การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ (Conservation) หมายถึง การรูจักใชทรัพยากรธรรมชาติให
เปนประโยชนตอมหาชนมากที่สุด และใชไดเปนระยะเวลานานมากที่สุด ทั้งนี้จะตองใหมีความสูญเสีย
ทรัพยากรโดยเปลาประโยชนนอยที่สุด แตในขณะเดียวกันสามารถใชประโยชนจากทรัพยากรนั้นให
คุมคามากที่สุด หรือเรียกวาการใชอยางยั่งยืน สาเหตุที่ตองมีการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ เพราะผล
สืบเนื่องจากการเพิ่มประชากรและการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ความกาวหนาทาง เทคโนโลยีเปนตัวเรงที่
ทําใหเกิดการรอยหรอของทรัพยากรธรรมชาติ อันนํามาซึ่งปญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากร ซึ่ง
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจะเกี่ยวของกับการดํารงชีวิตของประชาชนทั้งในเขตเมืองบและชนบท นอกจากนี้ยัง
เกี่ยวของกับความมั่นคง และมั่งคั่งของประชาชน ในชาติการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาตินั้น จะตองมี
นโยบายในการควบคุมการใชทรัพยากรอยางชาญฉลาด คํานึงถึงผลไดผลเสียอยางถี่ถวน โดยการ
พิจารณาตามหลักวิชาการอยางมีประสิทธิภาพ ถูกจังหวะและความตองการของสังคม ทั้งนี้เพราะ
ทรัพยากรธรรมชาติเปนมรดกอันมหาศาล ที่ธรรมชาติใหไว เพื่อมนุษยไดใชในการดํารงชีวิต จึง
จําเปนตองศึกษาคนควาถึงการใชทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อมิใหทรัพยากรธรรมชาตินั้นหมดไปอยาง
รวดเร็ว เพราะในการอนุรักษเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับมนุษยทั้งในเมืองและชนบท ดังนั้น ในการวาง
แผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางชาญฉลาด จะตองไมแยกมนุษยออก จากสภาพแวดลอมทาง
สังคมและวัฒนธรรม หรือสภาพแวดลอมตามธรรมชาติ
ทรัพยากรปาไม
ทรัพยากรปาไม (Forest Resources หมายถึง ทรัพยากรตางๆ ที่มีอยูในสังคม ของปาทุกชนิด
ไมวาจะเปนสิ่งมีชีวิตหรือสิ่งไมมีชีวิต ดังนั้นทรัพยากรปาไมจึงหมายรวมถึงทรัพยากรอื่นๆ มีผลสืบ
เนื่องมาจากปาไม ไดแก สัตวปา ของปา ที่ดิน ปาไม ตนน้ําลําธาร และสภาพแวดลอมทั่วไปของปา สิ่ง
เหลานี้ จัดเปน ทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถฟ นสภาพได ถามีการอนุรักษอยางเหมาะสมก็จะมีการ
ทดแทนขึ้นมาใหม และสามารถทําการบํารุงรักษาสภาพใหคงอยูเพื่ออํานวยประโยชนตอไปไดโดยไมมีที่
สิ้นสุด ทรัพยากรปาไมนับวาเปนทรัพยากรธรรมชาติ ที่มีความสําคัญและมีคุณคายิ่ง ทางเศรษฐกิจ
รวมถึงมีผลตอความมั่นคงของประเทศดวย ซึ่งแบงประโยชนของทรัพยากรปาไมไดดังนี้
