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 โลกเราประกอบไปด้วยธรณีภาค (Lithosphere)  อุทกภาค (Hydrosphere) บรรยากาศ 
(Atmosphere)  และชีวภาค (Biosphere)  ซึ่งทั้ง 4 ภาคนี้มีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด  และต่าง
พ่ึงพาอาศัยกันและกัน  ภาคเหล่านี้มีวิวัฒนาการเรื่อยๆ มาจนถึงปัจจุบัน  สรรพชีวิตช่วยปรับสภาพ
บรรยากาศให้เหมาะสมกับความอยู่รอดอย่างช้าๆ จนสามารถวิวัฒนาการขึ้นอยู่บนบกได้  ชีวภาค
สามารถเปลี่ยนสภาพบรรยากาศได้อย่างน้อย 2 ทางคือ กระบวนการสังเคราะห์แสงช่วยเพ่ิมปริมาณ 
O2 และช่วยลดปริมาณ CO2 
 นอกจากโลกและกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติจะส่งผลท าให้สิ่งแวดล้อมต่างๆ ของ
โลกเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตแล้ว  มนุษย์นับว่าเป็นปัจจัยส าคัญที่เป็นตัวเร่งการเปลี่ยนแปลง
สิ่งแวดล้อมของโลกในส่วนต่างๆ ให้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมจนความสมดุลที่มีอยู่ในธรรมชาติต้อง
สูญเสียไป  และเกิดปัญหาต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การตัดไม้ท าลายป่า  การใช้ที่ดินไม่ถูกต้องตาม
ศักยภาพ  การใช้เชื้อเพลิงที่เป็นซากดึกด าบรรพ์  การใช้สารเคมีทางการเกษตร  การก่อสร้างสิ่งต่างๆ 
ท าลายธรรมชาติ  รวมทั้งผลิตภัณฑ์จากภาคอุตสาหกรรม  สิ่งเหล่านี้ล้วนก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ของสิ่งแวดล้อมไปจากเดิม  เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ เช่น  ภาวะโลกร้อน  อุทกภัย  โคลน
ถล่ม  การพังทลายของดิน  การกัดเซาะชายฝั่ง เป็นต้น  และในที่สุดปัญหาเหล่านี้จะส่งผลต่อชีวิต
และความเป็นอยู่ของมนุษย์ 
 
1. กำรก ำเนิดโลก 
 
 โลกเกิดขึ้นเมื่อประมาณ 4,600 ล้านปี  กลุ่มก๊าซและสสารได้รวมตัวกันมีขนาดเล็กลงและ
ร้อนยิ่งขึ้นจนกลายเป็นดวงไฟ  ต่อมาเย็นตัวลงและเกิดการแข็งตัวในส่วนที่เป็นเปลือกโลกหุ้มส่วนที่
เป็นของเหลวไว้ภายใน และมีกลุ่มก๊าซและสสารที่มีความหนาแน่นต่ าเกิดเป็นบรรยากาศห่อหุ้มอยู่
รอบโลกข้ึนก่อน  ภายหลังได้เกิดกระบวนการภูเขาไฟขึ้นอย่างมากมาย  หลังจากนั้นเมื่อโลกเย็นตัวลง
มากเข้า  ส่วนที่เป็นก๊าซและไอน้ าจะรวมตัวกันเป็นเมฆและฝนตกลงมาก่อให้เกิดทะเลและมหาสมุทร
พร้อมกับเกิดกระบวนการต่างๆ เช่น การเกิดภูเขาไฟ  การเกิดแผ่นดินไหว  การเกิดเทือกเขา  และมี
การพุพังอยู่กับที่  การกร่อน  และรวมถึงการเกิดและวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตเกิดขึ้น (กรมทรัพยากร
ธรณี,  2544)   
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 โลกมีสัณฐานทรงกลม ตรงกลางป่อง ขั้วโลกเหนือและใต้แฟบ เรียกสัณฐานแบบนี้ว่า 
Spherical Globe  เส้นผ่าศูนย์กลางของโลกท่ีศูนย์สูตรยาวกว่าเส้นผ่าศูนย์กลางที่ลากผ่านบริเวณอ่ืน  
เส้นผ่าศูนย์กลางที่ศูนย์สูตรยาว 12,757 กิโลเมตร เส้นผ่าศูนย์กลางจากขั้วโลกเหนือถึงขั้วโลกใต้ยาว 
12,714 กิโลเมตร ส่วนที่แตกต่างกันยาว 43 กิโลเมตร  ผลจากการที่โลกมีสัณฐานกลมท าให้มุมของ
แสงอาทิตย์ที่ตกกระทบ ณ ละติจูดต่างๆ ของโลกแตกต่างกัน  บริเวณใกล้เส้นศูนย์สูตรมุมของ
แสงอาทิตย์เป็นมุมตรง  ส่วนละติจูดที่ไกลออกไปทางขั้วโลก  มุมของแสงอาทิตย์เป็นมุมเฉียง  จึงท า
ให้บริเวณละติจูดต่ ามีอุณหภูมิสูงกว่าบริเวณละติจูดสูง  ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิตาม
แนวนอน  และเป็นสาเหตุท าให้ค่าความกดอากาศ ณ ละติจูดต่างๆ แตกต่างกัน  ท าให้เกิดลม
ประจ าป ีได้แก่  ลมขั้วโลก  ลมประจ าตะวันตก  และลมค้า 
 โลกหมุนรอบแกนซึ่งเป็นแนวสมมุติ การหมุน 1 รอบตั้งแต่ดวงอาทิตย์ขึ้นจนตกและกลับ
ขึ้นมาอีกครั้ง   เรียกว่า วันสุริยคติ (Solar Day) ซึ่งเฉลี่ยแล้วใช้เวลาประมาณ 24 ชั่วโมงถ้ามองจาก
ขั้วโลกเหนือ โลกหมุนทวนเข็มนาฬิกาที่เส้นศูนย์สูตร โลกหมุนจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออก  การ
หมุนของโลกจะตรงข้ามกับการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์  ดวงจันทร์และดวงดาวต่าง ๆ  ผลจากการที่
โลกหมุนรอบตัวเองในลักษณะนี้ท าให้ต าแหน่งที่อยู่ทางทิศตะวันออกมีเวลาเร็วกว่าทางทิศตะวันตก  
และท าให้เห็นวัตถุบนท้องฟ้า เช่น ดวงจันทร์ขึ้นทางทิศตะวันออกและตกทางทิศตะวันตก  อัตราเร็ว
ของการหมุนค่อย ๆ ลดลงไปทางขั้วโลก  และผลจากการหมุนรอบตัวเองของโลก โดยอัตราเร็วของ
การหมุนค่อย ๆ ลดลงไปทางข้ัวโลก คือเกิดแรงหนีศูนย์กลาง วัตถุไม่หลุดจากผิวโลก เพราะแรงดึงดูด
ของโลกมากกว่าแรงหนีศูนย์กลาง 289 เท่า  ท าให้การเคลื่อนที่บนผิวโลกเหไปเล็กน้อย  ในซีกโลก
เหนือจะเหไปทางขวา  ทางซีกโลกใต้จะเหไปทางซ้ายของแนวทางที่เคลื่อนที่ เช่น ลม กระแสน้ า 
 การเคลื่อนที่ของโลกรอบดวงอาทิตย์ เรียกว่า การโคจร (Revolution) โลกโคจรรอบดวง
อาทิตย์ 1 รอบ ใช้เวลา  1 ปี  ถ้าวัดโดยยึดดวงอาทิตย์จะเริ่มสังเกตจากวันที่ 21 มีนาคม เรียกว่า ปี
ทางสุริยคติปานกลาง ( Mean Solar Year)  ใช้เวลา 365 วัน 5 ชั่วโมง 45 นาที  ( 365 ¼ วัน ) เพ่ือ
ไม่ให้ระยะเวลาผิดพลาด พอครบ 4 ปี จะใช้วิธีปัดวันเพ่ิมขึ้น 1 วัน ท าให้เดือนกุมภาพันธ์ มี 29 วัน 
เรียกว่า ปีอธิกสุรทิน ( Leap Year) 
 แกนของโลกเอียง 23 ½ องศา กับแนวดิ่ง หรือ 66 ½ องศา กับระนาบวงโคจรของโลก 
ไม่ว่าโลกจะโคจรไปอยู่ ณ ต าแหน่งใดก็ตาม แกนของโลกจะเอียงในแนวเดิมเสมอ (ภาพที่ 1)  
การที่แกนของโลกเอียงท าให้ระยะเวลาระหว่างกลางวันและกลางคืนบนโลกยาวไม่เท่ากั น  ยกเว้น
บริเวณเส้นศูนย์สูตร  ในช่วงฤดูร้อนของซีกโลกเหนือระยะเวลากลางวันจะยาวกว่ากลางคืน  ส่วนใน
ฤดูหนาวของซีกโลกเหนือระยะเวลากลางวันจะสั้นกว่ากลางคืน  ในช่วงฤดูร้อนบริเวณที่เลยละติจูดที่ 
66 ½ องศา จะเกิดพระอาทิตย์เที่ยงคืน  ผลจากการที่โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์   และแกนของโลก
เอียงในแนวเดิมเสมอจะท าให้เกิดฤดูกาลบนโลก 4 ฤดู คือ  ฤดูใบไม้ผลิ  ฤดูร้อน ฤดูใบไม้ร่วง และฤดู
หนาว (ภาพที ่2) 
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ภาพที ่1  แกนโลกเอียง                                               ภาพที ่2  การเกิดฤดูกาลของโลก 
ที่มา : Robert.  2001                                                ที่มา : Robert.  2001 
 
