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บทที่  2 
หลักการสิ่งแวดลอมและการจัดการสิ่งแวดลอม 

 
2.1   หลักการสิ่งแวดลอม 
 งานการจัดการสิ่งแวดลอมครอบคลุมเนื้อหาสาระ บุคลากร และองคกรที่รับผิดชอบ
ที่หลากหลายตลอดจนการมีสวนรวมของประชาชน การจัดการสิ่งแวดลอมจึงเปนงานที่ยุงยาก 
สลับซับซอนและมีขั้นตอนการดําเนินการที่จํากัด ผูที่มีหนาที่เกี่ยวของในการจัดการสิ่งแวดลอม
จึงควรมีความรูความเขาใจสิ่งแวดลอมในภาพรวม คือ ส่ิงแวดลอมเปนระบบเปนอันดับแรกแลว
ตองเขาใจสิ่งแวดลอมแตละสิ่งแวดลอมที่รวมกันเปนระบบนั้นเปนอยางดีดวย  
 2.1.1  คํานิยามและความหมาย 
  พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2535 ใหคํานิยาม 
ส่ิงแวดลอม หมายถึง ส่ิงตางๆ ที่มีลักษณะทางกายภาพและชีวภาพที่อยูรอบตัวมนุษย ซ่ึงเกิดขึ้น
โดยธรรมชาติและสิ่งที่มนุษยไดทําขึ้น 
  คํานิยามชี้ใหเห็นวา ส่ิงแวดลอมมีลักษณะทางกายภาพและชีวภาพที่เกิดขึ้นโดย
ธรรมชาติและสิ่งที่มนุษยไดสรางขึ้น ซ่ึงใหรวมไปถึงสิ่งแวดลอมทางสังคมดวย หมายถึง เปนสิ่งที่
จับตองไดและจับตองไมได ไมเปนพิษและเปนพิษ ใหคุณและใหโทษ มีชีวิตและไมมีชีวิต ฯลฯ 
การกลาวเชนนี้อาจทําใหผูที่จะตองมีหนาที่จัดการสิ่งแวดลอมสับสนได นักวิชาการจึงไดให
มุมมองสิ่งแวดลอมในทาง “บทบาทหนาท่ี” หรือเรียกอีกนัยหนึ่งคือ “มิติ” หมายถึง จําแนก
ส่ิงแวดลอมตามบทบาทหนาที่หรือเปนมิติ ถาสิ่งแวดลอมที่มีบทบาทหนาที่เปนมิติก็ใหนับ
ส่ิงแวดลอมเปนมิตินั้น ซ่ึงนักวิชาการสิ่งแวดลอมไดแบงออกเปน 4 มิติ 
  -  มิติที่ 1 คือ มิติทรัพยากร หมายถึง ส่ิงที่เปนทรัพยากรธรรมชาติและที่มนุษย
สรางขึ้น อันประกอบดวยสามกลุมคือ ทรัพยากรที่ใชแลวไมหมดสิ้น ทรัพยากรที่ใชแลวหมดไป 
และทรัพยากรที่ใชแลวทดแทนได  
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  -  มิติที่ 2 คือ มิติเทคโนโลยี หมายถึง ส่ิงแวดลอมที่มีบทบาทหนาที่ที่เปน
เทคโนโลยี อันประกอบดวยสามกลุมคือ เทคโนโลยีธรรมชาติ เทคโนโลยีเลียนแบบธรรมชาติ 
และเทคโนโลยีที่สรางขึ้น ไดแก เครื่องยนต/อิเลคทรอนิกส แบบผลิตภัณฑ และกระบวนการผลิต 
  -  มิติที่ 3 คือ มิติของเสียและมลพิษสิ่งแวดลอม ไดแก ของเสียและมลพิษที่
เปนของแข็ง เชน ขยะชุมชน ขยะติดเชื้อ ขยะกากสารพิษอันตราย ของเสียและมลพิษที่เปน
ของเหลว เชน น้ําเสีย น้ํามัน ไขมัน ของเสียและมลพิษที่เปนกาซและฝุน เชน กาซพิษ กาซเรือน
กระจก และฝุน สุดทายคือของเสียและมลพิษที่เปนคลื่นแมเหล็กไฟฟา เชน เสียง แสง ความรอน 
ความสั่นสะเทือน และพลังไฟฟา 
  -  มิติที่ 4 คือ มิติสังคมสิ่งแวดลอม ไดแก ประชากร ส่ิงกอสรางทางการศึกษา
และสิ่งเกี่ยวของ สิ่งกอสรางทางสาธารณสุข สภาวะทางเศรษฐกิจ สิ่งกอสรางทั้งจับตองไดและ
จับตองไมไดทางวัฒนธรรม (ความเชื่อ ศาสนา และประเพณี) ส่ิงกอสรางและสวนประกอบที่ใช
ปองกันภัยพิบัติตอชีวิตและทรัพยสิน  และสุดทายไดแก  ส่ิงกอสรางวัสดุอุปกรณในการ
นันทนาการและการทองเที่ยว 
  ส่ิงแวดลอมที่จําแนกตามบทบาทหนาที่หรือเปนมิติที่สามารถวัดขนาดได จึงทํา
ใหงายตอการบริหารจัดการ เชน มิติทรัพยากรปาไม ปกคลุมพื้นที่ตําบลหนึ่งรอยละ 50 ที่เหลือเปน
พื้นที่เกษตรกรรม แหลงน้ํา ที่อยูอาศัย ถนน ฯลฯ อนึ่งสิ่งแวดลอมหนึ่งอาจมีมากกวาหนึ่งบทบาท
หนาที่ หรือมากกวาหนึ่งมิติก็ได เชน ปาไมมีบทบาทหนาที่ใหไมใหของปา เปนแหลงตนน้ําลําธาร 
ปองกันดินพังทลาย เปนแหลงสมุนไพร ฯลฯ 
 2.1.2  สถานภาพและศักยภาพสิ่งแวดลอม 

