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หน่วยการเรียนรู้ที ่4 เร่ืองสถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

               ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มมีความสาํคญัต่อการดาํรงชีวิตของมนุษย ์ เช่นเดียวกบัส่ิงมีชีวติอ่ืนๆ แต่การ
พ่ึงพิงอาศยัประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติของมนุษยล์ว้นทาํใหท้รัพยากร ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มเส่ือมโทรมลง เกิด
เป็นวกิฤตการณ์ทั้งทางดา้นบรรยากาศ ดิน นํ้า ป่าไม ้สัตวป่์า และพลงังานข้ึนทัว่โลก การศึกษาสถานการณ์ดา้นส่ิงแวดลอ้ม
และทรัพยากรธรรมชาติจะช่วยใหส้ามารถ วเิคราะห์สถานการณ์วกิฤตการณ์ เพ่ือเป็นฐานความรู้ในการสร้างความตระหนกั
และช่วยกนัอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มและ ทรัพยากรชาติต่อไป 

      4.1  สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อมในประเทศไทย 

       ปัจจุบนัสถานการณ์ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มของไทยไดเ้ปล่ียนแปลง ไปอยา่งรวดเร็วทั้งทรัพยากรดิน 
ทรัพยากรนํ้า ทรัพยากรป่าไมแ้ละสัตวป่์า แร่พลงังาน เป็นตน้ การเปล่ียนแปลงดงักล่าวไดส่้งผมกระทบต่อการดาํเนินชีวติ
ของคนไทยเป็นอยา่งมาก 

        1.1  ทีด่นิและทรัพยากรดนิ 

                ประเทศไทยมีพ้ืนท่ีทั้งหมดประมาณ 320,696,886 ไร่ หรือ 513,115 ตารางกิโลเมตร พ้ืนท่ีเป็นทิวเขา เชิงเขา หุบ
เขา ส่วนใหญ่จะอยูใ่นภาพเหนือและภาคตะวนัตกของประเทศส่วนในภาคใตจ้ะมีพ้ืนท่ี เป็นเขาสูงแลว้ลาดไปสู่ชายฝ่ังทั้งใน
ดา้นของอ่าวไทยและทะเลอนัดามนั ในภาคตะวนัออกมีทิวเขาสลบัเนินเขาและท่ีราบโดยรอบทิวเขาส่วนบริเวณภาคกลาง 
นั้นมีพ้ืนท่ีเป็นท่ีราบลุ่ม มีภเูขาโดดอยูป่ระปราย โดยเฉพาะในภาคกลางตอนบน 

             1. รใช้ประ  ้กา โยชน์ของดนิ  แบ่งออกได ดงัน้ี

 

            2.  การเปลีย่นแปลงการใช้ทีด่นิ 
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           เน่ืองจาก ท่ีดินไม่สามารถเพิ่มได ้ ดงันั้นการเพิ่มข้ึนของพ้ืนท่ีขอการใชพ้ื้นดินอยา่งหน่ึงจะมีผลกระทบต่อการ ใช้
ประโยชน์ท่ีดินอีกอยา่งหน่ึง 

มูลเหตุท่ีทาํใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงการใชป้ระโยชน์ท่ีดินแต่ละประเภท มีดงัน้ี 

1. ความตอ้งการเพ่ิมพ้ืนท่ีเกษตรกรรม เน่ืองจากความตอ้งการกา้นของผลผลิตเพ่ิมมาข้ึนและแสวงหาท่ีดินท่ีมีความ
อุดม สมบูรณ์ ทาํใหต้อ้งบุกรุกพ้ืนท่ีป่าไม ้

2. การขยายตวัของชุมชนท่ีเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ืองจากการเพิ่มข้ึนของ ประชากรทาํใหต้อ้งมีการเปล่ียนแปลงการใช้
พ้ืนท่ี เช่น จากท่ีเคยเป็นพ้ืนท่ีเกษตรกรรมกเ็ปล่ียนแปลงเป็นพ้ืนท่ีการสร้างท่ีอยู ่อาศยั สร้างระบบสาธารณูปโภค
ต่างๆ เช่นถนน ไฟฟ้า แหล่งนํ้า เป็นตน้ 

3. พ้ืนท่ีไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์ลกลง เน่ืองจากการเขา้ไปใชพ้ื้นท่ีของทาราชการการบุกรุกเขา้ไปทาํกิน สร้างท่ีอยูอ่าศยั 
การปลกูป่าเพ่ือขยายพื้นท่ีป่าไม ้

4. ความตอ้งการใชน้ํ้ามากข้ึน จากการขาดแคลนนํ้าในช่วงฤดูร้อนของทุกปีความตอ้งการพ้ืนท่ีมาสร้างท่ีกกัเกบ็ นํ้า
จึงเพ่ิมข้ึน เช่น สร้างเข่ือน อ่างเกบ็นํ้า คลองเกบ็นํ้า คลองส่งนํ้าเพ่ือการเกษตรและผลผลิตกระแสไฟฟ้า เป็นตน้ 

          1.2  ทรัพยากรนํา้ 

             นํ้าเป็นปัจจยัสาํคญัในการดาํรงชีวติทั้งของมนุษยส์ัตว ์ และพืชในประเทศไทยนอกเหนือจากการใชน้ํ้าเพ่ือการ
ดาํรงชีวิตโดยตรงแลว้ยงัใชใ้น การเกษตรกร อุตสาหกรรม คมนาคมผลิตกระแสไฟฟ้า และประเพณีต่างๆ ถือวา่คนไทยวถีี
ชีวิตท่ีผกูพนักบันํ้ามาตั้งแต่อดีตจนปัจจุบนั 

              นํ้าฝนเป็นแหล่งนํ้าตามธรรมชาติ ประเทศไทยมีปริมาณนํ้าฝนเฉล่ียปีละ 1,550 มิลลิเมตร หรือคิดเป็นปริมาณนํ้าฝน
ท่ีตกลงมาปีละประมาณ 800,000 ลา้นลูกบาศกเ์มตร แลว้กลายไปเป็นนํ้าผวิดิน ซึมลงสู่ใตดิ้นกลายเป็นนํ้าบาดาลและถกูดิน
ดูดซบัไว ้ อีกส่วนหน่ึงจะถกูพืชดูดไปใช ้ นากจากนั้นจะระเหยออยูใ่นอากาศโดยนํ้าฝนท่ีตกในประเทศไทยเกิดจากลม
มรสุมตะวนั ตกเฉียงใตร้ะหวา่งเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม และลมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือในเดือนพฤศจิกายนถึง
เดือนมกราคม 

        นอกจากนั้นในระหวา่งปลายฤดูฝนมกัจะเกิดพายดีุเปรสชนัจากทะเลจีนใตท่ี้นาํฝนมา ตกส่วนทาํใหป้ระเทศมีนํ้าพอใช้
ภายในประเทศ แต่เน่ืองจากความตอ้งการใชน้ํ้าเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ในขณะเดียวกนัปริมาณ นํ้ามีปริมาณเพ่ิมมากข้ึนและ
เกิดข้ึนในทุกภมิูภาค ทั้งนํ้ าเสียจากชุมชน อุตสาหกรรม และการเกษตร มีผมใหคุ้ณภาพนํ้าในแม่นํ้าหลายสายมีคุณภาพนํ้า
ต ํ่ากวา่มาตรฐาน ซ่ึงอาจจะทาํใหเ้กิดการขากแคลนนํ้าข้ึนในอนาคต หากไม่มีการบริหารจดัการนํ้าท่ีดี 

                แหล่งนํ้าท่ีสาํคญัในประเทศไทย ไดแ้ก่ แม่นํ้าสายสาํคญัในภาคต่างๆ เช่นแม่นํ้าปิง แม่นํ้ายม น่านในภาคเหนือ 
แม่นํ้าเจา้พระยาในภาคกลาง แม่นํ้าแม่กลองในภาคตะวนัตก เป็นตน้นอกจากน้ียงัมีเข่ือนในภาคต่างๆ ทัว่ประเทศเพ่ือเกบ็กกั
นํ้าไวใ้ชใ้นหนา้แลว้ 

        ตารางแสดงปริมาณนํา้ฝนเฉลีย่ตามภาค พ.ศ. 2542 – 2546 

ภาค ปริมาณนํ้าฝน ปริมาณนํ้าฝน ปริมาณนํ้าฝน ปริมาณนํ้าฝน ปริมาณนํ้าฝน



เฉล่ีย พ.ศ.2542 
(มม.) 

ภาคเหนือ 1,339 1,334.1 1,376.8 1,469 1,073 

ภาคกลาง 1,501.7 1,341.4 1,238.7 1,241.2 1,252.4 

ภาคตะวนัออก 2,501.7 1,998.5 1,488.6 1,665.2 1,757.2 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 1,540.6 1,671.7 1,488.6 1,620.3 1,314.5 

ภาคใตฝ่ั้งตะวนัตก 2,237.2 2,281.2 2,015.6 1,589.3 1,784.9 

ภาคใตฝ่ั้งตะวนัตก 3,026.0 2,808.8 2,958.9 2,361.2 2,689.6 

ทัว่ราชอาณาจกัร 1,829.6 1,813.0 1,707.3 1,607.9 1,525.9 

ท่ีมา : กรมอุตอนิยมวทิยากระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 

                        1. การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรนํา้นํ้า เป็นส่วนประกอบท่ีสาํคญัของส่ิงมีชีวิตโดยเฉพาะมนุษยท่ี์มีนํ้าเป็น
ส่วนประกอบ ของร่างกายส่วนใหญ่ และองคป์ระกอบท่ีสาํคญัของระบบนิเวศดว้ย นอกจากน้ี ทรัพยากรนํ้ายงัมีประโยชน์
ต่อประชาชนคนไทย ดงัน้ี 

                       1. ใชใ้นการอุปโภคบริโภค เช่น ใชเ้พ่ือการด่ืม ชาํระลา้งทาํความสะอาด เป็นตน้ 

                      2.  ใชใ้นการเพาะปลกู เช่น ใชใ้นการทาํนา ทาํสวน ทาํไร่ ปลกูผกั เป็นตน้ 

                      3. ใชใ้นภาคอุตสาหกรรม เช่น ใชเ้ป็นส่วนหน่ึงของผลิตภณัฑ ์ใชใ้นการระบายความร้อนใหก้บัเคร่ืองจกัร ใช้
ในภาคอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและบริการ เป็นตน้ 

                   4. ใชใ้นการผลิตนํ้าประปาและการผลิตกระแสไฟฟ้า ซ่ึงเป็นการผลิตท่ีมีตน้ทุนตํ่า ทั้งไม่ก่อใหเ้กิดมลพิษต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม 

                    5.  ใชใ้นการคมนาคมขนส่ง แมว้า่ปัจจุบนัการคมนาคมทางนํ้าจะลดลงมาแลว้แต่ยงัมีบางชุมชนยงัคงใชใ้นการ 
เดินทางและการขนส่งทางนํ้าอยู ่โดยเฉพาะการขนส่งระหวา่งประเทศ เช่น แม่นํ้าโขง เป็นตน้ 