 ความสัมพันธ์ระหว่างดวงจันทร์กับโลก  ดวงจันทร์มีขนาดเล็กกว่าโลก 4 เท่า  ไม่มี
บรรยากาศ  แกนของดวงจันทร์เอียง 5° 09' กับระนาบโคจรของโลก  ใช้เวลาในการหมุนรอบตัวเอง
และโคจรรอบโลกเท่ากัน จากทิศตะวันตกไปทางทิศตะวันออก  (ภาพที่ 3) เราสามารถมองเห็นดวง
จันทร์เพียงด้านเดียว  ความสัมพันธ์ระหว่างดวงจันทร์  โลก  และดวงอาทิตย์ท าให้เกิดข้างขึ้นข้างแรม 
(ภาพที่ 4) สุริยุปราคา  จันทรุปราคา  และน้ าขึ้นน้ าลง  น้ าเกิดและน้ าตาย เป็นต้น Sthaler.  1975  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3  การเคลื่อนทีข่องดวงจันทร์                                  ภาพที่ 4  การเกิดข้างขึ้นข้างแรม 
ที่มา : Robert.  2001                                                      ที่มา : Sthaler.  1975 
2. โครงสร้ำงภำยในของโลก 
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 การศึกษาลักษณะภายในของโลกเราใช้ความรู้ด้านธรณีฟิสิกส์ โดยใช้เครื่องมือวัดคลื่น
แผ่นดินไหวอ านาจแม่เหล็กโลกและแรงดึงดูดของโลก   เราจึงศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพภายใน
ของโลกได้จ ากัด   โครงสร้างนับจากภายในโลกออกมาแบ่งเป็น  3  ชั้น คือ     

1. แก่นโลก  (Core)   เป็นส่วนที่อยู่ใจกลางโลกมีความกดดันสูง  3 - 4  ล้านเท่าของแรง
กดดันบรรยากาศในระดับน้ าทะเลมีอุณหภูมิสูงราว 4,000 - 5,000 ๐ซ และสารจ าพวกกัมมันตรังสี  
ซึ่งเชื่อว่าเป็นสารที่ท าให้เกิดความร้อนแผ่มายังผิวเปลือกโลกแก่นโลกแบ่งเป็น2 ส่วน  คือ แก่นโลก
ชั้นใน (Inner  core)  มีความร้อนสูงถึง 4,000๐ซ ประกอบด้วยของแข็งหรืออยู่ในสภาพตกผลึกเป็น
ส่วนที่มีความกดดันสูงมาก แก่นโลกชั้นนอก (Outer core) มีส่วนประกอบเป็นหินหลอมละลาย 

2. ชั้นเมนเติล (Mantle) เป็นชั้นที่อยู่ระหว่างแก่นโลกกับเปลือกโลกมีความหนาประมาณ 
2,895 กิโลเมตร ชั้นนี้ประกอบด้วยแร่โอลิวีน (Olivine) ซ่ึงมีส่วนประกอบของแมกนีเซียม  เหล็ก   
และซิลิกา 

 3. ชั้นเปลือกโลก  (Crust)   เป็นชั้นที่อยู่นอกสุดของโลก   มีความหนาประมาณ  16-40  
กิโลเมตร   เปลือกโลกแบ่งเป็น   2   ชั้น  คือ เปลือกโลกชั้นใน  ประกอบด้วยหินบะซอลต์  เรียกชั้น
นี้ว่า  “ซิมา”  (Sima)  มีความหนาแน่นมากกว่าชั้นนอกมีธาตุซิลิกา  เหล็ก  และแมกนีเซียม   เป็น
องค์ประกอบที่ส าคัญ  เปลือกชั้นนี้จะรองรับทั้งส่วนที่เป็นทวีปและมหาสมุทรจึงหนากว่าส่วนของ
เปลือกโลกที่เป็นพ้ืนทะเลมหาสมุทร และเปลือกโลกชั้นนอก ประกอบด้วยหินแกรนิต เรียกว่า  
“ซีอัล” (Sial) มีความหนาแน่นน้อยกว่าชั้นใน มีธาตุซิลิกาและอะลูมิเนียม  ชั้นซีอัลจะรองรับเฉพาะ
ส่วนที่เป็นทวีป   ดังนั้นโครงสร้างของเปลือกโลกที่เป็นทวีปจึงหนากว่าส่วนของเปลือกโลกที่เป็นพ้ืน
ทะเลมหาสมุทร (Strahler.  1975.) 

 
 
 

 
ภาพที่ 5  โครงสร้างโลกแบ่งตามแนวรัศมี (ก)         และองคป์ระกอบของหินแร่ในแต่ละชั้น (ข) 
ที่มา: The LESA Project (2007) 
 โลกประกอบด้วย 4 ส่ วนคือ  ธรณีภาค (Lithosphere)  อุทกภาค (Hydrosphere)  
บรรยากาศ (Atmosphere) และชีวภาค (Biosphere)  ในแต่ละส่วนจะมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน
ตั้งแต่เริ่มก าเนิดโลก  วิวัฒนาการของการเกิดบรรยากาศที่ห่อหุ้มโลก  การก าเนิดสิ่งมีชีวิต  การ
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เปลี่ยนแปลงของผิวโลกตั้งแต่เริ่มก าเนิดโลกจนถึงปัจจุบัน กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติที่
เกิดข้ึนบางส่วนมีผลมาจากแรงภายในโลก และบางส่วนส่งผลมาจากปัจจัยทางธรรมชาติภายนอกโลก 
เช่น ลมฟ้าอากาศ ธารน้ าไหล น้ าใต้ดิน คลื่นและกระแสน้ าชายฝั่ง ธารน้ าแข็ง  รวมทั้งสิ่งมีชีวิตต่างๆ 
ปัจจัยเหล่านี้ท าให้เกิดกระบวนการปรับระดับของเปลือกโลก  ดังนั้นส่วนประกอบของโลกในแต่ละ
ส่วนจึงมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันทั้งหมด 
 

3. ธรณีภำค (Lithosphere)  

 ส่วนประกอบของเปลือกโลกทั้งภาคพ้ืนทวีปและภาคพ้ืนสมุทร ประกอบไปด้วยแร่ธาตุ หิน
และดิน  เปลือกโลกส่วนใหญ่ประกอบด้วยหินอัคนี และยังมีธาตุกว่าร้อยชนิด แต่มีมากที่สุด 8ชนิดคิด
เป็นน้ าหนักโดยออกซิเจนเป็นธาตุที่ประกอบอยู่ในเปลือกโลกมากที่สุดคือร้อยละ 46.6  รองลงมาคือ 
ซิลิกอนร้อยละ 27.7 อะลูมิเนียมร้อยละ18.1 และเหล็กร้อยละ5 ส่วนธาตุที่มีปริมาณรองลงมาจะเป็น
ด่าง ได้แก่ แคลเซียม โซเดียม โพแทสเซียม  และแมกนีเซียม  แร่ธาตุทั้งสี่ชนิดนี้จะมีปริมาณใกล้เคียง
กัน  คือสะสมอยู่ในเปลือกโลกอยู่ราว  ร้อยละ  2.1 - 3.6 

 3.1 การเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลก  โลกเป็นดาวเคราะห์ที่ไม่หยุดนิ่งมีการเคลื่อนไหวและ
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา  ทั้งส่วนที่เป็นบรรยากาศที่ห่อหุ้มโลก  เปลือกโลกและส่วนที่ประกอบอยู่
ภายในโลกมีทฤษฎีที่อธิบายถึงการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกคือ Plate  Tectonic  Theory  เกิด
จากการน าทฤษฎีทวีปเลื่อนและทวีปแยกมารวมกันตั้งเป็นทฤษฎีใหม่ขึ้นมา  โดยกล่าวว่าเปลือกโลก
ทั้งหมดแบ่งออกเป็นแผ่นที่ส าคัญจ านวน 13 แผ่น (ภาพที่ 6)  โดยแต่ละแผ่นจะมีขอบเขตเฉพาะ  
แผ่นเปลือกโลกจะมีการเคลื่อนที่ตลอดเวลาใน 3 แบบด้วยกัน คือ  เคลื่อนที่เข้าหากัน  แยกออกจาก
กัน  และไถลตัวออกจากกัน  (ภาพที่ 7) ซ่ึงผลของการเคลื่อนที่ของเปลือกโลกท าให้เกิดปรากฏการณ์
ต่างๆ ขึ้น เช่น  แผ่นดินไหว  ภูเขาไฟระเบิด  เทือกเขา  กระบวนการเกิดแร่  หิน  และการเกิดคลื่น
ยักษ์สึนามิ  (กรมทรัพยากรธรณี.  2544) 

  

 

 
 
 
 
 
ภาพที่ 6  แนวสันเขากลางมหาสมุทรและแนวการมุดตัวของเปลือกโลก 
ที่มา : Robert.  2001                                      
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ภาพที่ 7  รูปแบบการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลก 

ที่มา : Robert.  2001                                      

 

 3.2 แร่ธาตุ   (Minerals)  เป็นส่วนประกอบของเปลือกโลกที่ส าคัญอีกอย่างหนึ่ง  เป็น
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีความส าคัญต่อสภาพเศรษฐกิจ  แร่คือธาตุหรือสารประกอบอนินทรีย์ที่มีเนื้อ
เดียวกัน เกิดขึ้นตามธรรมชาติมีลักษณะโครงสร้างและคุณสมบัติทางเคมีเฉพาะตัว  แร่อาจ
ประกอบด้วยธาตุเพียงธาตุเดียว หรือเป็นสารประกอบของธาตุตั้งแต่  2 ชนิด ขึ้นไป  (งามพิศ. 2531)  
การจ าแนกชนิดของแร่ตามคุณประโยชน์ในทางเศรษฐกิจแบ่งออกได้เป็น  5  ชนิดคือ  แร่ประกอบ
หิน  แร่อโลหะ  แร่โลหะ  แร่เชื้อเพลิง  และแร่รัตนชาติ 
 แร่ธาตุต่างๆ เหล่านี้จัดเป็นทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไป(Exhausting  Natural  Resources)  
เนื่องจากเป็นทรัพยากรที่ต้องใช้เวลาในการเกิดเป็นระยะเวลานานและเป็นทรัพยากรที่สิ้นเปลือง  มี
ปริมาณจ ากัด  ความต้องการมีเพ่ิมมากขึ้น  ดังนั้นการท าเหมืองแร่ควรท าอย่างมีประสิทธิภาพ  และ
ควรน าแร่ธาตุมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ  ใช้อย่างประหยัด ในการท าเหมืองแร่อาจก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่างๆ เช่น  การตัดไม้ท าลายป่า  ปัญหาเกี่ยวกับฝุ่นละออง อากาศเป็นพิษ  
การพังทลายดินรวมทั้งปัญหาดินตะกอนและปัญหาน้ าเสีย  นอกจากนี้ในการใช้ทรัพยากรแร่ธาตุ
โดยเฉพาะในกลุ่มแร่เชื้อเพลิงที่ได้จากซากดึกด าบรรพ์ได้แก่ น้ ามัน  แก๊สธรรมชาติและถ่านหิน จะ
ก่อให้เกิดมลพิษต่ออากาศ เช่น เกิดแก๊สเรือนกระจกประเภทคาร์บอนไดออกไซด์  ไนตรัสออกไซด์   
ซึ่งเป็นสาเหตุท าให้เกิดภาวะโลกร้อน  นอกจากนี้ฝุ่นละอองจากการเผาไหม้ถ่านหินยังเกิดสารซัลเฟอร์
ไดออกไซด์ออกสู่อากาศ  เป็นสารที่อันตรายต่อสิ่งมีชีวิตและท าให้เกิดฝนกรด  ดังนั้นการใช้ทรัพยากร
ประเภทแร่ธาตุและพลังงานจึงต้องใช้เท่าที่จ าเป็นและระมัดระวังในการใช้เพ่ือไม่ให้สิ่งแวดล้อมได้รับ
ผลกระทบอันจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของมนุษย์ 
 