  ส่ิงแวดลอมมีมุมมองทั้งเปนสิ่งเดี่ยวๆ เปนระบบ หรือเปนกลุมสรรพสิ่งที่อยูรวมกัน 
ทํางานรวมกันและมีเอกลักษณรวมกันกลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ ไมวาสิ่งแวดลอมจะเล็กใหญ อยูเดี่ยวๆ 
หรืออยูรวมกับสิ่งอื่น สามารถใหมุมมองเปนสิ่งแวดลอมไดเหมือนๆ กัน ทั้งนี้ขึ้นอยูวาผูจัดการ
ส่ิงแวดลอมนั้นจะพิจารณาใหเปน เชน สวนผลไม ถามุมมองเปนสิ่งเดี่ยวๆ ก็เปนสวนผลไมหนึ่ง
และเปนองคประกอบหนึ่งของพื้นที่ใหญที่มีองคประกอบเปนสวนผลไม ที่นาขาว แหลงน้ํา 
บานพักอาศัย และสวนหยอม อยางไรก็ดีไมวาสิ่งแวดลอมจะพิจารณาเปนสิ่งเดี่ยวๆ หรือเปนระบบ 
ตางก็มีบทบาทหนาที่ของตัวเองที่เกิดจากหลักการทํางานของแตละองคประกอบของระบบนั้น
หรือของสิ่งเดี่ยวๆ นั้น กลาวไดวาทุกๆ ส่ิงแวดลอมตางก็มีบทบาทหนาที่ ซ่ึงการแสดงบทบาท
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หนาที่นี้จะสมบูรณเต็มที่หรือไม ขึ้นอยูกับความสมบูรณขององคประกอบภายในสิ่งแวดลอมเพื่อ
ระบบสิ่งแวดลอมเสมอ 
  ศักยภาพส่ิงแวดลอม คือ สถานภาพสิ่งแวดลอมที่แสดงบทบาทหนาที่ตาม
สมรรถนะของคาคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ตรวจวัดได ซ่ึงการแสดงศักยภาพของสิ่งแวดลอมก็เชนเดียวกับ
บทบาทหนาที่ของสิ่งแวดลอม ซ่ึงขึ้นอยูกับความสมบูรณขององคประกอบหรือโครงสรางของ
ส่ิงแวดลอมนั้นๆ หรือระดับความอุดมสมบูรณของสิ่งแวดลอม นอกจากจะบงถึงสถานภาพ
ส่ิงแวดลอมแลว ยังสามารถแสดงศักยภาพของสิ่งแวดลอมนั้นดวย เชน โองน้ํา 200 ลิตร มีน้ําเพียง 
50 ลิตรเทานั้น สถานภาพสิ่งแวดลอมคือการมีน้ํา 50 ลิตร แตน้ํา 50 ลิตรนี้ แสดงศักยภาพใหคน
เพียงคนเดียวที่ใชน้ําไดเพียงหนึ่งวันเทานั้น แตโองน้ํามีศักยภาพรองรับน้ําไดอีกถามีน้ําเพิ่มขึ้น
จะมีศักยภาพใหคนใชน้ําไดเพิ่มอีก แตสถานภาพปจจุบันมีน้ําอยูเพียง 50 ลิตร 
  การจัดการสิ่งแวดลอมที่มีประสิทธิภาพ ตองจัดใหโครงสรางหรือองคประกอบ
ของระบบอยูในระดับของสถานภาพสิ่งแวดลอมสมบูรณที่สุดหรือระดับเต็มสุด เพื่อใหแสดง
ศักยภาพเต็มที่ที่ สุด แตในระบบสิ่งแวดลอมหนึ่งๆ มีความหลากหลายของสิ่งแวดลอมจึง
จําเปนตองพิจารณาจํานวนชนิดของสิ่งแวดลอมที่เปนองคประกอบ ปริมาณแตละชนิด สัดสวน
ระหวางชนิดและการกระจายของแตละชนิดในระบบใหอยูในระดับของสถานภาพใหเหมาะสม
เพื่อใหมีศักยภาพที่เหมาะสมเชนกัน ขอเท็จจริงแลว ธรรมชาติไดปรับตัวเองมาเปนเวลานานจึง
พบวาระบบธรรมชาติทั้งหลายจะมีชนิด ปริมาณ สัดสวนและการกระจายขององคประกอบ/
ส่ิงแวดลอมที่เปนมาตรฐาน หรือเปนธรรมชาติเชนนั้นตลอดไปตราบที่มนุษยไมรบกวนระบบ
ธรรมชาตินั้น 
 2.1.3  คุณภาพสิ่งแวดลอม 
  คุณภาพสิ่งแวดลอม หมายถึง สถานภาพขององคประกอบหรือโครงสรางที่ให
บทบาทหนาที่ที่บงชี้โดยขนาดของตัวดัชนีส่ิงแวดลอมที่สูงต่ํากวาคามาตรฐานที่ไดกําหนดไวตาม
คาธรรมชาติหรือคาที่สังคมกําหนดขึ้น เชน คุณภาพของน้ําในแมน้ําเจาพระยามีการปนเปอน
สารเคมีปริมาณสูงทําใหน้ําเสียไมเหมาะตอการเปนน้ําดิบทําน้ําประปา คํากลาวนี้สามารถสราง
ความเขาใจไดพอสมควร ถาใชตัวดัชนีส่ิงแวดลอมเปนตัวบงบอก สามารถที่จะระบุไดเลยวาน้ําเสยี
นั้นเปนสิ่งที่บงชี้ไดชัดเจนยิ่งขึ้น ดังเชนในกรณีนี้คือ น้ําในแมน้ําเจาพระยามีการปนเปอนของ
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สารแขวนลอย ออกซิเจนละลายน้ํา จุลินทรีย สารเคมีที่เปนพิษ ฯลฯ เหลานี้คือตัวดัชนีช้ีคุณภาพ
ส่ิงแวดลอมทั้งสิ้น สามารถตรวจวัดไดดวยเครื่องมือทางวิทยาศาสตร 
  คุณภาพสิ่งแวดลอม จึงหมายถึง สภาวะสิ่งแวดลอมที่มีดัชนีบงชี้ปริมาณที่แสดง
สถานภาพและศักยภาพวา ส่ิงแวดลอมนั้นมีคุณภาพในระดับใด อยางไรก็ตาม ส่ิงแวดลอมหนึ่งๆ 
มีดัชนีส่ิงแวดลอมมากกวาหนึ่งตัวเสมอ ยิ่งมีดัชนีส่ิงแวดลอมมากตัวเทาไร จะทําใหการวิเคราะห
หาคุณภาพสิ่งแวดลอมไดถูกตองแมนยํามากยิ่งขึ้น ดังนั้นนักวิชาการจึงไมนิยมใชดัชนีเพียงหนึ่ง
วิเคราะหหาคุณภาพสิ่งแวดลอมที่จะจัดการเสมอ อนึ่งเปนที่ทราบแลววา ระบบสิ่งแวดลอมหนึ่ง
ยอมประกอบดวยส่ิงแวดลอมมากกวาหนึ่ง และส่ิงแวดลอมหนึ่งก็มีดัชนีช้ีคณุภาพสิง่แวดลอม
มากกวาหนึ่ง ดังนั้นการประเมินคุณภาพสิ่งแวดลอมของระบบสิ่งแวดลอมหนึ่ง จึงใชดัชนี
ส่ิงแวดลอม หลากหลายในการดําเนินการ บางกรณีตัวดัชนีหนึ่ง อาจใชกับสิ่งแวดลอมไดมากกวา
หนึ่งก็มี เชน คาความเปนกรดเปนดางของน้ําในแมน้ําเจาพระยา ถาน้ํา ณ บริเวณนั้นใชตรวจวัด
คุณภาพน้ําเสียในขณะเดียวกันก็ใชน้ํานั ้นเปนน้ําใชไปพรอมกัน  ฯลฯ  ในทํานองเดียวกัน 
บทบาทหนาที่ของระบบสิ่งแวดลอมหรือส่ิงแวดลอมก็มีตัวดัชนีบงชี้เชนกัน เชน ระบบจราจรมี
