
บทที ่4 ทรัพยากรธรรมชาติด้านชีวภาพ 

 
 ทรัพยากรธรรมชาติ หมายถึง ส่ิงท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติ มนุษยส์ามารถน ามาใชป้ระโยชน์เพ่ือการด ารงชีวติท่ีดีได ้
เช่น แสงอาทิตย ์อากาศ น ้ า ดิน ป่าไม ้สตัวป่์า หินแร่ และมนุษย ์การจ าแนกทรัพยากรธรรมชาติอาจจ าแนกตามลกัษณะการ
ใชป้ระโยชน์ ไดแ้ก่  
  1. ทรัพยากรท่ีใชไ้ม่หมดไป (non-exhausting resource) เช่น แสงอาทิตย ์อากาศ น ้ า 
  2. ทรัพยากรท่ีใชแ้ลว้หมดไป (exhausting resource) เช่น แร่ โดยเฉพาะแร่เช้ือเพลิง ก๊าซธรรมชาติ น ้ ามนั   
                     ปิโตรเลียม 
  3. ทรัพยากรท่ีใชแ้ลว้เกิดข้ึนทดแทนได ้(renewable natural resource) เช่น ดิน ป่าไม ้สตัวป่์า และมนุษย ์
  หรือแบ่งตามการเกิด คือ 
  1. ทรัพยากรธรรมชาติทางชีวภาพ: ทรัพยากรท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติท่ีเป็นส่ิงมีชีวติ ไดแ้ก่ มนุษย ์พืชและสตัว ์
  2. ทรัพยากรธรรมชาติทางกายภาพ: ทรัพยากรท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติท่ีเป็นส่ิงไม่มีชีวิต ไดแ้ก่ ดิน น ้ า หิน แร่ 
และพลงังาน 
 

ความส าคญัของทรัพยากรธรรมชาติ 
  1. มีความส าคญัต่อการคงอยูข่องส่ิงมีชีวติ  
 2. มีอิทธิพลต่อการตั้งถ่ินฐาน  
  3. มีอิทธิพลต่อลกัษณะท่ีอยูอ่าศยั  
 4. เป็นตวัก าหนดลกัษณะการด ารงชีวติของมนุษย ์ 
 5. มีความส าคญัต่อการเจริญรุ่งเรืองและความผาสุกของมนุษยชาติ  
 

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
ความจ าเป็นทีจ่ะต้องอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
  1. ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มเป็นปัจจยัส าคญัต่อการก าเนิด การคงอยู ่และการพฒันาสงัคมมนุษย ์ 
         2. ทรัพยากรธรรมชาติหมด ลดนอ้ย หรือเส่ือมโทรมได ้ 
  3. การใชท้รัพยากรโดยขาดการจดัการท่ีเหมาะสมจะท าใหเ้กิดมลพิษ  
 4. ภูมิทศัน์และส่ิงแวดลอ้มศิลปกรรมอนัเป็นเอกลกัษณ์ของชาติจะถูกท าลาย  

แนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 1. หลกัการอนุรักษ์ 
 หลกัการท่ี 1: การใชแ้บบยัง่ยนื หลกัการท่ี 2: การพ้ืนฟส่ิูงเส่ือมโทรม     หลักการท่ี 3: การสงวน
ของหายาก  
 

  2. วธีิการอนุรักษ์ ประกอบดว้ย 8 วธีิการดว้ยกนั คือ  
  1) การใช ้หมายถึงการใชห้ลายรูปแบบ เช่น การบริโภคโดยตรง เห็น ไดย้ิน/ไดฟั้ง ไดส้ัมผสั การให้ความสะดวก 
และความปลอดภยั รวมไปถึงพลงังาน เหล่าน้ีตอ้งใชห้ลกัการใชแ้บบยัง่ยนื 