3.3 หิน  เป็นส่วนประกอบที่ส าคัญของเปลือกโลก  เป็นอนินทรีย์สารที่เกิดจากการรวมแร่
ตั้งแตส่องชนิดขึ้นไป   หินแบ่งออกเป็น 3 ชนิด   คือ หินอัคนี  หินชั้น  และหินแปร   หินเปลือกโลก
ส่วนใหญ่จะเป็นหินอัคนี  ซึ่งมีก าเนิดมาจากการเย็นตัวของหินหนืด (Magma)  หินอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงกลับไปเป็นหินอีกชนิดหนึ่งได้  คือ  หินหนืดเมื่อเย็นตัวลงจะกลายเป็นหินอัคนี  เมื่อเกิด
การพุพังสลายตัวเกิดการกร่อนจนกลายเป็นตะกอน  ถูกแม่น้ าพัดพาไปทับถมเกิดการแข็งตัว
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กลายเป็นหินเนื่องจากแรงบีบอัดหรือสารละลายเข้าไปเกิดเป็นหินชั้น  และเมื่อหินชั้นได้รับความร้อน
และแรงกดอัดสูงจะเกิดการแปรสภาพกลายเป็นหินแปร  และหินแปรเมื่อได้รับความร้อนสูงจะเกิด
การหลอมละลายกลายเป็นหินอัคนีอีกครั้งหนึ่ง  ลักษณะเช่นนี้ คือ วัฎจักรของหิน (ภาพที่ 8) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 8  วัฎจักรการเกิดหิน 
ที่มา:  Robert.  2001 

 
หินจัดเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่อยู่ในกลุ่มแร่อโลหะ  จัดเป็นทรัพยากรประเภทใช้แล้วหมด

ไป  สามารถน ามาใช้เป็นวัสดุก่อสร้าง  วัตถุดิบในโรงงานอุตสาหกรรมและสิ่งของเครื่องใช้  การที่
บริเวณใดจะมีหินชนิดใดขึ้นอยู่กับโครงสร้างทางธรณีวิทยาของพ้ืนที่เหล่านั้น  การน าหินชนิดต่างๆ 
มาใช้งานดังเช่น การท าเหมืองหินปูน  ขั้นตอนในการน าหินปูนมาเป็นวัตถุดิบในโรงงานปูนซีเมนต์  
มักจะก่อให้เกิดปัญหาในเรื่องเสียง  ฝุ่นละออง  ท าลายระบบนิเวศแหล่งต้นน้ าล าธาร  ดังนั้นจึงต้องมี
หลักในการบริหารจัดการ  เลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาด าเนินการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด  และ
ไม่ก่อให้เกิดปัญหาต่อสิ่งแวดล้อม 

3.4 ดิน  เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในธรรมชาติโดยกระบวนการสลายตัวทางกายภาพและทางเคมีของ
หินและแร่   โดยมีลักษณะเป็นชั้นบาง ๆ  ห่อหุ้มผิวโลก   มีการผสมคลุกเคล้ากับอินทรียวัตถุและผ่าน
กระบวนการชะล้างเกิดเป็นดิน  องค์ประกอบที่ส าคัญของดินมี   3  ชนิดด้วยกันคือ    ของแข็ง   
ได้แก่  อินทรียวัตถุและอนินทรีย์สาร  ของเหลวได้แก่    น้ า เป็นส่วนใหญ่และก๊าซซึ่งได้แก่ อากาศ
ภายในดิน   สัดส่วนของสารทั้งสามชนิดแตกต่างกันไปตามลักษณะของดิน   

การที่ดินแต่ละบริเวณมีลักษณะแตกต่างกันไปนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยควบคุมการสร้างดินได้แก่ 
วัตถุต้นก าเนิดดินคือหินและแร่ที่ผุพังสลายตัวกลายเป็นดิน  วัตถุต้นก าเนิดดินเป็นตัวก าหนดเนื้อดิน
และแร่ธาตุที่อยู่ในดิน  นอกจากนี้ความสูงต่ าของพ้ืนที่  ภูมิอากาศ สิ่งมีชีวิต  และระยะเวลาในการ
สร้างดินล้วนเป็นปัจจัยส าคัญในการสร้างดิน  ดังนั้นสภาพแวดล้อมในแต่ละพ้ืนที่จะเป็นตัวก าหนด
ลักษณะของดิน เช่น  หิน  ซึ่งเป็นวัตถุต้นก าเนิดดิน  อุณหภูมิ  และปริมาณน้ าฝน  ความสูง  สภาพ
ความลาดเทของพ้ืนที่  สิ่งปกคลุมดิน  รวมทั้งเกษตรกรซึ่งเป็นผู้จัดการที่ดิน  ประเทศไทยอยู่ในเขต
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ร้อนชื้น  ฝนตกชุก  ดินส่วนใหญ่มีปัญหาการชะล้างพังทลายสูง  พบดินเป็นกรด  ความอุดมสมบูรณ์
ของดินต่ า ในการศึกษาทรัพยากรดินต้องศึกษาในส่วนของเนื้อดิน (Soil) และที่ดิน (Land) เพ่ือ
ก าหนดการใช้ที่ดินให้เหมาะสมต่อสมรรถนะของดิน ดังนั้นเกษตรกรต้องน าหลักการอนุรักษ์ดินมาใช้
เพ่ือให้ดินมีคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีเหมาะสมต่อการปลูกพืช  หลักในการอนุรักษ์ดินจึง
ต้องป้องกันการพังทลายดิน  ระมัดระวังไม่ให้มีสารพิษตกค้างในดิน  รวมทั้งรักษาความเป็นกรดและ
ด่างในดินให้คงความเป็นกลางเสมอ 

 
 3.5 การเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกและลักษณะภูมิประเทศ  ภูมิประทศที่ปรากฏอยู่บน
เปลือกโลกมีทั้งภูมิประเทศหลักได้แก่ ที่ราบ ที่ราบสูง เนินเขาและหุบเขา  และภูมิประเทศรอง ได้แก่ 
น้ าตก เกาะ หาดทราย หุบเขา  ภูมิประเทศเหล่านี้มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาอันเนื่องมาจาก
แรงที่กระท ามาจากภายในโลกและตัวการธรรมชาติภายนอกโลกได้แก่ ลมฟ้าอากาศ น้ าไหล น้ าใต้ดิน   
คลื่น และกระแสน้ า ลม และธารน้ าแข็ง  กระบวนการส าคัญที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของผิวโลก
แบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม (Thornbury.  1969)  ดังนี้คือ 
  3.5.1 กระบวนการแปรโครงสร้าง (Tectonic   Process) เป็นการเคลื่อนไหวของ
เปลือกโลกท่ีเป็นไปอย่างช้าๆ แต่ต่อเนื่องกันเป็นเวลานานหรืออาจจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว แต่เป็นช่วง
ระยะเวลาสั้นๆ อันจะเป็นผลท าให้โครงสร้างของหินที่ประกอบเป็นเปลือกโลกแปรสภาพไปจากเดิม 
และมีผลให้สภาพของผิวโลกเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม (ราชบัณฑิตยสถาน. 2549)กระบวนการแปร
โครงสร้างแบ่งออกได้  2  ชนิดคือ 
  (1) การเคลื่อนไหวแปรรูป (Diastrophism) เป็นการเคลื่อนไหวของเปลือกโลกที่เกิด
จากแรงภายในอันสืบเนื่องมาจากความหยุ่นของหินหนืดที่อยู่ภายใต้ความกดดันและอุณหภูมิมหาศาล
ซึ่งจะท าให้เกิดแปรรูปแบบของภูมิประเทศแตกต่างกัน ในบางยุคทางธรณีวิทยาแรงกดดันที่เกิดขึ้นจะ
ท าให้เปลือกโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันหรืออย่างช้า ๆ ติดต่อกันเป็นเวลานานนับเป็น
ล้านๆ ปีได้แก่รอยแยก (Joint) รอยคดโค้งของหิน (Fold) การโค้งงอ (Wapping) 
  (2) ปรากฏการณ์ภูเขาไฟ  (Vulcanism) คือกระบวนการที่เกิดมาจากการระเบิด
ของภูเขาไฟที่พ่นหินหลอมละลายออกมาภายนอก หรือการเคลื่อนไหวของหินหลอมละลายที่ดัน
เปลือกโลกให้เกิดการโก่งตัว   แต่หินหลอมละลายเหล่านั้นไม่อาจไหลขึ้นมาแข็งตัวภายนอกพ้ืนผิวโลก
จึงแข็งตัวอยู่ภายใต้ผิวโลก  ในรูปแบบที่แตกต่างกันเกิดเป็นหินอัคนีแทรกซอน 
  3.5.2  กรรมวิธีปรับระดับ  (Gradational  process)   เป็นวิธีการที่ท าให้เปลือก
โลกเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างช้า ๆ   โดยตัวการธรรมชาติที่ส าคัญได้แก่   น้ าไหล   น้ าใต้ดิน   คลื่น
และกระแสน้ า  ลม  และธารน้ าแข็ง   ตัวการธรรมชาติเหล่านี้ท าให้ผิวโลกมีระดับสม่ าเสมอด้วยการ
ทับถมในที่ลุ่มต่ าและการกัดเซาะท าลายในที่สูง  กรรมวิธีปรับระดับแบ่งออกได้   2  ชนิดคือ การลด
ระดับ (Degradation)  เป็นกระบวนการปรับผิวดินหรือหินให้มีระดับลดลงโดยกระบวนการผุพังอยู่
กับที่ (Weathering) การเสื่อมสลายของมวลสาร (Mass wasting)     กษัยการ (Erosion) จาก
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ตัวการทางธรรมชาติบนพื้นผิวโลก เช่น ธารน้ าไหล  น้ าใต้ดิน  คลื่น  และกระแสน้ าชายฝั่ง  ลม  และ
ธารน้ าแข็ง  จากนั้นจะมีการน าพาเอาตะกอนเหล่านั้นลงสู่ที่ต่ า  การเพ่ิมระดับ (Aggradation) เป็น
กระบวนการสะสมเพ่ิมพูนผิวโลกให้มีระดับสูงขึ้นจากการทับถมของตะกอนที่ตัวการธรรมชาติชนิด
ต่าง ๆ  พัดพามาเช่น น้ า คลื่น ลม และธารน้ าแข็ง เป็นต้น 
  3.5.3 กระบวนการจากภายนอกโลก (Extraterrestrial   process) เป็น
กระบวนการที่ท าให้เปลือกโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงน้อยมาก ถ้าหากเปรียบเทียบกับกระบวนการที่ได้
กล่าวมาแล้ว  ตัวการที่ส าคัญได้แก่ อุกกาบาต  (Meteorite) เมื่ออุกกาบาตผ่าชั้นบรรยากาศของโลก 
บางส่วนจะถูกเผาไหม้ส่วนเหลือจะตกลงสู่ผิวโลกและท าให้เกิดหุบอุกกาบาตตรงบริเวณนั้น พบว่าหุบ
อุกกาบาตทั่วโลกมีทั้งสิ้นประมาณ  50  หลุม อุกกาบาตขนาดใหญ่ที่พบในมลรัฐอริโซนาของ
สหรัฐอเมริกาจะหนักถึง 3  ล้านตัน จมอยู่ใต้หุบเขาขนาดใหญ่ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางถึง 1.2  กิโลเมตร 
ลึก 150  เมตรและเส้นรอบหลุมของหุบอุกกาบาตประมาณ 4.8 กิโลเมตร  กระบวนการเปลี่ยนแปลง
เปลือกโลกสรุปได้ดังนี้ (ภาพที่ 9) 
 
