. จงยกตัวอยาง วิธีการอนุรักษ ทรัพยากรแรมาสัก 3 วิธี



คําถามทายบทที่ 4-5

1. บัญชี Red data in Thailand หมายถึงอะไร

2. ปะการัง เปนพืชหรือสัตว มีลักษณะเปนอยางไร

3. บรรยากาศ มีหนาที่อะไรบาง

4. น้ําในดิน มีกี่ประเภท อธิบาย

5. ดินชัน้บน มีกี่ชนดิตามการจําแนกลักษณะเนือ้ดิน

6. จงยกตัวอยาง วิธีการอนุรักษ ทรัพยากรแรมาสัก 3 วิธี
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