                  6.  ใชก้ารเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้า แหล่งนํ้านอกจากจะเป็นแหละเพาะพนัธ์ุสัตวน์ํ้าแลว้ยงัใชใ้นการเพาะเล้ียงสัตว ์ย ํ้า
เพ่ือสร้างรายได ้

                    7.    ใชใ้นดา้นของการนนัทนาการ เพ่ือพกัผอ่นหยอ่นใจ และการเล่นกีฬา เช่นการแข่งขนักีฬาทางนํ้า ใชเ้ป็นท่ี
พกัผอ่นทางชายหาด 

                    2.   สถานการณ์ทางนํา้ การ เปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศโลกส่งผลใหป้ริมาณนํ้าฝนมีความแปรปรวนมากข้ึน 
ในขณะท่ีความตอ้งการใชน้ํ้ าในการอุปโภคบริโภค ในภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมมีมากข้ึน โดยเฉพาะในฤดูแลง้



มกัจะมีความตอ้งการใชน้ํ้ าในดา้นต่างๆ มากกวา่ปริมาณนํ้าตน้ทุนท่ีมีอยู ่ ถึงแมว้า่ทรัพยากรนํ้าจะเป็นทรัพยากรหมุนเวยีน 
แต่ประเทศไทยไม่สามารถสร้างแหล่งกกัเกบ็นํ้าไดเ้พียงพอ ดงันั้น จึงควรใชน้ํ้าอยา่งประหยดั 

1.3 ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า 

        ป่าไมเ้ป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีสาํคญัของมนุษย ์เน่ืองจากเป็นแหล่งอาหาร ยารักษาโลกและยงัสามารถนาํมาสร้างเป็น
ท่ีอยูอ่าศยั อุปกรณ์เคร่ืองใชอี้กดว้ย ประเทศไทยตั้งอยูใ่นภมิูภาคของโลกท่ีอุดมสมบูรณ์ ไปดว้ยป่าไม ้ ดงัจะเห็นไดว้า่เม่ือ
ประมาณ 40 ปีท่ีแลว้ ประเทศไทยมีพ้ืนท่ีป่าไมอ้ยูถึ่ง 171 ลา้นไร่ (ร้อยละ 53 ของพื้นท่ีประเทศทั้งหมด 320 ลา้นไร่) กระทัง่
จากรายงานของกรมป่าไมใ้น พ.ศ. 2551 พ้ืนท่ีป่าไมล้ดลงเหลือ 99.15 ลา้นไร่ เท่านั้นและการลดลงของพ้ืนท่ีป่าไมน้ั้น ยงัส่ง
ผงกระทบต่อการลดลงของจาํนวนสัตวป่์าอีกดว้ย 

        จากนั้นนโยบายเพิ่มปริมาณป่าไมด้ว้ยการเพ่ิมพ้ืนท่ีอนุรักษแ์ละส่งเสริมการ ปลกูป่า อีกทั้งการประกาศปิดป่า ตั้งแต่ 
พ.ศ. 2532 เป็นตน้มาส่งผลใหพ้ื้นท่ีป่าไมมี้ปริมาณเพ่ิมข้ึน แต่การลกัลอบตดัไมแ้ละล่าสัตวก์ย็งัมีอยูอ่ยา่งต่อเน่ือง 

ตารางแสดงชนิดของป่าไม้ในประเทศไทย 

ชนิด บริเวณทีพ่บ พชืพรรณธรรมชาติ 

ป่าดิบช้ืน บริเวณฝนตกชุก ภาคใตแ้ละภาคตะวนัออก ยาง ตะเคียง ปาลม์ หวาย ไผ ่เถาวลัย ์

ป่าดิบแลง้ ทุกภาคของประเทศ มะค่าโมง ตะเคียงหิน ปาลม์ หวาย ขิง ข่า 

ป่าดินเขา ภาคเหนือและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ไมว้งศก่์อ สน สามพนัปี พญาไม ้อบเชย 

ป่าสน ภาคเหนือและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ สน พลวง เตง็ รัง 

ป่าชายเลน บริเวณชายทะเลท่ีเป็นโคลน คือ ชายฝ่ังอ่าวไทย 
ชายฝ่ังทะเลตะวนัออกและตะวนัตก 

โกงกาง แสม ลาํพ ู

ป่าเบญจพรรณ ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ สัก แดง ประดู่ มะค่าโมง กก ไผ ่

ป่าพรุ ริมฝ่ังทะเลท่ีมีนํ้ าขงัและบริเวณปากแม่นํ้าในภาคใต ้
(โดนเฉพาะจงัหวดันราธิวาส) 

จิก อินทนิลนํ้า อบเชย หวาย หมากแดง 

1.  การใช้ประโยชน์ มนุษยรู้์จกัใชป้ระโยชน์จากป่าไมม้าเป็นเวลายาวนาน และไดรั้บประโยชน์จากป่าไม ้ ทั้งโดยตรงและ
โดยออ้ม ดงัน้ี 

       1.  การใชไ้มเ้ป็นวสัดุก่อสร้างและใชส้อย การใชไ้มส้ร้างบา้นเรือน อุปกรณ์ใชส้อย อ่ืนๆเช่น ตู ้ โต๊ะ และเคร่ืองมือ
เคร่ืองครัวใชใ้นชีวิตประจาํวนั นอกจากนั้นยงัรวมถึงการใชผ้ลผลิต อ่ืนๆ จากตน้ไม ้เช่น ยางไม ้สีจากเปลือก ราก ใบ เมลด็
ของพืช เป็นตน้ 

   2.  ใชเ้ป็นอาหารและยารักษาโรค ส่วนต่างๆ ของพืช เช่น ราก ลาํตน้ ใบ ดอกและผลไดใ้ชเ้ป็นอาหารและยารักษาโรค 
รวมทั้งยงัสกดัเอายางหรือส่วนสาํคญัของพืชมาผลิตเป็นยารักษาโรคไดด้ว้ย 



    3.  ใชเ้ป็นเช้ือเพลิง ตน้ไม ้ถกูตดัมาใชเ้ป็นเช้ือเพลิงสาํหรับหุงตม้ ประกอบอาหารและเป็นเช้ือเพลิงเพื่อกิจการอ่ืนๆ เช่น 
ท่ีพกั เผาไล่แมลง รวมทั้งนาํไมแ้ละยางมาเป็นแสงสวา่งในเวลากาลคืน 

   4.  ช่วยลดโลกร้อน ตน้ไมจ้ะช่วยนาํคาร์บอนไดออกไซดใ์นอากาศมาใช ้ และใหอ้อกซิเจนออกไป จึงช่วยลดภาวะโลก
ร้อนได ้นอกจากนั้นตน้ไมย้งัใหค้วามชุ่มช่ืนแก่อากาศ จึงมีส่วนช่วยใหมี้ฝนตกดว้ย 

  5. ช่วยป้องกนัภยัธรรมชาติ ตน้ไมช่้วยลดชะลอความเร็วของลม และชะลอความเร็วของกระแสนํ้า หากเกิดพายแุละนํ้า
ไหลท่วมท่ีรุนแรง ทั้งยงัลดความสูญเสียของหนา้ดินและการสูญเสียทรัพยากรจากป่าอ่ืนๆ จากการไหลของกระแสนํ้าได้
ดว้ย 

   6. เป็นท่ีอยูอ่าศยัของสัตว ์ตน้ไมห้รือป่าไมเ้ป็นท่ีอยูห่รือบา้นของสัตวป่์า และยงัเป็นอาหารแก่สัตวท่ี์อาศยัในป่าดว้ย 

มนุษยรู้์จกันาํสัตวป่์ามาใชป้ระโยชน์ ดงัน้ี 

1. อาหารและยา เน้ือและอวยัวะส่วนต่างๆ ใชเ้ป็นอาหาร และอวยัวะ เช่น เลือด เขา หนงั นาํมาทาํยารักษาโรคหรือยา
บาํรุงกาํลงั 

2. เคร่ืองนุ่งห่มและเคร่ืองประดบัใชห้นงัหรือขนมาทาํเป็นเคร่ืองนุ่งห่ม เขา กระดูก ขน หนงั นาํมาทาํเคร่ืองประดบั 
เป็นตน้ 

3. สร้างความสมดุลใหก้บัระบบนิเวศ สัตวป่์าจะช่วยกาํจดัศตัรูพืช เช่น หนอน แมลง หนู ท่ีทาํลายพืชป่า ทั้งยงั
กระจายพนัธ์ุพืชจากการกินเมลด็พืช แลว้ถ่ายมูลไวท่ี้อ่ืนกจ็ะกระจายพนัธ์ุพืชต่อไป และมูลของสัตวย์งัช่วยใหดิ้น
อุดมสมบูรณ์ดว้ย 

4. สัญญาเตือนภยัธรรมชาติ สัตวป่์าจะมีสัญชาตญาณรับรู้ภยัธรรมชาติ ท่ีเกิดข้ึนลว้งหนา้ เช่นการส่งเสียงร้อง การ
อพยพยา้ยถ่ินเม่ือจะเกิดภยัธรรมชาติ ทาํใหม้นุษยไ์ดส้ังเกตและเรียนรู้จากการหนีภยัของสัตว ์นาํมาใชป้้องกนัภยัท่ี
จะเกิดข้ึนกบัตนเอง 

             2. สถานการณ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า เน่ือง จากประเทศไทยอยูใ่นเขตอากาศร้อนช้ืน พืชและสัตวใ์นประเทศ
จึงมีความหลากหลาย  สภาพแวดลอ้มมีระบบนิเวศ ทีสลบัซบัซอ้น มีความเช่ือมโยงสัมพนัธ์กนักบัระบบนิเวศในภมิูภาค
และในโลก ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัชีวติมนุษยน์ั้น คนไทยรู้จกัการใชป้ระโยชน์จากสัตวป่์ามานาน แต่เน่ืองจาก
สภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงลานจาํนวนมากท่ียงัพ่ึงพิงการใช ้ประโยชน์จากสัตวป่์าอยู ่ 

1.3       แร่และพลงังาน 

       ในประเทศไทยไดมี้การนาํแร่มาใชเ้ป็นเวลานาน โดยเฉพาะดีบุก ตะกัว่ เหลก็ ทองแดงและทอง ในปัจจุบนักไ็ดมี้การ
นาํแร่ต่างๆ มาใช ้ทั้งแร่โลหะ อโลหะ และเช้ือเพลง ดงัตาราง 

 

 



ตารางแสดงชนิดแหล่งแร่และประโยชน์ของแหล่งแร่ในประเทศไทย 

ชนิดของแร่ แหล่งผลติแร่สําคญั ประโยชน์ 

แร่โลหะสําคัญ 

ดีบุก (Tin) จงัหวดัภเูกต็ พงังา ยะลา เชียงใหม่ กาญจนบุรี และ
นครศรีธรรมราช 

ใชใ้นการเคลือบโลหะต่างๆ เช่น ฉาบแผน่เหลก็ทาํกระป๋อง
บรรจุอาหาร ใชท้าํอุปกรณ์ในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและ
อิเลก็ทรอนิกส์ ชุบสังกะสีมุงหลงัคา เป็นตน้ 

