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บทที ่5 ทรัพยากรธรรมชาติด้านกายภาพ 

บทน า 
ในบทน้ี นกัศึกษาจะไดท้ราบถึง ความหมาย การจ าแนกทรัพยากร ปัญหาท่ีเกิดข้ึนรวมถึงการจดัการ   ทรัพยากร

ทางดา้นกายภาพ คือทรัพยากรท่ีไม่มีชีวิตและเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ อาจเป็นทรัพยากรท่ีไม่มีวนัหมดส้ินและทรัพยากรท่ี
ใชแ้ลว้หมดไปก็ได ้ไดแ้ก่ 

1. ทรัพยากรน ้ าและพ้ืนท่ีชุ่มน ้ า 
2. ทรัพยากรอากาศ 
3. ทรัพยากรดิน 
4. ทรัพยากรหินและแร่ 

 

1. ทรัพยากรน า้และพืน้ที่ชุ่มน า้ 
น ้า (water) เป็นสารประกอบของธาตุไฮโดรเจน (hydrogen) และ ออกซิเจน (oxygen)  พบ 3 สถานะ คือ ของเหลว 

ของแขง็ (น ้าแขง็ขั้วโลก) และก๊าซ (น ้าในบรรยากาศ) สมบติัของน ้ าบริสุทธ์ิจะเป็นของเหลวใส ไหลได ้ ไม่มีสี ไม่มีกล่ิน 
โลกของเราประกอบดว้ยพ้ืนน ้ า 3 ใน 4 ส่วน เป็นทะเลและมหาสมุทรร้อยละ 97.3 เป็นน ้ าแขง็ขั้วโลกร้อยละ 2.1 และน ้ าจืด
ร้อยละ 0.6  

1.1  การจ าแนกทรัพยากรน า้ 
 น ้าธรรมชาติท่ีสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ในดา้นต่างๆ ของมนุษยน์ั้นอาจจะเป็นทั้งน ้ าจืดจากแหล่งต่างๆ และน ้ าทะเล 
สามารถจ าแนกรายละเอียดไดด้งัต่อน้ี 
  1.  น า้จากฟ้า น ้าจากฟ้าหรือน ้ าฝน เป็นน ้ าโดยตรงท่ีไดรั้บจากการกลัน่ของไอน ้ าในบรรยากาศ น ้ าฝนเป็นแหล่ง
น ้ าจืดท่ีส าคญัท่ีมนุษยใ์ชใ้นการอุปโภคบริโภคอีกชนิดหน่ึง     
                   2. น า้ผวิดนิ ไดแ้ก่ น ้ าจากแม่น ้ าต่างๆ ล าน ้ าธรรมชาติต่างๆ หว้ย หนองน ้ า คลอง บึง ตลอดจน อ่างเก็บน ้ า 
บริเวณดงักล่าวนบัวา่เป็นแหล่งน ้าจืดท่ีส าคญัท่ีสุด  
  3. น า้ใต้ดนิ (Underground water) น ้าใตดิ้นเกิดจากน ้ าผิวดินซึมผา่นดินชั้นต่าง ๆ ลงไปถึงชั้นดินหรือหินท่ี
น ้ าซึมผา่นไม่ได ้(Impervious rocks)  

  4. น า้ทะเล ทะเลและมหาสมุทรเป็นแหล่งก าเนิดใหญ่ของวงจรน ้ าในโลก ขณะเดียวกนักระแสน ้ าในมหาสมุทร
ก็เป็นปัจจยัส าคญัท่ีก าหนดสภาพภูมิอากาศรอบโลกดว้ย เช่น กระแสน ้ าอุ่นกลัฟ์สตรีมท าให้ยุโรปตะวนัตกตอนเหนือมี
สภาพภูมิอากาศอบอุ่นแทนท่ีจะเยน็มาก ๆ เหมือนกบัพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ท่ีอยูใ่กลเ้ขตขั้วโลกเหนือ  
  

1.2  ความส าคญัของทรัพยากรน า้     

น ้ามีประโยชน์ต่อมนุษยห์ลายประการ ตวัอยา่งเช่น 
  1) มีความจ าเป็นต่อความคงอยูข่องชีวติ เพราะตอ้งใชด่ื้มกิน ประกอบอาหาร ช าระร่างกาย  