องคประกอบเปนพื้นที่ผิวถนน ความยาว ความกวาง กฎระเบียบและการตกแตงถนนตางก็บงบอก
ความคลองตัวของระบบจราจร ฯลฯ 
 2.1.4  สมบัติเฉพาะตัวของสิ่งแวดลอม 
  องคประกอบหรือโครงสรางของระบบสิ่งแวดลอม สามารถใชเปนตัวบงบอก
สมบัติเฉพาะตัวของสิ่งแวดลอมนั้น ในทํานองเดียวกันกับบทบาทหนาที่ก็เปนตัวบงบอกสมบัติ
ของสิ่งแวดลอมนั้นไดเชนกัน ทั้งโครงสรางและบทบาทหนาที่ของสิ่งแวดลอมดวยเชนกัน
จากเหตุผลดังกลาวจึงสามารถกลาวไดวา ส่ิงแวดลอมทุกชนิดมีเอกลักษณเฉพาะตัว อยูเปนระบบ
นิเวศ/ระบบสิ่งแวดลอม มีความเปราะบางและ/หรือแข็งแกรงตามเวลาและสถานที่ ถากระทําการใดๆ 
ตอส่ิงแวดลอมหนึ่งยอมสรางผลกระทบตอส่ิงอื่นเปนลูกโซตามมาไมมากก็นอย  สุดทาย
สิ่งแวดลอมทุกชนิดมีการเปลี่ยนแปลงเสมอ ดังนั้นจึงตองจัดการดวยความระมัดระวังอยาง
สม่ําเสมอ มิฉะนั้นแลวอาจเกิดภาวะผิดปกติเกิดขึ้น ณ เวลาใดเวลาหนึ่งได จนทําใหเกิดผลกระทบ
ตอคุณภาพชีวิตมนุษยตามมา 
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 2.1.5  กระบวนการวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมธรรมชาติและมนุษยสรางขึ้น 
  2.1.5.1  กระบวนการวิทยาศาสตรธรรมชาติ 
   ในธรรมชาติ โลกหมุนรอบดวงอาทิตยทําใหเกิดฤดูกาล และถาโลก
หมุนรอบตัวเองทําใหเกิดกลางวันและกลางคืน ปรากฏการณนี้ทําใหส่ิงแวดลอมบนโลก
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เนื่องดวยความรอนที่ผิวโลกไดรับจากดวงอาทิตย 1.94 แคลอรี่/ตาราง
เซนติเมตร/นาที บางสวนของความรอนนี้ประมาณรอยละ 45 เปนแสงอาทิตยที่เห็นได คือ แสงเจ็ดสี 
(มวง คราม น้ําเงิน เขียว เหลือง สม และแดง) ถูกใชเพื่อกระบวนการสังเคราะหแสง สรางแปง 
น้ําตาล ไวตามิน ฯลฯ และสุดทายเปนเนื้อเยื่อของพืช ความรอนที่ใชในการสังเคราะหแสง
ประมาณรอยละ 6 ของแสงอาทิตยหรือประมาณรอยละ 3 ที่สะสมในโมเลกุลที่มีพลังงานสะสม
เหลานั้น เมื่อพืชถูกแบคทีเรียยอยสลายพืชที่ตายแลวเหลานี้จะแปรสภาพเปนธาตุอาหาร กาซตางๆ 
และความรอนออกมาในนั้น เทากับวา ดวงอาทิตยถายทอดพลังงานสูโลกตลอดเวลา ถามีพืช
สีเขียวแลว จะชวยทําใหกระบวนการถายทอดสมบูรณขึ้น อยางไรยังมีกระบวนการอื่นๆ เกดิควบคู
ไปดวย เชน การระเหยน้ํา การคายน้ําของพืช การเคลื่อนที่ของธาตุอาหารจากดินผานรากพืช ฯลฯ 
   ปรากฏการณที่มีลําดับขั้นตอนนั้นเรียกวา กระบวนการวิทยาศาสตร
ส่ิงแวดลอม ตางมีขั้นตอนที่หลากหลาย ขั้นตอนแตละขั้นตอนจะมีผลิตผลที่เกิดขึ้น ผลผลิต
ดังกลาวนี้คือ ส่ิงแวดลอม ณ เวลานั้น เมื่อเวลาผานไปผลผลิตนั้นจะแปรสภาพดวยกระบวนการ
วิทยาศาสตรธรรมชาติเปนสิ่งแวดลอมอีก ณ เวลาหนึ่ง เปนเชนนั้นจนครบวงจรของวัน หรือของป 
หมุนเวียนไปเรื่อยๆ ดวยกระบวนการวิทยาศาสตรธรรมชาติ ดังอธิบายมาแลว ที่นาจะตองสังเกต
ยิ่งขึ้นก็คือ แตละขั้นตอนของกระบวนการที่ไดเปนสิ่งแวดลอม ณ เวลานั้น ซ่ึงหมายถึง ณ เวลานั้น 
สิ่งแวดลอมหรือระบบสิ่งแวดลอมนี้คงมีโครงสราง/องคประกอบและบทบาทหนาที่ของระบบ 
ณ เวลานั้นเชนกัน การกระทําใดๆ ณ ขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งโดยกิจกรรมมนุษยหรือภัยธรรมชาติ 
ยอมสงผลทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสรางแลวไปสูบทบาทหนาที่อยางหลีกเลี่ยงไมไดเสมอ 
ตัวอยางเชน เมื่อเมฆฝนเกิดขึ้น แลวเกิดฝนตกจากบรรยากาศสูผิวโลก ผานบรรยากาศลงตก
กระทบกับปาไม น้ําฝนจะทําใหปาไมเปยก น้ําฝนสวนที่เหลือจะคอยแทรกซึมลงสูดินและเก็บไว
ในดิน คอยๆ ไหลหลอเล้ียงลําน้ําเปนน้ําทาในลําธาร ถามีการตัดไมทําลายปา น้ําฝนก็จะตกกระทบ
สูผิวดินโดยตรง แลวไหลลงสูลําธารอยางรวดเร็วในเวลาสั้นๆ เปนตน ความจริงแลวผลผลิต
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แตละขั้นตอนของกระบวนการวิทยาศาสตรธรรมชาตินั้น เปนผลผลิตของแตละขั้นตอนของ
กระบวนการฟสิกส เคมี และชีววิทยา อันเปนสาขาวิทยาศาสตรธรรมชาติ ในขั้นรายละเอียดของ
การเรียนรู ตองศึกษาในตําราและเอกสารทางวิชาการเฉพาะดาน ก็จะสามารถทําความเขาใจ
ไดดีขึ้น 
  2.1.5.2  กระบวนการวิทยาศาสตรที่มนุษยสรางขึ้น 
   ดวยหลักการและกระบวนการวิทยาศาสตรธรรมชาติที่เปนปรากฏการณ
ธรรมชาติที่มนุษยเปนผลผลิตหนึ่งนี้ มนุษยไดนํามาประยุกตสรางกระบวนการเพื่อการดํารงชีวิต
ที่มีคุณภาพของตัวเอง ไดแก กระบวนการเกษตรกรรม อุตสาหกรรม คมนาคม วัฒนธรรม (ความเชื่อ 
ศาสนา และประเพณี) การสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน และการดํารงชีวิตอื่นๆ ตาง
ก็มีทิศทางและเวลาการดําเนินการที่คงตัว การเปลี่ยนแปลงใดๆ เกิดขึ้นแตละจุดของทิศทางหรือ
