
      สิ่งแวดล้อม 
 

สิ่งแวดล้อม คือ ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัว
มนุษย์ทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต รวมทั้งที่ เป็นรูปธรรม 
(สามารถจับต้ องและมองเห็ น ได้ ) และนามธรรม 
(ตัวอย่างเช่นวัฒนธรรมแบบแผน ประเพณี ความเชื่อ) มี
อิทธิพลเกี่ยวโยงถึงกัน เป็นปัจจัยในการเกื้อหนุนซึ่งกัน
และกัน ผลกระทบจากปัจจัยหนึ่งจะมีส่วนเสริมสร้างหรือ
ทำลายอีกส่วนหนึ่ง อย่างหลีกเลี่ยงมิได้ สิ่งแวดล้อมเป็น
วงจรและวัฏจักรที่เก่ียวข้องกันไปท้ังระบบ 

 
สิ่งแวดล้อมแบ่งออกเป็นลักษณะกว้าง ๆ ได้ 2 

ส่วนคือ 
1. สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เช่น 

ป่าไม้ ภูเขา ดิน น้ำ อากาศ ทรัพยากร 
2. สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น ชุมชนเมือง 

สิ่งก่อสร้างโบราณสถาน ศิลปกรรม ขนบธรรมเนียม 

ประเพณี และวัฒนธรรม 

ประโยชน์จากต้นไม้ 
๑. ต้นไม้จะช่วยคายออกซิเจน ในเวลากลางวัน 

ทำให้เราได้อากาศบริสุทธิ์ 
๒. ช่วยดูดซับก๊าซ คาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเป็น

ตัวการทำให้เกิดภาวะเรือน 
กระจก เป็นเหตุให้เกิดภาวะโลกร้อน 

๓. เป็นร่มเงา บังแดดให้เกิดความร่มรื่น 
๔. เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า 
๕. พืช ผัก ผลไม้ สามารถนำมารับประทานเป็น

อาหาร หรือยารักษาโรคได้ 
๖. เป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร เนื่องจากที่บริเวณ

ราก ที่ดูดซับน้ำ และแร่ธาตุ 
เป็นการกักเก็บน้ำไว้บริเวณผิวดิน 

๗. บริเวณรากของต้นไม้ ที่ยึดผิวดิน ทำให้เกิด
ความแข็งแรงของบริเวณผิวดิน ซึ่งสามารถป้องกันการ
พังทลายจากดินถล่ม เพราะมีรากเป็นส่วนยึดผิวดินอยู่ 
ตัวอย่างที่ เห็นชัด คือ การสาธิต การนำหญ้าแฝกมา
ประยุ กต์ ป้ อ งกั น การ พั งท ลายของห น้ าดิ น  ขอ ง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ  ซ่ึงเป็นพระปรีชา
สามารถของพระมหากษัตริย์ไทย อย่างยอดยิ่ง 

๘. เป็นแนวป้องกัน การเกิดน้ำท่วม เนื่องจาก
เมื่อเกิดสภาพที่น้ำเกินสมดุลท่วมลงมาจากยอดเขา จะมี
แนวป่าต้นไม้ ช่วยชะลอความแรงจากน้ำท่วม 

๙. ลำต้น สามารถนำมาแปรรูปทำประโยชน์ได้
มากมาย เช่น บ้านเรือน ที่พักอาศัย สะพาน เฟอร์นิเจอร์ 
เรือ เป็นต้น 

๑ ๐ . ก ารป ลู ก ต้ น ไม้  เป็ น ก ารผ่ อน คลาย
ความเครียดได้วิธีหนึ่ง 

๑๑. เมื่อเจริญเติมโตแล้ว นำไปขายได้ราคา โดย
ไม่เสียค่าใช้จ่ายมาก 

๑๒. ต้นไม้ เป็นแหล่งอาหารที่สำคัญ และเป็น
ส่วนหนึ่งในระบบนิเวศน์ฉะนั้น ขอให้ทุกท่านช่วยกัน
อนุรักษ์ป่าไม้ พร้อมกันนั้น ช่วยกันปลูกเสริมต่อไป  ถ้า
ทุกคนในชาติให้ความสำคัญ และร่วมแรงร่วมใจกัน
ส่งเสริมสนับสนุนโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ก็จะ
ทำให้ลดภาวะโลกร้อนได้อย่างรวดเร็ว 
 

 

  



