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ภาคใต้ 

 ภาคใต้มีเนื้อที่ทั้ งหมด 70,715.20 
ตร.กม. หรือประมาณร้อยละ 13.64 ของ
พื้นที่ ทั้ ง หมดของป ระ เทศ ไทย  ทั้ ง นี้
ประกอบด้วยจังหวัดทั้งหมด 14 จังหวัด 
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อาณาเขต 
 

 ทิศเหนือติดกบั จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
 ทิศใต้ติดกบั ประเทศมาเลเซีย 
 ทิศตะวนัออกติดกบั อ่าวไทย 
 ทิศตะวนัตกติดกบั ทะเลอนัดามัน 



ประเดน็ปัญหาเกีย่วกบัระบบนิเวศ  
ภาคใต้ 

 ลักษณะภูมิประเทศ เป็นคาบสมุทรที่แคบและยาวยื่นไปในทะเล                
มีทะเลขนาบทั้ง 2 ด้าน คอื ด้านตะวันออกอ่าวไทย ด้านตะวันตกทะเลอนัดามัน
มีเทือกเขาภูเก็ต  เทือกเขานครศรีธรรมราชทอดเป็นแนวยาวบริเวณตอนกลาง
ของภาค พืน้ทีส่่วนใหญ่เป็นทีร่าบชายฝ่ังทะเล 
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 ทรัพยากรธรรมชาติ  
  ทรัพยากรดิน หาดทรายและสันทราย  ที่ราบเรียบชายฝ่ังทะเล 
 พรุ มาบ หรือทีลุ่่มช้ืนแฉะ พืน้ทีลุ่่มน า้ 
  ทรัพยากรน า้ แหล่งน า้เค็ม แหล่งน า้จืด และเขื่อน อ่างเกบ็น า้ 
  ทรัพยากรป่าไม้ ภาคใต้มีเนือ้ที่ป่าไม้ประมาณ 12,125 ตร.กม  
หรือคดิเป็นร้อยละ 17.15 ของพืน้ที ่นับว่าเป็นตัวเลขที่น่าเป็นห่วง 
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ป่าชายเลนถูกบุกรุกท าลาย 

 ปัญหาการสูญเสียป่าชายเลนของ
ภาคใต้  เป็นปัญหาที่เกิดจากการขยายตัว
ของเกษตรกรนากุ้งและการประมงชายฝ่ัง
และปัญหานานานับไม่ถ้วน 



ประเดน็ปัญหาเกีย่วกบัระบบนิเวศ  
ภาคใต้ 

 ป่าชายเลน นับว่าเป็นทรัพยากรที่ส าคัญอย่างหน่ึง และมีคุณค่า
มหาศาลทั้งทางด้านป่าไม้ และด้านประมง ผลผลิตทางด้านป่าไม้ที่ได้จากป่า
ชายเลน ช่วยเพิ่มเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยเฉพาะไม้โกงกาง นอกจากนี้
ป่าชายเลนยังเป็นที่อยู่อาศัย เป็นแหล่งขยายพันธ์ุ เพาะพันธ์ุ และฟักตัวของ
สัตว์น ้านานาชนิด ซ่ึงวงจรชีวิตของสัตว์น ้ามีความสัมพนัธ์กับป่าชายเลนเป็น
อย่างมาก 