1. ประโยชนทางตรง ไดแก ไมที่นํามาใชสอย กอสรางบานเรือนและเครื่องใช ตางๆ
ฟนและถานที่ใชเปนเชื้อเพลิง สมุนไพรตางๆ ที่นํามาทําเปนยารักษาโรค สวนตางๆ ที่ใชทําเปนเครื่อง
เขิน น้ําหอม น้ํามันผสมสี สบู เปลือก แกนและผลของไมชนิดตางๆ สําหรับฟอกหนังและสี
2. ประโยชนทางออม ซึ่งไมสามารถคํานวณเปนมูลคาได แตมีความสําคัญ มาก เชน
ปาไมชวยใหมีน้ําไหอยางสม่ําเสมอตลอดป ชวยบรรเทาความรุนแรงของอุทกภัย ชวยปองกันการ
พังทลายของหนาดิน ชวยบรรเทาความรุนแรงของลมพายุ ชวยรักษาระดับความชุมชื่นของอุณหภูมิใน
อากาศ เปนที่อยูอาศัยของสัตวปา และเปนที่พักผอนหยอนใจประกอบกิจกรรมนันทนาการองประชาชน

ทรัพยากรสัตวปา
สัตวปา ตามความหมายของนักวิชาการ หมายถึง สัตวที่มีกระดูกสันหลังทั้งหมดที่เกิดขึ้นใน
ธรรมชาติ อันประกอบดวยสัตวจําพวกปลา (pices) นก (aves) สัตวสะเทินน้ําสะเทินบก (amphibia)
สัตวเลื้อยคลาน (reptilia) และสัตวเลี้ยงลูกดวยนม (mammalia) ความหมายตามพระราชบัญญัติสงวน
คุมครองสัตวปา พ.ศ.2535 ไดใหความหลายของสัตวปา หมายถึง สัตวทุกชนิดไมวาสัตวบก สัตวปก
แมลง หรือ แมง ซึ่งโดยสภาพธรรมชาติยอมเกิดและดํารงชีวิตอยูในปาหรือในน้ํา และใหความหาย
รวมถึงไขของสัตวปาเหลานั้นทุกชนิดดวย แตไมหมายความรวมถึงไขของสัตวพาหนะที่ไดจดทะเบียน
ตั๋วรูปพรรณตามกฎหมายวาดวยสัตวพาหนะแลว และสัตวพาหนะที่ไดมาจากการสืบพันธุของสัตว
พาหนะดังกลาว
คุณคาของทรัพยากรสัตวปา
สัตวปาอํานวยประโยชนหลายประการใหมนุษยและยังชวยเกื้อหนุนทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ
อยางไรก็ตามประโยชนสวนใหญของทรัพยากรสัตวปาเปน ประโยชนในทางออมมากกวาประโยชน
ทางตรง จึงทําใหมองไมคอยเห็นคุณคาของสัตวปาเทาที่ควร เมื่อเทียบกับทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ เชน
ปาไม น้ํา และแรธาตุ
การอนุรักษทรัพยากรสัตวปา
มีหลักในการจัดการดังนี้
1. การอนุรักษพื้นที่ เนื่องจากปจจัยที่ทําใหสัตวปามีปริมาณลดลง คือ ถิ่นที่ อยูอาศัย รวมทั้ง
แหลงน้ํา แหลงอาหารที่ถูกบุกรุกทําลายลง การถูกจํากัดในพื้นที่แคบๆ หรือการเปลี่ยนแปลงสภาพที่อยู
อาศัย นับวาเปนปจจัยที่ทําใหปริมาณสัตวปาลดจํานวนลง การอนุรักษทรัพยากรสัตวปาทั้งทางตรง และ
ทางออมก็คือ การประกาศพื้นที่คุมครอง เชน อุทยานแหงชาติ เขตรักษาพันธุสัตวปา เขตหามลาสัตวปา
วนอุทยาน เปนตน
2. จํากัดการลา การลดจํานวนลงของสัตวปา หรือสูญพันธ ปจจัยหนึ่งมาจาก การลาสัตวของ
มนุษย จึงตองออกกฎหมายหามลาสัตวปาบางชนิดที่เหลือนอย หามลาในพื้นที่บางแหง หามลาในบาง
ฤดูที่ผสมพันธุ เปนตน