แตละเวลา ยอมทําใหสภาพการดําเนินการผิดไปจากเดิม เชนเดียวกันกับกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรธรรมชาติที่กระบวนการวิทยาศาสตร ส่ิงแวดลอมที่มนุษยสรางขึ้นถามีการ
เปลี่ยนแปลงโครงสราง องคประกอบของสิ่งแวดลอม ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ยอมสงผลความไม
ยั่งยืนของกระบวนการทํางานที่มนุษยไดสรางขึ้นตามมาอยางหลีกเลี่ยงไมไดเลย ตัวอยางเชน 
การเดินทางจากบานไปยังที่ทํางานดวยรถประจําทาง ถาถนนจุดใดจุดหนึ่งชํารุด/ถูกตัดขาด 
ยอมทําใหกระบวนการเดินทางไปทํางานตองหยุดหรือลาชากวาปกติ 
  2.1.5.3  กระบวนการนิเวศวิทยา 
   นิเวศวิทยาเปนศาสตรสาขาหนึ่งของวิทยาศาสตรที่วาดวยการศึกษา
ความสัมพันธระหวางสรรพสิ่งในระบบนิเวศ อันมีโครงสรางทั้งสิ่งมีชีวิต ไมมีชีวิต ส่ิงที่มนุษย
สรางขึ้น รูปธรรมและนามธรรม ทั้งวิวัฒนาการอยูรวมกันอยางกลมกลืน เปนเวลาอันยาวนาน
จนเปนคุณลักษณะเฉพาะ เชน นิเวศวิทยาปาชายเลน นิเวศวิทยาน้ําจืด นิเวศวิทยาเมือง ฯลฯ ที่
ยกตัวอยางมานี้ แสดงความเปนลักษณะทางนิเวศวิทยาธรรมชาติ ซ่ึงทางทฤษฎีแลวไดแบงลักษณะ
ทางวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอมออกเปน ลักษณะแรก คือ นิเวศวิทยาทางกายภาพ ไดแก นิเวศวิทยาน้าํ 
นิเวศวิทยาทางดิน นิเวศวิทยาทางธรณี นิเวศวิทยาทางบรรยากาศ  ฯลฯ ลักษณะที่สอง คือ 
นิเวศวิทยาทางชีวภาพ ไดแก นิเวศวิทยาของสัตวปา นิเวศวิทยาของพืชบก นิเวศวิทยาของ
พืชน้ํา ฯลฯ และสุดทายคือ ลักษณะนิเวศวิทยาผสมกายภาพและชีวภาพ หรือนิเวศวิทยาชีวภาพ 
ลักษณะนิเวศวิทยานี้จะเปนลักษณะทางนิเวศวิทยาของระบบที่ประกอบดวย ส่ิงแวดลอมกายภาพ
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และชีวภาพอยูรวมกัน ซ่ึงพบทั่วไปบนผิวโลก แตจะไมพบบอยนักตอลักษณะทางกายภาพหรือ
ชีวภาพเดี่ยวๆ อยางไรก็ตาม ลักษณะทางนิเวศวิทยาที่เปนรูปธรรมเปนสิ่งสําคัญ ที่สามารถนําไป
ประยุกตในการเปนเครื่องมือเพื่อจัดการสิ่งแวดลอมนั้น ตองแสดงในรูปของคุณคาทางนิเวศวิทยา 
   คุณคาทางนิเวศวิทยา คือ คาที่ไดจากการนับหรือคํานวณจากกลุม
ส่ิงแวดลอม (ปกติเรียกวา โครงสราง) ที่บงบอกจํานวนชนิดทั้งหมด “ปริมาณแตละชนิด” 
“สัดสวนระหวางชนิด” และ “การกระจายของแตละชนิด” ซ่ึงกลุมสิ่งแวดลอมอยูรวมกันพรอม
สรางกระบวนการวิทยาศาสตรรวมกัน จนแสดงออกในรูปของ “บทบาทหนาที่หลัก” ที่ใหผลิตผล
เปน “การเคลื่อนที่” “ผลผลิต” “การสืบพันธุ” และ “การเพิ่มจํานวน” เปนที่ยอมรับกันระหวาง
นักวิชาการนิเวศวิทยาและวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอมแลววา ทั้ง “คาโครงสราง” และ “คาบทบาท
หนาที่” ของแตละลักษณะนิเวศวิทยา จะมีคาธรรมชาติของตัวเองอยูประจําในแตละกลุม คาทั้ง
สองนี้ไดนํามาประยุกตเปน “คามาตรฐาน” ทางสิ่งแวดลอม 
   กลุมคุณลักษณะทางนิเวศวิทยามีขอบเขตที่เดนชัดพอที่จะจําแนกใหเห็น
ได กลุมที่กลาวนี้คือ ระบบนิเวศ ซ่ึงหมายถึง “หนวยพื้นที่ที่มีเอกลักษณรวมกัน อยูรวมกันและมี
บทบาทหนาที่รวมกัน” บางครั้งเรียกวา “หนวยพื้นที่ที่ใชศึกษานิเวศวิทยา” โดยธรรมชาติแลว
ระบบนิเวศแบงออกไดเปน 2 กลุมใหญ กลุมแรกคือ ระบบนิเวศบก กลุมที่สองคือ ระบบนิเวศน้ํา 
ในการแบงกลุมยอยของระบบนิเวศบกจะใชชนิดพืชเปนตัวดัชนีแบง เชน ระบบนิเวศปาดิบเขา 
ระบบนิเวศไมผล ระบบนิเวศเมือง ฯลฯ สวนระบบนิเวศน้ํา จะใชความเค็มของน้ําเปนตัวดัชนีแบง 
เชน ระบบนิเวศน้ําจืด เปนระบบนิเวศน้ําที่ไมมีความเค็มเลย (บางกรณียอมรับใหมีไดไมเกิน 0.05 
(PPT : Part Per Thousand) ระบบนิเวศน้ํากรอยเปนระบบนิเวศน้ําที่มีความเค็มไดไมเกิน 10 (PPT : 
Part Per Thousand) และสุดทายระบบนิเวศน้ําเค็ม คือ ระบบนิเวศน้ําที่มีความเค็มสูงกวา 10 (PPT : 
Part Per Thousand) อยางไรก็ดีการระบุชนิดสิ่งแวดลอมลงในชื่อระบบนิเวศที่แปรความไดวาเปน 
“ระบบสิ่งแวดลอม” ได เชน ระบบนิเวศปาไม ระบบนิเวศนาขาว ฯลฯ เหลานี้เปนตน 
   องคความรูที่จะนําไปสูการจัดการสิ่งแวดลอมไดอยางมีประสิทธิภาพ 
ก็คือ การจําแนกกลุมสิ่งแวดลอม หรือสรรพสิ่งที่เปนโครงสรางระบบนิเวศ/ระบบสิ่งแวดลอม 
แทนที่จะจําแนกตามชนิดของโครงสรางใหจําแนกตาม “บทบาทหนาที่” ของสิ่งแวดลอมหรือ
โครงสรางของระบบในธรรมชาติแลว โครงสรางของระบบนิเวศที่จําแนกตามบทบาทหนาที่
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ออกเปน 4 กลุมที่สัมพันธกันและกัน ไดแก กลุมผูผลิต กลุมผูบริโภค กลุมผูยอยสลายและ
กลุมผูสนับสนุน ถาระบบนิเวศที่สามารถอยูไดดวยตัวเองรักษาตัวเองฟนฟูตัวเองได จะมีสัดสวน
ระหวางกลุมทั้ง 4 ไดพอดีกันไมมีอะไรมากหรือนอยกวากัน ผังแสดงความสัมพันธดังภาพที่ 2.1 
คือ กระบวนการนิเวศวิทยา 