2)  มีความส าคญัต่อการตั้ งถ่ินฐานของมนุษย ์เพราะแหล่งน ้ าก่อให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การตั้ ง
บา้นเรือนและชุมชน 
  3) เป็นแหล่งหรือบ่อเกิดของทรัพยากรอ่ืน เช่น ก่อใหเ้กิดทรัพยากรป่าไม ้ เป็นแหล่งอาหารทะเลและน ้ าจืด เป็น
แหล่งผลิตพืชและสตัวน์ ้ า 
  4)  มีความจ าเป็นต่อการผลิตทางการเกษตรและอุตสาหกรรม 
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  5)  ใชผ้ลิตพลงังานไฟฟ้าจากพลงัน ้ า 
   

1.3  ปัญหาและสถานการณ์เกีย่วกบัทรัพยากร 
 1.3.1  ปัญหาดา้นคุณภาพน ้ าไม่เหมาะสม   
      1.3.2  ปัญหาดา้นปริมาณ    สามารถเกิดได ้2 กรณี คือ การขาดแคลนน ้ าหรือภยัแลง้ และการเกิดน ้ าท่วม   
 

1.4  การอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรน า้ 
การจดัการทรัพยากรน ้ าในทางวชิาการ หมายถึง กิจกรรมใดๆ ก็ตามท่ีจะท าใหไ้ดม้าซ่ึงทรัพยากรน ้ า เพ่ือแจกจ่าย 

ใชป้ระโยชน์ ควบคุมใหเ้กิดประโยชน์ ปรับปรุง ขจดั หรือท้ิงไป  โดยทัว่ไปแลว้กิจกรรมในการจดัการทรัพยากรน ้ ามี 3 
ลกัษณะใหญ่ๆ คือ จดัสรรและแจกจ่ายท่ีมีอยูใ่หแ้ก่ผูท่ี้ตอ้งการใชน้ ้ าอยา่งถว้นหนา้  แสวงหาวธีิการใชป้ระโยชนจ์ากน ้ าท่ีมี
อยูใ่หมี้ประสิทธิภาพใหม้ากข้ึน และท ากิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเปล่ียนแปลงผลผลิตน ้ าท่ีได ้ทั้งในดา้นปริมาณ คุณภาพ     
 

1.5 ปัญหาเกีย่วกบัทรัพยากรน า้ในประเทศไทย  
1. การขาดแคลนน ้ าหรือภยัแลง้                  

2. ปัญหาน ้ าท่วมหรืออุทกภยั  
3. เกิดมลพิษทางน ้ าและระบบนิเวศถูกท าลาย                
4. แหล่งน ้ าต้ืนเขิน 

5. การสูบน ้ าใตดิ้นไปใชม้ากจนแผน่ดินทรุดตวั  
 

2.  ทรัพยากรอากาศ 

2.1  ความหมายของอากาศและบรรยากาศ 
 อากาศ (Air) คือ ของผสมซ่ึงเกิดจากก๊าซหลายชนิด รวมทั้งไอน ้าซ่ึงระเหยมาจากพ้ืนน ้ า พ้ืนทะเลและมหาสมุทร
ดว้ย อากาศท่ีไม่มีไอน ้ าอยูเ่ลย เรียกวา่ อากาศแหง้ (Dry Air) ส่วนอากาศท่ีมีไอน ้ าปนอยูด่ว้ยเรียกวา่ อากาศช้ืน (Wet Air)  

ส่วนผสมของอากาศแหง้โดยประมาณ ไดแ้ก่ 1)ไนโตรเจน (nitrogen) ร้อยละ 78  2) ออกซิเจน (oxygen) ร้อยละ 
21  3) อาร์กอน ร้อยละ 0.93  4) ก๊าซอ่ืนๆ ร้อยละ 0.07 ดงัตารางท่ี 5.4 

บรรยากาศ (Atmosphere) คือ มวลก๊าซท่ีห่อหุม้ตั้งแต่ผิวโลกจนสูงข้ึนไปประมาณ 900 กิโลเมตร โดยจะร่วมกบั
ลกัษณะทางกายภาพอ่ืน ไดแ้ก่ อุณหภูมิ ความกดอากาศ ความช้ืน ลม และอนุภาคฝุ่ นผงหรือมวลสาร (pollutant) ซ่ึงอยูใ่น
ระดบัต ่า และคงอยูไ่ดด้ว้ยแรงโนม้ถ่วงของโลก  
2.2  การจ าแนกบรรยากาศ 