 
 

 
 
ภาพที่ 9  วัฎจักรของกระบวนการเปลี่ยนแปลงเปลือกโลก 
ที่มา : Robert.  2001 
 
 กระบวนการเปลี่ยนแปลงเปลือโลกเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับองค์ประกอบของ
โลกทั้งหมด ได้แก่ หินหนืดที่อยู่ในชั้นเมนเติล  บรรยากาศโดยลมฟ้าอากาศซึ่งได้รับพลังงานมาจาก
ดวงอาทิตย์  ตัวการธรรมชาติจากอุทกภาค ได้แก่  ธารน้ าไหล  น้ าใต้ดิน  คลื่นและกระแสน้ า  น้ าขึ้น
น้ าลง  รวมทั้งลมและธารน้ าแข็ง  นอกจากนี้สิ่งมีชีวิตต่างๆ ทั้งระดับชีวิตขนาดเล็กและขนาดใหญ่ยังมี
ส่วน ได้แก่ หินและดินเกิดการผุพังและเปลี่ยนแปลง  โดยเฉพาะอย่างยิ่งมนุษย์นับเป็นตัวการที่ท าให้
สิ่งแวดล้อมของโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงไปได้รวดเร็ว  
 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกเหล่านี้จะส่งผลท าให้เกิดภูมิประเทศแบบต่างๆบน
เปลือกโลกได้แก่  ภูมิประเทศที่เกิดจากการแปรโครงสร้าง ได้แก่  การเกิดแนวเทือกเขาบนแผ่นดิน  
สันเขากลางมหาสมุทร  แผ่นดิน  ภูเขาไฟ  รอยเลื่อนในหิน เป็นต้น  ภูมิประเทศที่เกิดจากธารน้ าไหล  
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ได้แก่  โกรกธาร  น้ าตก  เนินตะกอนรูปพัด  และที่ราบน้ าท่วมถึง เป็นต้น  ภูมิประเทศที่เกิดจากน้ า
ใต้ดิน  เช่น  ถ้ า  ภูมิประเทศที่เกิดจากคลื่นและกระแสน้ าได้แก่  หน้าผาชายหาดคลื่น เซาะ  แหลม
อ่าว  สันดอนจงอย  และชวากทะเล เป็นต้น  ภูมิประเทศที่เกิดธารน้ าแข็งและภูมิประเทศที่เกิดจาก
ลม 
 ภูมิประเทศดังกล่าวจัดเป็นสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่มีอิทธิพลต่อสภาพภูมิอากาศ  บริเวณ
ที่เป็นภูเขาและที่สูงอุณหภูมิจะต่ ากว่าที่ราบ  ส่งผลต่อสภาพดินเพราะภูมิประเทศเป็นปัจจัยหนึ่งที่
ส่งผลต่อการสร้างดิน  บริเวณที่มีความลาดชันมากน้ าจะไหลเร็วหน้าดินบาง     การชะล้างพังทลาย
ดินจะสูงกว่าบริเวณที่มีความลาดเทน้อย  เนื้อดินหยาบ  ความชื้นในดินมีน้อย  บริเวณที่เป็นดิน
ตะกอนน้ าพา (Alluvial  Soil) ลักษณะทางกายภาพของดิน เป็นดินเนื้อละเอียด  ความอุดมสมบูรณ์
ของดินจะเหมาะสมต่อการปลูกข้าว  ส่วนบริเวณที่ราบเชิงเขาหรือตะพักลุ่มน้ าเนื้อดินจะหยาบกว่า  
ดินมีการระบายน้ าดีจึงไม่เหมาะสมต่อการปลูกข้าว  แต่สามารถน ามาปลูกพืชไร่หรือไม้ยืนต้น  
บริเวณท่ีสูงที่มีความลาดชันเกิน 35% ควรอนุรักษ์เป็นป่าต้นน้ า  ดังนั้น       ภูมิประเทศจะส่งผลต่อ
การใช้ที่ดิน  ภูมิประเทศยังส่งผลต่อพืชพรรณธรรมชาติและพืชเศรษฐกิจ   นอกจากนี้สภาพภูมิ
ประเทศยังสามารถน ามาพัฒนาพ้ืนที่ด้านเศรษฐกิจต่างๆ เช่น บริเวณชายฝั่งทะเล  ภูเขา  หน้าผา  
สามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ แต่ต้องระมัดระวังในเรื่องการใช้เทคโนโลยีเข้าไปด าเนินการ 
และระวังผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้พ้ืนที่และทรัพยากรเหล่านี้สามารถมีใช้อย่าง
ยั่งยืนต่อไป 
 
4. บรรยำกำศ (Hydrosphere) 
 
 อากาศเป็นปัจจัยส าคัญในการด ารงชีวิตของคน  สัตว์  และพืช  อากาศเป็นส่วนประกอบที่
ส าคัญของโลก บรรยากาศที่ห่อหุ้มโลกมีความส าคัญในการสกัดกั้นและดูดซับรังสีที่เป็นอันตรายต่อ
สิ่งมีชีวิตให้เบาบางลง  ขณะเดียวกันก็ท าหน้าที่ถ่ายเทและควบคุมความร้อนของอากาศบริเวณใกล้
พ้ืนโลกให้อยู่ในสภาวะที่เหมาะสมส าหรับเป็นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิต  
  ในระยะแรกๆ ของการก าเนิดโลกพ้ืนผิวโลกจะร้อนระอุ   ดังนั้นจึงท าให้ก๊าซต่างๆ ที่เกิดขึ้น
ฟุ้งกระจายออกไปนอกอ านาจแรงดึงดูดของโลกและสูญหายไปในห้วงอากาศเมื่อพ้ืนผิวโลกค่อย ๆ 
เย็นลงและเปลี่ยนสภาพมาเป็นของแข็ง ก๊าซที่อยู่ในหินหนืดที่ไหลออกมาจากภายในของโลกจะค่อย 
ๆ รวมตัวกันอยู่ใกล้ ๆ ผิวโลกและอยู่ภายใต้อ านาจแรงดึงดูดของโลก นับว่าเป็นปรากฏการณ์ครั้งแรก
ที่มีบรรยากาศห่อหุ้มโลกเอาไว้   ส่วนประกอบของบรรยากาศในระยะต้น ๆ ประกอบด้วย ไอน้ า 
คาร์บอนไดออกไซด์ และไนโตรเจน ต่อมาเมื่อโลกเย็นมากขึ้นจะท าให้มีเมฆเกิดขึ้นในบรรยากาศและ
มีฝนตกแต่ในช่วงนั้นพ้ืนผิวโลกยังร้อน  ดังนั้นน้ าฝนที่ตกลงมาจึงระเหยกลับออกไปในอากาศอย่าง
รวดเร็วและไม่มีน้ าแช่ขังอยู่ตามพ้ืนดินอย่างถาวรจึงท าให้ อัตราส่วนของไอน้ า   และก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศเปลี่ยนแปลงไป แก๊สออกซิเจนที่ปรากฏขึ้นมาในบรรยากาศมีก าเนิด
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มาจากการสลายตัวของไอน้ าในบรรยากาศอันเนื่องมาจากการกระท าของรังสีอัลตราไวโอเลตจากดวง
อาทิตย์  ท าให้เกิดก๊าซออกซิเจนและไฮโดรเจน  ส่วนก๊าซไฮโดรเจนที่เบาจะหลุดลอยออกไปในห้วง
อวกาศจึงเหลือแต่ออกซิเจนห่อหุ้มโลก นอกจากนี้ก๊าซออกซิเจนยังเกิดจากกระบวนการสังเคราะห์
แสงของพืชอันเนื่องจากปริมาณออกซิเจนในอากาศท่ีเกิดจากสาเหตุที่กล่าวมาแล้วมีมากพอที่จะท าให้
สิ่งมีชีวิตก าเนิดขึ้นมาบนพ้ืนโลกได้  พืชที่เกิดขึ้นมาในระยะแรก ๆ จะเป็นพืชชั้นต่ า  หลังจากมีพืชสี
เขียวเกิดขึ้นมาแล้วจึงท าให้อัตราส่วนของออกซิเจนในบรรยากาศเพ่ิมขึ้นอย่างช้า ๆ   และก่อให้เกิด
สภาพแวดล้อมทางภูมิอากาศที่เหมาะสมส าหรับเป็นถิ่นก าเนิดของมนุษย์ในล าดับต่อมา (วิชัย และ
ประชา. 2533) 