การดูแลรักษาต้นไม้ 
1. การรดน้ำ ควรรดในตอนเช้าหรือเย็น ช่วงที่

อากาศไม่ร้อนจนเกินไป ซึ่งเวลาที่เหมาะสม คือ 6.00 - 
8.00 น. และ 17.00 ถึง 21.00 น. ไม่ควรรดน้ำใน
ตอนกลางวันที่แดดจัด เพราะเปรียบเสมือน การเอาน้ำ
ร้อนมารดต้นไม้นั่นเอง อาจรดวันละครั้งในปริมาณที่
มากกว่าปกติ หรือรดวันละ 2 ครั้ง เช้าและเย็น วิธีรด คือ 
ควรรดรอบโคนต้นไม้ให้ชุ่มและรดพุ่มใบ ด้วยเพ่ือให้ใบ
พืชซึมซับน้ำ เข้าทาง ปากใบ และลดการคายน้ำ หลังรด
น้ำสายยางควรม้วนเก็บให้เรียบร้อย ไม่ควรวางทับสนาม
หญ้า เพราะนอกจาก จะดูไม่เรียบร้อย น้ำที่ค้างอยู่ใน
สายยางที่ตากแดดจัดจะร้อนทำให้หญ้าตายได้  

2 .การใส่ปุ๋ย พยายามอย่าให้เม็ดปุ๋ยติดค้างอยู่ที่
ใบและยอด เพราะจะทำให้เกิดอาการใบไหม้ได้ หรือใส่
ก่อนรดน้ำ สำหรับการใส่ปุ๋ยทางใบและฉีดยาฆ่าแมลง ไม่
ควรฉีดพ่นในขณะที่อากาศร้อนจัด จะทำให้ใบไหม้และ
ไม่ได้ประโยชน์เต็มที่ เพราะในช่วงที่อากาศร้อน ปากใบ
พืชจะปิดเพ่ือลดการคายน้ำ การใส่ปุ๋ยไม่ควรใส่บ่อย
เกินไปถ้าไม่จำเป็น จะเป็นการเร่งการแตกใบใหม่ ซึ่งใบ
อ่อนจะไม่ทน กับอากาศ และแสงแดดที่ร้อนจัด  

3. การพรวนดินให้ร่วนซุยเป็นประจำ จะทำให้
ดินโปร่ง มีช่องว่างในเนื้อดินดูดซับน้ำไว้ได้มาก ทำให้
น้ำซึมซับลงในดินในระดับที่ลึกกว่าปกติ ถ้าดินแห้งเกินไป
อาจใช้วัสดุปลูกมาคลุมแปลงหรือโคนต้น ช่วยดูดซับน้ำ 
เช่น กาบมะพร้าวสับหรือหญ้าที่แห้งและปราศจากเชื้อ
โรคและวัชพืช  

4. ควรมีการตัดแต่งก่ิง กระโดง กิ่งเป็นโรค และ
กิ่งที่ไม่มีความจำเป็น เพ่ือลดการคายน้ำของพืช 

การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 
ปัจจุบันเราทราบดีแล้วว่า 

สิ่งแวดล้อมของโลกได้ถูกมนุษย์
ทำลายลงเป็นอย่างมาก เช่น การ 
ตัดไม้ทำลายป่า การกระทำของ

มนุษย์ที่ก่อให้ เกิดภาวะเรือนกระจก (green house 
effect) การใช้ สารเคมีในการปราบศัตรูพืชมากเกินไป 
ทำให้เกิดผลตามมา เช่น แมลงดื้อยา ดินเสื่อมสภาพ 
เหล่านี้เป็นต้น ซึ่งสภาพที่เปลี่ยนแปลงไปของสิ่งแวดล้อม
ดังกล่าว ย่อมส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิต ทุกชนิดบนโลก 
รวมทั้งมนุษย์ด้วยอย่างแน่นอน 

     ดังนั้น เราจึงหันมาให้ความสนใจในการที่จะ
ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ให้อยู่ในสภาพที่ดีอย่างยั่งยืน โดย
มีหลักการพัฒนาที่จะนำไปสู่ความยั่งยืน คือ 

1. การรักษาสิ่งแวดล้อมโดยคำนึงถึง 
- การอนุรักษ์ทรัพยากร 
- ควบคุมการปล่อยของเสียสู่ธรรมชาติ 

     2. การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และเห็น
คุณค่า 

       3. ควบคุมจำนวนประชากร เพ่ือลดความต้องการ
การใช้ทรัพยากรของมนุษย์ 
       4. ลดการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช โดยใช้วิธีทาง
ธรรมชาติในการกำจัดศัตรูพืชแทน 

 
 
 

 
การรกัษาส่ิงแวดล้อม 

 

       
 
 

         
        โดย องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 
               อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 
                      โทรศัพท์ 032-374-271 
                     ww.khungnamwon.go.th 