  2) การเก็บกกั หมายถึง การรวบรวมและเก็บกกัทรัพยากรท่ีมีแนวโน้มท่ีจะขาดแคลนในบางเวลาหรือคาดวา่จะ
เกิดวกิฤตการณ์เกิดข้ึน บางคร้ังอาจเก็บกกัเอาไวเ้พ่ือการน าไปใชป้ระโยชน์ในปริมาณท่ีสามารถควบคุมได ้
  3) การรักษา/การซ่อมแซม หมายถึง การด าเนินการใดๆ ต่อทรัพยากรท่ีขาดไป/ไม่ท างานตามพฤติกรรม/เส่ือม
โทรม/เกิดปัญหา เป็นจุด/พ้ืนท่ีเลก็ๆ สามารถใหฟ้ื้นคืนสภาพเดิมได ้อาจใชเ้ทคโนโลยท่ีีมนุษยส์ร้างข้ึน ช่วยใหดี้เหมือนเดิม
จนสามารถน าไปใชไ้ด ้
  4) การฟ้ืนฟู หมายถึง การด าเนินการใดๆ ต่อทรัพยากรหรือส่ิงแวดลอ้มท่ีเส่ือมโทรมให้ส่ิงเหล่านั้นเป็นปกติ 
สามารถเอ้ือประโยชน์ต่อไป ซ่ึงการฟ้ืนฟตูอ้งใชเ้วลาและเทคโนโลยเีขา้ช่วยดว้ยเสมอ 
  5) การพฒันา หมายถึง การท าส่ิงท่ีเป็นอยู่ให้ดีข้ึน การท่ีตอ้งพฒันาเพราะตอ้งการเร่งหรือเพ่ิมประสิทธิภาพให้
เกิดผลผลิตท่ีดีข้ึน การพฒันาท่ีถูกตอ้งนั้น ตอ้งใชท้ั้งความรู้ เทคโนโลย ีและการวางแผนท่ีดี 
  6) การป้องกนั หมายถึง การป้องกนัส่ิงท่ีเกิดข้ึนมิให้ลุกลามมากกว่าน้ี รวมไปถึงป้องกนับางส่ิงบางอยา่งไม่ให้
เกิดข้ึนอีกดว้ย ซ่ึงการป้องกนัตอ้งใชเ้ทคโนโลยแีละการวางแผน เช่นเดียวกบัวธีิการอนุรักษอ่ื์นๆ 
  7) การสงวน หมายถึง การเก็บไวโ้ดยไม่แตะตอ้งหรือน าไปใชด้ว้ยวิธีใดๆก็ตาม การสงวนอาจก าหนดเวลาท่ีเก็บ
ไวโ้ดยไม่ใหมี้การแตะตอ้งตามเวลาท่ีก าหนดไวก็้ได ้
  8) การแบ่งเขต หมายถึง ท าการแบ่งเขตหรือกลุ่ม/ประเภท ตามสมบติัของทรัพยากร สาเหตุท่ีส าคญัเพราะวธีิการ
ใหค้วามรู้ หรือกฎระเบียบท่ีน ามาใชน้ั้นไม่ไดผ้ล หรือตอ้งการจะแบ่งเขตใหช้ดัเจนเพ่ือใหก้ารอนุรักษไ์ดผ้ล เช่น อุทยาน
แห่งชาติ เขตรักษาพนัธ์ุสตัวป่์า เมืองควบคุมมลพิษ เป็นตน้ อยา่งไรก็ตามการแบ่งเขตน้ีจะตอ้งมีการสร้างมาตรการก ากบั
ดว้ยมิฉะนั้นแลว้จะไม่เกิดผล 