 
ภาพที่ 2.1 กระบวนการนิเวศวิทยา 

 
ผูผลิต 

 
ผูบริโภค 

 
ผูยอยสลาย 

 
ผูสนับสนุน 

ภาพที่ 2.2 กระบวนการกลุมทํางานภายในระบบนิเวศ 

ผูผลิต 
Producer

ผูยอยสลาย 
Decomposer

ผูบริโภค
Consumer 

ผูสนับสนุน 
Supporters 

สิ่งนําเขา สิ่งนําออก 
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กระบวนการเกิดระบบนิเวศโดยสังเขป เร่ิมจากโลกไดรับรังสีดวงอาทิตย 
แจกจายใหผูผลิตซึ่งเปนพืชสามารถสรางผลิตผลไดดวยตนเองโดยผานกระบวนการสังเคราะห
แสง ไดแปง น้ําตาล วิตามินและคารโบไฮเดรต หลากหลายรูปแบบที่มีโมเลกุลของสิ่งที่สรางนั้นมี
พลังงานสูงรวมอยูดวย เมื่อถายทอดใหผูบริโภคจะทําใหพลังงานลดลงประมาณรอยละ 10 
แลวถายทอดสูผูยอยสลายเมื่อตายไปก็จะถายทอดพลังงานไปทุกขั้นตอน สุดทายไดธาตุอาหารที่
ไมมีพลังงานสะสมเลย แตใหธาตุอาหารตอพืชในกระบวนการสังเคราะหแสงเพื่อทําหนาที่
สนับสนุนของระบบนิเวศ ก็คือ ใหพืชหรือส่ิงแวดลอมกลุมที่ทําหนาที่เปนผูบริโภค ปกติกลุมนี้
เปนสัตวกินพืช สัตวกินสัตวหรือสัตวกินทั้งพืชและสัตว ดวยอายุไขของทั้งพืชและสัตวมีจํากัด 
เมื่อถึงวัยที่แกหรือโตเต็มที่แลวหรือตายไป ก็จะมีกลุมสิ่งแวดลอมที่ทําหนาที่เปนผูยอยสลาย 
ดําเนินการยอยสลายใหธาตุอาหารเปนอันสิ้นสุดของการถายทอดพลังงานจากดวงอาทิตยสูระบบ
นิเวศ 

ส่ิงแวดลอมทั้ง 4 กลุม คือ ผูผลิต ผูบริโภค ผูยอยสลายและผูสนับสนุน 
การที่ระบบนิเวศ/ระบบสิ่งแวดลอม จะมีสมรรถนะอยูไดดวยตัวเอง รักษาตัวเอง และการฟนฟู
ตัวเองไดอยางยั่งยืนก็ตองมีสิ่งแวดลอมหรือโครงสรางทั้ง 4 กลุม ในชนิด ปริมาณ สัดสวนและ
การกระจาย อยางเปนธรรมชาติที่ไดวิวัฒนาการมาแลวเปนเวลานาน การที่จะทําไดนั้นจะพบวา 
กลุมผูสนับสนุนตองเปนฐานลางใหญของรูปพีระมิด ตามดวยกลุมพืชซ่ึงเปนผูผลิต แลวจึงตาม
ดวยกลุมผูบริโภคที่มีทั้งสัตวกินพืช สัตวกินสัตว และสัตวกินทั้งพืชและสัตว 
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ภาพที่ 2.3 พีระมิดโครงสรางของระบบนิเวศ 
 

