
บทที ่4 
สถานการณ์ส่ิงแวดล้อมที่ส าคญั 

 
 ในช่วงหลายทศวรรษท่ีผา่นมาความกา้วหน้าทางดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ไดส่้งผลดี
ต่อประชากรโลกในแง่ของการอ านวยความสะดวกสบายต่างๆในการด าเนินชีวิต  แต่หากมีการพิจารณา
ถึงผลกระทบท่ีตามมาในระยะยาวแลว้ จะเห็นว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท าให้เกิดขยะ ของเสีย  
และมลพิษต่างๆ ตามมาเป็นจ านวนมาก   ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีล้วนส่งผลต่อมนุษยด์้านคุณภาพชีวิต ท าให้
สุขภาพร่างกายอ่อนแอ   เส่ียงต่อการเกิดโรคต่างๆ  นอกจากน้ียงัมีผลต่อคุณภาพส่ิงแวดล้อมด้วย        
ทั้งการร้อนข้ึนของอุณหภูมิโลก การแปรปรวนของฤดูกาลต่างๆ  ปัญหาท่ีเกิดข้ึนต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
เช่น ดิน น ้า ป่าไม ้ เป็นตน้    

เน้ือหาในบทน้ีเป็นการบรรยายถึงสถานการณ์ส่ิงแวดล้อมทั้งในระดบัโลก  ท่ีส่งผลกระทบ   
ต่อมนุษยใ์นวงกวา้งและสถานการณ์ส่ิงแวดลอ้มของประเทศไทยท่ีเก่ียวกบัทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ   
ท่ีส าคัญ  รวมถึงแนวความคิดท่ีส าคัญเก่ียวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีมีผลต่อสังคมโลก           
การเคล่ือนไหวดา้นส่ิงแวดลอ้มของโลกและประเทศไทย 

 
4.1  สถานการณ์ส่ิงแวดล้อมโลก 
 สถานการณ์ส่ิงแวดล้อมโลก เป็นปรากฏการณ์ทางด้านส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดข้ึนบนโลก             
โดยผลกระทบท่ีเกิดข้ึนนั้นส่งผลต่อประชากรเป็นจ านวนมาก  ซ่ึงครอบคลุมพื้นท่ีหลายทวีปหรือ      
อาจทั่วโลกโดยยกสถานการณ์ท่ี เกิดข้ึนจากการกระท าของมนุษย์ ได้แก่  ภาวะเรือนกระจก  
ปรากฏการณ์ฝนกรดและโอโซนในชั้ นบรรยากาศและสถานการณ์ท่ีเกิดจากธรรมชาติ  ได้แก่             
เอลนิญโญ  ลานิญญา และเอนโซ่  

4.1.1  ภาวะเรือนกระจก (Greenhouse effect) 
ภาวะเรือนกระจก คือ ภาวะท่ีชั้นบรรยากาศของโลกกระท าตวัเสมือนกระจก ท่ียอมให้รังสี 

คล่ืนสั้นผา่นลงมายงัผวิโลกได ้ แต่จะดูดกลืนรังสีคล่ืนยาวช่วงอินฟราเรดท่ีแผอ่อกจากพื้นผิวโลกเอาไว ้
จากนั้นก็จะคายพลงังานความร้อนให้กระจายอยูภ่ายในชั้นบรรยากาศและพื้นผิวโลก  จึงเปรียบเสมือน
กระจกท่ีปกคลุมผิวโลกให้มีภาวะสมดุลทางอุณหภูมิ และเหมาะสมต่อส่ิงมีชีวิตบนผิวโลก แต่ใน
ปัจจุบนัมีก๊าซบางชนิดสะสมอยู่ในชั้นบรรยากาศมากเกินสมดุล  ซ่ึงก๊าซเหล่าน้ีสามารถดูดกลืนรังสี
คล่ืนยาวช่วงอินฟราเรดและคายพลงังานความร้อนไดดี้พื้นผวิโลกและชั้นบรรยากาศ จึงมีอุณหภูมิสูงข้ึน
ส่งผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศของโลก และส่ิงมีชีวติพื้นผวิโลกอยา่งมากมาย 
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ภาพท่ี  4.1  แสดงการรับและคายรังสีจากดวงอาทิตยข์องผิวโลกและชั้นบรรยากาศ 
ท่ีมา  :  ("Radiative Forcing of Climate Change" The 1994 Report of the Scientific Assessment 
Working Group of IPCC.) 

 
ในภาวะปกติชั้นบรรยากาศของโลกจะประกอบดว้ย โอโซนไอน ้ า และก๊าซชนิดต่างๆ ซ่ึงท า

หนา้ท่ีกรองรังสีคล่ืนสั้นบางชนิดใหผ้า่นมาตก กระทบพื้นผวิโลก รังสีคล่ืนสั้นท่ีตกกระทบพื้นผิวโลกน้ี 
จะสะทอ้นกลบัออกนอกชั้นบรรยากาศไปส่วนหน่ึงท่ีเหลือพื้นผิวโลก ท่ีประกอบด้วยพื้นน ้ า พื้นดิน 
และส่ิงมีชีวิตจะดูดกลืนไว ้หลงัจากนั้นก็จะคายพลงังานออกมา ในรูปรังสีคล่ืนยาวช่วงอินฟราเรด      
แผ่กระจายข้ึนสู่ชั้นบรรยากาศ และแผ่กระจายออกนอกชั้นบรรยากาศไปส่วนหน่ึง  อีกส่วนหน่ึงนั้น  
ชั้นบรรยากาศก็จะดูดกลืนไว ้และคายพลงังานความร้อนออกมาดงัรูปท่ี  4.1  ผลท่ีเกิดข้ึนคือท าให้โลก
สามารถรักษาสภาพสมดุลทางอุณหภูมิไวไ้ด ้ จึงมีวฎัจกัรน ้ า  อากาศ  และฤดูกาลต่างๆ ด าเนินไปอยา่ง
สมดุลเอ้ืออ านวยต่อการด ารงชีวิตพืชและสัตว ์ โลกจึงเปรียบเสมือนเรือนปลูกพืชขนาดใหญ่ท่ีมีไอน ้ า
และก๊าซต่างๆ ในชั้นบรรยากาศเป็นเสมือนรอบกระจกท่ีคอยควบคุมอุณหภูมิ  และวฎัจักรต่างๆ          
ให้เป็นไปอย่างสมดุล  แต่ในปัจจุบนัชั้นบรรยากาศของโลกมีปริมาณก๊าซบางชนิดมากเกินสมดุล     
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ของธรรมชาติ  อนัเป็นผลมาจากฝีมือมนุษย ์ เช่น ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ก๊าซมีเทน (CH4) 
ก๊าซคลอโรฟลูออโรคาร์บอน (CFC8) และก๊าซไนตรัสออกไซด์ (N2O) เป็นตน้ ก๊าซเหล่าน้ีมีคุณสมบติั
พิเศษ คือ สามารถดูดกลืนและคายรังสีคล่ืนยาวช่วงอินฟราเรดไดดี้มาก  ดงันั้นเม่ือพื้นผิวโลกคายรังสี
อินฟราเรดข้ึนสู่ชั้นบรรยากาศ ก๊าซเหล่าน้ีจะดูดกลืนรังสีอินฟราเรดเอาไว ้ ต่อจากนั้นมนัก็จะคาย   
ความร้อนสะสมอยู่บริเวณพื้นผิวโลกและชั้นบรรยากาศเพิ่มมากข้ึน  พื้นผิวโลกจึงมีอุณหภูมิสูงข้ึน     
เราเรียกก๊าซท่ีท าใหเ้กิดภาวะแบบน้ีวา่ "ก๊าซเรือนกระจก (greenhouse gases)"  ก๊าซเรือนกระจกนอกจาก
จะส่งผลกระทบต่อการเพิ่มอุณหภูมิของพื้นผิวโลกโดยตรงแลว้ มนัยงัส่งผลกระทบโดยทางออ้มดว้ย 
กล่าวคือมันจะท าปฏิ กิ ริยา เคมีกับก๊ าซ อ่ืนๆ และเ กิดเ ป็นก๊ าซ เ รือนกระจกชนิดใหม่ ข้ึนมา                    
หรือก๊าซเรือนกระจกบางชนิดอาจรวมตวักบัโอโซน  ท าใหโ้อโซนในชั้นบรรยากาศลดนอ้ยลง ส่งผลให้
รังสีคล่ืนสั้ นท่ีส่องผ่านชั้นโอโซนลงมายงัพื้นผิวโลกได้มากข้ึน  รวมทั้งปล่อยให้รังสีท่ีท าอนัตราย     
ต่อมนุษย ์และส่ิงมีชีวติส่องผา่นลงมาท าอนัตรายกบัส่ิงมีชีวติบนโลกไดด้ว้ย 

 4.1.1.1  ก๊าซเรือนกระจก 
 ในชั้นบรรยากาศของโลกประกอบดว้ยก๊าซต่างๆ หลายชนิดแต่ละชนิดมีการเปล่ียนแปลง