บรรยากาศจ าแนกตามลกัษณะและระดบัความสูงได ้2 ส่วน คือ  บรรยากาศส่วนล่าง  และ บรรยากาศส่วนบน 
(รูปท่ี 5.1) 
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2.3 ความส าคัญของอากาศและบรรยากาศ 
 2.3.1  บรรยากาศท าหนา้ท่ีคลา้ยเคร่ืองบงัคบัอุณหภูมิไม่ใหร้้อนหรือเยน็เกินไป 
 2.3.2  บรรยากาศท าหนา้ท่ีเป็นเกราะกนัลูกอุกกาบาต 
  2.3.3  บรรยากาศท าหนา้ท่ีคลา้ยผา้ห่ม 
 2.3.4  เป็นตวัท าใหเ้กิด เมฆ ลม ฝน  
 

2.4 ปัญหาเกีย่วกบัอากาศ 
การเกิดอากาศเสียหรือมลพิษทางอากาศ  คือ การท่ีส่วนผสมของอากาศเปล่ียนไปเน่ืองจากความผนัแปรของ

ธรรมชาติ เช่น ภูเขาไฟระเบิด หรือเกิดจากการกระท าของมนุษย ์ เช่น ไอเสียรถยนต ์ การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากมนุษยม์กั
เกิดข้ึนเร็วและต่อเน่ืองกวา่การเปล่ียนแปลงของธรรมชาติ ส่ิงมีชีวติจึงไดรั้บผลกระทบค่อนขา้งมากเพราะปรับตวัไม่ทนั 
อากาศเสียท าใหไ้ม่น่าอยู ่ บัน่ทอนสุขภาพและพลานามยั ท าลายทรัพยสิ์นหรือพืชผล ท าลายระบบนิเวศตลอดจนสามารถ
ท าลายชีวติ เศรษฐกิจและสงัคมมนุษยไ์ดใ้นท่ีสุด 

2.4.1 แหล่งก าเนิดมลพษิทางอากาศ 
ในท่ีน้ีจะกล่าวถึง การแบ่งแหล่งก าเนิดมลพิษทางอากาศตามกลุ่มประเภทของแหล่งก าเนิด ดงัน้ี 

1. แหล่งท่ีเกิดจากการกระท าของมนุษย ์  
 2. แหล่งท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ   

2.4.2 ปัญหาทีเ่กดิจากมลพษิทางอากาศ 
  1. ปัญหาเร่ืองสุขภาพของมนุษย ์ 
  2. ปัญหาเร่ืองความสกปรกจากการมีฝุ่ นละอองและมลสารในอากาศ 
  3. ปัญหาทางเศรษฐกิจ จากความสกปรกทางอากาศไม่ว่าในเร่ืองฝุ่ นละอองหรือมลสารอ่ืน ท าให้ต้องเสีย

ค่าใชจ่้ายในการดูแลรักษาและท าความสะอาด 
   4. ปัญหาเร่ืองน ้ าอุปโภคบริโภค  
   5. ปัญหาต่อพืชและผลผลิตทางการเกษตร  
   6. ปัญหาการเกิดฝนกรด    
   7. ปัญหาโลกร้อน เน่ืองจากปรากฏการณ์เรือนกระจกหรือสภาวะเรือนกระจก 
   8. ปัญหาทศันวสิยั  

 

บรรยากาศส่วนบน 

โลก 

เทอร์โมสเฟียร์ 80-450 กม. 
กม. 

เอกโซสเฟียร์ 450-900 กม. 

แมกเนโตสเฟียร์  900 กม. 

โทรโปสเฟียร์ 8-15  กม.
กม. 

สตราโตสเฟียร์ 15-50 กม.  

มีโซสเฟียร์ 50-80 กม. 