ตะกัว่ (Lead) จงัหวดักาญจนบุรี และเลย ใชท้าํขั้วและแผน่เซลลแ์บตเตอร่ี ตะกัว่บดักรี ท่อนํ้า กระสุน
ปืน สะพานไฟ เคลือบภาชนะ เป็นตน้ 

สังกะสี (Zinc) จงัหวดัตาก กาญจนบุรี เชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอน ทาํสังกะสีมุงหลงัคา เคลือบแผน่เหลก็ กระป๋อง เป็นตน้ 

เหลก็ (Iron) จงัหวดันครสวรรค ์เพชรบูรณ์ อุทยัธานี นครราชสีมา 
เลย ประจวบคีรีขนัธ์ และนครศรีธรรมราช 

ใชใ้นอุตสาหกรรมเหลก็กลา้ และเหลก็แปรรูป 

แมงกานีส (Manganese) จงัหวดัเลย เชียงราย เชียงใหม่ ลาํพนู ใชใ้นอุตสาหกรรมเหลก็กลา้ โลหะผสม โลหะเช่ือม 
ถ่านไฟฉาย เป็นตน้ 

พลวง (Antimony) จงัหวดักาญจนบุรี ตาก ลาํปาง แพร่ และสตูล ใชผ้สมตะกัว่ทาํแผน่กริดแบตเตอร่ี ผสมตะกัว่และดีบุกทาํ
ตวัพิมพ ์และโลหะผสมบดักรี หุม้สายโทรศพัท ์สายขนาด
ใหญ่ทาํหมึกพิมพโ์รเนียว ใชใ้นการแพทย ์เป็นตน้ 

ทองแดง (Copper) จงัหวดัฉะเชิงเทรา และเลย ใชใ้นอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น สายไฟฟ้า วทิย ุโทรทศัน์ 
เคร่ืองจกัรกล เคร่ืองมือวทิยาศาสตร์โทรเลข 

ทงัสเตนหรือวลุแฟรม 
(Tungsten) 

จงัหวดักาญจนบุรี ตาก และเพชรบุรี ใชผ้สมเหลก็กลา้ ทาํเคร่ืองจกัรกล ใบมีด ตะไบ ใส้หลอดไฟ
ฟ้า 

ทองคาํ (Gold) จงัหวดัพิจิตร และนราธิวาส ใชท้าํเคร่ืองประดบั ใชแ้ทนเงินตรา ใชเ้ป็นหลกัประกนั
ทางการคลงั ทาํเคร่ืองมือวทิยาศาสตร์และทนัตกรรม 

ยปิซมั (Gypsum) จงัหวดันครสวรรค ์พิจิตร สุราษฎร์ธานี และ
นครศรีธรรมราช 

ใชท้าํปูนซีเมนต ์ปูนปลาสเตอร์ ดินสอ แผน่ยปิซมั ปุ๋ย อดัยาง 

หินปูน (Limestone) จงัหวดัสระบุรี นครศรีธรรมราช เพชรบุรี ราชบุรี 
และนครศรีธรรมราช 

ใชใ้นอุตสาหกรรมปูนซีเมนต ์อุตสาหกรรมฟอกหนงั หิน
ก่อสร้าง อุตสาหกรรมแกว้ สารเคมีผงซกัฟอก เป็นตน้ 

หินดินดาน (Shale) จงัหวดัสระบุรี นครราชสีมา นครศรีธรรมราช และ
สงขลา 

ใชใ้นอุตสาหกรรมรมปูนซีเมนตเ์ป็นส่วนใหญ่ 

 
ชนิดแร่สําคญั แหล่งผลติแร่สําคญั ประโยชน์ของแร่ 

 
แร่อโลหะสําคญั 

 

ดินขาว (Kaolin) จงัหวดัลาํปาง อุตรดิตถ ์ลพบุรี ปราจีนบุรี เพชรบุรี 
ราชบุรี ระยอง นครศรีธรรมราช ระนอง และ
นราธิวาส 

ใชใ้นอุตสาหกรรมเคร่ืองป้ันดินเผา กระเบ้ืองเคลือบ เคร่ือง
สุขภณัฑ ์เป็นตน้ 

 
โดโลไมต ์(Dolomite) จงัหวดัแพร่กาญจนบุรี สุราษฎร์ธานี ใชใ้นการผลิตแมกนีเซียม ซ่ึงใชเ้ป็นวสัดุทนไฟหรือฉนวน 



นครศรีธรรมราช และตรัง 

 
รัตนชาติ (Gemstone) จงัหวดักาญจนบุรี จนัทบุรี และตราด ใชเ้ป็นเคร่ืองประดบั ใชใ้นอุตสาหกรรมการทาํนาฬิกาขนาด

เลก็ 

 
แร่เช่ือเพลงิและพลงังานสําคญั 

 
ลิกไนต ์(Lignite) จงัหวดัลาํปาง เชียงใหม่ พะเยา ลาํพนู ตาก เพชรบุรี 

เลย และกระบ่ี 
ใชเ้ป็นเช้ือเพลิงธรรมชาติท่ีนาํมาใชท้ดแทนนํ้ามนั 

 

ปิโตรเลียม (Petroleum) แหล่งแม่สูน แหล่งสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ แหล่ง
นํ้าพอง จงัหวดัขอนแก่น แหล่งดงมูล จงัหวดั
กาฬสินธ์ุแหล่งภูฮ่อม จงัหวดัอุดรธานี แหล่งสิริกิต์ิ 
จงัหวดักาํแพงเพชร แหล่งปรือกระเทียม แหล่งวดั
แตน จงัหวดัพิษณุโลก แหล่งบึงหญา้ แหล่งบึงม่วง 
จงัหวดักาํแพงเพชรและสุโขทยั แหล่งวเิชียรบุรี 
จงัหวดัเพชรบูรณ์ และพื้นท่ีอ่าวไทย กลุ่มแหล่ง
เอราวณับรรพต สตลู ปลาทอง กะพง ปลาแดง 
จกัรวาล ฟนูาน ตราด ปะการัง ไพลิน และสุราษฎร์ 

ใชเ้ป็นพลงังานเช้ือเพลิง ประกอบดว้ยนํ้ามนัดิบ แก๊ส
ธรรมชาติ และแก๊สธรรมชาติเหลว 

        แร่เป็นทรัพยากรท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ เม่ือนาํมาใชแ้ลว้กจ็ะหมดไปไม่สามารถเกิดข้ึนทดแทนไดอี้ก นอกจากวา่
เม่ือเรานาํมาใชแ้ลว้จะนาํไปดดัแปลง ปรับปรุงเพ่ือนาํไปใชไ้ดอี้กแต่ในปัจจุบนัความตอ้งการในการใชภ้ายในในประเทศ มี
เพ่ิมมากข้ึน โดยเฉพาะในระยะท่ีประเทศมีการขยายตวัทางเศรษฐกิจทาํใหแ้ร่ท่ีมีอยูข่าดแคลน ซ่ึงจะเกิดผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจของประเทศสาํหรับพลงังานซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีสาํคญั ทางเศรษฐกิจและการดาํเนินชีวติในปัจจุบนั ดงัจะเห็นไดจ้าก
ในช่วงท่ีขาดแคลนพลงังานทีการควบคุมปริมาณการผลิตพลงังาน ทาํใหสิ้นคา้ราคาสูงเพราะส่งผลต่อตน้ทุนการผลิตท่ีใช้
พลงังานเป็นเช่ือเพลิง เป็นตน้ 

พลงังานท่ีใชใ้นประเทศไทยแบ่งเป็นประเภทต่างๆ ไดแ้ก่ 

1. พลงังานหมุนเวียน เช่น พลงังานแสงอาทิตย ์ มีใชใ้นทอ้งถ่ินท่ีห่างไกลและหาเช้ือเพลิงอ่ืนไดย้าก เน่ืองจากมี
ตน้ทุนการผลิตสูง พลงังานนํ้าใชใ้นการผลิตกระแสไฟฟ้า โดยมีแหล่งผลิตท่ีสาํคญั เช่น เข่ือนศรีนครินทร์ จงัหวดั
กาญจนบุรี เข่ือนภมิูพล จงัหวดัตาก เป็นตน้ พลงังานความร้อนใตพิ้ภพ สามารถนาํมาพฒันาใชใ้นการผลิต
กระแสไฟฟ้า แหล่งท่ีสาํคญั เช่น แหล่งบา้นโป่งนก-โป่งฮ่อม อาํเภอสันกาํแพง แหล่งบา้นโป่งนํ้าร้อน อาํเภอบา้น
โป่งนํ้าร้อน อาํเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่ เป็นตน้ พลงังานชีวมวล เป็นพลงังานท่ีไดแ้ละสัตว ์ เช่น การใชฟื้นและ
ถ่านการหุงตม้แก๊สชีวภาพ แอลกอฮอล ์นํ้ามนั เป็นตน้ ซ่ึงในอนาคตประเทศไทยสามารถจะพฒันาเพ่ือนาํไปใชไ้ด้
มากยิง่ข้ึน เน่ืองจากมีผลผลิตทางการเกษตรซ่ึงเป็นตน้กาํเนิดของพลงังานชีวมวลอยูม่ากมาย 

2.   พลงังานท่ีใชแ้ลว้หมดไป เป้นพลงังานท่ีเกิดจากการทบัถมของพืชและสัตวท่ี์อยูใ่ตผ้ิวโลกนบัร้อยลา้นปี ซ่ึงเป็น
พลงังานหลกัท่ีใชใ้นปัจจุบนั เช่น ถ่านหิน ปิโตรเลียม เป็นตน้ 

3. พลงังานไฟฟ้า ในระยะแรกมีการผลิตไฟฟ้าจากปิโตรเลียม ต่อมาพฒันามาใชถ้่านหิน พลงังานนํ้า แก๊สธรรมชาติ 
แสงอาทิตย ์ และพลงังานความร้อนใตพิ้ภพไฟฟ้าทีความสาํคญัต่อวธีิการดาํเนินชีวิต และไฟฟ้าในระบบใหญ่ท่ี



ผลิตข้ึนไดถ้กูนาํไปใชอ้ยา่งกวา้งขวาง ทั้งการใชภ้ายในอาคารบา้นเรือน ใชเ้พ่ือการเกษตร อุตสาหกรรม การ
คมนาคม การแพทย ์เป็นตน้ 

 

4.2  วกิฤตการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อมในประเทศไทย 

                         ปัจจุบนัประเทศไทยตอ้งเผชิญกบัวกิฤตการณ์ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวด ลอ้มและนบัวนั
วกิฤตการณ์ต่างๆ กย็ิง่ทวคีวามรุนแรงมากข้ึน ส่งผลกระทบทั้งโดยออ้มต่อประชากร รวมถึงการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ 