เพิ่มข้ึนและลดลงตามคุณสมบัติทางเคมีของก๊าซแต่ละชนิด  ดังนั้ นก๊าซท่ีมีมากเกินสมดุลของ             
ชั้นบรรยากาศจะสะสมอยู่ในชั้นบรรยากาศ  ก๊าซบางชนิดสามารถสะสมอยู่ในชั้นบรรยากาศไดน้าน
หลายร้อยปี  บางชนิดสะสมอยูไ่ดใ้นเวลาเพียงไม่ก่ีปีก็สลายไป  ก๊าซเรือนกระจกท่ีกล่าวถึงน้ีก็เช่นกนั 
เน่ืองจากมนัมีปริมาณท่ีมากเกินสมดุลในชั้นบรรยากาศมนัจึงสะสมอยูใ่นชั้นบรรยากาศและสะสมอยูไ่ด้
เป็นเวลานานหลายปี  เราอาจแบ่งก๊าซเรือนกระจกได้เป็นสองพวกตามอายุการสะสมอยู่ใน                 
ชั้นบรรยากาศ คือ พวกท่ีมีอายุการสะสมอยู่ในชั้นบรรยากาศไม่นาน  เน่ืองจากก๊าซเหล่าน้ีสามารถ     
ท าปฏิกิริยาไดดี้กบัไอน ้ าหรือก๊าซอ่ืนๆ  จึงท าให้มนัมีอายุสะสมเฉล่ียสั้ น  ส่วนอีกพวกหน่ึงเป็นก๊าซ
เรือนกระจกซ่ึงมีอายุสะสมเฉล่ียนานหลายปี เช่น ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ก๊าซมีเทน ก๊าซไนตรัส-
ออกไซด์ และก๊าซคลอโรฟลูออโรคาร์บอน เป็นตน้  ก๊าซเหล่าน้ีนับเป็นก๊าซท่ีเป็นตวัการหลกัของ    
การเกิดภาวะเรือนกระจก  เน่ืองจากมนัมีอายุสะสมเฉล่ียยาวนานและสามารถดูดกลืนรังสีอินฟราเรด  
ได้ดีกว่าก๊าซเรือนกระจกอ่ืนๆ ทั้ งยงัส่งผลกระทบให้ผิวโลกมีอุณหภูมิสูงข้ึนโดยทางอ้อมได้ด้วย    
แมว้า่จะมีการรณรงคเ์พื่อลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกกนัอยา่งกวา้งขวาง  แต่อตัราการเพิ่มปริมาณ
ก๊าซเรือนกระจก ก็ยงัมีมากข้ึนซ่ึงการเพิ่มข้ึนน้ีเป็นผลมาจากฝีมือมนุษยท์ั้งส้ิน ดงันั้นเราควรทราบถึง
แหล่งท่ีมาและความส าคญัของก๊าซเรือนกระจกแต่ละชนิดโดยสังเขปดงัน้ี  

 1) ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์  ในชั้นบรรยากาศเกิดจากธรรมชาติและเกิดจากฝีมือมนุษย ์
เช่น การเผาไหมเ้ช้ือเพลิง เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ และการตดัไมท้  าลายป่าเพื่อใช้เป็นท่ีอยู่
อาศัยหรือการเกษตรกรรม  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตัดไม้ท าลายป่านับว่าเป็นตัวการส าคัญท่ีสุด            
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ในการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ข้ึนสู่ชั้นบรรยากาศ  ทั้งน้ีเน่ืองจากตน้ไมแ้ละป่าไมมี้คุณสมบติั   
ท่ีดี คือ มนัสามารถดูดซับก๊าซก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไวก่้อนท่ีจะลอยข้ึนสู่ชั้นบรรยากาศ   ดงันั้น   
เม่ือพื้นท่ีป่าลดน้อยลง ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จึงข้ึนไปสะสมอยูใ่นชั้นบรรยากาศไดม้ากข้ึน 
จากผลการศึกษาปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์โดยหน่วยงาน IPCC (Intergovernmental Panel on 
Climate Change) ประมาณตั้งแต่ปี ค.ศ. 1980  เป็นตน้มา  รายงานวา่มีปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ท่ีเกิด
จากการตดัไมท้  าลายป่าเพื่อใชเ้ป็นพื้นท่ีเมืองหรือการเกษตรมีประมาณ 1.6 Gtc (1.6 5 109 ตนัคาร์บอน) 
ในขณะท่ีปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์จากการเผาไหมแ้ละแหล่งอ่ืนท่ีเป็นผลมาจากฝีมือมนุษยก์ าลงัมี
ปริมาณเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง  นอกจากน้ีผลการศึกษาของ IPCC ยงัระบุชดัวา่ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
เป็นก๊าซเรือนกระจกท่ีท าให้เกิดพลงังานความร้อนสะสม ในบรรยากาศของโลกมากท่ีสุดในบรรดา 
ก๊าซเรือนกระจกชนิดอ่ืนๆ ทั้งยงัมีแนวโน้มเพิ่มมากข้ึนกวา่ก๊าซชนิดอ่ืนๆ ดว้ย ซ่ึงหมายถึงผลกระทบ
โดยตรงต่ออุณหภูมิของผิวโลกและชั้นบรรยากาศจะยิ่งทวีความรุนแรงมากข้ึนต่อไปอีก ล่าสุดน้ี
หน่วยงาน IPCC ไดร้ายงานปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ท่ีเพิ่มข้ึนโดยฝีมือมนุษยน้ี์  ท าให้พลงังาน
รังสีความร้อนสะสมบนผิวโลกและชั้นบรรยากาศเพิ่มข้ึนประมาณ 1.56 วตัตต่์อตารางเมตร ในปริมาณ
น้ียงัไม่คิดรวมผลกระทบท่ีเกิดข้ึนทางออ้ม ของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์

 2) ก๊าซมีเทน  แหล่งก าเนิดของก๊าซมีเทนมีอยูม่ากมายทั้งในธรรมชาติ และท่ีเกิดจาก
ฝีมือมนุษย ์ เช่น  จากแหล่งนาขา้ว จากการย่อยสลายซากส่ิงมีชีวิต จากการเผาไหมเ้ช้ือเพลิงประเภท 
ถ่านหิน น ้ ามนั และก๊าซธรรมชาติ  โดยเฉพาะการเผาไหมท่ี้เกิดจากธรรมชาติและเกิดจากการเผาไหม้
เช้ือเพลิงต่างๆ สามารถท าให้เกิดก๊าซมีเทนในบรรยากาศสูงถึง 20% ของก๊าซมีเทนในชั้นบรรยากาศ
ทั้งหมด  นอกจากน้ียงัมีรายงานการศึกษาของ  IPCC ว่าพื้นท่ีการเกษตรประเภทนาขา้วในประเทศ   
แถบเอเชียและออสเตรเลีย  มีการปลดปล่อยก๊าซมีเทนสู่ชั้นบรรยากาศในปริมาณท่ีมาก และมีปริมาณ
แตกต่างกนัในแต่ละบริเวณ ข้ึนกบัชนิดและคุณภาพของดินในแต่ละพื้นท่ี  แมว้่าการปลดปล่อยก๊าซ
มีเทนสู่ชั้นบรรยากาศจะมีมากกว่ากรณีของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์  แต่ก๊าซมีเทนมีอายุสะสมเฉล่ีย
ประมาณ 11 ปี นบัว่าน้อยมากเม่ือเทียบกบัคาร์บอนไดออกไซด์  จึงเป็นสาเหตุให้ผลกระทบโดยตรง  
อนัเน่ืองจากภาวะเรือนกระจก  โดยก๊าซมีเทนมีนอ้ยกวา่ผลกระทบ อนัเกิดจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์
แต่ก็มีผลกระทบมากเป็นอนัดบัสองรองจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์โดยมีรายงานวา่พลงังานเฉล่ียรวม 
ท่ีเกิดจากผลกระทบโดยตรงของก๊าซมีเทนประมาณ 0.47 วตัตต่์อตารางเมตร 

 3) ก๊าซไนตรัสออกไซด์  แหล่งก าเนิดก๊าซไนตรัสออกไซด์คืออุตสาหกรรมท่ีใช ้     
กรดไนตริกในขบวนการผลิต  ตวัอย่างเช่น  อุตสาหกรรมผลิตเส้นใยไนลอน  อุตสาหกรรมเคมี หรือ
อุตสาหกรรมพลาสติกบางชนิด เป็นตน้  แมว้่าก๊าซไนตรัสออกไซด์ท่ีเกิดจากธรรมชาติจะมีอยู่มาก     
ในภาวะปกติก็ตาม  แต่อตัราการเพิ่มปริมาณดงักล่าวก็จดัอยู่ในภาวะท่ีสมดุลในธรรมชาติ  ส่วนก๊าซ   
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ไนตรัสออกไซด์ท่ีเกิดข้ึนจากฝีมือมนุษยน์ั้นมีปริมาณเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็วและส่งผลกระทบโดยตรง   
ต่อการเพิ่มพลงังานความร้อนสะสมบนพื้นผิวโลกประมาณ 0.14 วตัต์ต่อตารางเมตร  นบัตั้งแต่เร่ิมมี
อุตสาหกรรมเกิดข้ึนถึงปัจจุบนั 

  4) ก๊าซที่มีสารประกอบคลอโรฟลูออโรคาร์บอน (CFCs)  ก๊าซท่ีมีสารประกอบพวก
คลอโรฟลูออโรคาร์บอนมีแหล่งก าเนิดจากโรงงานอุตสาหกรรมและอุปกรณ์เคร่ืองใชใ้นชีวิตประจ าวนั
ต่างๆ  แมว้่าก๊าซประเภทน้ีจะมีปริมาณลดลง 40%  เม่ือเทียบกบัสิบกว่าปีก่อนหน้าน้ีตามมาตรการ
ควบคุมโดยสนธิสัญญามอนทรีออล (Montreal Protocol)  แต่ปริมาณก๊าซคลอโรฟลูออโรคาร์บอน       
ท่ียงัมีสะสมอยู่ในชั้นบรรยากาศโดยฝีมือมนุษยย์งัคงเป็นตน้เหตุท่ีท าให้มีพลงังานความร้อนสะสม    
บนพื้นผิวโลกประมาณ 0.28 วตัต์ต่อตารางเมตรและยิ่งไปกว่านั้นผลกระทบทางออ้มของก๊าซชนิดน้ี   
ท าให้เกิดอนัตรายต่อบรรยากาศและส่ิงมีชีวิตบนพื้นโลกมากมาย  กล่าวคือก๊าซประเภทน้ีสามารถ
รวมตวัทางเคมีไดดี้กบัโอโซน  จึงท าให้โอโซนในชั้นบรรยากาศลดน้อยลงหรือเกิดรูร่ัวในชั้นโอโซน
อนัเป็นสาเหตุให้รังสีคล่ืนสั้นท่ีเป็นอนัตรายต่อส่ิงมีชีวิตบนพื้นโลกส่องผา่นลงมายงัพื้นโลกไดม้ากข้ึน 
ทั้งยงัท าให้รังสีคล่ืนสั้นผ่านมาตกกระทบผิวโลกในสัดส่วนท่ีมากเกินภาวะสมดุล  นบัเป็นการท าให้  
ผวิโลกและบรรยากาศร้อนข้ึนโดยทางออ้ม  

 4.1.1.2  ผลกระทบโดยตรงของก๊าซเรือนกระจกต่ออุณหภูมิของผวิโลก 
 ดงัได้กล่าวมาข้างต้นว่าก๊าซเรือนกระจกสามารถส่งผลกระทบโดยตรง คือท าให้โลก        