บรรยากาศส่วนล่าง 

รูปที ่5.1 แสดงบรรยากาศชั้นต่างๆ 
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2.4.3 การท าลายช้ันโอโซนของบรรยากาศ  
ปกติโอโซนเป็นก๊าซท่ีมีพบไดต้ั้งแต่ระดบัน ้ าทะเลจนถึงความสูง 60 กิโลเมตร แต่ในระดบัความสูงประมาณ 25 

กิโลเมตรก๊าซจะรวมตวักนัเป็นชั้นบางโอบโลกไว ้เรียกวา่ ชั้นโอโซน มีประโยชน์ส าคญั 2 ประการ คือ ช่วยกรองรังสี UV 
และท าหนา้ท่ีเป็นก๊าซเรือนกระจกเพ่ือช่วยรักษาอุณหภูมิของโลก รังสี UV เป็นรังสีท่ีมองไม่เห็นดว้ยตาเปล่า จ าแนกได ้ 3 
ชนิดดงัต่อไปน้ี 

1) UV - A มีความยาวคล่ืนมากกวา่ 320 nm เป็นรังสีท่ีไม่เป็นอนัตรายถูกโอโซนดูดกลืนเพียงเลก็นอ้ยส่วนใหญ่จะ 
ส่องถึงพ้ืนโลก 
                2) UV - B ความยาวคล่ืน 280 - 320 nm มีอนัตรายมาก โอโซนดูดซบัไวไ้ดไ้ม่หมด 

3) UV-C มีความยาวคล่ืนระหวา่ง 200 - 280 nm รังสีช่วงคล่ืนน้ีมีอนัตรายมากเช่นกนัแตจ่ะถูกออกซิเจนใน
บรรยากาศดูดกลืนไดท้ั้งหมด  

2.4.4 การจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรอากาศ 
1. งดหรือลดกิจกรรมท่ีก่อมลสาร ลดปริมาณมลสารท่ีท าให้อากาศเสีย เช่น ฝุ่ นละอองและสารพิษ  และ ลด

ปริมาณก๊าซท่ีท าลายชั้นโอโซน เช่น CFC 
2. อนุรักษป่์าไมเ้พ่ือช่วยลดปัญหาอากาศเสียและวาตภยั  
3. ตรวจสอบอากาศเพื่อเตรียมแกไ้ขปัญหา  
4. การป้องกนัและรักษา   
5. สงัคมโลกตอ้งร่วมมือกนัอนุรักษอ์ยา่งจริงจงัและบงัเกิดผลอยา่งชดัเจน  

 
3.  ทรัพยากรดนิ 

3.1  ความหมายของดินและทีด่ิน 
ดนิ (Soil) คือวตัถุท่ีปกคลุมผิวโลกเป็นชั้นบางๆ เกิดจากการสลายตวัของหินเปลือกโลกรวมกบัอินทรียว์ตัถุ น ้ า

และอากาศ ประกอบดว้ยแร่ธาตุประมาณร้อยละ 45 อินทรียวตัถุประมาณร้อยละ 5 อากาศหรือช่องวา่งระหวา่งเมด็ดิน
ประมาณร้อยละ 25 และน ้ าซ่ึงอยูต่ามช่องวา่งของเมด็ดินประมาณร้อยละ 25    
 ทีด่นิ (land) หมายถึง ท่ีดินท่ีมีอยูต่ามธรรมชาติ อนัอาจใชป้ระโยชน์สนองความตอ้งการของมนุษยใ์นทางต่างๆ 
โดยค านึงถึงผลตอบแทนจากการใชป้ระโยชนท่ี์ดินนั้นเป็นประการส าคญั 

ความแตกต่างของ "ท่ีดิน" และ "ดิน" คือ "ท่ีดิน" เป็นอสงัหาริมทรัพยอ์ยา่งหน่ึง หรือเป็นพ้ืนท่ีบริเวณหน่ึงบนผิว
โลก ซ่ึงมีการแบ่งอาณาเขตตามท่ีมนุษยก์ าหนดไว ้    ท่ีดินมีลกัษณะเป็น 2 มิติ (two dimensions) คือ กวา้งกบัยาว    ส่วน 
"ดิน" เป็นเทหวตัถุธรรมชาติอยา่งหน่ึง ประกอบกนัข้ึนเป็นส่วนหน่ึงของภูมิประเทศหรือของท่ีดิน มีลกัษณะเป็น 3 มิติ 
(three dimensions) คือ กวา้ง ยาว และลึก  

3.2  การจ าแนกทรัพยากรดิน 
 3.2.1  จ าแนกตามลกัษณะความลกึของช้ันดนิ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 