 
1. ทรัพยากรป่าไม้ 
1.1 ความหมายของป่าและป่าไม้ 
 ป่า ตามพระราชบญัญติั (พ.ร.บ.) ป่าไม ้หมายถึง ท่ีดินท่ีไม่มีบุคคลใดบุคคลหน่ึงไดม้าซ่ึงกรรมสิทธ์ิ ครอบครองตาม
กฎหมายท่ีดิน 
 ป่าไม้ (Forest) หมายถึง บริเวณท่ีมีตน้ไมห้ลายชนิด ขนาดต่างๆ ข้ึนอยูอ่ยา่งหนาแน่นและกวา้งใหญ่พอท่ีจะมีอิทธิพล
ต่อส่ิงแวดลอ้มในบริเวณนั้น เช่น ความเปล่ียนแปลงของลมฟ้าอากาศ ความอุดมสมบูรณ์ของดินและน ้ า มีสัตวป่์าและ
ส่ิงมีชีวติซ่ึงมีความสมัพนัธ์ซ่ึงกนัและกนั 

1.2 ความส าคัญของป่าไม้ 
  1.3.1 ประโยชน์ทาง ตรง  
  1.3.2 ประโยชน์ทางออ้ม 

1.4 สถานการณ์ป่าไม้ในประเทศ 
 1.4.1 การสูญเสียพื้นทีป่่า 
 ป่าไม้ของไทยลดลงอย่างรวดเร็ว โดยเมื่อปี พ.ศ. 2481 ไทยมีป่าไม้ร้อยละ 72 ของพืน้ที่ทัง้หมด และในปี พ.ศ. 
2541 มีรายงานว่า เหลือเพียงร้อยละ 25 เท่านัน้  โดยอุตสาหกรรมการท าไม้ท าให้ป่าลดลงถึงร้อยละ 30 ของสาเหตุ
ทัง้หมด เมื่อวนัท่ี 19-21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2531 เกิดฝนตกหนกัที่บ้านกะทนู อ าเภอพิปนู จงัหวดันครศรีธรรมราช ดินถกู
น า้กดัเซาะพงัทลาย  ท าให้ซุงนบัพนัท่อนที่ถกูลกัลอบตดัและกองไว้ตามเนินเขา ไหลลงถล่มหมู่บ้านและโรงเรียนอย่าง



รวดเร็ว เป็นเหตใุห้ราษฎรเสียชีวิตประมาณ 460 คน และไร้ที่อยู่อีกนบัพนัคน  รัฐบาลจึงได้ประกาศยกเลิกสัมปทาน
การท าไม้ทั่วประเทศในต้นปี พ.ศ. 2532    

1.4.2 สาเหตุส าคัญที่ท าให้ป่าไม้ถูกท าลายในปัจจุบัน ได้แก่ 
  1) การลกัลอบตดัไมเ้พื่อแปรรูป 
 2) การบุกรุกพ้ืนท่ีป่า 

3) การเกิดไฟไหมป่้า  
4) การใชไ้มเ้ป็นเช้ือเพลิง  

 5) การถูกโรคและแมลงท าลาย 
 6) นโยบายและการพฒันาประเทศ  

  

1.5 การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ 
  1.5.1 การรักษาพ้ืนท่ีป่า  
 1.5.2 การใชป่้าไมอ้ยา่งถูกหลกัการ  
           1.5.3 การบูรณะป่าเส่ือมโทรมหรือการฟ้ืนฟสูภาพป่า  
        1.5.4 การเพ่ิมเน้ือท่ีป่า  
 

2. ทรัพยากรสัตว์ป่า 
2.1 ความหมายของสัตว์ป่า 
 สัตว์ป่า (Wildlife) ตามพระราชบญัญติั (พ.ร.บ.) สงวนและคุม้ครองสตัวป่์า พ.ศ. 2535 หมายถึง สตัวทุ์กชนิด ทั้งสตัว์
บก สตัวน์ ้ า สตัวค์ร่ึงบกคร่ึงน ้ า สตัวปี์ก และแมลงหรือแมง ท่ีเกิดและด ารงชีวติอยูใ่นป่าหรือแหล่งน ้ าตามธรรมชาติอยา่ง
เสรี รวมทั้งไข่ของสตัวทุ์กชนิด ยกเวน้สตัวพ์าหนะท่ีไดจ้ดทะเบียนท าตัว๋รูปพรรณตามกฎหมายวา่ดว้ยสตัวพ์าหนะและลูกท่ี
เกิดมาภายหลงั 
 