อากาศห่อหุ้มโลกอยู่ด้วยอ านาจแรงดึงดูดของโลก มีความหนาประมาณ 10,000 กิโลเมตร   
บริเวณใกล้ผิวโลกจะมีความหนาแน่นมากเมื่อห่างจากผิวโลกออกไปความหนาแน่นของอากาศจะ
ลดลง  ในชั้นล่างอากาศจะอัดตัวกันแน่นเพราะน้ าหนักของอากาศกดทับลงมาจากชั้นบน   สูงขึ้นไป
แรงกดทับของอากาศจะมีน้อย  จากผิวโลกขึ้นไปประมาณ 80 กิโลเมตร  บรรยากาศชั้นนี้ก๊าซต่างๆ 
จะรวมเป็นเนื้อเดียวกัน  เป็นการรวมตัวในทางเคมีที่มีอัตราส่วนที่แน่นอน  คือบรรยากาศชั้น โฮโมส
เฟียร์ (Homosphere)   ต่อจากบรรยากาศชั้นนี้ขึ้นไปก๊าซต่างๆ จะซ้อนกันเป็นชั้นๆตามน้ าหนักของ
โมเลกุลเรียกว่า บรรยากาศชั้น เฮเทอโรสเฟียร์ (Heterosphere)  บรรยากาศชั้น Homosphere 
ประกอบไปด้วยก๊าซต่างๆ ดังแสดงได้ดังนี้ 
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ตำรำงท่ี1 ส่วนประกอบของก๊ำซท่ีส ำคัญในบรรยำกำศ 
 
                      ชื่อก๊าซ                                        สัญลักษณ์เคม ี                  ร้อยละโดย
ปริมาตร        
        ไนโตรเจน                                                     N                                           
78.09         
         ออกซิเจน                                                     O                                          
20.95         
         อาร์กอน                                                      Ar                                          
00.93         
         คาร์บอนไดออกไซด์                                     CO2                                          
0.03         
        โอโซน                                                          O3                                     มี
จ านวนเล็กน้อย      
        ไฮโดรเจน                                                     H                                       มี
จ านวนเล็กน้อย      
         ก๊าซเฉื่อย : นีออน ครีพตอน ฮีเลียม             Ne,Kr,He                             มีจ านวน
เล็กน้อย      
         ไอน้ า                                                           H2O                                  มี
จ านวนเล็กน้อย      
ที่มา : Gabler et al.,1975 
 

ไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบส าคัญของโปรตีน ในบรรยากาศถึงจะมีไนโตรเจนอยู่มากก็จริงแต่
จะเป็นประโยชน์ต่อพืชได้ต้องอยู่ในรูปของไนเตรท ส่วนคาร์บอนไดออกไซด์ถึงจะมีอยู่น้อยแต่ก็มี
บทบาทส าคัญยิ่งในฐานะที่เป็นวัตถุดิบในกระบวนการสังเคราะห์แสง การสังเคราะห์ด้วยแสงเกิดขึ้น
เฉพาะตอนมีแสงสว่าง ผลที่ได้จากการสังเคราะห์แสงคือก๊าซออกซิเจนซึ่งสิ่งมีชีวิตใช้ในการหายใจ 
และให้ผลพลอยได้เป็นคาร์บอนไดออกไซด์ ทั้งออกซิเจน คาร์บอนไดออกไซด์และไนโตรเจนจึงเป็น
ก๊าซที่สิ่งมีชีวิตจะขาดไม่ได้ 

ส าหรับฝุ่นละอองในอากาศนอกจากจะเป็นตัวการในการสะท้อนแสงท าให้ท้องฟ้าเป็นสีแดง
ในระหว่างตอนรุ่งอรุณและตอนสนธยาแล้ว   ยังเป็นแกนกลางให้ละอองน้ ายึดเกาะควบแน่นซึ่งเป็น
ปัจจัยส าคัญอย่างหนึ่งที่ท าให้เกิดฝน ส่วนไอน้ าในบรรยากาศเป็นปัจจัยส าคัญอย่างยิ่งในการกลั่นตัว
เป็น เมฆ  หมอก  ฝน  หิมะ เป็นต้น   นอกจากนี้ไอน้ าและคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศยังช่วย
ดูดซับพลังงานความร้อนจากดวงอาทิตย์  และจากการสะท้อนออกไปจากโลกเอาไว้ ท าให้อุณหภูมิ
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ของโลกอยู่ในสภาวะสมดุลทั้งในเวลากลางวันและเวลากลางคืน สิ่งมีชีวิตจึงอาศัยอยู่บนโลกได้อย่างมี
ความสุข 
 ในปัจจุบันส่วนประกอบของบรรยากาศมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเนื่องจากการกระท า
ของมนษุย์ ท าให้มีการผลิตก๊าซเรือนกระจก ออกสู่บรรยากาศมากขึ้นได้แก่  คาร์บอนไดออกไซด์  ไน
ตรัสออกไซด์  มีเทน  สารครอโรฟลูออโรคาร์บอน (CFC) และฝุ่นละออง  จึงท าให้มีตัวดูดซับพลังงาน
ความร้อนจากพ้ืนโลกแผ่รังสีกลับออกสู่บรรยากาศได้มากขึ้น  ท าให้อุณหภูมิของอากาศสูงขึ้น  ส่งผล
ใหน้้ าแข็งที่ปกคลุมที่ขั้วโลกละลายมากขึ้น  ระดับน้ าทะเลสูงขึ้น  ท าให้เกิดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม
ในด้านต่างๆหลายประการ เช่น  การพังทลายชายฝั่งทะเล  พ้ืนที่ใกล้ชายฝั่งเกิดน้ าท่วม  ภาวะโลก
ร้อนยังส่งผลต่อทรัพยากรป่าไม้  การเกษตรกรรม  เกิดพายุที่รุนแรงมากขึ้น  ภัยแล้ง  และส่งผล
กระทบตอ่สุขภาพของมนุษย์  ภาวะโลกร้อนนอกจากเกิดจากปรากฏการณ์เรือนกระจกแล้วยังเป็นผล
จากแกนโลกเอียงมากกว่าปกติ  เดิมแกนของโลกเอียง 23.5 องศากับแนวดิ่ง  แต่ทุกๆ ประมาณ 1 
แสนปีแกนของโลกจะเอียงมากกว่าเดิม  จึงท าให้น้ าแข็งที่ปกคลุมบริเวณ    ขั้วโลกได้รับพลังงาน
ความร้อนจากดวงอาทิตย์มากกว่าเดิม  ท าให้น้ าแข็งเ หล่านั้นมี อัตราการละลายมากขึ้น 
นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าขณะนี้โลกก าลังอยู่ในภาวะเช่นนี้ ภาวะโลกร้อนที่เกิดจากปรากฏการณ์เรือน
กระจก  เราควรต้องช่วยกันลดอัตราการใช้เชื้อเพลิงพวกฟอสซิล     ลดการเผาและท าลายป่า  เป็น
ต้น 
 
 4.1 อุณหภูมิของอากาศ อุณหภูมิ  คือระดับความร้อนหนาวของอากาศและสิ่งต่าง ๆ   ที่
บอกค่าได้เป็นตัวเลขที่แน่นอนวัดได้ด้วยเครื่องมือที่ เรียกว่า   เทอร์โมมิเตอร์ มักจะบอกเป็นองศา
เซลเซียสหรือองศาฟาเรนไฮต์   บนผิวพ้ืนโลกสิ่งที่ท าให้อุณหภูมิของอากาศในแต่ละสถานที่แตกต่า ง
กันขึ้นอยู่กับละติจูด    ความสูงต่ าของพ้ืนที่   ความใกล้ไกลทะเล    ทิศทางลม     ปริมาณเมฆบน
ท้องฟ้า   การส่องแสงของดวงอาทิตย์     กระแสน้ าในมหาสมุทร      