(1) ดินชั้นล่าง (Sub-Soil) จะประกอบดว้ย หิน กรวด และตะกอน วสัดุอ่ืนๆ ดินชั้นน้ีอยูติ่ดกบัหินแขง็อนัเป็น
เปลือกโลก 
                (2) ดินชั้นบน (Top-Soil) เป็นดินแท้ๆ  เป็นดินแท้ๆ  มีความหนาบางต่างกนัตามทอ้งถ่ิน การเพาะปลูกจะดีหรือไม่
ข้ึนอยูก่บัดินประเภทน้ี 
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- ดินเหนียว (Clay) คือดินท่ีมีเน้ือละเอียดท่ีสุด ยดืหยุน่เม่ือเปียกน ้ า เหนียวติดมือ ป้ันเป็นกอ้นหรือคลึงเป็นเสน้ยาว
ได ้ พงัทลายไดย้าก การอุม้น ้ าดี จบัยดึและแลกเปล่ียนธาตุอาหารพืชไดค้่อนขา้งสูงจึงมีธาตุอาหารพืชอยูม่าก เหมาะท่ีจะใช้
ปลูกขา้วนาด าเพราะเก็บน ้ าไดน้าน 

- ดินทราย (Sand) เป็นดินท่ีเกาะตวักนัไม่แน่น ระบายน ้ าและอากาศไดดี้มาก อุม้น ้ านอ้ย พงัทลายง่าย มีความอุดม
สมบูรณ์ต ่า เพราะความสามารถในการจบัยดึธาตุอาหารมีนอ้ย พืชท่ีข้ึนอยูใ่นบริเวณดินทรายจึงขาดน ้ าและธาตุอาหารไดง่้าย 

- ดินร่วน (Loam) คือดินท่ีมีเน้ือค่อนขา้งละเอียด นุ่มมือ ยดืหยุน่พอควร ระบายน ้ าไดดี้ปานกลาง มีแร่ธาตุอาหาร
พืชมากกวา่ดินทราย เหมาะส าหรับใชเ้พาะปลูก   
          3.2.2 ดนิป่าไม้ของประเทศไทย 
1. ดินป่าดงดิบช้ืน 
2. ดินป่าดงดิบแลง้ 
3. ดินป่าดงดิบเขา 
4. ดินป่าพรุ 
5. ดินป่าเบญจพรรณ 
6. ดินป่าเตง็รัง 

3.3  ความส าคัญของทรัพยากรดิน 
1) เป็นแหล่งท่ีก่อใหเ้กิดปัจจยั 4 และทรัพยากรอ่ืนหลายชนิด เช่น เกษตรกรรม ป่าไม ้สตัวป่์า รวมทั้งทรัพยากร

ธรณี ซ่ึงไดแ้ก่ น ้ าใตดิ้น หิน แร่ และน ้ ามนัปิโตรเลียม 
2) ใชเ้ป็นท่ีอยูอ่าศยัและประกอบอาชีพ ท่ีเห็นไดช้ดัเจนคืออาชีพเกษตรกรรม หากดินไม่อุดมสมบูรณ์จะท าให้

ไดรั้บผลผลิตทางการเกษตรต ่า 
3) ช่วยดูดซบั กรอง และเก็บรักษาน ้าตามธรรมชาติ   
4) ใชเ้ป็นแหล่งท่องเท่ียวหรือการพกัผอ่นหยอ่นใจ 
5) ใชฝั้งกลบเพ่ือท าลายส่ิงท่ีไม่พึงปรารถนา เช่น ขยะมูลฝอย และซากสตัว ์
6) ก่อใหเ้กิดธุรกิจการซ้ือขายท่ีดิน ทั้งน้ีเพราะท่ีดินมีปริมาณจ ากดัและมีมูลค่าสูง 

 3.4  ปัญหาเกีย่วกบัทรัพยากรดิน 
1. ความเส่ือมโทรมเน่ืองจากการพงัทลายและการเสียหายหนา้ดิน 