  สัดสวนของทั้ง 4 กลุม บทบาทหนาที่เหลานี้ในธรรมชาติแลวสามารถพบเห็นได
จากปาธรรมชาติที่ไมมีการรบกวนเลยหรือแหลงน้ําที่เปนหนองน้ําหางไกลและไมมีการรบกวนเลย 
อยางไรก็ตามแนวทฤษฎีที่บรรยายนี้ไดยอมรับใหนําไปประยุกตในการจัดการสิ่งแวดลอมได 
ซ่ึงเปนรูปแบบของกระบวนการทางนิเวศที่สามารถใชคุณคานิเวศวิทยามาใชไดอยางเปนรูปธรรม 
การประยุกตนั้นสามารถนําไปใชในการประเมินผลการวิเคราะหระบบสิ่งแวดลอม เพื่อหาระดับ
ความสมดุลทั้งโครงสรางและบทบาทหนาที่ของระบบสิ่งแวดลอมนั้น ในทํานองเดียวกันสามารถ
นําไปใชในการสรางความสมดุลของระบบสิ่งแวดลอมที่ตองการสรางขึ้น เชน ระบบชุมชน ระบบ
เกษตร ฯลฯ ประเด็นสุดทายสามารถนําไปชวยพิจารณาความสมดุลของระบบลุมน้ํา ระบบตําบล 
ระบบอําเภอ ระบบจังหวัด ฯลฯ ก็ได 

2.2   การจัดการสิ่งแวดลอม  
 2.2.1  นิยามและความหมาย 
  การจัดการสิ่งแวดลอม หมายถึง การใชทรัพยากรในการนําออก เชน การทําเหมืองแร 
การนําเขา เชน การนําเครื่องจักรเขาในพื้นที่เพื่อกอสรางถนน และการเขาสัมผัสโดยไมทําใหระบบ

สัตวกินพืชและสัตวกินสัตว 

สัตวกินสัตว

สัตวกินพืช 

พืช 

ธาตุอาหาร 

Top Carnivores

Carnivores 

Herbivores 

Authotrophs 

Nutrients 
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ส่ิงแวดลอมเปลี่ยนแปลง เชน การทองเที่ยว เมื่อเกิดของเสียและมลพิษขึ้นตองกําจัดและบําบัด
ฟนฟูใหเกิดสภาวะปกติ อีกทั้งตองควบคุมกิจกรรมที่สรางปญหาสิ่งแวดลอมอยางเครงครัด 
ส่ิงแวดลอมมีการเปลี่ยนแปลง (ดวยตัวเอง) อยูตลอดเวลา ยิ่งมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางหรือ
ส่ิงแวดลอมในระบบดวยกิจกรรมการใชทรัพยากร โดยการนําออก นําเขาและ/หรือเขาสัมผัสดวย
แลวการเปลี่ยนแปลงยอมเกิดขึ้นรวดเร็ว ในสภาวะเชนนี้สงผลทําใหการเปล่ียนแปลงดวย
กระบวนการวิทยาศาสตรของสิ่งแวดลอมยอมเปลี่ยนแปลงตามมาอยางหลีกเลี่ยงไมได ดวยเหตุ
ดังกลาวการจัดการสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของกับการใชทรัพยากร/ส่ิงแวดลอมมีอิทธิพลตอการ
เปลี่ยนแปลงกระบวนการวิทยาศาสตรและส่ิงแวดลอมทั้งหลายตามมาดวยเชนกัน เหตุสําคัญก็คือ 
การใชทรัพยากร/ส่ิงแวดลอมไมวาจะนําออก นําเขาหรือเขาสัมผัสลวนไปสรางการเปลี่ยนแปลง
โครงสรางของระบบสิ่งแวดลอม จึงทําใหบทบาทหนาที่ของระบบสิ่งแวดลอมเปลี่ยนแปลงไป
ดวยแลวสงผลทําใหมีอิทธิตอกระบวนการเปลี่ยนแปลงในขั้นตอไปๆ ไปในลักษณะเดียวกัน
การเกิดของเสียและมลพิษนอกจากจะเกิดจากการใชเทคโนโลยีใชทรัพยากร/ส่ิงแวดลอมอยาง
หลีกเลียงไมไดแลวอาจมีการนําเขามาจากกิจกรรมอื่นๆ ซ่ึงของเสียและมลพิษเปนตัวสรางความ
เปลี่ยนแปลงหรือทําลายสิ่งแวดลอมอื่นๆ ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสรางแลวสงผลใหการ
ทํางานของระบบสิ่งแวดลอมนั้นผิดปกติไป ส่ิงที่ปรากฏทั้งสองประเด็นนี้ช้ีนําไปสูการทําความ
เขาใจไดวา กิจกรรมที่สรางปญหาสิ่งแวดลอมจึงไมควรอยางยิ่งที่จะทําใหเกิดขึ้นในระบบสิ่งแวดลอม
อยางเด็ดขาด เพราะนอกจากจะทําลายโครงสรางโดยการใชทรัพยากร/ส่ิงแวดลอมแลวยังอาจเปน
กิจกรรมที่อาจนําสิ่งเปนพิษเขาสูระบบไดอีกดวย จําเปนตองมีการวางมาตรฐานปองกันอยาง
เครงครัด 
 2.2.2  ลักษณะการจัดการสิ่งแวดลอม 
  ลักษณะการจัดการสิ่งแวดลอม สามารถแบงไดเปน 3 ลักษณะดังนี้ 
  2.2.2.1  การใชทรัพยากรอยางยั่งยืน 
   การใชทรัพยากร/ส่ิงแวดลอมแบบยั่งยืนซึ่งตางมีหลักการและวิธีการ
เฉพาะตัวเองเชน หิน-แร น้ํา อากาศ ดิน ปาไม สัตวปา เมือง เกาะ ฯลฯ ผูจัดการตองใชเทคโนโลยี
ที่มีประสิทธิภาพและใชทรัพยากรที่ทดแทนไดเฉพาะสวนที่เพิ่มพูน ทรัพยากรที่ใชแลวหมดไป 
ตองเกิดของเสียและมลพิษนอยที่สุดและตองควบคุมมิใหทรัพยากรที่ใชแลวไมหมดสิ้นใหสะอาด
ตลอดเวลา 
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  2.2.2.2  การกําจัด การบําบัดและฟนฟูของเสียและมลพิษ 
   การจัดการสิ่งแวดลอมอีกลักษณะหนึ่งคือ การกําจัด การบําบัด และการ
ฟนฟูของเสียและมลพิษ หมายถึง การกระทําการใดๆ ก็ตามที่สามารถขจัดของเสียและมลพิษให
หมดไปหรือเสื่อมสภาพไปหรือหมดฤทธิ์ เชน การกําจัดขยะ (ขยะชุมชน ขยะติดเชื้อและกาก
สารพิษอันตราย) การบําบัดน้ําเสียและการฟนฟูแหลงเสื่อมโทรมใหฟนคืนสภาพปกติ กลาวอีก
นัยหนึ่งไดวา การขจัดของเสียและมลพิษในระบบสิ่งแวดลอมตองหมดสิ้นไปโดยเขาสูภาวะปกติ 
แลวสามารถสรางภาวะปกติของโครงสรางและบทบาทหนาที่ของระบบใหปกติและสุดทายสราง
ความสมดุลในระบบสิ่งแวดลอมใหปรากฏตอไป 
  2.2.2.3  การควบคุมกิจกรรม 
   กิจกรรมที่เกิดขึ้นในระบบสิ่งแวดลอมทั้งในและนอกระบบการจัดการ
อาจทําลายโครงสรางหรือทรัพยากรภายในระบบ สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงบทบาทหนาที่ของ
ระบบสิ่งแวดลอม ในที่สุดขณะที่มีกิจกรรมใชทรัพยากรนั้นยอมเกิดของเสียและมลพิษจาก
เทคโนโลยีตามมาดวยก็เชนกันยอมมีฤทธิ์ทําลายทรัพยากรหรือส่ิงแวดลอมในระบบเปลี่ยนแปลง
ไป ทําใหบทบาทหนาที่ของระบบสิ่งแวดลอมเปลี่ยนแปลงอยางหลีกเลี่ยงไมได 
   กลาวโดยสรุป การจัดการสิ่งแวดลอมก็คือการใชทรัพยากรหรือการ
กําจัด การบําบัดและการฟนฟูตอของเสียและมลพิษหรือเปนการควบคุมกิจกรรมการจัดการ
ส่ิงแวดลอมทั้งหมดชี้ใหเห็นวา มนุษยสามารถใชทรัพยากรสิ่งแวดลอมไดแตตองเปนการใชแบบ
ยั่งยืน การใชทรัพยากรแตละครั้งยอมสรางของเสียและมลพิษจําเปนตองหาทางขจัดใหหมดไป 
ถามีกิจกรรมใดที่คาดวาจะสรางปญหาจําเปนตองหาทางควบคุมมิใหกอใหเกิดปญหาสิ่งแวดลอม 
รวมไปถึงการทําใหกระบวนการวิทยาศาสตรของสิ่งแวดลอมปกติอยางยั่งยืนดวย 
 2.2.3  ระดับการจัดการสิ่งแวดลอม 
  วัตถุประสงคหลักของการจัดการสิ่งแวดลอมก็คือ การตองทําใหกระบวนการ
วิทยาศาสตรธรรมชาติของสิ่งแวดลอมและ/หรือของระบบสิ่งแวดลอมมีความตอเนื่องสม่ําเสมอ
และยั่งยืน เพื่อใหมนุษยและสิ่งแวดลอมอื่นๆ หรือส่ิงแวดลอมรอบๆ มีความเปนอยูอยางผาสุก
อยางยั่งยืนตลอดไป ถากระบวนการวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอมไมปกติ หมายถึง ส่ิงแวดลอมไมปกติ
ทั้งโครงสราง และบทบาทหนาที่ และยอมสงผลตอความเปนอยูของมนุษยและสิ่งแวดลอมไมมาก
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ก็นอย เพื่อใหกระบวนการวิทยาศาสตรธรรมชาติยั่งยืน จึงไดแบงการจัดการสิ่งแวดลอมออกเปน 
3 ระดับรายละเอียดดังนี้ 
  2.2.3.1  ระดับระบบสิ่งแวดลอม 
   เนื่องดวยการจัดการสิ่งแวดลอม มุงใหระบบสิ่งแวดลอมทํางานปกติ 
กอใหเกิดสิ่งนําออกของระบบนั้นสามารถเปนสิ่งนําเขาสูระบบสิ่งแวดลอมตอๆ ไปใหปกติ 
แตการที่จะทําใหระบบสิ่งแวดลอมมีบทบาทหนาที่ปกติ จําเปนตองจัดการใหโครงสรางมีชนิด 
ปริมาณ สัดสวน การกระจายที่ปกติอยางเครงครัด แนวการดําเนินการดังกลาวตองทําการสํารวจ
วิเคราะหหาปญหาและเหตุของปญหาสิ่งแวดลอมใหลุมลึกแลวใชหลักการและวิธีการจัดการแบบ
ผสมผสานดําเนินการ 
  2.2.3.2  ระดับสิ่งแวดลอม 
   สรรพสิ่งในระบบสิ่งแวดลอมที่มีปญหา เชน การถูกคุกคาม หรือถูก
รบกวนหรือกําลังสูญพันธุ จําเปนตองจัดการสิ่งแวดลอมนั้นอยางมีประสิทธิภาพ ปกติแลวจะใช
หลักการและวิธีการอนุรักษวิทยา ไดแก การใชอยางยั่งยืน การกักเก็บ การซอมแซม การรักษา                 
การฟนฟู การพัฒนาการปองกัน การสงวนและการแบงเขต อันหนึ่งอันใดหรือทั้งหมดก็แลวแต
สภาวะของปญหา 
  2.2.3.3  ระดับโครงการ 
   การจัดการสิ่งแวดลอมในระบบสิ่งแวดลอมใดๆ ก็ตาม จําเปนตองมี
โครงการพัฒนาเพื่อการใชทรัพยากรโดยการนําออก  นําเขา และเขาไปสัมผัส รวมไปถึง        
การกําจัด การบําบัด และการฟนฟูตอของเสียและมลพิษใหเอื้อตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ใหดียิ่งขึ้น แตการนําโครงการพัฒนาเขาสูระบบนั้น ยอมมีกิจกรรมบางกิจกรรมที่อาจสงผลกระทบ
ตอส่ิงแวดลอมในหรือนอกระบบได จําเปนตองทําการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมจาก
โครงการพัฒนาเพื่อใหประเมินผลกระทบที่จะเกิดขึ้นเมื่อพบแลวก็สรางมาตรการและแผนแกไข
ผลกระทบสิ่งแวดลอมกอนดําเนินโครงการและตองสรางแผนการติดตามตรวจสอบเพื่อควบคุม
มาตรการและแผนแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมกอนดําเนินโครงการ และตองสรางแผนติดตาม
ตรวจสอบเพื่อควบคุมมาตรการและแผนแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมใหเกิดประสิทธิภาพ 
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   การจัดการสิ่งแวดลอมทั้งสามระดับเปนงานที่ สําคัญที่นักจัดการ
ส่ิงแวดลอมตองตระหนักอยูเสมอ ถาพบวาสิ่งแวดลอมใดๆ เกิดปญหาตองใชหลักการและวิธีการ
อนุรักษวิทยาชวยจัดการ สวนกรณีการเกิดปญหาของทั้งระบบสิ่งแวดลอมตองใชหลักการและ
วิธีการจัดการสิ่งแวดลอมแบบผสมผสานมาดําเนินการจัดการ สุดทายตองเขาใจเสมอวาการนํา
โครงการพัฒนาใดๆ เขาสูระบบสิ่งแวดลอม ตองทําการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมกอน
ดําเนินการโครงการเพื่อจะไดนํามาตรการแผนแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมมาดําเนินการควบคูกับ
การใชทรัพยากรรวมทั้งแผนติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพดวย 