ประเดน็ปัญหาเกีย่วกบัระบบนิเวศ  
ภาคใต้ 

 ประโยชน์ที่ส าคัญของป่าชายเลนอีกอย่างหน่ึง คือ สามารถป้องกัน
ชายฝ่ัง โดยท าหน้าที่เสมือนเขื่อนป้องกันคลื่นลม พายุ ไม่ให้เกิดอันตรายต่อ
มนุษย์ และระบบนิเวศอื่นๆ  จะเห็นได้ว่าป่าชายเลนน้ันมีประโยชน์มากมาย   
ต่อมนุษย์ทั้งทางด้านเศรษฐกจิ สังคมและในทางนิเวศวทิยา 
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ปัญหาการท าลายป่าชายเลน 
 ปัจจุบันบัน พบว่า การท าลายหรือการเปลีย่นแปลงพืน้ที่ป่าชายเลนมี
ลักษณะแตกต่างกันหลาย รูปแบบและคล้ายๆ กันทั่ ว โลก เ น่ืองจาก
ทรัพยากรธรรมชาติบนบกโดยเฉพาะป่าไม้มีค่อนข้างจะจ ากัดและประกอบ
กับประชาชนในที่บริเวณชายฝ่ังมีจ านวนเพิ่มขึ้น จากอดีตที่ผ่านมาพืน้ที่ป่า
ชายเลนของประเทศถูกบุกรุกและได้เปลีย่นสภาพมาใช้ประโยชน์ต่าง ๆ ดังนี ้
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 1. การประมง (การเพาะเลีย้งสัตว์) การเปลี่ยนแปลงพืน้ที่ป่าชายเลน 
เพื่อการเพาะเลีย้งสัตว์น ้า ส่วนใหญ่จะท านากุ้ง ซ่ึงมีการกระจายอยู่ทั่วไป ตาม
จังหวัดต่าง ๆ บริเวณฝ่ังทะเล แต่พบมากด้านชายฝ่ังทะเลอ่าวไทย ได้แก่              
จังหวดัชุมพร สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช เป็นต้น 
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 2. การเกษตรกรรม  ส่วนใหญ่ที่ท าในพืน้ที่ป่าชายเลน ได้แก่ การปลูกข้าว และ
การปลูกมะพร้าว โดยทั่วไปแล้วสภาพป่าชายเลนไม่ว่าจะเป็นคุณภาพดิน คุณภาพน า้ และ
ปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องไม่เหมาะต่อการพัฒนาเป็นพืน้ที่เกษตรกรรมแต่อย่างใด เน่ืองจาก
ปัญหาความเค็ม น ้าท่วมถึง การเกิดดินเปร้ียว จึงท าให้ผลผลิตทางด้านเกษตรกรรม
โดยเฉพาะข้าวมีผลผลติต ่า จึงมักจะไม่คุ้มค่ากบัการลงทุน ดังน้ันจะเห็นได้ว่าการปลูกข้าว
และพชือืน่ ๆ ในพืน้ที่ป่าชายเลนมกัจะท ากนัในพืน้ที่ค่อนข้างจ ากดั 
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 3. การขยายตัวของแหล่งชุมชน  การพัฒนาแหล่งชุมชนในพืน้ที่ป่า
ชายเลนจะพบเห็นในหลายจังหวัดโดยเฉพาะระนอง สุราษฎร์ธานี กระบี่ 
นครศรีธรรมราช และภูเก็ต เป็นต้น ซ่ึงส่วนใหญ่จะพัฒนาในรูปของนิคม
สหกรณ์การประมงและการเพาะเลี้ยงชายฝ่ัง การสร้างสถานที่ ศึกษา                   
ด่านศุลกากร การสร้างทีอ่ยู่อาศัยตลอดจนการถมขยะมูลฝอย เป็นต้น 
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 4. การสร้างท่าเทียบเรือ การสร้างท่าเทียบเรือในป่าชายเลนจะมี
โครงการขยายมากขึ้นในอนาคต ในท้องที่จังหวัดบริเวณชายฝ่ังทะเล                
การสร้างท่าเทียบเรือในบริเวณป่าชายเลนเท่าที่ท ามา คือ ในจังหวัดกระบี่
นครศรีธรรมราช พงังา ระนองและสตูล 
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 5. การสร้างถนนและสายส่งไฟฟ้า การสร้างถนนในพืน้ที่ป่าชายเลนส่วนใหญ่จะ
ตัดถนนจากเมืองไปสู่ท่าเทียบเรือ หรือโรงงานอุตสาหกรรมในบริเวณชายฝ่ังทะเล แม่น ้า 
แต่เน่ืองจากความอ่อนตัวของสภาพดินป่าชายเลนไม่เหมาะส าหรับการสร้างถนน ดังน้ัน
การใช้พื้นที่ป่าชายเลนเพื่อกิจการนี้จึงมีน้อยมาก ยกเว้นในพื้นที่ที่มีความจ าเป็นจริงๆ 
เท่าน้ัน ส าหรับการสร้างสายส่งไฟฟ้าในบริเวณพืน้ที่ป่าชายเลนมีน้อยมากในบางจังหวัด
เท่าน้ัน เช่น ภูเกต็ และสุราษฎร์ธานี เป็นต้น 
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 6. โรงงานอุตสาหกรรมและโรงงานไฟฟ้า นับว่ามีน้อยมากในพืน้ที่ป่าชายเลน
โรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่จะเป็นโรงงานอุตสาหกรรมต่อเน่ืองจากกิจกรรมประมง 
เช่น โรงงานปลาป่นและโรงงานท ากุ้ งแห้ง ซ่ึงมีอยู่หลายจังหวัด รวมทั้ งโรงงาน
อุตสาหกรรมประเภทอืน่อยู่บ้าง แต่เป็นจ านวนน้อย เช่น โรงงานประเภทต่าง ๆ ในจังหวัด