มีพลังงานความร้อนสะสมอยู่บนผิวโลกและชั้นบรรยากาศมากข้ึน อันเป็นต้นเหตุให้พื้นผิวโลก            
มีอุณหภูมิสูงข้ึน  ผลท่ีตามมาก็คือการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้ม การผนัแปรของสภาพภูมิอากาศ
ของโลกและทอ้งถ่ิน  จากรายงานของ  IPCC ระบุว่าพลงังานความร้อนสะสมรวมเฉล่ียอนัเกิดจาก
ผลกระทบโดยตรงของก๊าซเรือนกระจกตั้งแต่เร่ิมมีอุตสาหกรรมเกิดข้ึนบนโลกมีค่าประมาณ   2.45 วตัต์
ต่อตารางกิโลเมตร ในขณะท่ีผลกระทบทางออ้มท่ีมีต่อโอโซนมีค่าประมาณ 0.5 วตัตต่์อตารางกิโลเมตร 
ซ่ึงผลกระทบจากก๊าซเรือนกระจกทั้งทางตรงและทางอ้อมน้ีมีมากกว่าผลกระทบจากตวัการอ่ืนๆ    
หลายเท่า ดงัแผนภูมิในรูปท่ี 4.2  สอดคลอ้งกบัรายงานผลการตรวจวดัอุณหภูมิเฉล่ียทัว่พื้นผิวโลก 
ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1860   จนถึงปัจจุบนั ดงักราฟในรูปท่ี 4.3 พบวา่อุณหภูมิผิวพื้นเฉล่ียทัว่โลกมีแนวโน้ม   
สูงข้ึนมาตั้งแต่กลางคริสต์ศตวรรษท่ี 19 เป็นตน้มา และสูงข้ึนชัดเจนในปลายศตวรรษน้ีประมาณ       
0.3 - 0.6 องศาเซลเซียสโดยเฉล่ีย 
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ภาพท่ี  4.2  แสดงปริมาณพลงังานความร้อนสะสมอนัเกิดจากก๊าซเรือนกระจก และตวัการอ่ืนๆ  
ท่ีมา  :  ( "Meteorology and Hydrology for Sustainable Development" by J.P. Bruce, WMO-No. 769, 
1992.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี  4.3  แสดงกราฟการเปล่ียนแปลงอุณหภูมิผวิพื้นเฉล่ียทัว่โลก 
ท่ีมา  :  ( “Climate Change 1995” The Science of Climate Change, Summary for Policymakers and 
Technical Summary of the Working Group I Report, accepted by the IPCC.) 
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  4.1.1.3  การประเมินการเปลีย่นแปลงอุณหภูมิของโลกและผลกระทบ  
 จากการท่ีโลกได้รับพลงังานความร้อนท่ีเพิ่มข้ึนจากผลกระทบของก๊าซเรือนกระจกน้ี     

ท าใหน้กัวทิยาศาสตร์สนใจศึกษาผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกบัสภาพภูมิอากาศและส่ิงแวดลอ้ม  โดยไดศึ้กษา
ถึงการเปล่ียนแปลงและประเมินผลกระทบ รวมทั้งหาแนวทางการบรรเทาผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนไวด้งัน้ี 

  1) การเปลีย่นแปลงของสภาพภูมิอากาศและระดับน า้ทะเล 
 จากการรวบรวมผลการศึกษาการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศและการ-

เปล่ียนแปลงของระดบัน ้าทะเลของนกัวทิยาศาสตร์ทัว่โลก สามารถสรุปไดด้งัน้ี 
 -  ไดมี้การตรวจพบวา่อุณหภูมิระดบัผิวโลกสูงข้ึนประมาณ 0.3 - 0.6 องศาเซลเซียส 

นบัตั้งแต่กลางคริสตศ์ตวรรษท่ี 20 โดยไดพ้บวา่บริเวณพื้นทวีประหวา่งละติจูด 40 ถึง 70 องศาเหนือ 
เป็นบริเวณท่ีมีอุณหภูมิสูงข้ึนมากท่ีสุด ในขณะเดียวกนัท่ีบางแห่งเช่นบริเวณมหาสมุทรแอตแลนติก
เหนือ  ไดมี้อุณหภูมิลดลงในช่วงทศวรรษท่ีผา่นมา  โดยทัว่ไปพิสัยของอุณหภูมิในรอบวนับนพื้นทวีป 
มีแนวโนม้ลดลงตั้งแต่ประมาณกลางคริสตศ์ตวรรษท่ี 20  ซ่ึงเป็นผลมาจากการเพิ่มข้ึนของปริมาณเมฆ
ในทอ้งฟ้า ท าให้ช่วงกลางวนัมีอุณหภูมิลดลงและอุณหภูมิในช่วงกลางคืนสูงข้ึนและคาดว่าอุณหภูมิ
บริเวณตอนล่างของบรรยากาศชั้นสตราโตสเฟียร์ (สูงจากผิวโลกระหว่าง 14 -20 กิโลเมตร) ลดลง
เน่ืองจากการลดลงของโอโซน และการเพิ่มข้ึนของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์ 

       -  ส าหรับปริมาณฝนเฉล่ียในภาคพื้นทวีปในคริสต์ศตวรรษท่ี 20 นั้นยงัไม่มี
แนวโนม้วา่จะเพิ่มข้ึนหรือลดลง การระเหยของน ้าในมหาสมุทรเขตร้อนสูงข้ึนสัมพนัธ์กบัปริมาณไอน ้ า
ในเขตร้อนท่ีตรวจวดัไดสู้งข้ึน  

       -  พื้นท่ีหิมะปกคลุมอยูใ่นระดบัต ่ากวา่ค่าเฉล่ียตั้งแต่ปี ค.ศ. 1987  
        -  ในช่วง 100 ปีท่ีผ่านมาระดบัน ้ าทะเลทัว่โลกเฉล่ียสูงข้ึนประมาณ 1 ถึง 2.5 

มิลลิเมตรต่อปีซ่ึงเป็นผลกระทบโดยตรงจากการท่ีอุณหภูมิของบรรยากาศสูงข้ึน ท าให้น ้ าทะเลและ
มหาสมุทรขยายตวัพร้อมกบัการละลายของธารน ้าแขง็  

 2) การประเมินผลกระทบ นักวิทยาศาสตร์ได้ท าการประเมินผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึน 
โดยใช้แบบจ าลองภูมิอากาศ โดยอาศยัสมมุติฐานท่ีว่าถา้หากปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้น
บรรยากาศของโลกในปี ค.ศ.2100 เพิ่มข้ึนเป็น 2 เท่าจากระดบัปัจจุบนั  พบวา่อุณหภูมิผิวพื้นทัว่โลก
สูงข้ึนประมาณ 1 ถึง 3.5 องศาเซลเซียส และระดบัน ้ าทะเลสูงข้ึนประมาณ 15 ถึง 95 เซนติเมตร  ซ่ึงจะ
ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศน์เศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งด้านอุทกวิทยาหรือการจดัการแหล่งน ้ า 
ตลอดจนโครงสร้างพื้นฐานและสุขภาพของมนุษย ์ เช่น 
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 (1) ด้านระบบนิเวศน์ 
 ป่าไม้  ประมาณการว่าอุณหภูมิเฉล่ียของโลกเพิ่มข้ึน 1 องศาเซลเซียสก็เพียงพอ     

ท่ีจะท าให้เกิดผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและการฟ้ืนฟูสภาพป่าในหลายแห่งของโลก  เป็นท่ีคาดว่า
ประมาณหน่ึงในสามของป่าท่ีมีอยู่ทัว่โลกจะมีการเปล่ียนแปลงอย่างกวา้งขวางด้านชนิดพนัธ์ุพืช      
โดยการเปล่ียนแปลงมากท่ีสุดเกิดข้ึนในบริเวณละติจูดสูงๆ ส่วนบริเวณเขตร้อนจะมีการเปล่ียนแปลง
นอ้ยท่ีสุด 

 พืน้ที่น ้าแข็งปกคลุม โดยทัว่ไปพิสัยของอุณหภูมิในรอบวนับนพื้นทวีปมีแนวโน้ม
ลดลงตั้งแต่ประมาณกลางคริสตศ์ตวรรษท่ี 20  ซ่ึงเป็นผลมาจากการเพิ่มข้ึนของปริมาณเมฆในทอ้งฟ้า 
ท าให้ช่วงกลางวนัมีอุณหภูมิลดลงและอุณหภูมิในช่วงกลางคืนสูงข้ึน และคาดว่าอุณหภูมิบริเวณ
ตอนล่างของบรรยากาศชั้นสตราโตสเฟียร์ (สูงจากผิวโลกระหวา่ง 14 -20 กิโลเมตร) ลดลงเน่ืองจาก 
การลดลงของโอโซนและการเพิ่มข้ึนของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์ 

 ระบบนิเวศชายฝ่ัง  การเปล่ียนแปลงของภูมิอากาศและระดบัน ้ าทะเลท่ีสูงข้ึน    
หรือการเกิดพายุและคล่ืนซดัฝ่ังจะส่งผลให้เกิดการกดัเซาะ การพงัทลาย และเกิดน ้ าท่วมบริเวณชายฝ่ัง
มากข้ึน  ความเค็มของน ้ าในบริเวณปากแม่น ้ าและในชั้นน ้ าจืดใตดิ้นจะเพิ่มข้ึน เกิดการเปล่ียนแปลง 
ของระดับน ้ าข้ึน-น ้ าลง ในแม่น ้ าและอ่าวต่างๆ รวมทั้งการพดัพาของตะกอนและสารอาหารในน ้ า       
ซ่ึงการเปล่ียนแปลงระบบนิเวศน์ชายฝ่ังจะส่งผลกระทบต่อท่ีอยู่อาศยัของผูค้นบริเวณน้ี และส่งผล
กระทบในทางลบต่อการท่องเท่ียวการจดัหาน ้าจืด การประมง และความหลากหลายทางชีวภาพ 

        (2) ด้านโครงสร้างพืน้ฐานของมนุษย์ 
การเปล่ียนแปลงของอุณหภูมิอากาศและระดับน ้ าทะเลท่ีสูงข้ึน จะมีผลกระทบ   

