
สาระส าคัญ 

มนุษย์น ำทรัพยำกรมำคัดแปลงให้เกิดประโยชน์ แต่ทรัพยำกรธรรมชำติก็มีข้อจ ำกัดในด้ำนกำรเพ่ิม
จ ำนวนให้ทันต่อควำมต้องกำรของมนุษย์ที่นับวันขยะเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ กำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ โดยกำร
น ำทรัพยำกรมำใช้ให้เกิดประโยชน์ 

ความหมายของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

 

กำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Environmental Conservation) หมำยถึงกำรใช้สิ่งแวดล้อม อย่ำงมีเหตุผล เพื่อ
อ ำนวยให้มีคุณภำพชีวิตที่ดีตลอดไปแก่มนุษย์  
โดยมีแนวควำมคิดที่จะอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้เกิดผลอยู่ 6 ประกำรคือ 
1) ต้องมีควำมรู้ในกำรที่จะรักษำทรัพยำกรธรรมชำติที่จะให้ผลแก่มนุษย์ทั้งที่ เป็นประโยชน์และโทษ และ
ค ำนึงถึงเรื่องควำมสูญเปล่ำในกำรจะน ำทรัพยำกรธรรมชำติไปใช้ 
2) รักษำทรัพยำกรธรรมชำติที่จ ำเป็นและหำยำกด้วยควำมระมัดระวัง ตระหนักเสมอ ว่ำกำรใช้ทรัพยำกร
มำกเกินไปจะเป็นกำรไม่ปลอดภัยต่อสภำพแวดล้อม  
ฉะนั้นต้องท ำให้อยู่ในสภำพเพ่ิมพูนทั้งด้ำนกำยภำพและเศรษฐกิจ 
3) รักษำทรัพยำกรที่ทดแทนได้ให้มีสภำพเพ่ิมพูนเท่ำกับอัตรำที่ต้องกำรใช้เป็นอย่ำงน้อย 
4) ประมำณอัตรำกำรเปลี่ยนแปลงของประชำกรได้ พิจำรณำควำมต้องกำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติเป็นส ำคัญ 
5) ปรับปรุงวิธีกำรใหม่ ๆ ในกำรผลิตและใช้ทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพและพยำยำมค้นคว้ำสิ่งใหม่ ๆ 
ทดแทนกำรใช้ทรัพยำกรจำกแหล่งธรรมชำติให้เพียงพอต่อควำมต้องกำรใช้ของประชำกร 
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6)  ให้กำรศึกษำแก่ประชำชนเพ่ือเข้ำใจถึงควำมส ำคัญในกำรรักษำสมดุลธรรมชำติ ซึ่งมีผลต่อกำรท ำให้
สิ่งแวดล้อมอยู่ในสภำพที่ดี โดยปรับควำมรู้ที่จะเผยแพร่ให้เหมำะแก่วัย คุณวุฒิ บุคคล สถำนที่หรือท้องถิ่น 

ทั้งในและนอกระบบโรงเรียน เพ่ือให้ประชำชนเข้ำใจในหลักกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอันจะเป็นหนทำงน ำไปสู่
อนำคตที่คำดหวังว่ำมนุษย์จะได้อำศัยในสิ่งแวดล้อมที่ดีได้ 

หลักการและวิธกีารอนุรกัษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 

กำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยำกรธรรมชำติ คือ กำรใช้สิ่งแวดล้อมและทรัพยำกรธรรมชำติอย่ำงชำญ
ฉลำดและใช้ให้เกิดประโยชน์ หลักกำรและวิธีกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยำกรธรรมชำติ มีดังนี้ 

1. การถนอมรักษา  คือ กำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยำกรธรรมชำติให้คงสภำพทั้งปริมำณและคุณภำพ
เอำไว้ โดยใช้ทรัพยำกรธรรมชำติ ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น กรณีแร่เหล็กแทนที่จะน ำมำใช้โดยตรงก็
น ำไปผสมกับแร่ธำตุอ่ืน ๆ เพื่อใช้เป็นเหล็กกล้ำ ซึ่งนอกจำกจะลด ปริมำณกำรใช้เนื้อเหล็กให้น้อยลงแล้วยัง
ช่วยยืดอำยุกำรใช้งำนให้ยำวนำนออกไปอีกด้วย เป็นต้น 