สมุทรปราการจังหวัดสมุทรสงคราม ส่วนพืน้ที่ป่าชายเลนที่น ามาสร้างโรงงานไฟฟ้าน้ันมี
อยู่แห่งเดยีวในปัจจุบัน คอื จังหวดันครศรีธรรมราช 
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 7. การขุดลอกร่องน ้า แม้จะกระท าในพื้นที่ป่าชายเลนโดยตรง แต่ใน
บริเวณที่เป็นเส้นทางเดินเรือหรือร่องน ้าที่ผ่านป่าชายเลน เมื่อมีการขุดร่องน ้า เรือ
จะขุดพ่นดินเลนหรือทรายที่ขุดลอกจากบริเวณท้องน ้าลงไปในพืน้ที่ป่าชายเลน 
ส าหรับพืน้ที่ป่าชายเลนที่ใช้ในกิจกรรมนี้มีมาก เช่น ในจังหวัดสตูล พังงาน และ
ระนอง เป็นต้น 
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 8. การท านาเกลือ ได้ด าเนินการอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะในจังหวัด
สมุทรสาคร สมุทรสงคราม และสมุทรปราการ  
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 9. การตัดไม้เกินก าลังผลิตของป่า เน่ืองจากในปัจจุบันความต้องการ
ใช้ถ่านและฟืน เป็นจ านวนมากและประกอบกับการเผาถานที่ผิดกฎหมายมี
เป็นจ านวนมาก เช่นเดียวกันจึงท าให้มีการลักลอบตัดไม้ผิดกฎหมายมากขึน้
เกนิก าลงัผลติของป่าชายเลน หลายแห่งเส่ือมสภาพและมีความสมบูรณ์ต ่า 
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ปัญหาการท าลายป่าชายเลน 
 สรรพส่ิงที่มีชีวิตทั้งหลายที่อยู่ร่วมกัน จะมี
กฎเกณฑ์ที่จะปรับให้เกิดความสมดุลในระบบได้  
ระบบนิเวศป่าชายเลนก็เช่นเดียวกัน หากปราศจาก
การรบกวนจะโดยมนุษย์หรือภัยธรรมชาติก็ตามแล้ว 
ส่ิงมีชีวิตทั้งหลายที่อยู่ร่วมกันก็จะปรับให้เกิดความ
สมดุลในระบบได้เป็นอย่างดี  แต่ในสถานการณ์
ปัจจุบันระบบนิเวศป่าชายเลนเกือบทุกแห่งในโลกได้
ถูกรบกวนจากมนุษย์จนท าให้ระบบนิเวศมีสภาพ
เส่ือมโทรมอย่างเห็นได้ชัดเจน 
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ปัญหาการท าลายป่าชายเลน 
 การที่จะให้เกิดความสมดุลในระบบนิเวศ
ป่าชายเลนได้น้ัน รัฐจะต้องมีนโยบายที่ถูกต้องใน
การจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนและใน
ด้ านปฏิบั ติ จ ะ ต้ อง ไ ด้ รับความ ร่ วมมื อจ าก
หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องและประชาชนโดยพร้อม
เพรียงกันและยึดพืน้ฐานความรู้ทางนิเวศวิทยา ใน
การจัดการการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์อย่าง
เพยีงพอ 
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 แนวทางที่จ าเป็นส าหรับการอนุรักษ์ระบบนิเวศป่าชายเลนของภาคใต้ 
เพื่อรักษาพื้นที่ป่าให้คงไว้ได้ตามเป้าหมาย เพื่ออ านวยประโยชน์ได้ตาม                 
แนวทางการพฒันาแบบยัง่ยนื สามารถด าเนินการได้ดังนี ้
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 1. เร่งรัดพัฒนาและส่งเสริมความร่วมมือของประชาชนในท้องถิ่น               
ในด้านการอนุรักษ์และพัฒนาป่าชายเลน ด้วยวิธีการให้ความรู้ ความเข้าใจ ที่จะ
ก่อให้เกิดจิตส านึกและเห็นความจ าเป็นในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรป่า                  
ชายเลน รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือทางด้านวิชาการ และความช่วยเหลือทาง             
ด้านอื่นๆ ที่จ าเป็น ซ่ึงจะเป็นอีกแนวทางหน่ึงที่เสริมสร้างศักยภาพของประชาชน 
ในการจัดการบริหารป่าชุมชนชายเลนต่อไป 
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 2. ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบ ที่เกีย่วข้องกบัการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ป่าชายเลนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่มีการบุกรุท าลาย ยึดถือ ครอบครอง 
และจับจองเพือ่การได้มาซ่ึงเอกสิทธ์ิทีด่ินป่าชายเลนโดยไม่ถูกต้อง ทั้งนีเ้พือ่ให้
การอนุรักษ์ และการปลูกฟ้ืนฟูป่าชายเลน สามารถด าเนินการได้ผลอย่าง
แท้จริง และเป็นการขจัดปัญหาการออกเอกสารสิทธ์ิที่ดินป่าชายเลนให้หมดไป  