ในทางลบต่อการพลงังาน  การอุตสาหกรรม  การขนส่ง การตั้งถ่ินฐานของมนุษย ์ การประกนัทรัพยสิ์น 
และการท่องเท่ียว  ภยัท่ีเห็นไดช้ดัเจน คือ ประชากรท่ีอาศยัอยูบ่ริเวณชายฝ่ัง  ซ่ึงไดมี้การประมาณการวา่
จะมีประชากรประมาณ 46 ลา้นคนต่อปีในปัจจุบนัท่ีเส่ียงต่อภยัน ้ าท่วม  เน่ืองจากคล่ืนพายุซัดฝ่ังและ
หากระดบัน ้ าทะเลสูงข้ึน 50 เซนติเมตร จ านวนประชากรท่ีเส่ียงภยัน ้ าท่วมจะเพิ่มข้ึนเป็น 92 ลา้นคน 
และถา้ระดบัน ้ าทะเลสูงข้ึน 1 เมตร จ านวนผูเ้ส่ียงต่อภยัน ้ าท่วมจะสูงถึง 118 ลา้นคน โดยประชากร  
ของประเทศท่ีเป็นเกาะเล็กๆ หรือประเทศดอ้ยพฒันาจะไดรั้บผลกระทบท่ีรุนแรงกวา่  เน่ืองจากระบบ
ป้องกันชายฝ่ังไม่ดีเพียงพอและประเทศท่ีมีประชากรหนาแน่นกว่าก็ย่อมได้รับผลกระทบมากกว่า       
ท  าใหเ้กิดการอพยพทั้งภายในประเทศ และขา้มประเทศ  

  จากการศึกษาผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนจากการท่ีระดบัน ้ าทะเลสูงข้ึน 1 เมตร ซ่ึงเป็น
ค่าสูงสุดตามท่ีประมาณการส าหรับปี ค.ศ. 2100  พบวา่เกาะเล็กๆ และพื้นท่ีบริเวณปากแม่น ้ าเป็นบริเวณ
ท่ีเส่ียงภยัสูง โดยไดป้ระเมินการสูญเสียแผน่ดินของประเทศต่างๆ ถา้ระบบป้องกนัภยัมีอยูเ่ช่นปัจจุบนั
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ดงัน้ี ประเทศอุรุกวยั สูญเสีย 0.05% อียิปต ์1% เนเธอร์แลนด์ 6% บงัคลาเทศ 17.5% และประมาณ 80% 
ส าหรับเกาะปะการังมาจูโร (Majuro) ในหมู่เกาะมาร์แชล และประชากรท่ีไดรั้บผลกระทบจะมีมาก
ประมาณ 70 ลา้นคนในจีนและบงัคลาเทศ เป็นตน้ 

  ส าหรับประเทศไทยย่อมไดรั้บผลกระทบอย่างหลีกเล่ียงไม่ได ้ ส่วนจะมากหรือน้อย
เพียงใดจะตอ้งมีการศึกษาในรายละเอียดต่อไป  แต่อยา่งนอ้ยก็พอประมาณไดว้า่เม่ือระดบัน ้าทะเลสูงข้ึน 
ยอ่มส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ชายฝ่ังของประเทศไทยจะมีการเกิดน ้ าท่วมเพิ่มพื้นท่ีข้ึน และความ-
รุนแรงมากข้ึน อตัราการกัดเซาะและการพงัทลายของพื้นท่ีชายฝ่ังจะเพิ่มข้ึนน ้ าทะเลจะรุกเข้ามา          
ในแผ่นดินและแม่น ้ ามากข้ึนท าให้ความเค็มในดินและบริเวณตอนล่างของแม่น ้ าเพิ่มข้ึน  ซ่ึงจะส่งผล
กระทบในทุกๆ ดา้น เช่น ดา้นท่ีอยู่อาศยั  การเกษตรกรรม  การจดัหาน ้ าจืด  การประมง การท่องเท่ียว 
เป็นผลใหก้ระทบต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศอยา่งมาก 

 3) การบรรเทาผลกระทบ  
 เพื่อไม่ให้ประชากรโลกรวมทั้ งประเทศไทยได้รับผลกระทบท่ีรุนแรง จากการ-

เปล่ียนแปลงของโลกท่ีจะเกิดข้ึนดังกล่าวแล้วเราจึงควรให้ความร่วมมือในการรักษาสมดุล                
ทางธรรมชาติใหค้งอยูต่ราบนานเท่านาน ตามขอ้เสนอแนะดงัน้ี  

 -  ร่วมกนัใช้ก๊าซธรรมชาติแทนถ่านหินและน ้ ามนัในกระบวนการผลิต และการ-
ขนส่งต่างๆ เพื่อเป็นการลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซดใ์นบรรยากาศใหน้อ้ยลง  

  -  หนัมาใชแ้หล่งพลงังานทดแทน เช่น พลงังานจากแสงอาทิตย ์ ลม และชีวมวล 
(ซากส่ิงมีชีวติของพืชและสัตว)์ แทนพลงังานจากเช้ือเพลิงต่าง ๆ 
 - ช่วยกนัรักษาป่าท่ีมีอยู่และฟ้ืนฟูสภาพป่าท่ีเส่ือมโทรม  ลดการตดัไมท้  าลายป่า  
และปลูกป่าเพิ่มเติม  

  -  ศึกษาและปรับปรุงวธีิการใชปุ๋้ยใหเ้หมาะสมกบัชนิดของพืช และหลีกเล่ียงการใช้
ปุ๋ยท่ีท าใหเ้กิดก๊าซเรือนกระจกสู่บรรยากาศใหม้ากท่ีสุด  

  -  ใชพ้ลงังานไฟฟ้าอยา่งมีประสิทธิภาพ ทั้งในภาคธุรกิจ อุตสาหกรรมและครัวเรือน
จะช่วยลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ท่ีเกิดจากการเผาไหม้เช้ือเพลิงเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า         
การออกแบบอาคารให้มีการใช้พลงังานอย่างมีประสิทธิภาพ  การใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีมีประสิทธิภาพ 
และคุม้ค่าในเชิงเศรษฐกิจ  

  -  เพิ่มประสิทธิภาพในด้านการคมนาคม ซ่ึงอาจท าได้โดยการใช้เทคโนโลยี
สมยัใหม่ทดแทนเช้ือเพลิงหรือปรับปรุงประสิทธิภาพเคร่ืองยนต ์เป็นตน้ 

  ปัจจุบนัทัว่โลกไดร้ณรงคเ์พื่อลดปัญหาการปล่อยก๊าซเรือนกระจกกนัอยา่งกวา้งขวาง
และจริงจงั ซ่ึงล่าสุดไดมี้การประชุมของตวัแทนจากนานาชาติ 160 ประเทศ เพื่อหาทางลดปัญหาโลก
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ร้อนเม่ือวนัท่ี 1 - 10 ธันวาคม 2540 ท่ีประเทศญ่ีปุ่น ซ่ึงมติของท่ีประชุมลงความเห็นว่าให้ประเทศ
อุตสาหกรรม 39  ประเทศลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงตั้งแต่ปัจจุบนั  จนกระทั้งถึงช่วง พ.ศ. 2551 -
2555 สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงโดยเฉล่ีย 5.2%  ของก๊าซเรือนกระจกท่ีปล่อยออกทั้งหมด
ในปี 2533 เช่นประเทศญ่ีปุ่น สหรัฐอเมริกา และสมาคมยุโรป ถูกก าหนดให้ลดการปล่อยก๊าซ         
เรือนกระจกลง 6%  7%  และ 8%  ตามล าดบั  และไดจ้ดัท าเป็นสนธิสัญญาว่าดว้ยการปล่อยก๊าซ     
เรือนกระจกข้ึนเพื่อใหทุ้กประเทศถือปฏิบติั  

 อย่างไรก็ตามการลดประมาณก๊าซเรือนกระจกท่ีก าหนดตามสนธิสัญญาดงักล่าวนั้น  
ยงัน้อยกว่าท่ีควรจะเป็น  ดงันั้นปัญหาโลกร้อนอนัเกิดจากก๊าซเรือนกระจกยงัคงอยู่ต่อไปหรือเพิ่มข้ึน
กวา่เดิมก็อาจเป็นไปไดถ้า้ทุกคนยงัไม่เขา้ใจปัญหาและร่วมแกไ้ขอยา่งจริงจงั  
 

4.1.2  ฝนกรด 

ฝนกรด (Acid Rain)  วดัไดจ้ากการใช้สเกลท่ีเรียกว่า pH ซ่ึงค่ายิ่งน้อยแสดงความเป็นกรด      
ท่ีแรงข้ึน  น ้าบริสุทธ์ิมี pH  เท่ากบั 7 น ้าฝนปกติมีความเป็นกรดเล็กนอ้ยเพราะวา่มีคาร์บอนไดออกไซด์
ละลายอยู ่  ส่วนฝนกรดจะมี  pH  ต ่ากวา่ 5.6  ฝนกรดส่วนมากพบในบริเวณศูนยก์ลางอุตสาหกรรม
ได้แก่  ทวีปยุโรป อเมริกา ญ่ี ปุ่น  และจีน ตะกอนกรดสามารถอยู่ในรูปของฝน หมอก หิมะ                 
และมีผลกระทบต่อพืช  สัตวน์ ้ า และส่ิงก่อสร้างต่างๆ   ลมท่ีพดัแรงสามารถพดัพาอนุภาคกรดไปพื้นท่ี
อ่ืนไดไ้กลหลายร้อยกิโลเมตร 

การก าเนิดของฝนกรด  นกัวิทยาศาสตร์พบวา่ สาเหตุของฝนกรด คือ ก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด ์
(SO2) และ ออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) ซ่ึงเกิดจากการเผาไหมเ้ช้ือเพลิงในเคร่ืองยนตแ์ละโรงงาน
ต่างๆ แลว้ถูกปล่อยสู่บรรยากาศและเกิดการท าปฏิกิริยากบัน ้ า ออกซิเจน และสารเคมีอ่ืนๆ ก่อให้เกิด
สารประกอบท่ีเป็นกรดซัลฟุริกและกรดไนตริกซ่ึงมีแสงอาทิตยเ์ป็นตวัเร่งปฏิกิริยาเหล่าน้ีให้มากข้ึน 
เรียกวา่ ขบวนการออกซิเดชัน 