               1.วกิฤตการณ์เกีย่วกบัทีด่นิและทรัพยากรดนิ 

จากความจาํกดัของท่ีดิน การเปล่ียนแปลงสภาพการใชท่ี้ดิน การใชท่ี้ดินไม่เหมาะสมกบัสมรรถนะของท่ีดิน และการจดั
ระเบียบการใชท่ี้ดินท่ีไม่ถกูตอ้งของผูค้รองท่ีดินสาเหตุต่างๆ เหล่าน้ีลว้นเป็นวิกฤตการณ์เก่ียวกบัท่ีดิน และจะเป็นปัญหา
ของประเทศมากยิง่ข้ึนหากไม่มีมาตรการแกไ้ขท่ีถกูตอ้งเหมาะสม โดยวิกฤตการณ์เก่ียวกบัท่ีดินของประเทศไทย มีดงัน้ี 

              1.1ความจํากดัของจํานวนทีด่นิ  ประเทศไทย มีพ้ืนท่ีอยูป่ระมาณ 320 ลา้นไร่ โดยเป็นทั้งพ้ืนท่ีท่ีใชเ้ป็นท่ีอาศยั เป็น
พ้ืนท่ีทาํการเกษตรและอุตสาหกรรม เป็นพ้ืนท่ีป่าและท่ีดินร้างวา่งเปล่า ในขณะท่ีจาํนวนประชากรของประเทศเพ่ิมข้ึนจาก 
18 ลา้นคน ใน พ.ศ. 2490 เป็น 64 ลา้นคนใน  พ.ศ. 2552 การพฒันาประเทศทาํใหชุ้มชนเมืองขยายตวัเขา้ไปในพ้ืนท่ี
เกษตรกรรม เช่น การขยายของกรุงเทพ ทาํใหบ้ริเวณพ้ืนท่ีฝ่ังธนบุรีท่ีเคยเป็นสวนผลไมแ้ละนาขา้วหมดไป เป็นตน้ และใน
ส่วนของการพฒันาเศรษฐกิจท่ีมีการเร่งเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรเช่น ขา้ว ยางพารา ออ้ย มนัสาํปะหลงั เป็นตน้ ทาํใหมี้การ
บุกรุกพ้ืนท่ีป่า โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีภาคเหลือ ไดแ้ก่ จงัหวดัเชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน พ้ืนท่ีไมบ้ริเวณเหล่านั้นกลายพ้ืนท่ี
เกษตรกรรม ความตอ้งการท่ีดินทั้งใช ้เป็นตน้ ท่ีอยูอ่าศยั ชุมชน และใชเ้พ่ือการเพาะปลูกจึงสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ในขณะท่ี

ท่ีดินหรือพ้ืนท่ีของประเทศไม่สามารถเพิ่มข้ึนได้  
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               1.2การเปลีย่นสภาพการใช้ทีด่นิ ปริมาณ พ้ืนท่ีทางการเกษตรของประเทศท่ีเพ่ิมมากข้ึนโดยการเปล่ียนสภาพท่ีดิน
ท่ีเป็น ป่าไมโ้ดยใน พ.ศ. 2523 มีพ้ืนท่ีทาํการเกษตรเพียง 147.1 ลา้นไร่ คร้ังต่อมาใน พ.ศ. 2551 พ้ืนท่ี ทาํการเกษตรได้
เพ่ิมข้ึนเป็น 170.2 ลา้นไร่  จึงเป็นไปไดว้า่พ้ืนท่ีทาํการเกษตรท่ีเพ่ิมข้ึนประมาณ 23 ลา้นไร่นั้น เป็นบุกรุกเขา้ไปในพื้นท่ีป่า
ไม ้ดงัจะเห็นไดจ้ากพื้นท่ีป่าไมใ้นภาคเหนือ เช่น จงัหวดัเชียงราย ลาํปาง แพร่ น่าน เป็นตน้ ลว้นนาํมาเป็นพ้ืนท่ีทาํสวน ทาํ
ไร่ และทาํนาเป็นส่วนมาก ในส่วนของท่ีดินท่ีใชเ้ป็นชุมชน กเ็ช่นเดียวกนั พ.ศ. 2523 มีพ้ืนท่ีชุมชนเพียง 1.4 ลา้นไร่ และ
ต่อมาใน พ.ศ. 2551 ไดเ้พ่ิมพ้ืนท่ีเป็น 14.4 ลา้นไร่ การเปล่ียนแปลงสภาพการใชท่ี้ดินดงักล่าวทาํใหพ้ื้นท่ีป่าไมแ้ละพ้ืนท่ีวา่ง 
เปล่าลดลง ซ่ึงจะมีผลกระทบต่อระบบนิเวศและวกิฤตการณ์โลกร้อนท่ีอยูใ่นปัจจุบนั 

              1.3 การพฒันาอุตสาหกรรมชุมชนและสาธารณูปโภค การ พฒันาอุตสาหกรรมนบัตั้งแต่การเปล่ียนแปลงท่ีตั้งของ
โรงงานจากในเมืองไปอยู ่เมืองนอก เช่น จากในกรุงเพทมหานครไปอยูบ่ริเวณรังสิต บริเวณจงัหวดัปทุมธานี และอาํเภอ
บางปะอิน อาํเภอวงันอ้ย จงัหวดัพระนครศรีอยธุยารวมทั้งการไปจดัตั้งนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ เช่นบริเวณแหลงฉบงั 
จงัหวดัชลบุรี และบริเวณมาบตาพดุ จงัหวดัระยอง ลว้นเป็นการเขา้ไปบุกรุกพ้ืนท่ีเกษตรกรรมท่ีมีอยูก่่อน เม่ือมีการขยายตวั
ของการใชพ้ื้นท่ีอุตสาหกรรมออกไป ชุมชนกข็ยายตามไปดว้ย คือ เป็นบา้นจกัสรรร้านคา้สถานบริการรวมทั้ง
สาธารณูปโภค เช่น ถนน นํ้าประปา ไฟฟ้า การส่ือสารและสถานท่ีราชการต่างกต็อ้งขยายตามไปดว้ย การพฒันาดงักล่าว
ลว้นทาํใหท่ี้ดินท่ีมีอยูอ่ยา่งจาํกดัยิง่ขาดแคลนยิง่ข้ึน หรือไม่กเ็กิดการบุกรุกไปใชพ้ื้นท่ีป่าไมแ้ละพ้ืนท่ีวา่งเปล่าต่อไปอีก 

              1.4การขาดกรรมสิทธ์ิถือครองทีด่ิน ผู ้ท่ีถือครองท่ีดินท่ีเป็นผูมี้กรรมสิทธ์ิท่ีดินตามกฎหมายนั้นมีเป็นส่วนนอ้ย ผู ้
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมมกัเป็นผูเ้ช่าท่ีดินทาํกิน หรือไม่กเ็ขา้ไปใชป้ระโยชน์จากท่ีดินโดยรัฐยงัไม่สามารถมอบ
กรรมสิทธ์ิท่ีดิน ใหไ้ดอ้ยา่งถกูตอ้งตามกฎหมาย ทาํใหไ้ม่สามารถพฒันาท่ีดินท่ีจะนาํไปใชป้ระโยชน์ไดเ้ตม็ศกัยภาพ 
หรือไม่กข็าดความรู้ความเขา้ใจในการครอบครองท่ีดิน จนเกิดการฟ้องร้องใหอ้อกจากพื้นท่ี เช่น กรณีของชาวบา้นจงัหวดั
เชียงใหม่ ลาํพนู ถกูศาลตดัสินใหอ้อกจากท่ีดิน เม่ือเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2553 เป็นตน้ นอกจากน้ียงัมีกรณีการออกโฉนด
ท่ีดินมนท่ีสาธารณะ ซ่ึงมีตวัอยา่งท่ีจงัหวดัลาํพนูจาํนวนหลายพนัไร่ กรณีดงักล่าวก่อใหเ้กิดความขดัแยง่และการร้องเรียง
ของชาวบา้นเกิดข้ึนในหลาย พ้ืนท่ีโดยเฉพาะพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนบน 

             1.5ปัญหาการถือครองทีด่นิ การบุกรุก ท่ีดินของรัฐทั้งท่ีเป็นพ้ืนท่ีป่าไมแ้ละท่ีสาธารณะประโยชน์ ประชาชนเขา้ไป
อยูอ่าศยัและประกอบอาชีพโดยขาดสิทธิในการครอบครองท่ีดินตาม กฎหมาย หรือการท่ีประชาชนเขา้ไปครอบครองอยา่ง
ถกูตอ้งแต่รัฐประกาศใหเ้ป็นท่ีดินของ รัฐในภายหลงั ทาํใหเ้จา้หนา้ท่ีของรัฐในภายหลงั ทาํใหเ้จา้หนา้ท่ีของรัฐและ
ประชาชนเกิดความขดัแยง้กนั และนอกจากน้ีท่ีดินท่ีเป็นท่ีอยูอ่าศยัมนัไม่มีการโอนกรรมสิทธ์ิอยา่งถกู ตอ้ง เม่ือระยะเวลา
ผา่นมานาน ทาํใหไ้ม่สามารถระบุสิทธ์ิของผูถื้อครองไดอ้ยา่งถกูตอ้ง ก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ระหวา่งประชาชนกบัประชาชน



ดว้ยกนัเองนอกจากนั้นในการ จดัรังวดัตรวจสอบท่ีดินตามเอกสารดั้งเดิมมกัจะปรากฏพ้ืนท่ีดินทบัซอ้นกนั ซ่ึงทาํใหเ้กิด

ความขดัแยง้ไดเ้ช่นกนั  

            1.6การเกดิภัยธรรมชาติ  ภยัธรรมชาติท่ีมกั เกิดข้ึนในประเทศไทยและก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพยสิ์น
ของ ประชาชน ท่ีสาํคญั ไดแ้ก่ นํ้าท่วมรวมทั้งการพดัเอาดินโคลนไหลไปทาํความเสียหายแก่ชีวิตบา้นเรือน สาธารณูปโภค 
และผลผลิตทางการเกษตร เช่น ใน พ.ศ. 2548 ท่ีอาํเภอลบัแล อาํเภอนํ้าปาด และอาํเอเมือง จงัหวดัอุตรดิตถ ์ทาํใหเ้กิดความ
เสียหายนบัพนัลา้นบาท ส่วนในพ้ืนท่ีอ่ืนๆ เช่น จงัหวดัเพชรบูรณ์  น่าน แพร่ สุโขทยั พิจิตร เป็นตน้ กเ็กิดนํ้าท่วมสร้างความ
เสยหายทุกปี นอกจากน้ีพายฤุดูร้อนกม็กัจะเกิดในช่วงเดือนเมษายน ท่ีอากาศร้อนจดั จนเป็นภยัต่อบา้นเรือนและทรัพยสิ์น
เป็นจาํนวนมาก 

             1.7แผ่นดนิทรุดตวั บริเวณพ้ืนท่ีท่ีมีการ ใชน้าํบาดาลมาก เช่น พ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ นนทบุรี และ
ปทุมธานี ไดมี้การนาํนํ้าบาดาลข้ึนมาใชอ้ยา่งต่อเน่ืองมากวา่ 30 ปีโดย เฉพาะพื้นท่ีบริเวณยา่นรามคาํแหง บางนา และใน
จงัหวดัสมุทรปราการ แผน่ดินไดท้รุดตวัลงแลว้กวา่ 1 เมตร และยงัทรุดตวัลงอยา่งต่อเน่ือง จนทาํใหภ้าครัฐตอ้งกาํหนด
มาตรการหา้มขดุเจาะนํ้าบาดาลข้ึนมาใช ้และใหใ้ชน้ํ้ าผิวดิน (นํ้าในแม่นํ้า) มาทาํประปาใหบ้ริการเพ่ิมมากข้ึน 