        2. ความเส่ือมโทรมของดินเน่ืองจากการสูญเสียความอุดมสมบูรณ์ มีสาเหตุมาจาก 
                 2.1  การปลูกพืชติดต่อกนัเป็นเวลานานโดยไม่บ ารุงดิน   
                 2.2 การปลูกพืชท าลายดิน พืชบางชนิดเติบโตเร็ว ใชธ้าตุอาหารจ านวนมากเพื่อสร้างผลผลิต ท าใหดิ้นสูญเสีย 
                        ความสมบูรณ์ไดง่้าย เช่น ยคูาลิปตสั และมนัส าปะหลงั 
                 2.3 ธาตุอาหารพืชถูกท าลายหรืออยูใ่นสภาพท่ีพืชใชป้ระโยชน์ไดน้อ้ย  
        3. ดินไม่เหมาะสมต่อการใชป้ระโยชน์ หมายถึงดินท่ีใชป้ลูกพืชไดไ้ม่ดีหรือปลูกไม่ไดเ้ลย  

4. การขาดแคลนพ้ืนท่ีเพ่ืออยูอ่าศยัและประกอบอาชีพ  

3.5 ผลกระทบจากปัญหาทรัพยากรทีด่ิน  
1. การใชท่ี้ดินไม่ถูกตอ้งเหมาะสมตามหลกัวชิาการ  
2. ผลกระทบของความเส่ือมโทรมของทรัพยากรดินและท่ีดิน  

3.6  การจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรดิน 
  1. การป้องกนัการพงัทลายและสูญเสียหนา้ดิน  
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        2. การป้องกนัการสูญเสียธาตุอาหารพืชและเพ่ิมความอุดมสมบูรณ์ของดิน 
                3. การปรับปรุงดิน  
               4. การแกปั้ญหาการขาดแคลนพ้ืนท่ีเพ่ืออยูอ่าศยัและประกอบอาชีพ 
               5. การวางแผนและใชท่ี้ดินอยา่งเหมาะสม  

 
4. ทรัพยากรหินและแร่ 

หิน (rock) คือวตัถุธรรมชาติท่ีมีลกัษณะแขง็ พบมากตามเปลือกโลก ประกอบดว้ยแร่ตั้งแต่ 1 ชนิดข้ึนไป เช่น  
ซิลิกา ซ่ึงมีอยูใ่นหินทรายร้อยละ 78 เป็นตน้ 

แร่ (mineral) คือ ธาตุแทแ้ละสารประกอบทางเคมีท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติ  มีคุณสมบติัทางเคมีและฟิสิกส์ท่ี
เฉพาะตวั เช่น สี ความวาว ความแขง็ หรือความเป็นแม่เหลก็ พวกสารประกอบมกัประกอบดว้ยธาตุออกซิเจน 
ก ามะถนั หรือซิลิคอน  

4.1  การจ าแนกหินและแร่ 
 4.1.1  การจ าแนกหนิ แบ่งตามการเกิดได ้3 ประเภท คือ 

 1. หินอคันี (igneous rocks)  
2. หินชั้นหรือหินตะกอน (sedimentary rocks)  
3. หินแปร (metamorphic rocks) 

 4.1.2  การจ าแนกแร่ จ าแนกตามคุณสมบติัทางกายภาพและการใชป้ระโยชน์ได ้2 ประเภท คือ 
 1. แร่โลหะ (metalliferous minerals) เป็นแร่ท่ีมีโลหะเป็นองคป์ระกอบ จึงมีความแกร่ง รีดหรือตีเป็นแผน่ได ้น ามา
หลอมได ้ เม่ือเคาะมีเสียงดงักงัวาน แสงหรือรังสีส่องผา่นไม่ได ้ เป็นตวัน าความร้อนและไฟฟ้า น าไปถลุงเพ่ือใชป้ระโยชน์
ได ้ 
 2. แร่อโลหะ (non-metalliferous minerals) หมายถึงแร่ท่ีไม่มีโลหะผสมอยูจึ่งแตกหกัไดง่้าย บางชนิดโปร่งแสง
และรังสีผา่นได ้ไม่เป็นตวัน าความร้อนและไฟฟ้า เม่ือเคาะจะไม่ดงักงัวาน  