ในแต่ละวันพลังงานจากดวงอาทิตย์เมื่อส่องผ่านบรรยากาศลงมา  จะถูกบรรยากาศและเมฆ
ดูดไว้ร้อยละ  19  กระจัดกระจายสู่บรรยากาศร้อยละ  9  เมฆและพ้ืนดินจะสะท้อนพลังงานดวง
อาทิตย์กลับสู่บรรยากาศร้อยละ  25  ดังนั้นพลังงานดวงอาทิตย์จะสูญหายไปในบรรยากาศร้อยละ   
53   พ้ืนโลกจะได้รับพลังงานดวงอาทิตย์ร้อยละ 47   โดยการแผ่รังสีโดยตรงจากดวงอาทิตย์ร้อยละ  
41  และจากการกระจัดกระจายจากบรรยากาศมาสู่พื้นโลกร้อยละ  6  พลังงานที่พ้ืนโลกได้รับร้อยละ  
47 จะถูกพ้ืนโลกแผ่รังสีคลื่นยาวกลับออกไปสู่บรรยากาศร้อยละ 14  สูญเสียความร้อนในรูปของ
ความร้อนแฝงอันเนื่องจากการระเหยร้อยละ 23 และการพาความร้อนโดยกระแสอากาศลอยตัวขึ้นสู่
เบื้องบนร้อยละ14 เราจะพบว่าพลังงานความร้อนที่โลกได้รับจากดวงอาทิตย์  และพลังงานความร้อน
ที่พ้ืนโลกสูญเสียไปจะสมดุลกัน ปริมาณความร้อนที่โลกได้รับและสูญเสียไป เรียกว่า “งบดุลความ
ร้อน” (Heat   budget)  ถ้าบริเวณใดหรือระยะเวลาใดท่ีโลกได้รับความร้อนจากดวงอาทิตย์มากกว่า
ความร้อนที่โลกต้องสูญเสียไปเรียกว่า“ปริมาณความร้อนเหลือ” สภาพอากาศจะร้อนแต่ถ้าบริเวณใด
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หรือในเวลาใดที่โลกได้รับความร้อนจากดวงอาทิตย์น้อยกว่าปริมาณความร้อนที่ต้องสูญเสียไป  
เรียกว่า “ปริมาณความร้อนขาด”  สภาพอากาศจะหนาวเย็น ดังนั้น การเกิดความร้อนเหลือหรือขาด
นี้จะมีผลกระทบต่ออุณหภูมิของอากาศมาก  

ปัจจัยที่ควบคุมอุณหภูมิของอากาศมีหลายอย่าง ได้แก่  การส่องแสงของดวงอาทิตย์ซึ่งจะ
เกี่ยวข้องกับมุมตกกระทบของล าแสงดวงอาทิตย์ และความยาวนานของกลางวัน  ความใกล้ไกลทะเล 
การวางตัวของภูเขา  ลมประจ า  ปริมาณเมฆที่ปกคลุมท้องฟ้า  และปริมาณน้ าในมหาสมุทร 

 
4.2 ความกดดันของอากาศและลม  ความกดดันของอากาศเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญอย่าง

หนึ่งของลมฟ้าอากาศ และภูมิอากาศ  เพราะความกดดันของอากาศมีอิทธิพลต่อความเร็วและทิศทาง
ของลม  ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่ออุณหภูมิและความชื้นของอากาศ  บรรยากาศห่อหุ้มโลกอยู่ได้  เพราะ
โลกมีแรงดึงดูดอากาศจะซ้อนกันหนาจากพ้ืนโลกขึ้นไปหลายพันกิโลเมตร จึงท าให้บรรยากาศเกิด
น้ าหนักมหาศาลกดลงบนพ้ืนโลก ซึ่งเรียกว่า “ความกดดันอากาศ” ความกดดันอากาศจะมีการ
เปลี่ยนแปลงในแนวตั้งและแนวนอน  ในแต่ละบริเวณของโลกจะมีค่าอุณหภูมิและความกดอากาศ
แตกต่างกันซึ่งจะเป็นสาเหตุท าให้เกิดการเคลื่อนที่ของอากาศ  ลมที่พัดอยู่บนพ้ืนผิวของโลกแบ่ง
ออกเป็น 5 ชนิดคือ  ลมประจ าปี  ลมประจ าฤดู  ลมประจ าเวลา  ลมประจ าถิ่น  และลมพายุ (ภาพที่ 
9 ) โดยลมเหล่านี้จะมีอิทธิพลต่อภาพภูมิอากาศของแต่ละพ้ืนที่โดยเฉพาะลมประจ าปีและลมประจ า
ฤดู เช่นประเทศไทยมีสภาพภูมิอากาศขึ้นอยู่กับอิทธิพลของลมมรสุมซึ่งเป็นลมประจ าฤดู  เป็นต้น  
นอกจากนี้พายุยังท าให้เกิดภัยพิบัติธรรมชาติและท าให้มนุษย์ได้รับผลกระทบทั้งชีวิตและทรัพย์สิน 
เช่น  พายุหมุน  เนื่องจากในปัจจุบันเกิดภาวะโลกร้อนจึงส่งผลให้ระดับน้ าทะเลสูงขึ้น  อัตราการ
ระเหยของน้ าในทะเลมีมากขึ้น  ปริมาณความชื้นที่จะเกิดการก่อตัวของพายุจึงมีมากขึ้น  จะพบว่าใน
ระยะนี้การก่อตัวของพายุหมุนมีมากขึ้น  ขนาดของพายุรุนแรงขึ้น 

 
 
 
  
  
 

 
ภาพที1่0  ลักษณะของลมที่พัดบนพื้นโลก 
ที่มา : Robert.  2001 
 
 4.3 ความชื้นในบรรยากาศ ปริมาณไอน้ าในบรรยากาศจะผันแปรไปตามสถานที่และเวลาโดย
เฉลี่ยแล้วปริมาณไอน้ าในอากาศจะผันแปรอยู่ระหว่างร้อยละ0 ถึง 4 โดยปริมาณ ในบริเวณที่มี
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อุณหภูมิสูงเช่นในเขตศูนย์สูตรจะมีไอน้ าอยู่มากกว่าบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ า ถึงแม้ไอน้ าจะเป็น
ส่วนประกอบของบรรยากาศที่มีปริมาณเพียงเล็กน้อย แต่มีบทบาทส าคัญต่อการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพลมฟ้าอากาศเพราะปริมาณไอน้ าในอากาศจะมีอิทธิพลโดยตรงต่อรูปแบบการกลั่นตัวและหยาด
น้ าฟ้าไอน้ าในบรรยากาศจะเป็นตัวช่วยดูดซับและสะท้อนพลังงานความร้อนจากดวงอาทิตย์  ดังนั้น
ไอน้ าในบรรยากาศจึงมีอิทธิพลต่อการผันแปรของอุณหภูมิของอากาศ  รูปแบบการกลั่นตัวที่ส าคัญ
ได้แก่  เมฆ  หมอก  น้ าค้าง  น้ าค้างแข็ง  ฝน  หิมะ  ลูกเห็บ  ฝนน้ าแข็ง 
 อากาศเป็นทรัพยากรธรรมชาติประเภทหมุนเวียน  ถึงแม้ทรัพยากรอากาศจะไม่มีวันหมดแต่
ในปัจจุบันทรัพยากรอากาศก าลังได้รับผลกระทบจากกิจกรรมของมนุษย์  เนื่องจากอากาศเป็น
ทรัพยากรที่มีอยู่ทุกแห่ง  โอกาสที่จะถูกปนเปื้อนจากสารพิษย่อมเกิดขึ้นง่าย  ไม่ว่าจะเป็น
ภาคอุตสาหกรรม  เกษตรกรรม  แหล่งชุมชน  ปัญหาของทรัพยากรอากาศได้แก่  มลพิษของอากาศ  
ปรากฎการณ์เรือนกระจก  ดังนั้นเมื่อเกิดการปนเปื้อนสารพิษจึงต้องรีบควบคุม  ป้องกัน  และ
แก้ปัญหาให้ลดน้อยลง  มีการวางแผนการจัดการตามขั้นตอนของการอนุรักษ์ทรัพยากร ได้แก่  การ
ใช้อย่างยั่งยืน  การรักษา/ซ่อมแซม  การฟื้นฟู  การพัฒนา  การป้องกัน  การแบ่งเขต  และการสงวน  
โดยเลือกเทคโนโลยีมาใช้ให้เหมาะสมในแต่ละกรณี 
 
5. อุทกภำค (Hydrosphere) 
 
 ในระยะแรกการก าเนิดของโลก  พ้ืนผิวของโลกจะมีอุณหภูมิสูงมากจึงท าให้ก๊าซต่างๆ
กระจายออกไปจากอ านาจแรงดึงดูดของโลกและสูญหายไปในอวกาศ  เมื่อโลกค่อยๆเย็นตัวลงและ
เปลือกโลกกลายเป็นของแข็ง  ก๊าซที่มีอยู่ในหินหนืดที่ถูกขับออกมาปนอยู่กับในบรรยากาศจะท าให้
ส่วนประกอบของบรรยากาศที่เกิดขึ้นมาใหม่เปลี่ยนแปลง  ส่วนประกอบที่ส าคัญในขณะนั้นได้แก่  
ละอองน้ า  คาร์บอนไดออกไซด์  และไนโตรเจน  เมื่อโลกเย็นขึ้นจะท าให้บรรยากาศมีเมฆหนาทึบ
และในที่สุดก็ตกลงมาเป็นฝน  น้ าฝนที่ตกลงมาในระยะแรกจะกลายเป็นไอก่อนตกถึงพ้ืน  หรือเมื่อตก
ถึงพ้ืนจะเดือดกลายเป็นไออย่างรวดเร็ว  ท าให้ไม่มีน้ าแช่ขังอยู่ตามแอ่งของผิวโลกในระยะนั้น  ต่อมา
เมื่อโลกเย็นลงมากขึ้นน้ าฝนที่ตกลงมายังพ้ืนโลกจึงแช่ขังอยู่บนพื้นโลกอย่างถาวร 
 