แนวทางอนุรักษ์ระบบนิเวศ  
ภาคใต้ 

 3. ด าเนินการส ารวจพืน้ที่ป่าชายเลนอย่างละเอยีดและใช้เป็นข้อมูลใน
การวางแผนการจัดการป่าไม้ และการจัดการที่ดินป่าชายเลนให้เหมาะสมกับ
ศักยภาพ ก่อนที่การอนุญาตท าไม้ในระบบสัมปทานระยะยาวในรอบที่ 2 จะ
ส้ินสุด เพื่อจะได้ด าเนินการให้พืน้ที่ป่าชายเลนเป็นป่าอนุรักษ์ และป่าชุมชน
ตามความเหมาะสม ภายใต้แผนการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  



แนวทางอนุรักษ์ระบบนิเวศ  
ภาคใต้ 

 4. ส่งเสริม และสนับสนุน ให้มีการปลูกและฟ้ืนฟูป่าชายเลนอย่าง
ต่อเน่ือง ทั้งในที่ดินของรัฐและที่ดินเอกชน โดยให้มีการขยายพันธ์ุไม้ป่าชาย
เลนที่มีความหลากหลาย ทั้งชนิดที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจและชนิดที่หายาก
หรือใกล้จะสูญพันธ์ุ เพื่อด ารงความอุดมสมบูรณ์ของ ป่าชายเลน และความ
หลากหลายทางชีวภาพไปด้วย  



แนวทางอนุรักษ์ระบบนิเวศ  
ภาคใต้ 

 5. ปรับปรุงระบบการอนุรักษ์ และป้องกันรักษาป่าชายเลน ให้มีการ
ร่วมมือและประสานงานระหว่างหน่วยงานที่รับผิดชอบมากยิ่งขึ้น และให้มี
การพัฒนาและปรับปรุงบทบาทของเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าและ
หน่วยจัดการป่าชายเลน จากการป้องกนัปราบปราม และการควบคุมการท าไม้ 
มาเป็นนักส่งเสริมและพฒันาป่าชายเลนมากขึน้  



แนวทางอนุรักษ์ระบบนิเวศ  
ภาคใต้ 

 6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนของกรม
ป่าไม้ ให้มีโครงสร้างที่เป็นเอกภาพ โดยมีการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ ที่
ชัดเจน มี เ จ้าหน้าที่ด า เนินการอย่างเพียงพอ มีความร่วมมือและ
ประสานงานที่ดี  



แนวทางอนุรักษ์ระบบนิเวศ  
ภาคใต้ 

 7. ส่งเสริมความร่วมมือกับนานาชาติ และองค์กรระหว่างประเทศ 
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และเพิ่มบทบาท ของ
ประเทศไทยในระดับนานาชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านการศึกษาวิจัย 
การฝึกอบรม ตลอดจนการประชุมสัมมนา ที่เกี่ยวข้องกับการ อนุรักษ์และ
พฒันาป่าชายเลนแบบยั่งยนื  