3. การควบคุมสิ่งทําลาย เชน การเขาไปแยงอาหาร ที่อยูอาศัย หรือการนําสัตว ตางถิ่นมาเลี้ยง
อาจกอใหเกิดผลกระทบตอสัตวปาได ทั้งในเรื่องโรคระบาดและการลากัดกินสัตวพื้นเมือง
4. การเพิ่มปริมาณสัตวปาใหมากขึ้น อาจทําไดหลายวิธี เชน การเพาะเลี้ยงใน พื้นที่ธรรมชาติ
การผสมเทียมซึ่งปจจุบันไดมีการจัดตั้งศูนยเพาะเลี้ยงและขยายพันธุสัตวปาขึ้นหลายแหง

ทรัพยากรน้ํา
น้ําหมายถึง ของเหลวเกิดจากการรวมตัวกันของกาซไฮโดรเจนและกาซออกซิเจนในภาวะที่เหมาะสม
หรือความหมายในลักษณะเปนทรัพยากรธรรมชาติ หมายถึง สิ่งที่นํามาใชอุปโภค บริโภค ชําระลาง
รางกาย ใชในการเพาะปลูก การเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การคมนาคมทางน้ํา การผลิตพลังงาน
ทรัพยากรน้ํายังเปนทรัพยากรประเภทหนึ่งที่สามารถเกิดขึ้นทดแทนอยูตลอดเวลาเปนวัฎจักร
ความสําคัญของแหลงน้ํา
น้ํา จัดเปนสวนประกอบที่สําคัญของรางกายมนุษย นอกจากนี้ยังเปนแหลงกําเนิดของสิ่งมีชีวิต
เชน พืช สัตว กอใหเกิดความอุดมสมบูรณและรักษาสมดุล ของระบบนิเวศ
ประโยชนของทรัพยากรน้าํ
น้ําฝน ถือเปนแหลงกําเนิดของน้ําแทบทั้งหมดที่มีอยูในประเทศไทย ฝนที่ตกเมื่อไหลลงสูแมน้ํา
ลําคลอง แองน้ํา หรืออางเก็บน้ํา จะเรียกวา น้ําทาเมื่อซึมลงสูใตดินจะเรียกวาน้ําใตดินและน้ําบาดาล
น้ําทา คือ น้ําไหลในแมน้ําลําธาร เกิดจากน้ําฝนที่ตกลงมาในพื้นที่รับน้ํา บางสวนสูญเสียไป สวนที่เหลือ
ก็จะไหลไปยังที่ลุมลงสูแมน้ํา ลําธารกลายเปนน้ําทา รอยละ 75 จะสูญเสียไปเนื่องจากการระเหย
กลายเปนไอน้ํา เมื่อซึมลงสูใตดินกลายเปนน้ําใตดินและน้ําบาดาลและขังอยูตามแหลงน้ําตางๆ เพียง
รอยละ 25 ที่ไหลลงสูแมน้ําลําธารไปเปนน้ําทา น้ําใตดิน สามารถแบงออกไดเปน 2 ชนิด คือ น้ําตื้นเปน
น้ําใตดินที่อยูในชั้นดินกรวดทรายระดับตื้น และน้ําบาดาลคือน้ําใตดินที่แทรกอยูในชั้นดิน กรวดทราย
ระหวางชั้นทึบน้ํา 2 ชั้น หรือน้ําใตดินที่อยูในรอยแตกของหิน ซึ่งแหลงน้ําใตดินที่สําคัญสามารถนํามา
พัฒนาใชประโยชนไดในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เชนเดียวกับทรัพยากรชนิดอื่น ซึ่ง
นับวันจะมีบทบาทเพิ่มขึ้น แหลงน้ําบาดาลของประเทศมีอยูโดยทั่วไปในทุกภาค ซึ่งจะใหปริมาณน้ํามาก
นอยเทาใดขึ้นอยูกับลักษณะทางกายภาพของชั้นดินในแตละพื้นที่
สถานการณทรัพยากรแหลงน้ํา
วิกฤตการณการขาดแคลนน้ําจากสาเหตุตางๆ เชน ความตองการน้ําใชในกิจกรรมตางๆ เชน
ความตองการน้ําใชในกิจกรรมตางๆ มีปริมาณเพิ่มสูงขึ้น ความสมดุลของทรัพยากรน้ําระหวางฤดูแลง
และฤดูฝนไมสมดุล รวมถึงการใชน้ําในกิจกรรมตางๆ ที่ขาดแผนการใชที่รัดกุมและเหมาะสมรวมทั้งขาด