 5.1 วัฏจักรน้ า  จากการคาดคะเนปริมาณน้ าในอุทกวัฏจักร ปรากฏว่าปริมาณน้ าร้อยละ 97 
ของน้ าทั้งหมดจะแช่ขังอยู่ในทะเลและมหาสมุทร รองลงมาจะอยู่ในรูปของน้ าแข็งที่เกาะอยู่ตามส่วน
ต่าง ๆ ของผิวโลก ร้อยละ 2 ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 1จะเป็นน้ าจืด ทั้งท่ีอยู่บนพื้นผิวโลกและใต้ดิน น้ า
ในจ านวนร้อยละ 1 นี้ จะเป็นน้ าใต้ดินราวร้อยละ 2/3 ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 1/3  จะเป็นน้ าจืด
ปรากฏอยู่ตามแอ่งแผ่นดิน ส่วนไอน้ าที่แขวนลอยอยู่ในอากาศจะมีปริมาณมากกว่าน้ าจืดบนพ้ืนผิวดิน
ถึง 10 เท่า (Strahler. 1975) 
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 น้ าจืดบนโลกมีอยู่ไม่ถึงร้อยละ 3 ของปริมาณน้ าบนโลก  น้ าที่มนุษย์น ามาใช้ประโยชน์เป็น
น้ าใต้ดินและน้ าผิวดิน  จึงต้องมีการจัดการน้ าเหล่านี้ให้มีปริมาณ  และคุณภาพที่เหมาะสม  เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อมนุษย์ 
          วัฎจักรของน้ าจัดเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วไม่รู้จักหมด  เนื่องจากอยู่ในรูปของการ
หมุนเวียน (ดังภาพ 11)  ในปัจจุบันเริ่มมีสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าความสมดุลของวัฎจักรน้ าเริ่มเปลี่ยนไป
ได้แก่  ทรัพยากรป่าไม้ลดลงจากเดิม  ส่งผลต่อความสามารถในการดูดซับน้ าของดิน  เมื่อฝนตกลงสู่
พ้ืนดินที่ปราศจากสิ่ งคลุมดิน  ท าให้อนุภาคของดินแตกและแน่นโครงสร้างของดินเสียไป  
ความสามารถในการซึมซับน้ าลดลง  น้ าฝนจะไหลบ่าลงสู่แหล่งน้ า  เมื่อฝนตกลงมามากจะเกิด
อุทกภัยและโคลนถล่มตามมา  เกิดปัญหาดินตะกอน  ในที่สุดน้ าจะไหลลงสู่ทะเลกลายเป็นน้ าเค็ม  
โดยมนุษย์ไม่ได้ใช้น้ าจืดเหล่านี้อย่างคุ้มค่า  ช่วงฤดูแล้งความชื้นในดินมีน้อย  น้ าซึมน้ าซับที่ไหลหล่อ
เลี้ยงแหล่งน้ าผิวดินมีน้อยท าให้แหล่งน้ าผิวดินแห้ง  และยังส่งผลต่อปริมาณน้ าใต้ดิน  โดยในปัจจุบัน
เกิดภาวะโลกร้อนท าให้มีพายุรุนแรงบ่อยครั้งขึ้น  หรือเกิดภัยแล้งฝนทิ้งช่วงยาวนานขึ้น  สิ่งเหล่านี้จะ
ส่งผลต่อปริมาณและคุณภาพของทรัพยากรน้ าผิวดินและน้ าใต้ดิน  ดังนั้นวัฎจักรของน้ าจึงได้รับ
ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมเหล่านี้ 
 ส าหรับน้ าผิวดินและน้ าใต้ดินจัดเป็นทรัพยากรที่ใช้แล้วทดแทนได้  เนื่องจากทรัพยากร
เหล่านี้สามารถลดปริมาณและคุณภาพได้แต่สามารถฟ้ืนตัวได้เมื่อปล่อยไว้ในธรรมชาติหรือมนุษย์เข้า
ไปด าเนินการ เช่น  การปลูกป่าที่เป็นป่าต้นน้ า  การปลูกพืชคลุมดิน  การจัดการดินให้ถูกต้องตาม
หลักการอนุรักษ์ดินและน้ า  จะเห็นได้ว่าทรัพยากรน้ าจะมีสภาพ  ปริมาณ  และคุณภาพเป็นอย่างไร
จะเก่ียวข้องกับสิ่งแวดล้อมที่อยู่โดยรอบ  ดังนั้นทรัพยากรธรรมชาติแต่ละชนิดจะไม่อยู่โดดเดี่ยว  จะมี
ความสัมพันธ์กันเป็นลูกโซ่  ถ้าท าลายทรัพยากรใดจะส่งผลต่อทรัพยากรอ่ืนเสมอ  จึงต้องดูแล
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแต่ละอย่างให้สมดุลเสมอ 
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ภาพที่ 11  วัฏจักรการเกิดน้ าตามธรรมชาติ 
ที่มา :  Robert.  2001 
6. ชีวภำค (Biosphere) 
 

การเกิดสิ่งมีชีวิตบนโลกนั้นเกิดขึ้นมาพร้อมๆ กับการเคลื่อนที่ของเปลือกโลก มีผลท าให้
เปลือกโลกมีภูมิกายภาพหรือสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่แตกต่างกัน  โดยมีทั้งสภาพที่เป็นภูเขา
น้ าแข็ง  ภูเขาไฟ  ที่ราบ  น้ าจืด  น้ าทะเลหรือมหาสมุทร  ตลอดระยะเวลาการเคลื่อนที่ของเปลือง
โลกจะก่อให้เกิดรอยแตกระหว่างเพลตซึ่งจะมีก๊าซที่อยู่ใต้เปลือกโลกโพยพุ่งออกมา (ภาพที่ 2) ท าให้
ชั้นบรรยากาศในยุคแรกมีก๊าซต่างๆ  เช่น  คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)  ไนโตรเจน (N2)  มีเทน (CH4)  
แอมโมเนีย (NH3)  ไอโดรเจน (H2) ซัลเฟอร์ (S) และไอน้ า (H2O) ประกอบมีฟ้าผ่าฟ้าแลบอยู่
ตลอดเวลา  สิ่งเหล่านี้เมื่อท าปฏิกิริยากันจะก่อให้เกิดกรดอะมิโนภายใต้สภาวะที่ไม่มีออกซิเจนซึ่งเป็น
ปัจจัยพ้ืนฐานในการสร้างโปรตีนของสิ่งมีชีวิต  นอกจากนี้ในสภาวะที่มีความดันอากาศสูง  อุณหภูมิ
สูงและไม่มีแสงบริเวณน้ าพุร้อนใต้มหาสมุทรท่ีมีความลึกมากกว่า 2 กิโลเมตรและมีความร้อนมากกว่า 
350 องศาเซลเซียส  ประกอบกับมีการปล่อยก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์และสารละลายเหล็กเฟอร์รัส
ออกมาท าปฏิกิริยากับน้ าท าให้มีความเป็นกรดสูง (pH < 2.8) ก็สามารถพบแบคทีเรียที่ใช้ก ามะถัน
เป็นแหล่งพลังงานได้  แสดงให้เห็นว่าโลกในยุคแรกที่มีสภาวะที่ไม่มีออกซิเจน  ไม่มีแสงแดด  
อุณหภูมิสูง  มีความเป็นกรดสูงและก๊าซพิษต่างๆ ก็สามารถมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ได้  โดยสิ่งมีชีวิตที่ถือ
ก าเนิดข้ึนเป็นชนิดแรก  คือ  จุลินทรีย์ที่ด ารงชีวิตอยู่ในน้ าทะเล  เนื่องจากในยุคแรกชั้นบรรยากาศยัง
ไม่มีโอโซนที่ช่วยกรองรังสีอุลตราไวโอเล็ตซึ่งเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตแต่ในระยะเวลาต่อมาได้มีการ
วิวัฒนาการมาจนเกิดแบคทีเรียโบราณหรือที่เรารู้จักกันในปัจจุบันว่าแบคทีเรียสีเขียวแกมน าเงิน 
(cyanobacteria) ซึ่งได้เริ่มอพยพข้ึนสู่เขตน้ าตื้นและเริ่มใช้สารละลายแคลเซียมคาร์บอเนต (CaCO3) 
ในน้ าทะเลสร้างเกราะก าบังแสงอาทิตย์และพัฒนาองค์ประกอบภายในเซลล์ให้สามารถสังเคราะห์
อาหารจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยแสงอาทิตย์และปลดปล่อยก๊าซออกซิเจน (O2) ลอยขึ้นสู่ชั้น
บรรยากาศและเม่ือถูกรังสีอุลตรา   ไวโอเล็ตก๊าซออกซิเจนจะแตกตัวเป็นออกซิเจนอะตอมอิสระ (O) 
ซึ่งจะไปรวมตัวกับก๊าซออกซิเจนเกิดเป็นก๊าซโอโซน (O3) ปกคลุมผิวโลกซึ่งจะช่วยป้องกันรังสีอุลตรา



 18 

ไวโอเล็ตไม่ให้  แผ่ลงมายังผิวโลกได้  จึงเริ่มมีการอพยพของสิ่งมีชีวิตจากท้องทะเลขึ้นมาบนบก  
ดังนั้นจึงสามารถสรุปได้ว่าปัจจัยภูมิศาสตร์กายภาพหรือสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ส าคัญที่สุดใน
การก าเนิดสิ่งมีชีวิตนั้น  คือ  ก๊าซต่างๆ ในชั้นบรรยากาศ  ดังแสดงในภาพที่  4 (National 
Geographic ฉบบัพิเศษ, 2549) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 11  ความสัมพันธ์ระหว่างวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตกับปริมาณออกซิเจนในอากาศ 
ที่มา: The LESA Project (2007) 
 