ความเป็นกรดท่ีเพิ่มข้ึนของน ้าฝน เกิดจากมลพิษ 2 ตวัหลกั คือ 
1. ก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด ์(SO2) ท าใหเ้กิดกรด ซลัฟุริก (H2SO4) 
2. ออกไซดข์องไนโตรเจน (NOx) ท  าใหเ้กิดกรด ไนตริก (HNO3) 
ซ่ึงส่วนใหญ่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ เช่น จากการใช้เช้ือเพลิงฟอสซิลในการผลิต

กระแสไฟฟ้า โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ การเผาไหมใ้นเคร่ืองยนต์ดีเซล เบนซิน ส่วนท่ีเกิดจาก
ธรรมชาติ เช่น การระเบิดของภูเขาไฟ  การระเหยจากน ้ าทะเล  การเน่าเป่ือยของพืชและแพลงตอน       
มีนอ้ยมาก 
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แหล่งทีป่ล่อยแก๊สท าให้เกดิฝนกรด 
 - แก๊สออกไซดข์องซลัเฟอร์ เกิดจากการปล่อยควนัเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม โรงไฟฟ้า

ท่ีใชถ่้านหินหรือน ้ามนัเช้ือเพลิงท่ีมีก ามะถนัเป็นองคป์ระกอบ รวมทั้งไอเสียรถยนต ์ ส่วนในธรรมชาติ
มาจากปล่องภูเขาไฟ การยอ่ยสลายพืช 

  - แก๊สออกไซดข์องไนโตรเจน  เกิดจากเผาไหมเ้ช้ือเพลิงฟอสซิล  เช่น ควนัเสียจากรถยนต์
ควนัเสียจากโรงงานแบตเตอร่ี  รวมทั้งควนัจากไฟไหมป่้า 

ผลกระทบของฝนกรด 
 1) พืช   ฝนกรดสามารถท าปฎิกิ ริยากับธาตุอาหารท่ีส าคัญของพืช เช่น Calcium, 

magnesium และ potassium ท าให้พืชไม่สามารถน าธาตุอาหารไปใช้ได้ และ ซัลเฟอร์ไดออกไซด์       
ในบรรยากาศยงัไปปิดปากใบพืช ท าใหค้วามสามารถในการสังเคราะห์แสงลดลง 

 2)  สัตว์  โดยเฉพาะสัตวน์ ้าจะไดรั้บผลกระทบโดยตรง จากการศึกษาพบวา่ ความเป็นกรด
ท่ีเพิ่มข้ึนของน ้ าท าให้สัตวน์ ้ าไม่สามารถด ารงชีวิตอยู่ได ้จากการศึกษาพบวา่ จ  านวนปลา Trout และ 
salmonในประเทศนอร์เวยไ์ดล้ดจ านวนลงเป็นจ านวนมากและในระยะยาวยงัพบว่าปลาหยุดการผสม
พนัธ์ุอีกดว้ย นอกจากน้ีสัตวท่ี์อยูใ่นล าดบัขั้นท่ีสูงกวา่ก็จะไดรั้บผลกระทบเช่นเดียวกนั 

 3) ส่ิงก่อสร้าง  ฝนกรดสามารถละลาย Calcium carbonate ในหินเกิดการผุพงั เช่น ปิรามิด
ในประเทศอียปิต ์และ ทชัมาฮาลในประเทศอินเดีย 

การควบคุมและป้องกนั    
สามารถท าได้โดยการลดตัวการท่ีจะท าให้เกิดฝนกรด โดยลดการใช้เช้ือเพลิงฟอสซิล            

ให้น้อยลง  จะสามารถท าให้ค่าความเป็นกรดในน ้ าฝนลดลงได้   ส าหรับพวกเราควรระมัดระวงั        
การด่ืมน ้ าฝนท่ีเป็นกรดและสารพิษอ่ืนๆ ซ่ึงตกลงมาผ่านอากาศท่ีเป็นมลพิษในเมืองใหญ่ เช่น  
กรุงเทพฯ พบว่าน ้ าฝนมีความเป็นกรดสูง คือ pH อยู่ระหว่าง 3.5-5.0 โดยเฉพาะช่วงท่ีฝนตกใหม่ๆ 
น ้าฝนจะไม่สะอาด  ส่วนในชนบทท่ีอากาศสะอาดเราจะสามารถด่ืมน ้าฝนไดอ้ยา่งปลอดภยั 

 
4.1.3  โอโซนในช้ันบรรยากาศ 

 4.1.3.1  ความรู้ทัว่ไปเกี่ยวกบัโอโซน 
 ในบรรยากาศท่ีห่อหุ้มโลกนั้นบรรยากาศชั้นสตราโตสเฟียร์ นับว่าเป็นชั้นท่ีมีอิทธิพล    

ต่อส่ิงมีชีวิตบนพื้นโลก  เพราะสามารถกรองรังสีอุลตราไวโอเลต (UV) ซ่ึงเป็นอนัตรายต่อชีวิตมนุษย ์
และส่ิงมีชีวติอ่ืนๆ นอกจากน้ียงัมีส่วนส าคญัท่ีท าใหอุ้ณหภูมิของโลกอบอุ่นข้ึนอีกดว้ย  ดงันั้นการศึกษา
สถานภาพของโอโซนและสารประกอบท่ีสามารถท าลายโอโซนในบรรยากาศชั้นสตราโตสเฟียร์        
จึงมีความส าคญัมากโอโซนในบรรยากาศมีปริมาณนอ้ยมาก เฉล่ียประมาณ 3 ใน 10 ลา้นโมเลกุลอากาศ 
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แมว้า่จะมีปริมาณเล็กนอ้ยแต่มีบทบาทส าคญัในบรรยากาศมาก โดยปกติพบมากใน 2 บริเวณคือร้อยละ 
90 พบในชั้นบรรยากาศสตราโตสเฟียร์ท่ีความสูงประมาณ 8 ถึง 50 กิโลเมตร พบโอโซนหนาแน่น       
ท่ีประมาณ 15 - 35 กิโลเมตร เรียกว่า ชั้นโอโซน ส่วนท่ีเหลือร้อยละ 10 พบท่ีบริเวณชั้นล่างลงมา       
คือชั้นโทรโพสเฟียร์ ดงัภาพท่ี 4.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.4  แสดงโอโซนในชั้นบรรยากาศ 
ท่ีมา  :  กรมอุตุนิยมวทิยา,  6 พฤษภาคม 2555 
 

โมเลกุลของโอโซนใน 2 บริเวณมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของส่ิงมีชีวิตต่างกนั  โอโซน      
ในบรรยากาศสตราโตสเฟียร์มีบทบาทส าคัญในการดูดกลืนรังสีอัลตราไวโอเลตท่ีเป็นอันตราย          
ทางชีวภาพ ท่ีเรียกวา่ UV-B ซ่ึงมีเพียงส่วนนอ้ยท่ีส่องถึงพื้นโลก  การดูดกลืนรังสีอลัตราไวโอเลตท าให้
เกิดความอบอุ่นในบรรยากาศสตราโตสเฟียร์  ซ่ึงมีลกัษณะอุณหภูมิสูงข้ึนตามความสูง  โอโซนจึงมี
ความส าคญัต่อระบบอุณหภูมิในบรรยากาศโลก  หากปราศจากการกรองรังสีอลัตราไวโอเลตแล้ว       
จะมีรังสีส่องถึงพื้นโลกมากข้ึนและส่งผลกระทบต่อมนุษย ์ สัตว ์ และพืชส่วนท่ีผิวพื้นโลก   โอโซน
กลับเป็นอนัตรายเพราะว่าท าปฏิกิริยากบัโมเลกุลอ่ืนและระดับโอโซนท่ีสูงจะเป็นพิษกับส่ิงมีชีวิต       
ซ่ึงเป็นผลกระทบเชิงลบ ตรงกนัขา้มกบัคุณประโยชน์ในการช่วยกรองรังสี UV-B 

บทบาททั้งสองประการของโอโซนน าไปสู่เร่ืองของส่ิงแวดลอ้มท่ีแยกประเด็นกนัชดัเจน คือ
ความเป็นห่วงในโอโซนผิวพื้นท่ีเพิ่มข้ึน  ซ่ึงเป็นส่วนประกอบในหมอกโฟโตเคมิคลัท่ีบริเวณผิวพื้น   
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ในเมืองใหญ่และในชนบท และความเป็นห่วงเร่ืองการสูญเสียโอโซนในบรรยากาศสตราโตสเฟียร์ 
เคร่ืองมือต่างๆ ทั้งภาคพื้นดิน และดาวเทียมตรวจพบว่ามีโอโซนลดลงมากเหนือทวีปแอนตาร์กติก     
ถึงร้อยละ 60 ระหวา่งเดือนกนัยายน - พฤศจิกายนของทุกปีท่ีเรียกปรากฏการณ์ "รูร่ัวโอโซนในทวีป
แอนตาร์กติก" (Antarctic Ozone Hole) และเกิดการลดลงท านองเดียวกนัในขั้วโลกเหนือคือทวีป
อาร์กติก  ในฤดูหนาวถึงฤดูใบไมผ้ลิตามปกติคือเดือนมกราคม - มีนาคมในช่วงเวลากวา่ 10 ปีท่ีผา่นมา 
อตัราการลดลงของโอโชนเฉล่ียถึงร้อยละ 20-25 และมีค่าสูงกว่าน้ีส าหรับช่วงสั้นๆ ข้ึนอยู่กบัปัจจยั  
ทางอุตุนิยมวิทยา เช่น การเกิดของเมฆสตราโตสเฟียร์บริเวณขั้วโลกหรือ Polar Stratosphere Clouds 
(PSC) ซ่ึงเป็นตวัการส าคญัในการน าสารประกอบ CFCs ไปสู่บรรยากาศชั้นสตราโตสเฟียร์  ถึงแมอ้ตัรา
การลดลงจะรุนแรงน้อยกว่าในขั้วโลกใตแ้ต่มีความส าคญัมาก  เพราะว่าเป็นท่ีอยู่อาศยัของประชากร
ส่วนใหญ่  เพราะการเพิ่มข้ึนของรังสี UV-B ท่ีตรวจพบนั้ นสัมพนัธ์กับการลดลงของโอโซน            
อยา่งเห็นไดช้ดั 