2.3   ความเขาใจพื้นฐานทางคุณภาพสิ่งแวดลอม 
 การจัดการสิ่งแวดลอมใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลไดนั้น จําเปนตองมีขอมูล
ส่ิงแวดลอมเชิงปริมาณ เพื่อช้ีใหเห็นวา ส่ิงแวดลอมนั้นๆ ต่ํากวา เทากับหรือสูงกวาคาธรรมชาติ 
หรือคามาตรฐานสิ่งแวดลอมตามที่ไดคนพบหรือกําหนดขึ้น เพื่อนําไปสูการสรางมาตรการและ
แผนงานการจัดการที่เปนรูปธรรม ดวยแนวคิดดังกลาวการทําความเขาใจคุณภาพและมาตรฐาน
ส่ิงแวดลอมจึงมีความสําคัญ โดยเฉพาะอยางยิ่งการสรางมาตรฐานสิ่งแวดลอมในแตละทองที่ที่
แตกตางกันไป  
 2.3.1  ดัชนชีี้คุณภาพสิ่งแวดลอม 

  ตัวดัชนีช้ีคุณภาพสิ่งแวดลอมหรือดัชนีส่ิงแวดลอม หมายถึง ตัวช้ีวัดขนาดที่ใช
บงชี้คุณภาพสิ่งแวดลอมอันนําไปสูการเปรียบเทียบคามาตรฐาน เพื่อแสดงสถานภาพและศักยภาพ
ของสิ่งแวดลอมนั้นๆ 
  ดัชนีส่ิงแวดลอม โดยท่ัวไปแลวมีมากกวาหนึ่งตัว เชน ส่ิงแวดลอมปาไม มีดัชนี        
ช้ีคุณภาพโดยใชพื้นที่ความหนาแนนของตนไม จํานวนชนิดตนไม ปริมาณไมตอพื้นที่ เปนตน สวน
คุณภาพน้ําตองแบงคุณภาพน้ําออกเปน คุณภาพน้ําทางกายภาพ เคมีและชีววิทยา แตละกลุมมีดัชนี
หลายๆ ตัว เชน คุณภาพน้ําทางกายภาพ ไดแก สี สารแขวนลอย (Suspension Solids, SS) การนาํไฟฟา 
(Electrical Conductivity , EC) ออกซิเจนละลายน้ํา (Dissolved Oxygen ,DO) ฯลฯ คุณภาพน้ําทางเคมี
ไดแก โลหะหนัก (Cd, Hg, Pb, ฯลฯ) ธาตุอาหารพืชน้ํา ฯลฯ สุดทายคุณภาพทางชีววิทยา ไดแก         
โคลิฟอรมแบคทีเรีย (Coliform bacteria) ฯลฯ 
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  ตัวดัชนีส่ิงแวดลอม อาจหมายถึง ตัวบงชี้ส่ิงแวดลอมเชิงปริมาณ ที่บงบอกให
ทราบวา ส่ิงแวดลอมนั้นๆ มีสถานภาพแตกตางจากคามาตรฐานสิ่งแวดลอมที่ใชดัชนีเดียวกันที่ได
กําหนดไวแลว ซ่ึงไดมาจากการคนควาวิจัยจนไดขอเท็จจริงวา ส่ิงแวดลอมนั้นควรมีปริมาณเทาไร
จึงจะไมมีพิษตอมนุษยและสิ่งแวดลอมอื่นๆ อาจมีการทดสอบซ้ําหลายๆ คร้ังจนแนใจวาคาที่ได
นั้นถูกตอง บางกรณีอาจถูกกําหนดโดยสังคมก็ได เชน คาความสกปรกของน้ําเสียที่บําบัดแลว 
ตองมีคาตัวดัชนี BOD (biological oxygen demand) ไมสูงกวา 20 มิลลิกรัมตอลิตร เปนตน 
 2.3.2  คาสถานภาพสิ่งแวดลอม 
  คาสถานภาพสิ่งแวดลอม หมายถึง คาดัชนีคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ตรวจวัดไดสูง
หรือต่ํากวาคามาตรฐาน เชน ลุมน้ําหนึ่งมีปาปกคลุมเพียงรอยละ 10 ต่ํากวารอยละ 40 ซ่ึงเปนคา
มาตรฐาน ที่นาแหงหนึ่งปลูกขาวแลวใหผลผลิตขาวเปลือกเพียง 200 กิโลกรัมตอไร แตคาที่ควรได
หรือคามาตรฐานนาจะเปน 300 กิโลกรัมตอไร เปนตน 
 2.3.3  คาศักยภาพสิ่งแวดลอม 
   คาดัชนีคุณภาพสิ่งแวดลอม ที่ใชคาสถานภาพแสดงสมรรถนะการมีบทบาท
หนาที่ เชน มีคาสถานภาพขาวเปลือก 200 กิโลกรัมตอไร มีศักยภาพแปรสภาพเปนขาวสารได 110 
กิโลกรัมตอไร ขาวจํานวนนี้นําไปเลี้ยงคนได 1 กิโลกรัมตอ 1 คน เปนตน กลาวอีกนัยหนึ่งไดวา 
ศักยภาพสิ่งแวดลอม เปนการบงบอกวาสิ่งแวดลอมในสภาวะสถานภาพนั้น จะใหบทบาทหนาที่
เชิงปริมาณไดอยางไร เหลานี้เปนตน อยางไรก็ดีศักยภาพสิ่งแวดลอมมีคาสูงสุดตามสมรรถนะของ
ส่ิงแวดลอมนั้น หมายถึง การมีศักยภาพตามสมรรถนะ เชน แกวน้ํามีขนาด 200 มิลลิลิตร ซ่ึงมี
สถานภาพสิ่งแวดลอม 200 มิลลิลิตร มีศักยภาพเต็มสมรรถนะเปน 200 มิลลิลิตร ในทางตรงกันขาม 
ถาน้ํามีเพียง 50 มิลลิลิตรซึ่งเปนคาสถานภาพน้ําในแกว แตจะมีศักยภาพเพียง 1 ใน 4 ของแกว         
200 มิลลิลิตร 
 2.3.4  วิธีการหาคุณภาพ สถานภาพและศักยภาพสิ่งแวดลอม 
  1.  หาหรือกําหนดดัชนีช้ีคณุภาพสิ่งแวดลอม 
  2.  ทําความเขาใจสมบัติเฉพาะตวัของดัชนีช้ีคณุภาพสิ่งแวดลอม 
  3.  รูและเขาใจการหาคาดัชนีช้ีคุณภาพสิ่งแวดลอม ไดแก 
   1) เครื่องมือและอุปกรณในการตรวจวดัและ/หรือวิเคราะห 
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   2) การสุมตัวอยางทั้งจํานวนและขนาด 
   3)  จุดตรวจวัดขอมูล 
   4)  เวลาการตรวจวัด 
   5)  วิธีการเก็บขอมูลและการเกบ็รักษาตัวอยาง 
   6)  วิธีการวิเคราะหและการแปรผล 
  4.  นําคาที่ไดหาคณุภาพสิ่งแวดลอมโดยเปรียบเทียบกับคามาตรฐาน 
  5.  หาภาพรวมของคุณภาพสิ่งแวดลอมจากทกุตัวดัชน ี
  6.  หาสถานภาพสิ่งแวดลอม 
   สถานภาพสิ่งแวดลอมหาไดจากคาคุณภาพสิ่งแวดลอมทีต่รวจวดัไดแตละ
ตัวดัชนแีละภาพรวมทั้งสิ่งแวดลอม 
  7.  หาศักยภาพสิ่งแวดลอม 
   ศักยภาพสิ่งแวดลอม คือ สถานภาพสิ่งแวดลอมที่แสดงบทบาทหนาที่ตาม
สมรรถนะของคาคุณภาพสิง่แวดลอมที่ตรวจวดัได 