พ้ืนท่ีท่ีเส่ียงต่อการเกิดการทรุดตวัหรือดินถล่มระดบัสูงมีอยูท่ ัว่ ภูมิภาคและหลายหมู่บา้น เช่น จงัหวดัเพชรบูรณ์ท่ีอาํเภอ
เมือง อาํเภอชนแดน และอาํเภอบึงสามพนั จงัหวดัเชียงรายท่ีอาํเภอเมือง อาํเภอแม่จนั และอาํเภออ่ืนๆ จงัหวดัน่านท่ีอาํเภอ
ปัว อาํเภอท่าวงัผาอาํเภอเมือง และอาํเภออ่ืนๆ จงัหวดักาญจนบุรี อาํเภอทองผาภูมิ จงัหวดัอุดรธานี ท่ีอาํเภอนายงู และอาํเภอ
นํ้าโสม จงัหวดันราธิวาส ท่ีอาํเภอสุคิริน อาํเภอศรีสาคร อาํเภอสุไหงปาดี และอาํเภออ่ืนๆ 

            1.8  ดนิขาดความอุดมสมบูรณ์ หมายถึงดินท่ี มีธาตุอาหารสาํหรับพืชตํ่า หรือมีธาตุอาหารแต่พืชไม่สามารถนาํ
สารอาหารไปใชไ้ดท้ั้งน้ีอาจจะเกิดการยดึ ตวัแน่น การเกิดสภาวะกรดจดั เคม็จดั การถกูชะลา้งการใชท่ี้ดินโดยขาดการ
บาํรุงรักษา และการปลกูพืชผกัซํ้ าซาก 
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ดินเปร้ียวเป็นดินท่ีมีค่า pH ตํ่ามาก ทาํใหธ้าตุอาหารพืชไม่สามารถละลายออกมาใชป้ระโยชน์ได ้ประโยชน์ได ้ประเทศไทย
มีดินเปร้ียวประมาณ 9.4 ลา้นไร่ อยูใ่นภาคกลางประมาณ 5.6 ลา้นไร่ เช่นบริเวณจงัหวดัปทุมธานี นครนายก ปราจีนบุรี 
ฉะเชิงเทรา และชลบุรี และเป็นบริเวณพ้ืนท่ีฝ่ังทะเลตะวนัออกเฉียงใตแ้ละฝ่ังทะเลตะวนัออกของภาคใต ้อีกประมาณ 3.8 
ลา้นไร่ 

ดินเคม็เป็นดินท่ีมีปริมาณเกลือท่ีละลายนํ้าไดม้ากเกินไป บริเวณพ้ืนท่ีดินเคม็ส่วนใหญ่อยูใ่นภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
ประมาณ 4.3 ลา้นไร่ เช่น จงัหวดันครราชสีมา ขอนแก่น มหาสารคาม เป็นตน้ ส่วนดินเคม็บริเวณชายฝ่ังทะเลภาคใตแ้ละ
ภาคตะวนัออก มีพ้ืนท่ีประมาณ 3.7 ลา้นไร่ 

ดินเส่ือมโทรม เป็นดินท่ีตอ้งมีการจดัการปรับปรุงเป็นพิเศษจึงจะใชเ้พาะปลกูได ้เช่นดินทรายมีพ้ืนท่ีประมาณ 6 ลา้นไร่ อยู่
ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  3 ลา้นไร่ นอกนั้นกระจายอยูใ่นภาคต่างๆ ดินทรายดานมีพ้ืนท่ีประมาณ 6 แสนไร่ พบมากใน
ภาคใตแ้ละภาคตะวนัตก ดินลูกรังและดินต้ืนมีอยูป่ระมาณ 52 ลา้นไร่ เป็นดินท่ีไม่อุม้นํ้าและขาดอุดมสมบูรณ์ และดินเมือง
ร้างเป็นดินท่ีในบริเวณท่ีทาํเหมือนมาก่อน พบมากในภาคใต ้เช่นจงัหวดัพงังา ภูเกต็ ระนอง และสงขลา ภาคตะวนัออกพบ
ทัง่หวดัจนัทบุรีและตราด 

2. วกิฤตการณ์ทรัพยากรนํา้ 

วกิฤตการณ์ทรัพยากรนํ้า เกิดจากสาเหตุหลกัๆ ดงัน้ี 

               2.1 การขาดแคลนนํา้ การเพ่ิมจาํนวน ประชากร การเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรและอุตสาหกรรม รวมถึงการเพิ่ม
ปริมาณการใชน้ํ้ าของครอบครัวและชุมชน ทาํใหเ้กิดการขาดแคลนนํ้า โดยเฉพาะในฤดูแลง้พบวา่ เกิดการขาดแคลนนํ้าท่ีจะ
ใชท้าํนํ้าประปาในหลายพ้ืนท่ี รวมทั้งขาดแคลนนํ้าในการใชเ้พาะปลกูและอุตสาหกรรมดว้ยเช่น ในจงัหวดัชลบุรี จนัทบุรี 
ตราด ระยอง ปราจีนบุรี เป็นตน้ 

              2.2 นํา้เสียและสารพษิในนํา้ การท้ิงนํ้า เสียจากบา้นเรือนและโรงงานอุตสาหกรรมลงสู่แหล่งนํ้า ทาํใหน้ํ้ าเน่าเสีย 
สัตวน์ํ้ าไม่สามารถดาํรงชีวิตอยูไ่ด ้รวมถึงไม่สามารถนาํมาใชอุ้ปโภคบริโภคหรือใชใ้นการเกษตรได ้เช่นนํ้า ในแม่นํ้า
เจา้พระยา แม่นํ้าท่าจีน และลาํคลองต่างๆ ในกรุงเทพมหานคร เป็นตน้ 

             2.3 นํา้ท่วม เป็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบัพ้ืนท่ีต่างๆ ของประเทศไทยเป็นประจาํทุกปี โดนเฉพาะ.ใน ช่วงฤดูฝนท่ีไดรั้บ
อิทธิพลจากพายตุ่างๆ ในทะเลจีนใต ้ทาํใหพ้ื้นท่ีทางการเกษตรบา้เรือน และทรัพยสิ์นเสียหาย ในบริเวณและพ้ืนท่ีท่ีเกิดนํ้า
ท่วมเป็นประจาํ ไดแ้ก่ จงัหวดัน่าน แพร่ สุโขทยั และพิจิตร นอกจากน้ียงัเป็นพ้ืนท่ีราบลุ่มแม่นํ้าเจา้พระยา คือ จงัหวดั
สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยธุยา ปทุมธานี นนทบุรี และกรุงเทพฯ ท่ีเกิดปัญหานํ้าท่วมเป็นประจาํ 

              2.4 นํา้ทะเลหนุน ในช่วงฤดูร้อนของทุกปี เป็นเวลาท่ีปริมาณนํ้าจากแม่นํ้าไหลลงสู่อ่าวไทยนอ้ยลง ทาํใหท้ะเล
หนุนเขา้มาในลาํนํ้าสายหลกั เช่น แม่นํ้าเจา้พระยา แม่นํ้าท่าจีน เป็นตน้ การท่ีนํ้าทะเลหนุนมาสูง หมายถึง นํ้าเคม็จะเขา้มา
ปะปนกบันํ้าจืด ทาํใหส้ัตวน์ํ้าจืดตายสวนผลไมแ้ละบา้นเรือนเสียหาย รวมถึงประชาชนไม่สามารถใชน้ํ้ าไดโ้ดยเกิดข้ึนริม
แม่นํ้าเจา้พระยา ในจงัหวดัสมุทรปาการ และกรุงเทพฯ อยูทุ่กปี 



             2.5 นํา้บาดาลลงระดบั นํ้าบาดาลหรือนํ้าใต ้ดินไดล้ดระดบัต่างลงในทุกปีของพื้นท่ี จนกลายเป็นท่ีวติกกวา่นํ้าเคม็
จากทะเลไหลเขา้มาแทนท่ีทาํไม่สามารถนาํนํ้าบาดาล ข้ึนมาใชไ้ด ้เช่น ในจงัหวดัสมุทรปราการ นนทบุรี กรุงเทพมหานคร 
มีการขดุเจาะนํ้าบาดาลข้ึนมาใชท้าํใหเ้กิดปัญหาแผน่ดินทรุดตามมาอีกดว้ย 

            2.6 ความตืน้เขินของแหล่งนํา้  เกิดจาก ตะกอน ดินทราย ท่ีถกูพดัมากบักระแสนํ้า เป็นสาเหตุทาํใหแ้หล่งนํ้าต้ืนเขิน 
นํ้าไหลผา่นไปไดช้า้ ทาํใหใ้นช่วงฤดูฝนจะมีปริมาณนํ้ามากจะทาํใหเ้กิดนํ้าท่วม เช่น ลาํนํ้ามูล ในจงัหวดับุรีรัมย ์ลาํนํ้าอิง 
จงัหวดัเชียงราย เป็นตน้ นอกจากน้ีวชัพืชท่ีอยูใ่นแหล่งนํ้า เช่น ผกัตบชวาจะเป็นอุปสรรคต่อการไหลของนํ้า และทาํให้
แหล่งนํ้าต้ืนเขิน บริเวณท่ีมีผกัตบชวาจาํนวนมากจนก่อใหเ้กิดปัญหา เช่น แม่นํ้าท่าจีน จงัหวดันครปฐม แม่นํ้าปราจีนบุรี 

จงัหวดัปราจีนบุรี เป็นตน้  

          3. วกิฤตการณ์เกีย่วกบัแร่และพลงังาน 

แร่และพลงังานมีความจาํเป็นต่อการพฒันาทางดา้นเศรษฐกิจของประเทศ ในปัจจุบนัมีการใชแ้ร่และพลงังานมากข้ึน ซ่ึง
วกิฤตแระและพลงังาน มีดงัน้ี 

              3.1 การขาดแคลนพลงังาน แร่และพลงังาน เป็นทรัพยากรท่ีใชแ้ลว้หมดไป คือ ไม่สามารถเกิดข้ึนมาใหม่ไดใ้หม่
กวา่จะเกิดข้ึนใหม่ตอ้งใชเ้วลานานมาก ทาํใหแ้ร่และพลงังานท่ีใชแ้ลว้หมดไปในอนาคตอนัใกล ้เช่น ถ่านหิน ถา้มีอตัราการ
ใชเ้ช่นปัจจุบนั ถ่านหินกจ็ะหมดไปภายในระยะเวลาไม่นานเม่ือเกิดการขาดแคลนพลงังาน ทาํใหต้อ้งนาํเขา้พลงังานจาก
ต่างประเทศ เช่น นํ้ามนั แก๊สธรรมชาติ ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการเงินของประเทศ ทาํใหไ้ทยตอ้งเสียดลการคา้กบัต่างประเทศ 
และนอกจากน้ีราคาของแร่และพลงังานจะมีความผนัผวนไปตามกระแสเศรษฐกิจและการ เมือง ในส่วนของประชาชนกจ็ะ
ไดรั้บผลกระทบจากราคาสินคา้ท่ีแพงข้ึนตามวตัถุดิบและ ตน้ทุนการผลิต 