แนวทางอนุรักษ์ระบบนิเวศ  
ภาคใต้ 

 อย่างไรกแ็ล้วแต่ ส่ิงทีก่ล่าวมาข้างต้นเป็นเพยีงแค่
หลักการทั่วๆ ไปเท่าน้ัน  ที่องค์กรต่างๆ น่าจะน าไป
ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม จริงๆ แล้วมีชุมชนต่างๆ หลาย
แห่งได้ริเร่ิมการฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ป่าชายเลนโดยตัวชุมชน
เองมานานแล้ว บางแห่งมีการต่อสู้ที่ยาวนานกับความไม่
เป็นธรรมของนโยบายจากภาครัฐ และกับอิทธิพลของ
ภาคธุรกิจ เป็นเพราะว่านโยบายของรัฐในอดีตและการ
ท าลายระบบนิ เวศของภาค เอกชน ส่งผลถึ งการ
เปลี่ยนแปลงของทรัพยากรและเดือดร้อนถึงการท ามาหา
กนิของชุมชน 



แนวทางอนุรักษ์ระบบนิเวศ  
ภาคใต้ 

 ดังน้ัน ชุมชนจึงได้ลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อความถูกต้องและร่วมกันรักษา
ทรัพยากรป่าชายเลนของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพจนถึงปัจจุบันนี้ เช่น 
กรณขีองบ้านทุ่งตาเซะ จังหวัดตรัง  เป็นต้น 



บทบาทของส่ิงแวดล้อมศึกษาต่อการอนุรักษ์ระบบนิเวศ  
ภาคใต้ 

 กระบวนการส่ิงแวดล้อมศึกษา คือ การจัดการเรียนรู้อย่างเป็น
ขั้ นตอน  โดย รูปแบบและวิ ธีการ จัดกิจกรรมสามารถจ าแนกไ ด้                            
3 รูปแบบ 
 1. การเรียนรู้ในส่ิงแวดล้อม (to Learn in Environment) คือ การ
จัดกจิกรรมการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงในส่ิงแวดล้อม  



บทบาทของส่ิงแวดล้อมศึกษาต่อการอนุรักษ์ระบบนิเวศ  
ภาคใต้ 

 2. การเรียนรู้เกีย่วกบัส่ิงแวดล้อม (to Learn about Environment) 
คอื การจัดกจิกรรมการเรียนรู้เนือ้หาส่ิงแวดล้อมผ่านกจิกรรมทีห่ลากหลาย 
 3. การเรียนรู้เพือ่ส่ิงแวดล้อม (to Learn for Environment) คือ 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการลงมือปฏิบัติและการมีส่วนร่วมใน
การปกป้องและพฒันาส่ิงแวดล้อม 



บทบาทของส่ิงแวดล้อมศึกษาต่อการอนุรักษ์ระบบนิเวศ  
ภาคใต้ 

 จากนิยามข้างต้น  ส่ิงแวดล้อมศึกษา  จึงจัดเป็นกระบวนการศึกษา
ด้านส่ิงแวดล้อม ให้ผู้รับการศึกษามีความรู้ ความเข้าใจถึงธรรมชาติและ
ปัญหาที่เกิดขึน้กับส่ิงแวดล้อม แล้วเกดิความตระหนัก เจตคติ และค่านิยม 
ในการรู้สึกมีส่วนร่วม และหาแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องเพื่อป้องกันแก้ไข
ปัญหาน้ัน 



บทบาทของส่ิงแวดล้อมศึกษาต่อการอนุรักษ์ระบบนิเวศ  
ภาคใต้ 

 ดังน้ัน  ส่ิงแวดล้อมศึกษา จึงนับเป็นกญุแจส าคัญที่จะช่วยเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับผู้คนได้ตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและดูแล
รักษาส่ิงแวดล้อม  ควบคู่ไปกบัการพฒันาเศรษฐกจิและสังคม อนัจะส่งผลให้
การพัฒนาประเทศเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน พร้อมทั้งเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
ของประชาชน โดยมีนโยบายที่ เกี่ยวข้องส าคัญในการสร้างจิตส านึกและ                 
จิตวญิญาณด้านการอนุรักษ์ให้แก่ประชาชนทั่วไปให้เกดิการประสานแนวคดิ 



บทบาทของส่ิงแวดล้อมศึกษาต่อการอนุรักษ์ระบบนิเวศ  
ภาคใต้ 

ทางด้านการพัฒนาและการอนุรักษ์ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน นโยบาย
ด้านการศึกษาและประชาสัมพันธ์เพื่อส่ิงแวดล้อมที่จะสามารถเสริมสร้าง
สมรรถนะของชุมชนในทุกระดับให้มีความเข้มแข็งและเกดิความร่วมมือใน
การจัดการส่ิงแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพน่ันเอง 