2. การบูรณะฟื้นฟ ู  คือ กำรท ำให้ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมกลับคืนมำใช้ประโยชน์ได้เหมือนเดิม 
เช่น ดินที่น ำมำใช้เพื่อกำรเพรำะปลูกพืชชนิดเดียวกันติดต่อกันเป็นเวลำนำนจะท ำให้คุณภำพของดินเสื่อมลง 
กำรบูรณะฟ้ืนฟูจะท ำได้โดยกำรใส่ปุ๋ยปลูกพืชคลุมดิน หรือพักหน้ำดินไว้สักช่วงระยะหนึ่ง เป็นต้น

 

3. การน ากลับมาชช้ชหม ่  หรือที่เรียกว่ำ รีไซเคิล นอกจำกกำรถนอมรักษำและกำรบูรณะฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม
และทรัพยำกรธรรมชำติแล้ว กำรน ำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมที่ใช้ไปแล้วกลับมำใช้ใหม่ถือเป็นกำร
อนุรักษ์อีกวิธีหนึ่ง ซึ่งกำรอนุรักษ์ชนิดนี้จะท ำได้ดีกับทรัพยำกรน้ ำและแร่ธำตุบำงชนิด เช่น กำรน ำเศษ
กระดำษ พลำสติก อลูมิเนียม สังกะสี ตะกั่ว ทองแดง และเหล็กท่ีทิ้งแล้วกลับมำหลอมหรือเปลี่ยนสภำพ ให้
น ำกลับมำใช้ได้อีก เป็นต้น 

4. การเพิ่มประสิทธิภาพชนการชช้งาน  สิ่งแวดล้อมและทรัพยำกรธรรมชำติบำงชนิดจะไม่สำมำรถน ำมำใช้
ประโยชน์ได้มำก เช่น น้ ำที่ไหลลงมำตำมล ำน้ ำ ถ้ำหำกสร้ำงเขื่อนขวำงกั้นล ำน้ ำเพ่ือยกระดับของน้ ำให้เขื่อน
สูงขึ้น แล้วน ำพลังงำนน้ ำนั้นมำใช้ผลิตกระแสไฟฟ้ำ ซึ่งเป็นกำรเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรใช้งำนอีกวิธีหนึ่ง 
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5. การน าสิ่งอ่ืนมาชช้ทดแทน  กำรน ำสิ่งอื่นมำใช้ทดแทนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมบำงชนิดอำจ
ท ำได้ เช่น กำรน ำก๊ำซธรรมชำติ มำใช้ทดแทนน้ ำมันเชื้อเพลิงในรถยนต์ กำรใช้พลังงำนแสงอำทิตย์ทดแทน
พลังงำนไฟฟ้ำ ซึ่งท ำให้ประหยัดค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงในกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำ เป็นต้น

 

6. การส ารวจแหล่งทรัพยากรเพิ่มเติมเป็นกำรค้นหำสิ่งแวดล้อมและทรัพยำกรธรรมชำติมำใช้ให้เกิด
ประโยชน์ทำงด้ำนเศรษฐกิจและสังคม เช่น กำรใช้เครื่องตรวจสอบรังสีในกำรส ำรวจแร่ยูเรเนียม กำรใช้ระบบ
คลื่นแผ่นดินไหวเทียมเพ่ือส ำรวจหำน้ ำมันและก๊ำซธรรมชำติ เป็นต้น 

7. การประดิษฐ์ของเทียมขึ้นชช ้ ควำมเจริญก้ำวหน้ำด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ท ำให้มนุษย์สำมำรถ
ผลิตของเทียมข้ึนใช้แทนกำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติ เช่น ยำงเทียม ไหมเทียม เป็นต้น ควำมสำมำรถดังกล่ำว
จึงช่วยลดปริมำณกำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติบำงชนิดให้น้อย 

แนวทางอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  

กำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจะได้ผลยั่งยืนข้อมูลนั้น ตลอดจนต้องใช้มำตรกำรทำงกฏหมำยควบคุมแนวทำงในกำร
อนุรักษ์อย่ำงยั่งยืนมี 3 แนวทำงดังนี้ 
1.กำรให้กำรศึกษำคือกำรสอนให้เข้ำใจถึงหลักกำร วิธีกำรอนุรักษ์ มีจริยธรรมเกิดส ำนักและร่วมในกำร
อนุรักษ์ 
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2.กำรใช้เทคโนโลยีในกำรน ำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมมำใช้ให้เกิดประโยชน์ 
3.กำรใช้กฎหมำยควบคุมเป็นวิธีกำรสุดท้ำยในกำรด ำเนินกำร 