2.2 การจ าแนกสัตว์ป่า  
 การจ าแนกสัตว์ป่าตาม พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 สามารถจ าแนกได้ดงันี ้ 
 2.2.1 สัตว์ป่าสงวน เป็นสตัวป่์าหายากหรือก าลงัจะสูญพนัธ์ุ จึงหา้มล่าหรือมีไวค้รอบครอง ทั้งสตัวท่ี์ยงัมีชีวติหรือซาก
สัตว ์เวน้แต่จะกระท าเพ่ือการศึกษาวิจยัทางวิชาการ หรือเพ่ือกิจการสวนสาธารณะไดรั้บอนุญาตจากอธิบดีกรมป่าไมเ้ป็น
กรณีพิเศษ สตัวป่์าสงวนมี 15 ชนิด คือ 
 1. แรด หรือ แรดชวา (Javan rhinoceros : Rhinoceros sondaicus) 
 2. กระซู่ (Sumatran rhinoceros : Didermocerus samatraensis) 
 3. สมเสร็จหรือผสมเสร็จ (Malayan tapir : Tapirus indicus) 
 4. เลียงผา หรือเยอืง หรือกรู า หรือโคร า (Serow : Capricornis sumatraensis) 
 5. กปีูหรือโคไพร (Kouprey : Boss sauveli) 
 6. ความป่าหรือมหิงสา (wild water bufallo : Bubalus bubalis) 
 7. สมนัหรือเน้ือสมนั (Schomburgk’s deer : Cervus schomburgki) 
 8. ละองหรือละมัง่ (Eld’s deer : Cervus eldi) 



 9. กวางผา (Goral : Naemorhedus griseus) 
 10. เกง้หมอ้ (Fea’s barking deer : Muntiacus feai) 
 11. แมวลายหินอ่อน (Marble cat : Pardofelis marmorata) 
 12. พะยนู หรือปลาพะยนู หรือปลาดูหยง หรือหมูน ้ า (Dugong, Sea cow : Dugong dugon) 
 13. นกกระเรียน (Sarus crane : Grus antigone) 
 14. นกแตว้แร้วทอ้งด า (Gurney’s pitta : Pitta gurneyi) 
 15. นกเจา้ฟ้าหญิงสิรินธร หรือนกเจา้ฟ้า หรือนกตาพอง (White-eyed river martin : Pseudochelidon sirintarae) 
 

 2.1.2 สัตว์ป่าคุ้มครอง คือ สัตวป่์าท่ีถูกกฎกระทรวงก าหนด ให้เป็นสัตวป่์าคุม้ครอง ผูใ้ดฝ่าฝืน ล่า มีสัตวป่์าคุม้ครอง 
หรือมีซากไวใ้นครอบครอง ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 4 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจ าทั้ งปรับ เวน้แต่จะ
กระท าเพ่ือประโยชน์ทางวชิาการตามท่ีไดรั้บอนุญาต สตัวป่์าคุม้ครองแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 
 1) สัตว์ป่าคุ้มครองประเภทที่ 1 หมายถึง สัตวป่์าท่ีตามปกติ ไม่ใชเ้น้ือเป็นอาหาร หรือไม่ล่าเพ่ือการกีฬา เช่น ลิง 
ค่าง ชะนี เม่น นกกินแมลงชนิดต่างๆ ไก่ฟ้า นกยงู เหยีย่ว สตัวค์ร่ึงบกคร่ึงน ้ า สตัวเ์ล้ือยคลานบางชนิด 
 2) สัตว์ป่าคุ้มครองประเภทที ่2 หมายถึง สัตวป่์าท่ีตามปกติ คนใชเ้พื่อเป็นอาหาร หรือล่าเพ่ือการกีฬา ไดแ้ก่ กวาง 
กระทิง ววัแดง เสือ หมี นกอีโกง้ นกอีลุม้ งูสิง งูเหลือม เป็นตน้ 
 