องคกรระดับชาติที่จะเขามาบริหารจัดการแหลงน้ํา ตลอดจนแหลงน้ําที่มีอยูในปจจุบันมีสภาพเสื่อมโทรม
เนาเสีย คุณภาพไมเหมาะสมไมสามารถนํามาใชได จากปญหาที่กลาวมานี้ เกิดจากสาเหตุหลาย
ประการ เชน

1. สภาพแหลงตนน้ําลําธารถูกทําลาย การบุกรุกทําลายแหลงน้ํา สงผลให พื้นที่ตนน้ําลําธารอัน
เปนแหลงกําเนิดน้ํา ไมสามารถดูดซับหรือชะลอน้ําไวในดิน เมื่อเกิดฝนตกหนักจึงทําใหมีน้ําไหลบาลง
มาทวมพื้นที่ตอนลางอยางรวดเร็วและรุนแรง
2. สภาพน้ําทา เนื่องจากปริมาณน้ําฝนที่ตกชุก ในทุกๆ ภาคของประเทศมี ปริมาณนอยกวา
เกณฑเฉลี่ย โดยเฉพาะในภาคเหนือ ภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีแนวโนมลดลง สงผลให
ปริมาณน้ําทามีปริมาณลดลงไปดวย
3. การใชน้ําและความตองการน้ําเพิ่มขึ้นในทุกลุมน้ํา กิจกรรมตางๆ ทั้งทาง อุตสาหกรรม
เกษตรกรรม อุปโภคและบริโภค การทองเที่ยว ตลอดจนการพัฒนาดานสังคมและวัฒนธรรมลวนเปน
กิจกรรมที่กอใหเกิดความตองการใชน้ําเพิ่มมากขึ้น
4. การบุกรุกทําลายพื้นที่ชุมน้ําตางๆ การขยายตัวของบานจัดสรรโรงงาน อุตสาหกรรม การ
พัฒนาการคมนาคมขนสง โดยขาดการวางแผนกอใหเกิดการบุกรุกทําลายพื้นที่ชุมน้ําหรืออาจทําใหมี
การปนเปอนของสารพิษลงสูแหลงน้ํา
การอนุรักษทรัพยากรแหลงน้ํา
1. ใหมีการศึกษาวางแผนการจัดการแหลงน้ําขนาดใหญ เชน โครงการผันน้ํา โครงการเขื่อนเก็บ
กักน้ําใตดิน เพื่อเปนการรองรับการใชน้ําระยะยาว ซึ่งการวางแผนตองดําเนินการอยางรอบคอบ โดย
คํานึงถึงผลกระทบตางๆ ที่เกิดขึ้น ทั้งทางดานสังคมและสภาพแวดลอมตองมีการกําหนดนโยบายและ
แผนการแกไขผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม
2. กําหนดมาตรฐานดานสิ่งแวดลอมของโครงการพัฒนาแหลงน้ําทั้งขนาดเล็ก กลางและใหญ
โดยใหมีการปฏิบัติตามมาตรการที่กําหนดไวอยางเครงครัด เพื่อประโยชนของการใชทรัพยากรน้ําใน
ระยะยาว รวมถึงการใชประโยชนจากทรัพยากรน้ําอยางมีประสิทธิภาพ
3. สงเสริมใหมีการปลูกตนไมและดูแลรักษาปาไม โดยเฉพาะอยางยิ่งบริเวณ แหลงน้ําและตนน้ํา
ลําธาร รวมถึงการควบคุมอยางเขมงวดและการมีบทลงโทษอยางรุนแรงตอการตัดไมทําลายปาตนน้ําลํา
ธาร
4. ใหความสําคัญในการปรับปรุงแหลงน้ําขนาดเล็ก รวมถึงการระมัดมะวังมิให นําพื้นที่
ชลประทาน แหลงน้ําธรรมชาติ ระบบชลประทานมาใชเพื่อประโยชนอื่น
5. เสริมสรางจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรแหลงน้ํา การใชน้ําอยางประหยัดเพื่อใหมีวินัยใน
การใชน้ําอยางถูกตอง รวมทั้งการอนุรักษน้ําอยางถูกวิธี ในชวงฤดูแลง เพื่อใหเกิดความรวมมือในการใช
น้ําอยางประหยัดและรูคุณคาของทรัพยากรน้ํา