การอนุรักษ์บรรยากาศ มหาสมุทรและระบบนิเวศบก

 

การอนุรักษ์บรรยากาศ มหาสมุทรและระบบนิเวศบก 

กำรใช้ทรัพยำกรเพ่ือสนองควำมต้องกำรของมนุษย์ ไม่ว่ำจะเป็นทรัพยำกรป่ำไม้ กำรเกษตร กำรประมง แร่
ธำตุ หิน ฯลฯ จะมีของเสียเกิดขึ้น ของเสียอำจจะอยู่ในรูปของของแข็ง (ขยะมูลฝอย กำกสำรพิษอันตรำย) 
ของเหลว (น้ ำเสีย น้ ำมันและไขมัน) ก๊ำซ (ฝุ่นละออง ก๊ำซพิษ หมอกควัน ละอองสำรพิษ) มลพิษทำงฟิสิกส์ 
(เสียง แสง ควำมร้อน ควำมสั่นสะเทือน) ของเสียและมลพิษเหล่ำนี้ย่อมหมุนเวียนอยู่ทั้งบนบก มหำสมุทร 
และบรรยำกำศ เฉกเช่นเดียวกับวัฏจักรของน้ ำ 

ของเสียและมลพิษ สิ่งแวดล้อมท่ีเป็นฝุ่นละออง แก๊สพิษ หมอกควัน ละอองสำรพิษ และ CFCs จะลอย
ปนเปื้อนในบรรยำกำศ ส่วนมำกแล้วจะเป็นก๊ำซเรือนกระจก (greenhouse gases) 

ของเสียที่เป็นขยะมูลฝอย กำกสำรพิษ และน้ ำเสีย จะไหลลงสู่ล ำน้ ำ สุดท้ำยลงสู่ทะเลและมหำสมุทร อำจจะ
ท ำให้สิ่งมีชีวิตในน้ ำบำงชนิดสูญพันธุ์ไปจำกแหล่งน้ ำได้ 

กำรอนุรักษ์ระบบนิเวศบก ที่เป็นแหล่งปัญหำมีควำมส ำคัญยิ่ง เนื่องจำกเป็นแหล่งที่อยู่อำศัยของมนุษย์ ที่มี
ทรัพยำกรธรรมชำติมำกมำยที่สำมำรถตอบสนองต่อกำรด ำรงชีวิตของมนุษย์ได้ กำรจัดกำรควบคุมกำร
อนุรักษ์ 
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 หรือกำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติ ของระบบบนบกจึงควรต้องประยุกต์วิธีกำรอนุรักษ์เข้ำมำช่วยจัดกำร 
โดยเฉพำะกำรแบ่งเขตพ้ืนที่ผิวโลก เพื่อที่จะได้ทรำบว่ำพ้ืนที่ผิวโลกส่วนใดที่ควรสงวนเก็บกักเอำไว้ พื้นที่ส่วน

ใดที่มีศักยภำพในกำรฟ้ืนฟู พ้ืนที่ส่วนใดที่เห็นควรจะต้องมีกำรฟ้ืนฟู รักษำ/ซ่อมแซมให้มีศักยภำพดีขึ้น 
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ค าน า 

ด้วยในวันที่  5  มิถุนำยนของทุกปี  เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก  และให้ประชำชำชนเห็น
ควำมส ำคัญของทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม   องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองแสง   จึงได้จัดท ำ
วำรสำรอนุรักษส์ิ่งแวดล้อมให้ควำมรู้แก่ประชำชนในกำรรักษำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม     
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองแสง  หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ กำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจ ำปี 
พ.ศ. 25๖2  เล่มนี้คงจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ต้องกำรข้อมูล ส ำหรับประกอบกำรด ำเนินงำน ในกำรวำง
แผนกำรจัดกำรด้ำนสิ่งแวดล้อมและท ำให้เกิดควำมร่วมแรง  ร่วมมือ  ในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ต่อไปอย่ำงยั่งยืน 

 

 

               อวยพร  รุประมาณ 

                    (นำยอวยพร  รุประมำณ) 
                                                                            นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองแสง 
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