              3.2 ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม  การนาํแร่ และพลงังานมาใชจ้ะมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มหากไม่มีระบบป้องกนั
ท่ีดี เช่น การทาํเหมืองแร่ถ่านหิน ทาํใหเ้กิดฝุ่ นละอองในอากาศหรือปนเป้ือนในนํ้าใตดิ้น หรือการทาํเหมืองตะกัว่ทาํให้
แหล่งนํ้าใกลเ้คียงมีปริมาณตะกัว่สูงกวา่ปกติ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามยัของประชาชนท่ีอยูบ่ริเวณใกลเ้คียง เช่น สาร
กาํมะถนัจากการผลิตไฟฟ้าดว้ยถ่านหิน ทาํใหเ้กิดโรคทางเดินหายใจ ระคายเคืองตา เป็นตน้ 
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นอกจากน้ีวิกฤตพลงังานยงัส่งผลกระทบต่อสังคม เช่น การก่อสร้างโรงไฟฟ้าท่ีจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ทาํใหเ้กิดปัญหา
ความขดัแยง้ระหวา่งประชาชนกบัประชาชน กบัผูส้นบัสนุนผูค้ดัคา้นการก่อสร้าง โดยฝ่ายหน่ึงตอ้งการใหท้อ้งถ่ินไดรั้บ
การพฒันา ส่วนฝ่ายหน่ึงกเ็กรงวา่จะเกิดปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้มตามมา นอกจากน้ีมีการเกิดความขดัแยง่ระหวา่งประชาชน
กบัหน่อยงานของรัฐ จนในท่ีสุดรัฐบาลตอ้งระงบัโครงการก่อสร้าง  เป็นตน้ 

4.3   สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อมในภูมิภาคต่างๆ ของโลก 

         สถานการณ์ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในภูมิภาคต่างๆ ของโลก ไดท้าํใหป้ระชากรกวา่ 10 ลา้นคนทัว่
โลกตอ้งอพยพหนีภยัธรรมชาติ ความแหง้แลง้ และความอดยาก โดนเฉพาะประชากรท่ีอยูม่นประเทศเคนยาและเอธิโอเปีย 
ในทวปีแอฟริกา ตอ้งอพยพ เดินทางออกจากบา้นเกิด ประชากรประมาณ 1 ใน 4 ของประชากร หรือประชากร หรือ
ประมาณ 1,200 ลา้นคน มีสภาวะการ ดาํรงชีพในระดบัยากจน ขาดแคลนอาหาร ขาดแคลนอาหาร นํ้า ท่ีอยูอ่าศยั และมี
สุขภาพอนามยัตํ่ากวา่เกณฑม์าตรฐานสถานการณ์ดา้นส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากร ธรรมชาติของโลกท่ีสาํคญั มีดงัน้ี 

                1. สถานการณ์ของทรัพยากรดิน ปัจจุบนัความตอ้งการท่ีจะใชดิ้นภูมิภาคต่างๆ ของโลก เพ่ือเป็นท่ีอยูอ่าศยั ท่ี
สาํหรับเพาะปลูก และการประกอบอาชีพอ่ืนๆ เพ่ิมมากข้ึนนอกจากจะมีการบุกรุกทาํลายพ้ืนท่ีท่ีเป็นป่าไมเ้พ่ือเป็นท่ีอยู ่
อาศยัและเพ่ือการเพาะปลูกแลว้ ท่ีดินท่ีเคยใชเ้ป็นท่ีเพาะปลกูอยูแ่ลว้กถ็ูกใชใ้นการพะปลกูบ่อยคร้ังยิง่ ข้ึน รวมทั้งมีกาใช้
ปุ๋ยเคมี และยาฆ่าแมลง ฆ่าวชัพืช จึงส่งผลใหดิ้นเส่ือมคุณภาพไดเ้ร็วยิง่ข้ึน และในปัจจุบนัยงัมีการใชท่ี้ดินไม่เหมาะสมกบั
คุณภาพของดิน เช่น พ้ืนท่ีอุดมสมบูรณ์ท่ีเหมาะสมกบัการทาํการเกษตรกลบันาํมาสร้างท่ีอยูอ่าศยั ส่วนพ้ืนท่ีแหง้แลง้กลบั
ใชท้าํการเกษตร เป็นตน้ 

       โครงการส่ิงแวดลอ้มของสหประชาชาติระบุวา่ ทัว่โลกมีระดบัปัญหาความเส่ือมโทรมของดินประมาณ 12 ลา้นตาราง
กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 11 ของพื้นท่ีเกษตรกรรมทัว่โลก พ้ืนท่ีดินท่ีเคยมีความอุดมสมบูรณ์ประมาณ 8.1 ลา้นกิโลเมตร ได้
กลายเป็นทะเลทราย การเกิดดินเคม็ทาํใหผ้ลผลิตในเขตประทานลดลง 1 ใน 3 และปัญหานํ้าท่วมขงัผิวดินทาํใหผ้ลผลิต
ลดลง 1 ใน 10 ของผลผลิตทัว่โลก ประเทศเอธิโอเปีย มีปัญหาการกร่อนของดินทาํใหมี้ก่ีสูญเสียหนา้ดินประมาณปีละ 
2,000 ลา้นตนั ส่วนในประเทศไทยมีตะกอนดินถกูชะลา้ง ลงสู่แหล่งนํ้าปีละประมาณ 27 ลา้นตนั 

           2. สถานการณ์ทรัพยากรนํา้ ปัจจุบนั ขาดแคลนนํ้าด่ืม นํ้าใชใ้นครัวเรือนและเพ่ือการเพาะปลกู เป็นปัญหาสาํคญัของ
โลกเน่ืองจากไดเ้กิดปัญหาความแหง้แลง้อยูท่ ัว่ไปในหลาย ประเทศ โดนเฉพาะประเทศในทวปีแอฟริกาและเอเชีย ในหลาย
ประเทศไดส้ร้างเข่ือนช่วยในการควบคุมปริมาณนํ้าใหมี้การกระจายในช่วง ขาดแคลนนํ้าได ้ จํ้าจึงมีไหลสมํ่าเสมอทุกเสมอ
ภาคทุกฤดู แตะขณะเดียวกนักส่็งผลต่อระบบนิเวศแหล่งนํ้า นอกจากปัญหาขาดแคลนนํ้าแลว้ เมืองใหญ่ในหลายประเทศ



ตอ้งประสบปัญหานํ้าเสียทั้งจากบา้นเรือน ชุมชน และโรงงานอุตสาหกรรมไหลไปรวมอยูใ่นแหล่งนํ้า ส่งผลต่อการ

ดาํรงชีวิตของประชาชนโดยทัว่ไป  

         สารพิษท่ีปล่อยสู่บรรยากาศและการใชส้ารพิษในการเกษตร ในท่ีสุดแลว้จะไปรวมกนัในทะเลและมหาสมุทรซ่ึงจะ
เป็นท่ีสะสมของสารพิษและส่ิง ปฏิกลูท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกเช่น ทะเลสาบในอเมริกาเหนือและสแกนดิเนเวยีมีความเป็นกรด
สูงจนทาํใหป้ลาตาย รวมทั้งบริเวณฝ่ังทะเลของประเทศแถบมหาสมุทรแปซิฟิก มีการพบปลาขนาดใหญ่วา่ยเขา้มาตายตาม
ชายฝ่ังอยูเ่สมอ ซ่ึงสันนิษฐานวา่หนีสภาพนํ้าท่ีเป็นพิษข้ึนมา หรือแมแ้ต่นํ้าบาดาลใน 38 รัฐของสหรัฐอเมริกา พบวา่มีการ
ปนเป้ือนของสารเคมี ส่วนในประเทศท่ีกาํลงัพฒันาประชากรในชนบทร้อยละ 61 และประชากรในเมืองร้อยละ 26 ขาด
แคลนนํ้าด่ืมท่ีสะอาด 

           3.สถานการณ์ป่าไม้และสัตว์ป่า ในปัจจุบนัการทาํลายป่าเป็นไปอยา่งกวา้งขวางในทุกบริเวณของโลก และรุนแรง
ท่ีสุดในบริเวณเขตร้อน มีการคาดกนัวา่มีการทาํลายป่าไมข้องโลกปีละ 2.5-3 ลา้นตารามกิโลเมตร ถา้หากอตัราการทาํลาย
ป่าไมย้งัเป็นเช่นน้ีในเวลาอีกประมาณ 13-16 ปีขา้งหนา้ ป่าไมใ้นปัจจุบนัจะหมดไปจากโลกถึงแมจ้ะมีการปลูกป่าเพ่ิมข้ึนก็
ไม่สามารถทาํ ไดท้นักบัปริมาณท่ีถกูทาํลายไป การลดลงของพ้ืนท่ีป่าไมก่้อใหเ้กิดผลกระทบทั้งทางตรงและทางออ้ม คือ 
สัตวป่์าไม่มีท่ีอยูอ่าศยั และขานแคลนแหล่งอาหาร จึงมีโอกาสสูญพนัธ์ุไดม้าก นอกจากน้ียงัส่งผลกระทบต่ออุณหภมิูของ
โลกเพ่ิมสูงข้ึน  อนัเป็นสาเหตุของความแหง้แลง้และยงัทาํใหม้นุษยข์าดแคลนปัจจยัในการดาํรงชีวติ อีกดว้ย 

                  จากการสาํรวจพ้ืนท่ีป่าไมข้องโลกไดมี้การคาดการณ์ของโลกวา่ในอีก 30-50 ปีขา้งหนา้ป่าไมใ้นเขตร้อนจะหมด
ไป ประชากรของโลก 1 ใน 3 จะขาดไมท้าํฟืน ส่วนป่าไมใ้นประเทศท่ีพฒันาแลว้จะสูญไปดว้ย มลพิษทางอากาศจะมีมาก
ข้ึน พ้ืนท่ีการทาํปศุสัตวใ์นทวปีแอฟริกาและตะวนัออกกลางกก็ลายเป็นทะเลทราย 

ในปัจจุบนัพืชและสัตวจ์ะสูญพนัธ์ุปีละ ประมาณ 36,500 ชนิด และหากสภาพความแหง้แลง้ การทาํลายพ้ืนท่ีลุ่มนํ้าและแนว
ปะการังยงัมีมากข้ึน กจ็ะทาํใหส่ิ้งมีชีวติอยา่งนอ้ย 500,000-1,000,000  ชนิดสูญพนัธ์ุภายใน 20 ปี 

