
การอนุรกัษ์ส ิง่แวดลอ้ม 
                    

 หมายถึงการใช้สิ่งแวดล้อม อย่างมีเหตุผล  
เพื่ออ านวยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีตลอดไปแก่มนุษย ์ 
โดยมแีนวความคดิทีจ่ะอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มใหเ้กดิผลอยู ่
6 ประการคอื 
 1) ต้องมีความรู้ ในการที่จะรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติที่จะให้ผลแก่มนุษย์ทัง้ที่ เป็น
ประโยชน์และโทษ และค านึงถึงเรื่องความสูญเปล่าใน
การจะน าทรพัยากรธรรมชาตไิปใช ้
 2) รกัษาทรพัยากรธรรมชาตทิี่จ าเป็นและหา
ยากด้วยความระมัดระวัง ตระหนักเสมอ ว่าการใช้
ทรัพยากรมากเกินไปจะเป็นการไม่ปลอดภัยต่อ
สภาพแวดลอ้ม ฉะนัน้ต้องท าให้อยู่ในสภาพเพิ่มพูนทัง้
ดา้นกายภาพและเศรษฐกจิ 
 3) รกัษาทรพัยากรที่ทดแทนได้ให้มสีภาพ
เพิม่พนูเท่ากบัอตัราทีต่อ้งการใชเ้ป็น อยา่ง น้อย 
 4) ประมาณอัตราการเปลี่ยนแปลงของ
ป ร ะ ช า ก ร ไ ด้  พิ จ า ร ณ า ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ใ ช้
ทรพัยากรธรรมชาตเิป็นส าคญั 
 5) ปรบัปรุงวธิกีารใหม่ ๆ ในการผลติและใช้
ทรพัยากรอย่างมปีระสทิธภิาพและพยายามค้นคว้าสิง่
ใหม่ ๆ ทดแทนการใชท้รพัยากรจากแหล่งธรรมชาตใิห้
เพยีงพอต่อความตอ้งการใชข้องประชากร 
 6) ให้การศึกษาแก่ประชาชนเพื่อเข้าใจถึง
ความส าคญัในการรกัษาสมดุลธรรมชาต ิซึง่มผีลต่อการ
ท าให้สิง่แวดล้อมอยู่ในสภาพที่ด ีโดยปรบัความรู้ที่จะ

เผยแพร่ให้เหมาะแก่วัย คุณวุฒ ิบุคคล สถานที่หรือ
ทอ้งถิน่ ทัง้ในและนอกระบบโรงเรยีน เพื่อใหป้ระชาชน
เขา้ใจในหลกัการอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม อนัจะเป็นหนทาง
น าไปสู่อนาคตที่คาดหวังว่ามนุษย์จะได้อาศัยใน
สิง่แวดลอ้มทีด่ไีด ้

หลักการและวิธีการอนรุักษ์ส่ิงแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

 การอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มและทรพัยากรธรรมชาต ิ
คือ การใช้สิ่งแวดล้อมและทรพัยากรธรรมชาติอย่าง
ชาญฉลาดและใช้ให้เกดิประโยชน์ หลกัการและวธิกีาร
อนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มและทรพัยากรธรรมชาต ิมดีงันี้ 
 1. การถนอมรกัษาคอื การอนุรกัษ์สิง่แวดล้อม
และทรัพยากรธรรมชาติให้คงสภาพทัง้ปริมาณและ
คุณภาพเอาไว ้โดยใชท้รพัยากรธรรมชาต ิทีม่อียู่ใหเ้กดิ
ประโยชน์สูงสุด เช่น กรณีแร่เหล็กแทนที่จะน ามาใช้
โดยตรงก็น าไปผสมกับแร่ธาตุอื่ น ๆ เพื่อใช้เ ป็น
เหลก็กลา้ ซึง่นอกจากจะลด ปรมิาณการใชเ้นื้อเหลก็ให้
น้อยลงแลว้ยงัช่วยยดือายุการใชง้านใหย้าวนานออกไป
อกีดว้ย เป็นตน้ 
 2 .  ก า ร บู ร ณ ะ ฟ้ื น ฟู คื อ  ก า ร ท า ใ ห้
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกลับคืนมาใช้
ประโยชน์ได้เหมือนเดิม เช่น ดินที่น ามาใช้เพื่อการ
เพราะปลูกพชืชนิดเดยีวกนัติดต่อกนัเป็นเวลานานจะ
ท าให้คุณภาพของดนิเสื่อมลง การบูรณะฟ้ืนฟูจะท าได้
โดยการใส่ปุ๋ ยปลกูพชืคลุมดนิ หรอืพกัหน้าดนิไวส้กัช่วง
ระยะหนึ่ง เป็นตน้ 