จากการตรวจวดัภาคพื้นและดาวเทียมซ่ึงไดใ้ช้เวลาศึกษามากกว่า 2 ทศวรรษโดยประชาคม
ผูว้ิจยัจากนานาประเทศได้แสดงให้เห็นว่า  สารเคมีท่ีมนุษย์สังเคราะห์ข้ึนท าให้ชั้นโอโซนบางลง 
สารประกอบท่ีท าลายโอโซนประกอบดว้ยคลอรีน (Cl) ฟลูออรีน (F) โบรมีน (Br) คาร์บอน (C) และ
ไฮโดรเจน (H) มกัเรียกรวมกนัวา่ ฮาโลคาร์บอน (Halocarbon)  ส่วนสารท่ีประกอบดว้ยเพียง คลอรีน 
ฟลูออรีนและคาร์บอน เรียกวา่ คลอโรฟลูออโรคาร์บอน หรือ CFCs (Chlorofluorocarbon) เป็นก๊าซ
สังเคราะห์ท่ีใชใ้นอุตสาหกรรมเคร่ืองท าความเยน็  เช่น ตูเ้ยน็ เคร่ืองปรับอากาศ การเป่าโฟม  การใชท้  า
ความสะอาดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และใชเ้ป็นสารชะลา้งอ่ืนๆ สามารถท าลายโอโซนไดเ้ป็นอยา่งมาก 
อีกกลุ่มหน่ึงคือ ฮาลอน (Halon) ประกอบดว้ย C, Br, F และ Cl  มกัใชเ้ป็นสารดบัเพลิง ประเทศต่างๆ
ได้ตดัสินใจหยุดผลิตและบริโภค  ยกเวน้เพื่อการใช้กรณีจ าเป็นและในอุตสาหกรรมได้พฒันาสาร
ทดแทนท่ีไม่ท าลายโอโซนข้ึนมา  

 4.1.3.2  การสูญเสียโอโซนในช้ันสตราโตสเฟียร์ 
  ปี ค.ศ.1988  มีการตรวจเพิ่มข้ึนหลายชนิดในแถบขั้วโลกเหนือ เช่น จากเคร่ืองบิน บอลลูน  

และดาวเทียมทั้งจากภาคพื้นดิน  ใหผ้ลวา่ชั้นสตราโตสเฟียร์เหนือทวปีอาร์คติก  ในฤดูหนาวถึงใบไมผ้ลิ
มีสารเคมี  เช่น คลอรีนและโบรมีน เป็นปริมาณสูงเช่นเดียวกนั  แต่อยา่งไรก็ตามทวีปอาร์กติกก็ไม่ได้
รุนแรงเท่าทวปีแอนตาร์กติกดว้ยเหตุผลคืออุณหภูมิบนสตราโตสเฟียร์ไม่ค่อยต ่ากวา่ - 80 องศาเซลเซียส  
เน่ืองจากมีการแลกเปล่ียนมวลอากาศกบัละติจูดกลางบ่อยกวา่ และวงอากาศหมุนเวียน  มกัจะกระจาย
หายไปในฤดูหนาวตอนปลายก่อนท่ีแสงอาทิตย ์ จะเป็นเหตุให้เกิดการท าลายโอโซน  จากรายงานของ
องคก์ารอุตุนิยมวทิยาโลก ปี ค.ศ. 1988 ไดข้อ้เทจ็จริงวา่ 
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  -  ระดบัโอโซนลดลงหลายหลายเปอร์เซ็นตร์ะหวา่ง 17 ปี ท่ีผา่นมา ในระหว่างฤดูหนาว 
ถึงใบไมผ้ลิเหนือละติจูดกลาง และขั้วโลก 

  -  ขบวนการธรรมชาติไม่สามารถอธิบายสาเหตุ ท่ีท าให้โอโซนลดลงไดท้ั้งหมด แต่สาเหตุ
ท่ีเด่นชดัคือสารประกอบฮาโลคาร์บอนท่ีสังเคราะห์ข้ึน 

  จากรายงานการประเมินโอโซนในปี ค.ศ. 1991 พบค่าโอโซนต ่าลงในฤดูร้อนดว้ย และเม่ือ
ผูค้นอยู่กลางแจง้จะไดรั้บแสงอลัตราไวโอเลตสูงสุดในฤดูร้อน  เน่ืองจากโอโซนสูญเสียไป  ในเวลา
เดียวกนั และในปีหลงัๆ พบวา่มีปัญหาสุขภาพมากข้ึน 
   การลดลงของโอโซนอยา่งต่อเน่ืองทุกปีนบัจากปี ค.ศ. 1970 ทัว่โลกยกเวน้เขตศูนยสู์ตร 
ซ่ึงไดจ้ากการตรวจวดัโดยระบบตรวจวดัโอโซนทัว่โลกรวมทั้งขอ้มูลดาวเทียม  แสดงให้เห็นวา่โอโซน
ลดลงเหนือละติจูดกลางและขั้วโลก  ประมาณร้อยละ 10 (ไดพ้ิจารณาความเปล่ียนแปลงตามธรรมชาติ
จากทั้งสองซีกโลกดว้ยแลว้) นบัความรุนแรงในฤดูหนาวถึงใบไมผ้ลิเป็นร้อยละ 6-7 ต่อ 10 ปี และ
เปล่ียนไปประมาณร้อยละ 3-3.5 ในฤดูร้อนถึงใบไมร่้วง การศึกษาอยา่งละเอียดแสดงความเปล่ียนแปลง
ท่ีชดัเจนประมาณ ร้อยละ 1.5-2 ในช่วง ปี 1981-1991 (เทียบกบัปี 1970-1980) การแสดงแนวโน้ม      
เชิงตวัเลขเหนือละติจูดกลางและซีกโลกเหนือทั้งหม และซีกโลกใต ้

 4.1.3.3  การเพิม่ขึน้ของโอโซนช้ันโทรโปสเฟียร์ 
 ในขณะท่ีโอโซนในสตราโตสเฟียร์ก าลงัลดลง  โอโซนในโทรโพสเฟียร์ก าลงัเพิ่มข้ึน    

ถึงร้อยละ 10 ต่อ 10 ปี  ในซีกโลกเหนือ โอโซนท่ีเพิ่มข้ึนตรวจพบในบริเวณไฟใหมใ้นทุ่งหญา้สะวนันา 
(Savannah) ในเขตร้อน  การท่ีโอโซนเพิ่มข้ึนในบริเวณโทรโพสเฟียร์ เพราะมีรังสีดวงอาทิตยก์ระทบ
กบัมลพิษบางชนิด โดยเฉพาะออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) ซ่ึงเกิดจากการปลดปล่อยบริเวณพื้นผิว 
ไอเสียเคร่ืองบินและรถยนต์   รวมทั้ งการเพิ่มข้ึนของสารกระตุ้นหรือสารเร่ิมต้นของปฏิกิริยา 
(Precursors) เช่น มีเทน (CH4) และคาร์บอนมอนออกไซด์ (CO) คิดเป็น 2 เท่าตวั เทียบกบัเม่ือร้อยปี    
ท่ีผา่นมา  ไม่ก่ีสิบปีท่ีผ่านมาบริเวณเหนือผิวพื้นในโทรโพสเฟียร์ตอนกลางและตอนบน  ก็พบโอโซน
เพิ่มข้ึนมากเช่นกัน  แต่อย่างไรก็ตามโอโซนท่ีเพิ่มข้ึนน้ีไม่สามารถชดเชยโอโซนท่ีลดลงในชั้ น            
สตราโตสเฟียร์ได้  โอโซนท่ีเพิ่มข้ึนบริเวณผิวพื้นมีผลกระทบต่อสุขภาพมนุษย์  เช่น การแสบตา  
ระคายเคืองต่อหลอดลม นอกจากนั้นเพราะวา่โอโซนท าปฏิกิริยากบัโมเลกุลอ่ืนๆ ไดอ้ยา่งง่ายดว้ยการ-
ออกซิไดซ์  โอโซนใกลผ้วิพื้นเป็นส่วนประกอบท่ีส าคญัของหมอกท่ีเกิดข้ึน ในวนัท่ีอากาศร้อนอบอา้ว 
ปราศจากเมฆในเมืองใหญ่ทัว่โลก ซ่ึงรัฐบาลต่างๆ เร่ิมมีมาตรการควบคุมมลพิษในปัจจุบนั 

 



127 
 

 4.1.3.4  การป้องกนัมี  3 ทางเลอืกคือ 
 1) หาทางเอา CFCs ออกจากบรรยากาศ 
 2) หยดุปล่อยคลอรีนท่ีท าลายโอโซนก่อนท่ีจะเกิดความเสียหายมากกวา่น้ี 
 3) ทดแทนโอโซนท่ีสูญเสียไปในบรรยากาศ หรือ บางทีควรจะน าโอโซนมลพิษใน

เมืองท่ีมากเกินไปฉีดข้ึนไปชดเชยส่วนท่ีขาดหายหรือสร้างข้ึนใหม่  
  
4.1.4  ปรากฎการณ์เอลนิญโญ (El Nino) 
การเกิดเอลนิญโญ  ตามปกติเหนือน่านน ้ ามหาสมุทรแปซิฟิกเขตร้อนหรือมหาสมุทรแปซิฟิก