4.2  ความส าคัญของหินและแร่ 
 1. ใชผ้ลิตยานพาหนะ เช่น เหลก็ใชผ้ลิตรถยนต ์อลูมิเนียมใชผ้สมกบัไทเทเนียมเพ่ือผลิตเคร่ืองบิน ฯลฯ 
 2. ใชเ้ป็นพลงังาน เช่น น ้ ามนัใชเ้ป็นเช้ือเพลิง ถ่านหินใชเ้ป็นพลงังานในการผลิตกระแสไฟฟ้า  
 3. ใชเ้ป็นวสัดุก่อสร้าง เช่น ทราย กรวด และหินก่อสร้างใชเ้ป็นส่วนผสมของคอนกรีต ยปิซมัใชท้ าปูนซีเมนตแ์ละฝ้า
ชนิดดูดซบัความร้อน แร่ใยหินใชผ้ลิตฝ้าเพดานชนิดทนความร้อน 
 4. ใชเ้ป็นเคมีภณัฑ ์เช่นเกลือและก ามะถนัใชผ้ลิตยารักษาโรค ส่วนฟอสเฟต และโพแทสเซียม ใชท้ าปุ๋ย 
 5. ใชท้ าส่ิงของและเคร่ืองมือเคร่ืองใช ้เช่น ทรายใชท้ าแกว้ เหลก็ใชท้ ามีด  
 

4.3 ปัญหาเกีย่วกบัทรัพยากรหินและแร่ 
 4.3.1  ปัญหาการถลุงแร่ มีสาเหตุ 2 ประการ คือ 

1) สาเหตุจากการด าเนินงาน (Operational effects) การขนถ่าย  ถลุง และแยกแร่ จะก่อใหเ้กิดมลพิษทางอากาศ 
และน ้ า 

2) สาเหตุจากแร่ (Indigenous effects) กากแร่ท่ีเหลือจากการถลุงอาจมีความเป็นพิษ เช่นแคดเมียม จะท าใหค้น 
เป็นโรคอิไต-อิไต โดยมีอาการกระดูกผ ุปวดขาและสะโพก ปอดบวม ปอดอกัเสบ อ่อนเพลีย และเบ่ืออาหาร   
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 4.3.2  ปัญหาจากการใช้ประโยชน์ ท าใหเ้กิดมลพิษและเกิดอนัตรายต่อผูเ้ก่ียวขอ้งไดโ้ดยตรง เช่น การเผาไหมแ้ร่ท่ีมี
ก ามะถนัจะเกิดก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด ์ 
 4.3.3  ปัญหาการกระท าผดิกฎหมาย ไดแ้ก่ การลกัลอบขดุหินและแร่โดยไม่ไดรั้บสมัปทาน การลกัลอบน าเขา้แร่จาก
ต่างประเทศ หรือการลกัลอบจ าหน่ายหินและแร่ใหก้บัประเทศเพ่ือนบา้นท่ีใหร้าคาสูงกวา่  

4.4  การอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรแร่ 

 4.4.1  การอนุรักษ์และจดัการทรัพยากรหินและแร่ 
การจัดการทรัพยากรหิน โดยการก าหนดพ้ืนท่ีหินวา่จะพฒันาในอุตสาหกรรมดา้นใด พฒันาเหมืองหินท่ีใช้

ประโยชน์แลว้ เป็นแหล่งท่องเท่ียวโดยจดัภูมิทศัน์ใหมี้ความสวยงาม  
 การจัดการทรัพยากรแร่ธาต ุวธีิการจดัการแร่ท่ีไดด้ าเนินการ อยูใ่นปัจจุบนัมีหลายวธีิ ตวัอยา่งเช่น 
1) การปรับปรุงวธีิการท าเหมืองแร่ โดยวธีิการเพ่ิมประสิทธิภาพในการท าเหมืองแร่ รวมทั้งการตกแตง่แร่ การ 

แยกแร่และการถลุงแร่ดว้ย   
                2)    การน ามาใชอ้ยา่งประหยดั จะช่วยท าใหอ้ายกุารใชง้านของแร่ธาตุยนืยาวออกไป เช่น แร่เช้ือเพลิง  
                3)    การน ากลบัมาใชใ้หม่ 

 4)     การใชส่ิ้งอ่ืนทดแทน  
                5)    การปรับปรุงทางดา้นวศิวกรรมศาสตร์และวทิยาศาสตร์  

 6)     การยดือายกุารใชง้านใหย้าวนาน  
                7)     การควบคุมราคา  

8)  การส ารวจแหล่งแร่เพ่ิมเติม โดยใชเ้ทคนิคสมยัใหม่ เช่นการใชเ้คร่ืองตรวจสอบรังสีในการส ารวจแร่
ยเูรเนียม เป็นตน้   

 

เอกสารอ่านประกอบ  
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