 
 3. การน ากลบัมาใชใ้หม ่หรอืทีเ่รยีกว่า รไีซเคลิ 
นอกจากการถนอมรักษาแล ะการบู รณะ ฟ้ืน ฟู
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติแล้ว การน า
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มที่ใช้ไปแล้วกลบัมา
ใช้ใหม่ถือเป็นการอนุรกัษ์อีกวิธีหนึ่ง ซึ่งการอนุรกัษ์
ชนิดนี้จะท าได้ดกีับทรพัยากรน ้าและแร่ธาตุบางชนิด 
เช่น การน าเศษกระดาษ พลาสติก อลูมเินียม สงักะส ี
ตะกัว่ ทองแดง และเหล็กที่ทิ้งแล้วกลบัมาหลอมหรอื
เปลีย่นสภาพ ใหน้ ากลบัมาใชไ้ดอ้กี เป็นตน้ 
 4. การเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งาน
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติบางชนิดจะไม่
สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้มาก เช่น น ้าที่ไหลลงมา
ตามล าน ้า ถา้หากสรา้งเขือ่นขวางกัน้ล าน ้าเพื่อยกระดบั
ของน ้าให้เขื่อนสูงขึน้ แล้วน าพลงังานน ้านัน้มาใช้ผลติ
กระแสไฟฟ้า ซึง่เป็นการเพิม่ประสทิธภิาพในการใชง้าน
อกีวธิหีนึ่ง 
 
 



 5. การน าสิง่อื่นมาใชท้ดแทนการน าสิง่อื่นมาใช้
ทดแทนทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบางชนิด
อาจท าได้ เช่น การน าก๊าซธรรมชาติ มาใช้ทดแทน
น ้ามนัเชื้อเพลงิในรถยนต์ การใช้พลงังานแสงอาทติย์
ทดแทนพลังงานไฟฟ้า ซึ่งท าให้ประหยัดค่าน ้ ามัน
เชือ้เพลงิในการผลติกระแสไฟฟ้า เป็นตน้  

 
 6. การส ารวจแหล่งทรพัยากรเพิม่เตมิเป็นการ
ค้นหาสิง่แวดล้อมและทรพัยากรธรรมชาตมิาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม เช่น การใช้
เครื่องตรวจสอบรงัสใีนการส ารวจแร่ยูเรเนียม การใช้
ระบบคลื่นแผ่นดินไหวเทียมเพื่อส ารวจหาน ้ามนัและ
ก๊าซธรรมชาต ิเป็นตน้ 
 7. การประดิษฐ์ของเทียมขึ้นใช้ ความ
เจรญิก้าวหน้าด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีท าให้
มนุษย์สามารถผลิตของ เทียมขึ้นใ ช้แทนการใช้
ทรพัยากรธรรมชาต ิเช่น ยางเทยีม ไหมเทยีม เป็นต้น 
ความสามารถดังกล่าวจึงช่วยลดปริมาณการใช้
ทรพัยากรธรรมชาตบิางชนิดใหน้้อย 

 

 

แนวทางอนุรกัษ์ส่ิงแวดล้อม 

 
 การอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มจะไดผ้ลยัง่ยนืขอ้มูลนัน้ 
ตลอดจนตอ้งใชม้าตรการทางกฎหมายควบคุมแนวทาง
ในการอนุรกัษ์อยา่งยัง่ยนืม ี3 แนวทางดงันี้ 
 1.การให้การศึกษาคือการสอนให้เข้าใจถึง
หลกัการ วธิกีารอนุรกัษ์ มจีรยิธรรมเกดิส านักและร่วม
ในการอนุรกัษ์ 
 2.การใช้ เทคโนโลยีในการน าทรัพยากร 
ธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มมาใชใ้หเ้กดิประโยชน์ 
 3.การใชก้ฎหมายควบคุมเป็นวธิกีารสุดท้ายใน
การด าเนินการ 

การอนุรกัษ์บรรยากาศ มหาสมุทรและ
ระบบนิเวศบก 

 
 

การอนุรกัษ์
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