เขตศูนยสู์ตรจะมีลมคา้ตะวนัออกพดัปกคลุมเป็นประจ า   ลมน้ีจะพดัพาผิวหน้าน ้ าทะเลท่ีอุ่นจากทาง
ตะวนัออก (บริเวณชายฝ่ังประเทศเอกวาดอร์ เปรู และชิลีตอนเหนือ) ไปสะสมอยูท่างตะวนัตก (ชายฝ่ัง
อินโดนีเซียและออสเตรเลีย)  ท  าให้บรรยากาศเหนือบริเวณแปซิฟิกตะวนัตกมีความช้ืน  เน่ืองจาก
ขบวนการระเหย (Glantz, 2001) และมีการก่อตวัของเมฆและฝนบริเวณตะวนัออกและตะวนัออกเฉียง
ใตข้องเอเชีย รวมทั้งประเทศต่างๆ ท่ีเป็นเกาะอยูใ่นแปซิฟิกตะวนัตก (ภาพท่ี 4.5)  ขณะท่ีทางตะวนัออก
ของแปซิฟิกเขตศูนยสู์ตรมีการไหลข้ึนของน ้ าเยน็ระดบัล่างข้ึนไปยงัผิวน ้ า และท าให้เกิดความแห้งแลง้
บริเวณชายฝ่ังอเมริกาใต ้  แต่เม่ือลมคา้ตะวนัออกมีก าลงัอ่อนกว่าปกติลมท่ีพดัปกคลุมบริเวณด้าน
ตะวนัออกของปาปัวนิวกินี (ปาปัวนิวกินี  คือ เกาะท่ีตั้งอยูบ่ริเวณเส้นศูนยสู์ตรทางแปซิฟิกตะวนัตก
เหนือทวปีออสเตรเลีย)  จะเปล่ียนทิศทางจากตะวนัออกเป็นตะวนัตก  ท  าให้เกิดคล่ืนใตผ้ิวน ้ าพดัพาเอา
มวลน ้าอุ่นท่ีสะสมอยูบ่ริเวณแปซิฟิกตะวนัตกไปแทนท่ีน ้าเยน็ทางแปซิฟิกตะวนัออก  เม่ือมวลน ้ าอุ่นได้
ถูกพดัพาไปถึงแปซิฟิกตะวนัออก (บริเวณชายฝ่ังประเทศเอกวาดอร์)  ก็จะรวมเขา้กบัผวิน ้าท าให้ผิวหนา้
น ้ าทะเลบริเวณน้ีอุ่นข้ึนกวา่ปกติและน ้ าอุ่นน้ีจะค่อย ๆ แผ่ขยายพื้นท่ีไปทางตะวนัตกถึงตอนกลางของ
มหาสมุทร  ส่งผลให้บริเวณท่ีมีการก่อตวัของเมฆและฝนซ่ึงปกติจะอยู่ทางตะวนัตกของมหาสมุทร
เปล่ียนแปลงไปอยูท่ี่บริเวณตอนกลางและตะวนัออก (ภาพท่ี 4.6)  บริเวณดงักล่าวจึงมีฝนตกมากกว่า
ปกติ  ในขณะท่ีแปซิฟิกตะวนัตกซ่ึงเคยมีฝนมากจะมีฝนนอ้ยและเกิดความแห้งแลง้  การเกิดเอลนิญโญ
ส่วนมากน ้าท่ีอุ่นผดิปกติจะปรากฏคร้ังแรกบริเวณชายฝ่ังประเทศเอกวาดอร์และเปรูในเดือนกุมภาพนัธ์
หรือมีนาคม  แต่เอลนิญโญท่ีเกิดข้ึนแต่ละคร้ังอาจจะแตกต่างไปจากรูปแบบปกติดงักล่าวน้ีได ้  ซ่ึงไม่
จ  าเป็นวา่จะตอ้งเกิดเช่นน้ีเสมอไป  ดงัตวัอยา่งเช่น  เอลนิญโญปี  พ.ศ. 2525 – 2526  อุณหภูมิพื้นผิวน ้ า
ทะเลบริเวณชายฝ่ังอเมริกาใตเ้ร่ิมอุ่นข้ึนชา้กวา่รูปแบบปกติหลายเดือน (Glantz et al., 1987) 
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ภาพท่ี  4.5   แสดง  CONVECTION CELL  ในภาวะปกติ 
ท่ีมา  :  กรมอุตุนิยมวทิยา,  6 พฤษภาคม 2555 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี  4.6   แสดง  CONVECTION CELL ในภาวะเอลนิญโญ 
ท่ีมา  :  กรมอุตุนิยมวทิยา,  6 พฤษภาคม 2555 
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 4.1.4.1  ผลกระทบของเอลนิญโญต่อปริมาณฝนและอุณหภูมิในประเทศไทย 
  ในปีเอลนิญโญปริมาณฝนของประเทศไทยส่วนใหญ่ต ่ากว่าปกติ โดยเฉพาะช่วงฤดูร้อน

และตน้ฤดูฝน  และพบวา่เอลนิญโญขนาดปานกลางถึงรุนแรงมีผลกระทบท าให้ปริมาณฝนต ่ากวา่ปกติ
มากข้ึน  ส าหรับอุณหภูมิปรากฏวา่สูงกวา่ปกติทุกฤดูในปีเอลนิญโญ  โดยเฉพาะช่วงฤดูร้อนและตน้ฤดู
ฝน และสูงกวา่ปกติมากข้ึนในกรณีท่ีเอลนิญโญมีขนาดปานกลางถึงรุนแรง  อยา่งไรก็ตามจากการศึกษา
พบวา่ในช่วงกลางและปลายฤดูฝน  ไม่สามารถหาขอ้สรุปเก่ียวกบัสภาวะฝนในปีเอลนิญโญไดช้ดัเจน 
นัน่คือ ปริมาณฝนของประเทศไทยมีโอกาสเป็นไปไดท้ั้งสูงกวา่ปกติและต ่ากวา่ปกติหรืออาจกล่าวไดว้า่
ช่วงกลางและปลายฤดูฝนเป็นระยะท่ีเอลนิญโญมีผลกระทบต่อปริมาณฝน   ของประเทศไทยไม่ชดัเจน 

 จากผลการศึกษาพอสรุปได้อยา่งกวา้งๆ ว่าหากเกิดเอลนิญโญ ปริมาณฝนของประเทศไทยมี
แนวโนม้วา่จะต ่ากวา่ปกติโดยเฉพาะฤดูร้อนและตน้ฤดูฝน ในขณะท่ีอุณหภูมิของอากาศจะสูงกวา่ปกติ 
เฉพาะอยา่งยิง่ในกรณีท่ีเอลนีโญมีขนาดรุนแรง  ผลกระทบดงักล่าวจะชดัเจนมากข้ึน 
 

4.1.5  ปรากฎการณ์ลานิญญา (La Nina) 
  4.1.5.1  การเกดิลานิญญา   
 ปกติลมค้าตะวนัออกเฉียงใต้ในมหาสมุทรแปซิฟิกเขตร้อนหรือแปซิฟิกเขตศูนย์สูตร     

จะพดัพาน ้าอุ่นจากทางตะวนัออกของมหาสมุทรไปสะสมอยูท่างตะวนัตก  ซ่ึงท าใหมี้การก่อตวัของเมฆ
และฝนบริเวณดา้นตะวนัตกของแปซิฟิกเขตร้อน   ส่วนแปซิฟิกตะวนัออกหรือบริเวณชายฝ่ังประเทศ
เอกวาดอร์และเปรูมีการไหลข้ึนของน ้ าเยน็ระดบัล่างข้ึนไปยงัผิวน ้ า  ซ่ึงท าให้บริเวณดงักล่าวแห้งแลง้
สถานการณ์เช่นน้ีเป็นลกัษณะปกติเราจึงเรียกวา่สภาวะปกติหรือสภาวะท่ีไม่ใช่ เอลนิญโญ (ภาพท่ี 4.7)
แต่มีบ่อยคร้ังท่ีสถานการณ์เช่นน้ีถูกมองวา่เป็นไดท้ั้งสภาวะปกติและลานิญญา  อยา่งไรก็ตาม  หากเม่ือ
พิจารณารูปแบบของสภาวะลานิญญา (ภาพท่ี 4.8)  จะเห็นไดว้า่ปรากฏการณ์ลานิญญามีความแตกต่าง
จากสภาวะปกติ (Glantz, 2001)  นัน่คือ ลมคา้ตะวนัออกเฉียงใตท่ี้พดัปกคลุมเหนือมหาสมุทรแปซิฟิก
เขตร้อนมีก าลงัแรงมากกวา่ปกติและพดัพาผิวน ้ าทะเลท่ีอุ่นจากตะวนัออกไปสะสมอยูท่างตะวนัตกมาก
ยิง่ข้ึน  ท าใหบ้ริเวณแปซิฟิกตะวนัตก  รวมทั้งบริเวณตะวนัออกและตะวนัออกเฉียงใตข้องเอเชีย  ซ่ึงเดิม
มีอุณหภูมิผวิน ้าทะเลสูงกวา่ทางตะวนัออกอยูแ่ลว้ยิง่มีอุณหภูมิน ้าทะเลสูงข้ึนไปอีก  อุณหภูมิผิวน ้ าทะเล
ท่ีสูงข้ึนส่งผลใหอ้ากาศเหนือบริเวณดงักล่าวมีการลอยตวัข้ึนและกลัน่ตวัเป็นเมฆและฝน  ส่วนแปซิฟิก
ตะวนัออกนอกฝ่ังประเทศเปรูและเอกวาดอร์นั้นขบวนการไหลข้ึนของน ้ าเย็นระดบัล่างไปสู่ผิวน ้ า
(upwelling) จะเป็นไปอยา่งต่อเน่ืองและรุนแรง อุณหภูมิท่ีผวิน ้าทะเล  จึงลดลงต ่ากวา่ปกติ 
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ภาพท่ี  4.7  แสดง CONVECTION CELL  ในสภาวะปกติ 
ท่ีมา  :  กรมอุตุนิยมวทิยา, 22  มกราคม  2546 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
ภาพท่ี  4.8  CONVECTION CELL ในภาวะลานิญญา 
ท่ีมา  :  กรมอุตุนิยมวทิยา, 22  มกราคม  2546 
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 4.1.5.2  ผลกระทบของลานิญญาต่อปริมาณฝนและอุณหภูมิในประเทศไทย  
 กรมอุตุนิยมวทิยา (22 มกราคม 2546)  ใหข้อ้มูลวา่ ปีลานิญญาปริมาณฝนของประเทศไทย

ส่วนใหญ่สูงกวา่ปกติ โดยเฉพาะช่วงฤดูร้อนและตน้ฤดูฝนเป็นระยะท่ีลานิญญามีผลกระทบต่อสภาวะ
ฝนของประเทศไทยชดัเจนกวา่ช่วงอ่ืน  และพบวา่ในช่วงกลางและปลายฤดูฝนลานิญญามีผลกระทบ
ต่อสภาวะฝนของประเทศไทยไม่ชดัเจน ส าหรับอุณหภูมิปรากฏวา่ลานิญญามีผลกระทบต่ออุณหภูมิ
ในประเทศไทยชดัเจนกวา่ฝน โดยทุกภาคของประเทศไทยมีอุณหภูมิต ่ากว่าปกติทุกฤดู และพบว่า    
ลานิญญาท่ีมีขนาดปานกลางถึงรุนแรงส่งผลให้ปริมาณฝนของประเทศไทยสูงกว่าปกติมากข้ึน  
ขณะท่ีอุณหภูมิต ่ากวา่ปกติมากข้ึน   
 