2.3 ประโยชน์ของสัตว์ป่า  

 2.3.1 ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ  
 2.3.2 ประโยชน์ทางดา้นทางวชิาการ 
 2.3.3 ประโยชน์ทางดา้นความงดงามและคุณค่าทางวฒันธรรม 
 2.3.4 ประโยชน์ทางดา้นนนัทนาการ 
 2.3.5 รักษาสมดุลของธรรมชาติ  
 

2.4 สัตว์ทีใ่กล้จะสูญพนัธ์ุในประเทศไทย 
 ในปัจจุบนัสัตวท่ี์พบเฉพาะในประเทศไทยบางชนิดไดสู้ญพนัธ์ุไปแลว้ เช่น เน้ือสมนั (Cervus schom- burgki) 
บางชนิดเป็นสัตวท่ี์หาไดย้ากและใกลท่ี้จะสูญพนัธ์ุ เช่น นกเจา้ฟ้าหญิงสิรินธร (Pseudochelidon sirintarae) ในปัจจุบัน 
จ านวนของสตัวท่ี์ใกลจ้ะสูญพนัธ์ุมีเพ่ิมข้ึน เม่ือเดือนตุลาคม พ.ศ 2532 รวบรวมไดว้า่ในจ านวนพนัธ์ุสตัวท์ั้งหมดในประเทศ
ไทย ประกอบดว้ยสัตวเ์ล้ียงลูกดว้ยนม 282 ชนิด จดัอยูใ่น 14 อนัดบั 42 วงศ์ ชนิดท่ีมีมากท่ีสุด ไดแ้ก่ คา้งคาวมี 110 ชนิด 
รองลงมาได้แก่สัตวฟั์นแทะมี 71 ชนิด ปลาน ้ าจืด 650 ชนิด ปลาน ้ าเค็ม 2,000 ชนิด สัตวส์ะเทินน ้ าสะเทินบก 107 ชนิด 
สัตวเ์ล้ือยคลาน 298 ชนิด นก พบในประเทศไทย 916 ชนิด ในจ านวนน้ีเป็นนกท่ีมีการผสมพนัธ์ุในประเทศถึง 638 ชนิด 
อาจมีนกท่ีสูญพนัธ์ุไปแลว้ถึง 190 ชนิด ส่วนชนิดท่ีใกลจ้ะสูญพนัธ์ุมีจ านวนถึง 93 ชนิด  
  

2.5 สาเหตุทีท่ าให้สัตว์สูญพนัธ์ุ  
  1. การท าลายแหล่งท่ีอยูอ่าศยัตามธรรมชาติ 
        2. การล่าสตัวเ์พ่ือน ามาเป็นอาหารและใชป้ระโยชน์อ่ืนๆ 
           3. การใชส้ารเคมีและยาปราบศตัรูพืชในการเกษตร 
           4. การกระท าโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์  



        5. การขาดการวางแผนท่ีจะอนุรักษพ์นัธ์ุสตัว ์ 

 

2.6 การอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่า 
 2.6.1   อนุรักษแ์หล่งอาศยั 
         2.6.2    ด ารงและเพ่ิมปริมาณสตัว ์
         2.6.3 สร้างจิตส านึกในการอนุรักษส์ตัวป่์าแก่ประชาชน  
 

ค าถามท้ายบท 
1. ใหน้กัศึกษาลองยกตวัอยา่งถึงสาเหตุท่ีท าใหป่้าไมถู้กท าลายวา่มีอะไรบา้ง และเพราะอะไรจึงถูกท าลาย 

2.  ใหน้กัศึกษาลองยกตวัอยา่งถึงวธีิการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติพร้อมอธิบาย 

3.  ใหน้กัศึกษายกตวัอยา่งของสาเหตุท่ีท าใหส้ัตวสู์ญพนัธ์ุ 

4.  ใหน้กัศึกษาลองยกตวัอยา่งถึงวธีิการช่วยอนุรักษพ์นัธ์ุสัตวป่์า 

 