 จากการศึกษาของ จิราภรณ์  เชื่อว่าบรรพบุรุษของมนุษย์ปัจจุบันคือ Australopithecus 
afarensis  มีวิวัฒนาการเกิดขึ้นในทุ่งหญ้าซาวันนา  ในแอฟริกา  เมื่อประมาณ 3-4 ล้านปีมาแล้ว 
เป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถเดินสองขาและตัวตั้งตรง  เนื่องจากมีหลักฐานการพบฟอสซิลรอยเท้า  กลุ่มนี้
สูญพันธ์ไปเมื่อประมาณ 1.5 ล้านปีมาแล้ว  แต่ในขณะเดียวกันก็มีสิ่งมีชีวิตอีกชนิดหนึ่งคือ Homo 
habilis เกิดขึ้นเมื่อประมาณ 2 ล้านปีที่แล้ว  มีสมองที่ใหญ่กว่าและมีการใช้เครื่องมือแบบง่ายๆ 
Homo habilis  นี้อาจมีวิวัฒนาการมาเป็นมนุษย์อีกชนิดหนึ่งคือ Homo erectus  ซึ่งจากหลักฐาน
โบราณของซากที่พบมีอายุระหว่าง 1.6 ล้านปี-300,000 ปี  กลุ่มนี้สูงว่าและมีสมองใหญ่กว่า  มี
พัฒนาการทางสังคมสูงกว่า  Homo habilis กลุ่มนี้มีการแพร่กระจายมาจากแอฟริกาไปยังยุโรปและ
เอเชีย  ซึ่งมีหลักฐานยืนยันว่าเป็นผืนแผ่นดินเดียวกัน  เชื่อว่า Homo sapiens เป็นแขนงหนึ่งที่
พัฒนามาจาก Homo erectus  มาเป็นมนุษย์ในปัจจุบันมีต้นก าเนิดในทุ่งหญ้าซาวันนา  แอฟริกา  
เมื่อประมาณ 300,000 ปีมาแล้ว  และมีวิวัฒนาการเรื่อยมาจนเมื่อ 100,000 ปีที่แล้วจึงกลายมาเป็น
มนุษย์ในปัจจุบัน (จิราภรณ์.  2540)   
 มนุษย์เป็นทรัพยากรธรรมชาติอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติจัดอยู่ในทรัพยากรประเภทที่
เกิดขึ้นทดแทนใหม่ได้   สามารถน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและมนุษย์ชาติได้เช่นเดียวกับ
ทรัพยากรอ่ืนๆ  โดยปกติแล้วเรามักจะถือว่ามนุษย์เป็นจ้าวแห่งทรัพยากรทั้งหลายที่มีอยู่ในโลก  
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เพราะมนุษย์มีหน้าที่ใช้ทรัพยากรเหล่านั้น ทรัพยากรต่างๆ จะส่งผลดีหรือเสียเพียงใดขึ้นอยู่กับ
วิธีการใช้ทรัพยากรของมนุษย์นั่นเอง 
 เมื่อยุคหรือสมัยพ้ืนโลกยังอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติ  จ านวนประชากรยังมีน้อย
มากเมื่อเทียบสัดส่วนของประชากร  มนุษย์สามารถใช้ทรัพยากรได้เต็มที่โดยไม่ต้องเกรงว่าจะหมด  
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีมากได้กลายเป็นตัวกระตุ้นให้มนุษย์เริ่มหาวิธีการที่จะน าทรัพยากรมาใช้
ประโยชน์ให้มากที่สุด  และเป็นจุดเริ่มต้นของเทคโนโลยีจากสังคมเกษตรที่มีความเป็นอยู่อย่างง่ายๆ   
เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นเรื่อยๆ จนกลายเป็นสังคมอุตสาหกรรมที่มีความสลับซับซ้อนและยุ่งยาก  เป็น
ที่น่าสังเกตอย่างหนึ่งคือ  ประเทศใด  เมืองใด  ที่มีปล่องระบายควันเสียออกมานั่นเป็นสัญลักษณ์หนึ่ง
ของความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 
 ความเจริญก้าวหน้าทางอุตสาหกรรมและความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ  ได้กลายเป็นปัจจัย
สนับสนุนที่ท าให้จ านวนประชากรเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว  และจะเพ่ิมผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ที่ดีด้วย  
เมื่อปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และทรัพยากรมีมากขึ้น  จ านวนประชากรเพ่ิมอย่างรวดเร็ว  อัตราการ
น าทรัพยากรขึ้นมาใช้จึงเป็นไปอย่างรวดเร็ว  เกิดปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติ   
โดยเฉพาะทรัพยากรประเภทใช้แล้วหมดไป  ความต้องการใช้ทรัพยากรน้ าจ านวนมาก  เพ่ือจะแยก
เอาทรัพยากรอ่ืนมาใช้ก่อให้เกิดปัญหาของเสีย (Waste) และปัญหามลพิษ (Pollution) ด้วยเหตุนี้
การสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ จึงมีผลกระทบถึงการลดหรือท าลายคุณภาพของ
สิ่งแวดล้อม   
 ความไม่สมดุลระหว่างปริมาณการกระจายประชากรกับทรัพยากรธรรมชาติ  ประกอบกับ
เทคนิคและวิธีการในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติไม่มีประสิทธิภาพ  ก่อให้เกิดปัญหาเศรษฐกิจและ
ปัญหาสิ่งแวดล้อมต่อพ้ืนที่ใดพ้ืนที่หนึ่ง  ยิ่งไปกว่านั้นการเพ่ิมของประชากรอย่างไม่หยุดยั้ง ยังมีส่วน
ท าให้ความต้องการในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะทรัพยากรทรัพยากรเชื้อเพลิง  
ถ่านหิน  และน้ ามัน  เป็นทรัพยากรที่ไม่สามารถสร้างใหม่ทดแทนได้หมดเร็วมากข้ึน 
 มลพิษหรือมลภาวะคือ  ผลกระทบอย่างหนึ่งของความไม่สมดุลระหว่างประชากรกับ
ทรัพยากรธรรมชาติ  บางอย่างเริ่มขาดแคลน  การใช้เทคนิคหรือวิธีการสกัด  หรือแยกทรัพยากร
ออกมาก็เริ่มมีมากขึ้น  จัดเป็นการท าลายสิ่งแวดล้อมโดยตรงทางหนึ่ง  เทคโนโลยีและวิวัฒนาการ
สมัยใหม่ถูกน ามาใช้ในการด าเนินการผลิตมากขึ้น  เครื่องจักรกลในโรงงานที่ใช้ผลิตสิ่งที่จะตอบสนอง
ความต้องการของประชากร  รวมทั้งสิ่งอ านวยความสะดวกอย่างอ่ืน  เป็นตัวการส าคัญในการสร้าง
มลพิษให้กับสิ่งแวดล้อม  ไม่ว่าจะเป็นในรูปของอากาศเสีย  น้ าเสีย  มลภาวะทางความร้อน  หรือ
มลภาวะทางเสียง  ล้วนเป็นตัวอย่างของผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมท่ีสืบเนื่องมาจากวิทยากรสมัยใหม่ที่
มุ่งจะตอบสนองความต้องการของมนุษย์ 
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 ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติไม่ได้ก่อให้เกิดปัญหาในทุกกรณี  มีหลายกรณีที่
มนุษย์สามารถอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างกลมกลืน  ทั้งมนุษย์และสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติมีส่วน
สนับสนุนเกื้อกูลกัน  ท าให้เกิดความสมดุลและความมั่นคงในเชิงนิเวศวิทยาขึ้น  การเพ่ิมขึ้นของ
ประชากรมากขึ้นการน าทรัพยากรมาใช้ก็มากขึ้นตาม ซึ่งธรรมชาติสามารถควบคุมได้โดยมีปัจจัย
จ ากัดความสามารถ (Limiting factors) เช่น ลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศ เป็นตัวควบคุมส าคัญ  
และมนุษย์มีความสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงสร้างเสริมธรรมชาติได้หลายอย่างเช่นกัน 
โดยเฉพาะในพ้ืนที่ที่มีข้อจ ากัดทางด้านกายภาพ  มนุษย์สามารถเปลี่ ยนแปลงสภาพภูมิประเทศแบบ
กึ่งทะเลทรายหรือแม้แต่ทะเลทรายให้เป็นที่เพาะปลูกได้ต่อไป  
  
สรุป 
 
 โลกเป็นสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่มีอิทธิพลต่อมนุษย์  ส่วนประกอบของโลกทั้ง 4 ส่วน คือ 
ธรณีภาค (Lithosphere)  อุทกภาค (Hydrosphere) บรรยากาศ (Atmosphere)  และชีวภาค 
(Biosphere) ทัง้หมดมีความสัมพันธ์และเกี่ยวข้องกันเป็นลูกโซ่  ถ้าส่วนใดของโลกเสียความสมดุลจะ
ส่ งผลให้ส่ วน อ่ืนๆ ของโลกได้รับผลกระทบไปด้วย  ดั งนั้นมนุษย์จึ งควรปรับตัวและใช้
ทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ อย่างระมัดระวัง  เพ่ือให้ทรัพยากรธรรมชาติแต่ละส่วนอยู่ในสภาวะสมดุล  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 21 

เอกสำรอ้ำงอิง 
 
กรมทรัพยากรธรณี.  2544.  เอกสารประกอบการบรรยาย ชุดที่ 1 ธรณีวิทยำและทรัพยำกรธรณี

ประเทศไทย.   กรมทรัพยากรธรณี.  กรุงเทพฯ. 
จิราภรณ์  คชเสนี.  2540.  มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม.  มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์.  กรุงเทพฯ. 
งามพิศ  แย้มนิยม.  2531.  ทรัพยำกรน้ ำในประเทศไทย.  กองเศรษฐธรณีวิทยา    กรมทรัพยากร

ธรณี.  กรุงเทพฯ 
วิชัย  เทียนน้อย และประชา  อินทร์แก้ว. 2533.  มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม.  โอเดียนสโตร์.  กรุงเทพฯ  
ราชบัณฑิตยสถาน.  2549.  พจนำนุกรมศัพท์ภูมิศำสตร์  ฉบับรำชบัณฑิตยสถำน. พิมพ์ครั้งที่ 4. 

กรุงเทพฯ.   
Gabler R.E.et al.  1975.  Introduction  to  Physical  Geography.  Rinehart  Press.  San  

Francisco 
National Geographic ฉบับพิเศษ.  2549.  ก ำเนิดชีวิตบนพื้นพิภพ.  บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์

พับลิชชิ่ง, กรุงเทพฯ 
Robert  W.  Christopherson.  2001.  Elemental  Geosystem.  Prentic  Hall.  New  
Jersey 
Stahler,Arther N .  1975.  Physical Geography.  Newyork , John Wiley and Sons Inc. 
The LESA Project.  2007.  บทที่ 7 ธรณี.  โครงสร้ำงของโลก .  แหล่งที่มา : 

http://www.lesa.in.th/geo/earth_structure/earth_structure.htm,  17  กรกฎาคม 
2549. 

_____.  2007.  บทที่ 8 สิ่งมีชีวิต.  อิทธิพลของสิ่งมีชีวิตต่อบรรยำกำศโลก.  แหล่งที่มา: 
 http://www.lesa.in.th/bio/atm_evolution/atm_evolution.htm, 17 กรกฎาคม 

2549. 
Thornbury  W.  1969.  Principle of Geomorphology.  2nd ed.  New York : John 

Wiley&Sons. 
 