2.4   งานการประเมินสถานภาพระบบสิ่งแวดลอมทองถิ่น 
 2.4.1  ระบบสิ่งแวดลอม 
  ระบบสิ่งแวดลอม หมายถึง “หนวยพื้นที่หนึ่งที่มีองคประกอบของสิ่งมีชีวิตและ
ส่ิงไมมีชีวิต มีพืชและไมมีพืช ส่ิงที่เปนรูปธรรมและนามธรรม ส่ิงที่เกิดตามธรรมชาติและมนุษย
สรางขึ้น อยูรวมกัน ทํางานรวมกันและแสดงเอกลักษณรวมกัน”  
  ระบบสิ่งแวดลอมอาจหมายถึง “อาณาเขตการอยูรวมกันของสิ่งแวดลอมกายภาพ 
ชีวภาพและสังคม ซึ่งตางมีบทบาทหนาที่ของตนเองและรวมกันอยางมีเอกลักษณ ในการเปน
ตัวจักรเพื่อแปรสภาพสิ่งนําเขาใหเปนผลผลิตสิ่งนําออกที่บงบอกศักยภาพเดน ในการเปนกลุม
สิ่งปกคลุมผิวโลกหรือในน้ํา” หรือ “ตัวควบคุมความสัมพันธระหวางสิ่งนําเขาและสิ่งนําออก” 
กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ ระบบสิ่งแวดลมเปรียบเสมือนตัวจักรหรือเทคโนโลยีในการแปรสภาพสิ่ง
นําเขาใหเปนสิ่งนําออก ประสิทธิภาพของการแสดงบทบาทหนาที่ขึ้นอยูกับความสมบูรณของ
โครงสรางของระบบคือความปกติของ จํานวน ชนิด ปริมาณ สัดสวน และการกระจายของแตละชนิด 
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  ระบบสิ่งแวดลอมมีขนาดผันแปรตามความตองการในการจัดการ อาจเล็กหรือ
ใหญ ขึ้นอยูกับความตองการในการจัดการเปนสําคัญ บางกรณีอาจถูกจํากัดดวยลักษณะภูมิประเทศ 
เชน ภูเขา เกาะ แมน้ํา ที่ลุม ฯลฯ แตบางกรณีจะถูกจํากัดโดยกฎหมาย เชน หลักเขตจังหวัด หรือ
ประเทศ เปนตน อยางไรก็ดี ระบบสิ่งแวดลอมยิ่งมีขนาดใหญ ยอมมีความหลากหลายของชนิด
ส่ิงแวดลอมมากขึ้น การแสดงบทบาทหนาที่อาจกวางมากขึ้น ความยุงยากในการจัดการก็มีมากขึ้น
ตามมา วิธีอนุรักษโดยการแบงเขตระบบเปนสิ่งที่จะชวยทําใหการจัดการเกิดประสิทธิผลได
ไมยากนัก 
 2.4.2  บทบาทหนาท่ีของระบบสิ่งแวดลอม 
  ไมวาจะเปนระบบสิ่งแวดลอมปาไม  ระบบสิ่งแวดลอมเกษตรหรือระบบ
สิ่งแวดลอมทองถิ่น ตางก็มีบทบาทหนาที่เฉพาะของตนเอง ตามแตชนิด ปริมาณ สัดสวนและ
การกระจายขององคประกอบของระบบสิ่งแวดลอมนั้นๆ ที่จะเปนตัวควบคุมหรือเปนกลไก
ควบคุมบทบาทหนาที่เสมอ สําหรับบทบาทหนาที่ของระบบสิ่งแวดลอมประกอบดวย 
  2.4.2.1 บทบาทหนาที่ใหผลิตผล 
   โครงสรางของระบบสิ่งแวดลอมประกอบดวยสรรพสิ่งที่หลากหลาย 
สรรพสิ่งแตละชนิดมีปริมาณ สัดสวนและการกระจายแตกตางกันระหวางระบบ แตเหลานี้
เปรียบเสมือนตัวจักรหรือเครื่องจักรที่ใชแปรสภาพสิ่งนําเขาใหเปนสิ่งนําออกหรือผลิตผลสิ่งนําออก 
ความสมบูรณของส่ิงเหลานี้จะใหประสิทธิภาพในผลิตผล ในขณะเดียวกันชนิดปริมาณ สัดสวน
และการกระจายของแตละชนิด อาจนําบางสวนของสิ่งที่เหลือทั้งหมดซึ่งดอยประสิทธิภาพลงไป 
ใหคงศักยเดิมตลอดไป เชน การตัดตนไมมาใชประโยชนแบบยั่งยืน การจับปลาดวยเครื่องมือ
ประมงตามเกณฑขนาดที่กําหนดไวเหลานี้ยอมทําใหสวนที่เหลือทําหนาที่เทาเดิมได 
  2.4.2.2  บทบาทหนาที่รีไซเคิล 
   ระบบสิ่งแวดลอมของของเสียและมลพิษ เชน ระบบน้ําเสีย ระบบ
อากาศเสีย ฯลฯ จําเปนตองมีกลไกแปรสภาพจากน้ําเสียซ่ึงเปนสิ่งนําเขา และน้ําเสียที่บําบัดแลว
ที่จะเปนสิ่งนําออก กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ การที่ระบบทําหนาที่รีไซเคิลได ตองเปนระบบกําจัดขยะ 
บําบัดน้ําเสีย ควบคุมอากาศเสีย ฯลฯ เปนสวนใหญ คือทําของเสีย / มลพิษ ใหเปนของใชได 
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  2.4.2.3  บทบาทหนาที่การแปรรูปลักษณ 
   ระบบสิ่งแวดลอมบางประเภทมีบทบาทหนาที่ในการแปรรูปลักษณ เชน 
ปาไมแปรสภาพน้ําฝนเปนน้ําทา โรงเลื่อยแปรสภาพไมซุงเปนไมแผน กลาวไดวา บทบาทหนาที่
เชนนี้ ไมมีการเปลี่ยนคุณสมบัติทางเคมีของสิ่งนําเขาตางจากสิ่งนําออก แตจะทําใหเปล่ียน
รูปลักษณเทานั้น 
   ในธรรมชาติแลว บทบาทหนาที่ของระบบสิ่งแวดลอมธรรมชาติเกือบ
ทุกระบบ ยอมมีบทบาทหนาที่ครบทั้งสามบทบาทเสมอ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความตองการของผูจัดการ
เปนสําคัญ 
 2.4.3  ประเภทของระบบสิ่งแวดลอม 
  2.4.3.1 ระบบสิ่งแวดลอมเปด 
   ระบบสิ่งแวดลอมเปด  หมายถึง ระบบสิ่งแวดลอมที่มีทั้งพลังงาน 
(แสงอาทิตย) และวัตถุ (น้ํา ธาตุอาหาร ฯลฯ) ผานเขาออกระบบ ระบบสิ่งแวดลอมนี้พบเห็นทั่วไป 
เชน ระบบสิ่งแวดลอมปาไม ระบบสิ่งแวดลอมทองถ่ิน ระบบสิ่งแวดลอมเมือง/ชุมชน ระบบ
ส่ิงแวดลอมน้ํากรอย ระบบสิ่งแวดลอมปาชายเลน ฯลฯ 
  2.4.3.2  ระบบสิ่งแวดลอมปด 
   ระบบสิ่งแวดลอมปด หมายถึง ระบบสิ่งแวดลอมที่มีเพียงพลังงาน 
(แสงอาทิตย) ผานเขาออกได แตวัตถุไมสามารถผานเขาออกได เชน ระบบเรือนเพาะชํา เปนตน 
  2.4.3.2  ระบบสิ่งแวดลอมโดดเดี่ยว 
   ระบบสิ่งแวดลอมโดดเดี่ยว หมายถึง ระบบสิ่งแวดลอมที่ไมมีการไหล
ของพลังงานและวัตถุเขาออกระบบสิ่งแวดลอม ตัวอยางของระบบนี้คงเปนระบบทางสังคม
มากกวา เชน ระบบเมืองปด ระบบคอมมิวนิสต ฯลฯ 
 2.4.4  การตรวจวัดความยั่งยืนของระบบสิ่งแวดลอม 
  2.4.4.1  ความเขาใจเบื้องตน 
   ความยั่งยืนของระบบสิ่งแวดลอมก็คือ ผลิตผลสิ่งนําออกของระบบ
ส่ิงแวดลอมที่เกิดขึ้นสม่ําเสมอและตอเนื่องตลอดเวลา กลาวไดวา ส่ิงแวดลอมที่เปนสิ่งนําออกจาก
ระบบมีศักยภาพในการใหผลิตผลอยางสม่ําเสมอและยั่งยืน ดังนั้นตัวดัชนีช้ีวัดความยั่งยืน ก็คือตัว
ดัชนีช้ีวัดศักยภาพของระบบสิ่งแวดลอมนั้น ซ่ึงมีความหมายเดียวกับตัวช้ีวัดสิ่งนําออกจากระบบ
ส่ิงแวดลอม 
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  2.4.4.2  การตรวจวัดความยั่งยืน 
   การตรวจวัดความยั่งยืนสิ่งแวดลอม หมายถึง การตรวจวัดตัวดัชนี
ส่ิงแวดลอม (อาจมากกวาหนึ่ง) ที่เปนผลิตผลส่ิงนําออกอยางตอเนื่อง แลวนํามาเปรียบเทียบกับ
อดีต ถาคาใกลเคียงกัน (ไมเกิน 15 %) หรือเทากันตลอดเวลา ใหหมายความไดวา ระบบ
ส่ิงแวดลอมนั้นมีศักยภาพความยั่งยืนในระบบที่ตองการ ถามีเหตุหนึ่งเหตุใดเกิดขึ้นกับโครงสราง
หรือองคประกอบของระบบสิ่งแวดลอม ยอมทําใหความยั่งยืนเปลี่ยนไปไมมากก็นอย เปนตน 
ตัวอยางเชน ระบบสิ่งแวดลอมทองถ่ินแหงหนึ่ง ผลิตขาวไดประมาณ 100 ตัน/ ป ใหถือวาที่นาแหงนี้
มีศักยภาพใหขาวที่ยั่งยืน แตถาที่นาแหงนี้ใชยาปราบศัตรูพืชเทาๆ กันทุกๆป คงไมเรียกวาให
มลพิษแบบยั่งยืนเพราะผูจัดการตองจัดการดินนาใหใชไดตลอดไป ไมใชมลพิษที่มีแตจะทําลาย
ส่ิงแวดลอมตามมาตลอดเวลา 
 
 
 
 
 

ระบบ
ส่ิงแวดลอม 

ผลิตผลนําออกศักยภาพ
ของระบบความยั่งยืน
ของระบบ 

ส่ิงที่นําเขา 