        4. สถานการณ์ทีเ่กีย่วกบัพลงังาน ในปัจจุบนัโลกใชพ้ลงังานจากนํ้ามนัเป็นหลกัแต่การใชปิ้โตรเลียมและพลงังานจาก 
ซากพืช ซากสัตว ์ หรือถ่านหินไดส้ร้างมลพิษแก่ส่ิงแวดลอ้มจึงมีการหนัไปพฒันาพลงังานสะอาด ไดแ้ก่ พลงังาน
แสงอาทิตย ์พลงังานลม พลงังานความร้อนใตพิ้ภพ และพลงังานชีวภาพเพื่อนาํมาใชก้นัมากข้ึน 
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4.1 น้ํามัน นํ้ามนัเกิดจากการทบัถมของส่ิงมีชีวิตใตดิ้นใตท้ะเลสาบเป็นเวลาหลายร้อยลา้น ปี ปริมาณนํ้ามนัในโลกยงัไม่
สามารถบอกไดช้ดัเจนเน่ืองจากบางแหล่งยงัไม่ถกูสาํรวจ พบ แต่มีการประมาณวา่นํ้ามนัมีอยูใ่นโลกประมาณ 600  พนัลา้น
เมตริกตนั แหล่งนํ้ามนัส่วนใหญ่อยูใ่นทวปีเอเชียในแถบภมิูภาคตะวนัออกกลาง ทวปีอเมริกาเหนือ ทวีปแอฟริกา 
สหพนัธรัฐรัสเซีย แระเทศจีน และบางประเทศในทวปีเอเชีย ประเทศออสเตรเลีย และทวปียโุรปตามลาํดบั 

          ปริมาณนํ้ามนัสาํรองกวา่คร่ึงหน่ึงของโลก อยูใ่นประเทศแถบตะวนัออกกลาง โดยประเทศสมาชิกกลุ่มโอเปก มี
ปริมาณสาํรองรวมกนัคิดเป็นร้อยละ 65 ของทั้งโลก ประเทศท่ีมีปริมาณสาํรองนํ้ามนัมากท่ีสุดในโลก คือ ประเทศ
ซาอุดีอาระเบีย รองลงไป ไดแ้ก่ อิหร่าน อิรัก คูเวต และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 

            เม่ือตน้ปี ค.ศ. 2007 ปริมาณนํ้ามนัสาํรองท่ีพิสูจน์แลว้ของนํ้ามนัโลกมีทั้งหมด 1,208 พนัลา้นบาร์เรล คาดวา่จะมี
เหลือใหใ้ชอ้ตัราผลิตปัจจุบนัไดอี้กประมาณ 40 ปี มีการคาดการณ์กนัวา่ในช่วง 20 ปีขา้งหนา้ การผลิตและการใชน้ํ้ามนัของ
โลกจะยงัคงเพ่ิมมากข้ึนในอตัราส่วนร้อยละ 1.4  ต่อปี โดยการผลิตนํ้ามนัของประเทศในกลุ่มโอเปกจะเพิ่มความสาํคญัมาก
ข้ึน คือ จะมีสัดส่วนมากข้ึนเป็นประมาณคร่ึงคร่ึงของการผลิตทั้งหมด 

         4.2 แก๊สธรรมชาติ มีแหล่งกาํเนิดเช่นเดียวกบันํ้ามนัแต่อยูใ่นรูปของแก๊ส การนาํไปใชจึ้งส่งไปตามท่อ ทาํใหต้อ้งมีการ
ลงทุนสูง ในปัจจุบนัมีการใชแ้ก๊สธรรมชาติเป็นพลงังานประมาณร้อยละ 36.5 ของพลงังานท่ีใชก้นัอยูม่นโลก โดยมีปริมาณ
สาํรองในโลกประมาณ 73,000 ลา้นเมตริกตนั โดนกระจายอยูใ่นทัว่ภมีูภาคต่างๆ 

               สถานการณ์แก๊สธรรมชาติ เม่ือ ค.ศ. 2007  ปริมาณสาํรองท่ีพิสูจน์แลง้ของแก๊สธรรมชาติโลกมีทั้งหมด 181 ลา้น
ลกูบาศกเ์มตร คาดวา่มีเหลือใหใ้ชใ้นอตัราการผลิตปัจจุบนัไดอี้กประมาณ 63 ปี การประเมินใน ค.ศ. 2000 ช้ีใหเ้ห็นวา่ยงัมี
ปริมาณสาํรองของแก๊สธรรมชาติท่ีมีโอกาสคน้พบเพ่ิมเติมอีก 117 ลา้นลกูบาศกเ์มตร หรืออีกประมาณร้อยละ 65 ของ
ปริมาณสาํรองท่ีพิสูจน์แลว้ในปัจจุบนั หากสามารถคน้พบแก๊สธรรมชาติจาํนวนน้ีไดจ้ริงและมีความคุม้ค่าในการพฒันาก็
ทาํ ใหโ้ลกเหลือแก๊สธรรมชาติ ไวใ้ชไ้ดเ้พ่ิมเติมข้ึนอีกประมาณ 40 ปีเป็นกวา่ 100 ปี 

             4.3 พลงังานปรมาณู หรือ พลงังานนิวเคลยีร์ (Nuclear Energy) เป็นพลงังานความร้อนท่ีถกูปล่อยมาจากการ
รวมตวัหรือการแตกตวัของอะตอมของธาตุ ยเูรเนียม 285 เป็นพลงังานท่ีมนุษยเ์พ่ิงรู้จกันาํมาใชใ้นช่วงสงครามโลกคร้ังท่ี 2 
ในหลายประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา ฝร่ังเศส เยอรมนั ญ่ีปุ่น เป็นตน้ ไดน้าํพลงังานนิวเคลียร์มาใชใ้นการผลิตกระแสไฟฟ้า 
โดยพลงังามากกวา่เช้ือเพลิงอ่ืน และมีค่าใชจ่้ายในระยะยาวถกูกวา่ในปัจจุบนัมีการนาํพลงังานปรมาณูมาใชใ้นทาง 
การแพทย ์การผลิตอาวธุสงคราม และการเกษตรแต่พลงังานปรมาณูยงัมีขอ้จาํกดัในการใช ้เน่ืองจากสารกมัมนัตภาพรังสีจะ
เป็นอนัตรายต่อมนุษยแ์ละส่ิงแวดลอ้ม แมแ้ต่ในประเทศท่ีพฒันาแลว้เช่น สหรัฐอเมริกา ญ่ีปุ่น รัสเซีย เป็นตน้ กย็งัคงมี
ปัญหาการร่ัวไหลของสารกมัมนัตภาพรังสีอยูบ่่อยคร้ัง นอกจากนั้นการใชพ้ลงังานปรมาณูตอ้งใชเ้ทคโนโลยขีั้นสูงและใช้
ทุนมาก จึงยงัเป็นขอ้จาํกดัของหลายประเทศแต่ในอนาคตเม่ือพลงังานฟอสซิล หมดลงกจ็ะมีการใชพ้ลงังานปรมาณูกนัมาก
ข้ึน 

              4.4 ถ่านหิน เป็นเช้ือเพลิงท่ีเกิดจากการทบัถมของซากพืชซากสัตวใ์ตพ้ื้นดินโดยถูก กดทบัอดัเป็นถ่าย ซ่ึงปัจจุบนั
ใชถ้่านหินเป็นพลงังานประมาณร้อยละ 27 ของพลงังานท่ีใชก้นัอยูใ่นโลก ถ่านหินส่วนมากท่ีใชก้นัเป็นถ่านหินบิทูมินสั 
ถ่านหินสาํรองท่ีมีอยูใ่นโลกประมาณ 20,000 ลา้นเมตริกตนั โดยกระจายอยูใ่นภูมิภาคต่างๆ 



             4.5 พลงังานนํา้ ใชใ้นการผลิตกระแสไฟฟ้า แต่เม่ือมีการใชน้าํมนั แก๊สธรรมชาติและถ่านหินมากข้ึน จึงทาํใหมี้การ
ใชพ้ลงังานนํ้าในการผลิตกระแสไฟฟ้านอ้ยลง เข่ือนท่ีใชผ้ลิตกระแสไฟฟ้าท่ีสาํคญัของโลก เช่น เข่ือนอิไทพุ กั้นแม่นํ้าปารา
นาท่ีอยูบ่ริเวณพรมแดนระหวา่งประเทศบราซิลและปารากวยั ตน้เป็น

           4.6 พลงังานความร้อนใต้พภิพ ความร้อนใตพ้ื้นโลกมีอุณหภมิูสูงถึง 4,400 องศาเซลเซียส โดยในบางแห่งความร้อน

   4.7 พลงังานลม พลงังานลมเกิดจากการท่ีผวิไดรั้บพลงังานความร้อนจากดวงอาทิตยท่ี์ไม่เท่ากนั ทาํใหอุ้ณหภมิูของ

 

เหล่าน้ีจะก่อใหเ้กิดปรากฏการแผน่ดินไหวและนํ้าพรุ้อนใน บางแห่งอาจเกิดไอความร้อนท่ีถูกกกัเกบ็ไวใ้ตพ้ื้นโลกท่ีเรียกวา่ 
พลงังานความร้อนใตพิ้ภพ ซ่ึงสามารถนาํมาผลิตกระแสไฟฟ้าได ้ ในประเทศสหรัฐอเมริกาผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลงังาน
ความร้อนใตพิ้ภพประมาณร้อยละ 50 ของพลงังานความร้อนใตพิ้ภพท่ีใชก้นัอยูใ่นโลก นอกจากนั้นกมี็ ประเทศฟิลิปปินส์ 
นิวซีแลนด ์ อิตาลี เมก็ซิโก ญ่ีปุ่น และไอซ์แลนด ์ ท่ีใชพ้ลงังานความร้อนใตพิ้ภพ

        

 

อากาศแตกต่างกนัและเกิดการเคล่ือนท่ีของอากาศซ่ึงก่อให ้เกิดพลงังานลม โดยมนุษยรู้์จกัใชพ้ลงังานลมในการเดินเรือ การ
สูบนํ้าและกิจกรรมอ่ืนๆ มานานแลว้ ในรัฐแคลิฟอร์เนีย ของสหรัฐอเมริกาใชพ้ลงังานลมผลิตกระแสไฟฟ้าไดป้ระมาณ 300 
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เมกะวตัต ์หรือประมาณร้อยละ 40 ของพลงังานลมท่ีใชอ้ยูใ่นโลก ส่วนประเทศอ่ืนๆ ท่ีใชพ้ลงังานลม เช่นประเทศเยอรมนี 
เดนมาร์ก เนเธอร์แลนด ์เป็นตน้ 

4.4   วกิฤตการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อมในภูมิภาคต่างๆ ของโลก 

                 ปัญหาส่ิงแวดลอ้มของโลกไดส้ะสมข้ึนนบัตั้งแต่ยคุปฏิวติัอุตสาหกรรมเม่ือราว 200 ปีท่ีผา่นมา โดยการสร้าง
โรงงานอุตสาหกรรมในทวปียโุรปและประเทศสหรัฐอเมริกานั้นทาํใหมี้ การนาํพลงังานถ่านหินและนํ้ามนัมาใชม้ากข้ึน 
เป็นการเพ่ิมมลพิษใหแ้ก่ส่ิงแวดลอ้มจากสารท่ีผสมอยูใ่นนํ้ามนั ต่อมาในกลางศตวรรษท่ี 20 การพฒันาเกษตรยคุใหม่ไดห้นั
มาใชปุ๋้ยเคมีและยาฆ่าแมลง ซ่ึงส่งผลใหส้ารเคมีเกิดการแพร่กระจายไปในนํ้า อากาศ ดิน และในห่วงโซ่อาหาร 

ปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีสะสมทาํใหเ้ร่ิมตระหนกัวา่ปัญหาของโลก คือ การเกิดภาวะฝนแลง้และอุณหภมิูของโลกท่ีร้อนข้ึน 
ก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อระบบนิเวศและการดาํรงชีวิตของมนุษย ์ทาํใหเ้ม่ือประมาณ 20 ปีท่ีผา่นมาโลกไดห้นัมาสนใจเร่ือง
ส่ิงแวดลอ้ม ถึงแมว้า่ปัญหาทางดา้นส่ิงแวดลอ้มไดรุ้นแรงถึงขั้นวกฤตแลว้ ความตระหนกัในการร่วมกนัแกไ้ขปัญหานั้นก็
ยงัคงมีความแตกต่างกนัอยูม่าก ในปัจจุบนัปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีเขา้สู่ภาวะวกิฤต มีดงัน้ี 

               4.1 การเกดิภาวะโลกร้อน อุณหภมิูของโลก ไดร้้อนอยา่งต่อเน่ืองในช่วงเวลา 50 ปีท่ีผา่นมา การท่ีอุณหภูมิของโลก
ร้อนข้ึนนั้น เน่ืองมาจากการเพ่ิมข้ึนของแก๊สเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศ โดยเฉพาะการเพ่ิมข้ึนของแก๊ส
คาร์บอนไดออกไซด ์คลอไรฟลูออไรคาร์บอน มีเทน และไนตรัสออกไซด ์โดยมนุษยเ์ป็นตวัการสาํคญัในการปล่อยแก๊ส
เรือนกระจกออกสู่บรรยากาศ เช่น การทาํอุตสาหกรรม การคมนาคม ขนส่งการเผาขยะ รวมถึงการตดัไมท้าํลายป่า เป็นตน้ 
บริเวณท่ีมีการปล่อยแก๊สเรือนกระจกในปริมาณมาก คือ ประเทศท่ีมีโรงงานอุตสาหกรรมจาํนวนมาก เช่น สหรัฐอเมริกา 
จีน เยอรมนี เป็นตน้ อุณหภมิูของโลกท่ีร้อนข้ึน นอกจากจะทาํใหเ้กิดผลกระทบต่อมนุษยแ์ลว้ ยงัเกิดความเสียหายต่อระบบ
นิเวศของโลกเช่น ทาํใหป้ะการังตามแนวชายฝ่ังมหาสมุทรอินเดีย เกิดไฟฟ้าทาํใหสู้ญเสียป่าไมแ้ละสัตวป่์า อีกทั้งทาํให้
ระดบันํ้าทะเลสูงข้ึนอยา่งนอ้ย 17 เซนติเมตร เป็นตน้นอกจากน้ี อุณหภมิู ท่ีสูงข้ึนของโลกยงัก่อใหเ้กิดโรคระบาดท่ีเป็น
อนัตรายต่อมนุษยแ์ละสัตว ์เล้ียงซ่ึงมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจของโลกอีกดว้ย 

               4.2 นํา้เสียและการขาดแคลนนํา้ จากภาวะ โลกร้อนแมจ้ะทาํใหป้ริมาณนํ้าผวิดินเพ่ิมข้ึน แต่กไ็ม่อยูใ่นสภาพท่ี
สามารถนาํมาใชอุ้ปโภคบริโภค เน่ืองจากอยูใ่นรูปของนํ้าเคม็ ในขณะเดียวกนันํ้าในแหล่งท่ีใชอุ้ปโภคบริโภคกลบัมีสารพิษ



เพ่ิมข้ึนไม่สามารถ นาํมาใชไ้ดอี้ก อีกทั้งยงัมีความตอ้งการใชน้ํ้ามนัข้ึนเน่ืองจากการเพ่ิมข้ึนของประชากรโลก การขยายตวั

ของอุตสาหกรรม และใชส้าํหรับการเพาะปลูก  

แหล่งท่ีมาของนํ้ามนัเสียนอกจากจะเกิดข้ึนโดยการชะลา้งสารพิษในอากาศของ นํ้าฝนหรือหิมะแลว้ยงัเกิดจากสารพิษในนํ้า
ท้ิงจากโรงงานอุตสาหกรรม โดยเฉพาะในประเทศกาํลงัพฒันาท่ีขาดระบบบาํบดัและควบคุมการท้ิงของเสีย แมปั้จจุบนัใน
ประเทศท่ีพฒันาแลว้ เช่น ประเทศแคนนาดา สหรัฐอเมริกา และประเทศในทวปียโุรป มีการปรับปรุงคุณภาพนํ้าในแม่นํ้า
ใหดี้ข้ึนแลว้ แต่ในหลายประเทศยงัประสบปัญหานํ้าเสียจนไม่สามารถนาํมาอุปโภคบริโภคได ้เช่น แม่นํ้ายมุนาในประเทศ
อินเดีย แม่นํ้าวสิตลูา ในประเทศโปแลนด ์แม่นํ้าในประเทศจีน มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ไทย เป็นตน้ 

การขาดแคลนนํ้าใชรุ้นแรงข้ึนในฤดูร้อน โดยทวปีแอฟริกาขาดแคลนนํ้ามากท่ีสุดรองลงไปเป็นภมิูภาคตะวนัออกกลาง 
ประเทศอินเดีย และบริเวณท่ีราบตอนเหนือของประเทศจีนเน่ืองจากนํ้าในแหล่งนํ้ามีนอ้ยทั้ง ประเภทนํ้าผิวดินและนํ้าใตดิ้น 

                4.3 อากาศเสีย อากาศเสียหรืออากาศเป็น พิษนบัวนัจะมีปัญหาเพิ่มมากข้ึน และจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามยั
โดยตรงของมนุษยโ์ดยตรง ในแต่ละปีทัว่โลกจะมีผูท่ี้เสียชีวิตเพราะอากาศเป็นพิษนบัแสนคน โดยเฉพาะประเทศ
สหรัฐอเมริกา ส่วนภมิูภาคตะวนัออกและประเทศจีนอากาศเป็นพิษเกิดจากการทาํเหมืองถ่านหินและ การใชถ้่านหินและ
การใชถ้่านหินในโรงงานอุตสาหกรรม เกิดสารซลัเฟอร์ ไดออกไซด ์เขม่าควนัเขา้สู่บรรยากาศ ทาํใหเ้กิดโรคหอบหืด 
หลอดลมอกัเสบ และถุงลมโป่งพอง 

สารพิษท่ีเกิดจากการใชน้ํ้ ามนัในรถยนต ์ไดแ้ก่ ไนโตรเจนไดออกไซด ์คาร์บอนมอนอกไซด ์ตะกัว่ และไฮโดรคาร์บอน มี
ผลต่อสุขภาพอนามยัโดยเฉพาะโรคระบบทางเดินหายใจ ระบบหมุนเวยีนโลหิต ระบบประสาทและอาจเป็นสาเหตุของ
โรคมะเร็ง 

เมืองสาํคญัหลายแห่งท่ีมีซลัเฟอร์ไดออกไซดแ์ละสารแขวนลอยในอากาศเกิน มาตรฐาน ไดแ้ก่นิวเดลี ซีอาน เป่ยจิ์ง (ปักก่ิง) 
เตหะราน กรุงเทพฯ มาดริด กวัลาลมัเปอร์ ซาเกร็บ เซาเปาล ูปารีส นิวยอร์ก   มิลาน และโซล 

              4.4  การสูญเสียป่าไม้และสัตว์ป่า  
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ในอดีตโลกมีพ้ืนท่ีป่าไมอ้ยูป่ระมาณร้อยละ 40 ของพื้นท่ีทั้งหมด หรือประมาณ 37,800 ลา้นไร่ แต่ในปัจจุบนัลดลงเหลือ
เพียงร้อยละ 20 ของพื้นท่ีทั้งหมด หรือประมาณ 22,500 ลา้นไร่เท่านั้น โดยการสูญเสียป่าไมน้ั้นมีสาเหตุมาจากการตดัไมไ้ป
ใชเ้ป็นส้ินคา้ สร้างท่ีอยูอ่าศยั ความตอ้งการพ้ืนท่ีในการเพาะปลกู และการเกิดไฟป่า ซ่ึงปัจจุบนัเน่ืองจากโลกมีอุณหภมิู
สูงข้ึนทาํใหเ้กิดไฟป่าข้ึนบ่อยคร้ัง ทั้งในประเทศสหรัฐอเมริกา แดนาดา ออสเตรเลีย ฝร่ังเศส และอินโดนีเซีย 

นอกจากน่ี การสูญเสียป่าไมเ้ท่ากบัเป็นการทาํลายแหล่งท่ีอยูอ่าศยัและอาหารของสัตวป่์า การลดลงของพ้ืนท่ีป่าจึงทาํให้
สัตวป่์าลดลงหรือสูญพนัธ์ุไป อีกทั้งการจบัสัตวป่์าไปขายเป็นสินคา้หรืออาหารกท็าํใหส้ัตวป่์าลดลงเช่นกนั 

ป่าไมแ้ละสัตวป่์าเป็นองคป์ระกอบท่ีสาํคญัของระบบนิเวศ และป่าไมก้มี็ความสัมพนัธ์ กบัทรัพยากรธรรมชาติ อ่ืนๆ เช่น 
ความชุ่มช่ืนของดินฟ้าอากาศ ช่วยควบคุมปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซดใ์นอากาศ ทาํใหฝ้นตกช่วยลดการพงัทลายของ
ดิน เป็นตน้ การสูญเสียป่าไมจึ้งเป็นจุดเร่ิมตน้ของปัญหาส่ิงแวดลอ้มอ่ืนๆ ดว้ย 

                  4.5 การขาดแคลนพลงังาน 

พลงังานเป็นปัจจยัท่ีสาํคญัต่อการดาํรงชีวิตในปัจจุบนั โดยมีการใชพ้ลงังานกบัยานพาหนะเคร่ืองจกัร เคร่ืองใชใ้นบา้นเรือง 
เคร่ืองใชใ้นครัวเรือน ใชใ้นภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม ในขณะท่ีความตอ้งการพลงังานเพ่ิมข้ึนแต่ปริมาณพลงังานมีอยู่
อยา่งจาํกดั จึงทาํใหร้าคาสูงข้ึน มีผลกระทบต่อฐานะทางเศรษฐกิจไปทัว่โลก โดยเฉพาะประเทศผูบ้ริโภคนํ้ามนัท่ีตอ้งซ่ือ
นํ้ามนัในราคาท่ีแพง ทาํใหสิ้นคา้ในประเทศราคาแพงตามไปดว้ย ปัญหาของการใชพ้ลงังานนอกจากเป็นทรัพยากรท่ีมีจาํกดั
และราคาแพงแลว้ การใชพ้ลงังานยงัก่อใหเ้กิดสารพิษในส่ิงแวดลอ้ม เกิดการเปล่ียนแปลงของดินฟ้าอากาศ และความเส่ือม
โทรมของทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนๆ ตามมา 

 

 