บทบาทของส่ิงแวดล้อมศึกษาต่อการอนุรักษ์ระบบนิเวศ  
ภาคใต้ 

 ส่ิงแวดล้อมศึกษา จัดเป็นเคร่ืองมือ ที่ส าคัญในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อมโดยอาศัยกระบวนการทางการศึกษา ซ่ึงเป้าหมายที่
แท้จริง  คือ  การพัฒนาคุณภาพของ “ประชากรโลก” โดยใช้กระบวนการ 
ส่ิงแวดล้อมศึกษา ซ่ึงเป็นกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่เร่ิมตั้งแต่ระดับ
ก่อนวัยเรียนต่อเน่ืองไปทุกระดับ แต่ควรจะจัดให้กับประชาชนทุกคนตาม
ความเหมาะสม   



บทบาทของส่ิงแวดล้อมศึกษาต่อการอนุรักษ์ระบบนิเวศ  
ภาคใต้ 

 รวมทั้ ง เลือกใ ช้วิ ธีการหรือกระบวนการใ ห้ เหมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมายตามปัจจัยที่แตกต่างกนั ข้างต้นการสนับสนุนการมีส่วนร่วม
ของชุมชนและการด าเนินการฟ้ืนฟูป่าชายเลนโดยชุมชนเองจึงเป็นทางออก
หน่ึงของการฟ้ืนฟูและรักษาทรัพยากรธรรมชาติของป่าชายเลนที่มีอยู่ให้
ยัง่ยนืสืบต่อไป 



บทบาทของส่ิงแวดล้อมศึกษาต่อการอนุรักษ์ระบบนิเวศ  
ภาคใต้ 

 ส่ิงแวดล้อมศึกษาเป็นกระบวนการที่ต้องใช้ทั้ง “ศาสตร์” และ “ศิลป์” 
เพราะส่ิงแวดล้อมศึกษาไม่ใช่เป็นเพียงแค่การใช้ความรู้หรือให้การศึกษา
เกี่ยวกับส่ิงแวดล้อมที่อยู่รอบๆ ตัวเราเท่าน้ัน แต่จะครอบคลุมถึงการใช้เทคนิค 
วิธีการ หรือกระบวนการที่จะพัฒนาคนให้เกิดจิตส านึก และห่วงใยต่อปัญหา
ส่ิงแวดล้อมที่เกดิขึน้ มีเจตคติที่ดีมีความตั้งใจและมุ่งม่ันที่จะป้องกันและแก้ไข
ปัญหาส่ิงแวดล้อม 



บทบาทของส่ิงแวดล้อมศึกษาต่อการอนุรักษ์ระบบนิเวศ  
ภาคใต้ 

 มนุษย์เรามีความสัมพันธ์กับทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
อย่างใกล้ชิด ทั้งในฐานะที่เป็นส่วนหน่ึงของธรรมชาติ และในขณะเดียวกัน   
ก็เป็นผู้ใช้ประโยชน์จากธรรมชาติในการด ารงชีวิต ดังน้ัน บริการต่างๆ ที่
มนุษย์เราได้รับจากทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม จึงช่วยให้มีชีวิตรอด
อยู่ได้ และสามารถท าให้คุณภาพชีวติของมนุษย์ดีขึน้ 



บทบาทของส่ิงแวดล้อมศึกษาต่อการอนุรักษ์ระบบนิเวศ  
ภาคใต้ 

 แต่ทั้งนี้ จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขของการรู้จักใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างชาญฉลาดและมี
การจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้เป็น
ระบบ อย่างเหมาะสม โดยจะต้องค านึงถึงขีดความ 
สามารถในการรองรับ เพือ่ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่าง
ยั่งยืน เพราะหากมีการตักตวงใช้ประโยชน์ที่มากเกิน
ขนาด และขาดความระมัดระวัง ในการใช้ก็ ย่อมจะ
ก่อให้เกดิความเส่ือมโทรมของทรัพยากร และส่ิงแวดล้อม                
จนกลายเป็นปัญหาส่ิงแวดล้อมที่ ย้อนกลับมาส่งผล
กระทบต่อชีวติ และความเป็นอยู่ของมนุษย์ ในทีสุ่ด 
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