4.1.6  ปรากฎการณ์เอนโซ่ (ENSO) 
  ปกติทางตะวนัออกของมหาสมุทรแปซิฟิกใตใ้กลเ้ส้นศูนยสู์ตรหรือบริเวณชายฝ่ังประเทศเปรู  
จะมีขบวนการไหลข้ึนของน ้าเยน็จากใตม้หาสมุทรข้ึนมายงัผวิน ้า เน่ืองจากลมคา้ตะวนัออกเฉียงใตท่ี้พดั
ขนานฝ่ังผนวกกบัการหมุนรอบตวัเองของโลกผลกัดนัให้ผิวน ้ าทะเลท่ีอุ่นไหลไปทางตะวนัตกห่าง
ออกไปจากฝ่ัง  น ้ าเยน็ขา้งล่างซ่ึงอุดมดว้ยธาตุอาหารจึงพดัข้ึนมาแทนท่ี (ภาพท่ี  4.9) บริเวณดงักล่าวน้ี
จึงเหมาะท่ีสุดส าหรับการเจริญพนัธ์ุของปลาทะเล  แต่บางคร้ังเม่ือลมน้ีอ่อนก าลงัลงกวา่ปกติหรือพดั
กลบัทิศตรงขา้มจะส่งผลให้เกิดคล่ืนมหาสมุทรพดัพามวลน ้ าอุ่นไปทางทิศตะวนัออกสวนกบัทิศทาง
เดิมและท าให้ผิวหน้าน ้ าทะเลบริเวณชายฝ่ังประเทศเปรูอุ่นข้ึนกว่าปกติ ซ่ึงเรียกปรากฏการณ์น้ีว่า       
เอลนิญโญ (El Niño) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี  4.9  แสดงขบวนการไหลข้ึนของน ้าเยน็จากใตม้หาสมุทร 
ท่ีมา  :  (ดดัแปลงจาก กรมอุตุนิยมวทิยา,  22 มกรคม  2546) 
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ตอนปลายทศวรรษ 1950 ได้มีการคน้พบว่า  ปรากฏการณ์เอลนิญโญมีความสัมพนัธ์และ
เช่ือมโยงอยา่งใกลชิ้ดกบัความผนัแปรของระบบอากาศในซีกโลกใต ้(Southern Oscillation)  เอลนิญโญ
เป็นปรากฏการณ์ท่ีเกิดในมหาสมุทร  ส่วนความผนัแปรของระบบอากาศในซีกโลกใตเ้กิดในบรรยากาศ 
(Nicholl N., 1987)  ในช่วงท่ีเกิดเอลนิญโญนั้นความกดอากาศท่ีระดบัน ้ าทะเลบริเวณตะวนัออกของ
มหาสมุทรแปซิฟิกเขตศูนยสู์ตรต ่ากวา่ปกติ  ขณะท่ีความกดอากาศอีกฝ่ังหน่ึงของมหาสมุทร (บริเวณ
อินโดนีเซียและตอนเหนือของออสเตรเลีย) สูงกวา่ปกติ  ลกัษณะเช่นน้ีจะเช่ือมโยงและเกิดข้ึนพร้อมๆ
กบัลมคา้ตะวนัออกเฉียงใตมี้ก าลงัอ่อน  เกิดเป็นลมฝ่ายตะวนัตกแทนท่ีซ่ึงจะพดัพาน ้ าทะเลทางดา้น
ตะวนัตกของมหาสมุทรแปซิฟิกซ่ึงปกติมีอุณหภูมิสูงไปยงับริเวณตอนกลางและตะวนัออกของ
มหาสมุทร  จากความสัมพนัธ์กนัเช่นน้ี  เม่ือกล่าวถึงเอลนิญโญจึงมกัจะกล่าวถึงความผนัแปรของระบบ
อากาศในซีกโลกใตด้ว้ย  และจะรวมเรียกวา่  เอนโซ่  ซ่ึงมาจากภาษาองักฤษ  ENSO  ท่ียอ่มาจาก  El 
Niño/Southern Oscillation 

 เอนโซ่ เป็นค าท่ีใช้อธิบายการเปล่ียนแปลงของอุณหภูมิผิวน ้ าทะเลในแปซิฟิกเขตศูนยสู์ตร
และความผนัแปรของระบบอากาศในซีกโลกใต้ จึงหมายความรวมถึงปรากฏการณ์ทั้งเอลนิญโญและ 
ลานิญญา กลุ่มนกัวิทยาศาสตร์มกัใชค้  าวา่สภาวะอุ่นของเอนโซ่ (ENSO warm event หรือ warm phase 
of ENSO) ในความหมายเดียวกนักบัเอลนิญโญ  เพื่ออธิบายปรากฏการณ์ท่ีอุณหภูมิผิวน ้ าทะเลบริเวณ
ตอนกลางและตะวนัออกของแปซิฟิกเขตศูนยสู์ตรอุ่นข้ึนผิดปกติ และในทางกลบักนัจะใช้ค  าว่า   
สภาวะเยน็ของเอนโซ่ (ENSO cold event หรือ cold phase of ENSO) ในความหมายเดียวกนักบั          
ลานิญญา ซ่ึงก็คือปรากฏการณ์ท่ีอุณหภูมิผิวน ้ าทะเลบริเวณตอนกลางและตะวนัออกของแปซิฟิกเขต
ศูนยสู์ตรเยน็กวา่ปกติ (ภาพท่ี  4.10) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี  4.10  แสดงอุณหภูมิผิวน ้าทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกเขตร้อน 
ท่ีมา  :  (ดดัแปลงจาก กรมอุตุนิยมวทิยา,  22 มกรคม  2546) 
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 4.1.6.1  ความผนัแปรของระบบอากาศในซีกโลกใต้   
 ความผนัแปรของระบบอากาศในซีกโลกใต ้หมายถึง การท่ีความกดอากาศระดบัน ้ าทะเล
บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกใต้  มีความสัมพนัธ์เป็นส่วนกลบักบัความกดอากาศในมหาสมุทรอินเดีย 
กล่าวคือ เม่ือความกดอากาศบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกใตมี้ค่าสูง ความกดอากาศบริเวณมหาสมุทร
อินเดียจากแอฟริกาถึงออสเตรเลียมกัจะมีค่าต ่า และในทางกลบักนัก็จะเป็นเช่นเดียวกนั (Quinn et al., 
1978) 

 นักอุตุนิยมวิทยาทัว่โลกได้มีการตกลงให้ใช้ความกดอากาศระดบัน ้ าทะเลท่ีเกาะตาฮิติ 
(ละติจูด 17 o 33¢ ใต ้ลองกิจูด 149 o 20¢ ตะวนัตก) หมู่เกาะโซไซเอททิ (Society) เป็นตวัแทนของ
ระบบความกดอากาศในมหาสมุทรแปซิฟิกใต้ และใช้ความกดอากาศท่ีระดับน ้ าทะเลเมืองดาร์วิน 
ประเทศออสเตรเลีย (ละติจูด 12 o 26¢ ใต ้ลองกิจูด 130 o 52¢ ตะวนัออก) เป็นตวัแทนของระบบ   
ความกดอากาศในมหาสมุทรอินเดียและออสเตรเลีย  ความแตกต่างระหว่างความกดอากาศของเมือง   
ทั้ งสอง (ท่ีตาฮิติลบด้วยท่ีดาร์วิน) ท่ีสูงหรือต ่าจากค่าปกติจะใช้เป็นดัชนีบ่งบอกถึงความผนัแปร       
ของระบบอากาศในซีกโลกใต ้ เรียกว่า ดชันีความผนัแปรของระบบอากาศในซีกโลกใต ้(Southern 
Oscillation Index หรือ SOI)  ดชันีความผนัแปรของระบบอากาศในซีกโลกใตเ้ป็นการวดัความแรง  
ของลมคา้ (โดยปกติลมจะพดัจากบริเวณท่ีมีความกดอากาศสูงไปยงับริเวณท่ีมีความกดอากาศต ่ากวา่) 
ดังนั้นจึงใช้ดัชนีน้ีบ่งบอกการเกิดปรากฏการณ์เอนโซ่ได้ตวัหน่ึง โดยดัชนีท่ีมีค่าเป็นลบหมายถึง     
ความกดอากาศท่ีตาฮิติต ่ากวา่ท่ีดาร์วนิ  นัน่คือ  ลมคา้อ่อนกวา่ปกติ และเม่ือดชันีมีค่าติดลบสูงเป็นระยะ
เวลานานจะแสดงถึงสภาวะเอลนีโญ ในทางกลับกันดัชนีท่ีมีค่าเป็นบวกแสดงถึงลมค้าพัดแรง           
และเม่ือดชันีมีค่าเป็นบวกสูงเป็นเวลานานจะหมายถึงสภาวะลานีญา (รูปท่ี 4.11) 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี  4.11  แสดงดชันีความผนัแปรของระบบอากศในซีกโลกใต ้
ท่ีมา  :  (ดดัแปลงจาก กรมอุตุนิยมวทิยา,  22 มกรคม  2546)
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 4.1.6.2  เอนโซ่และความสัมพนัธ์กบัภูมิอากาศในพืน้ทีห่่างไกล 
 เอนโซ่เป็นปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนในมหาสมุทรแปซิฟิกเขตศูนยสู์ตร  ดงันั้นความสัมพนัธ์
ระหว่างเอนโซ่กบัสภาพภูมิอากาศในบริเวณท่ีเกิดปรากฏการณ์หรือพื้นท่ีใกล้เคียงจึงเป็นเร่ืองปกติ     
แต่ส่ิงท่ีน่าสนใจประการหน่ึงคือเอนโซ่มีความเก่ียวข้องเช่ือมโยงกับความผิดปกติของภูมิอากาศ         
ในพื้นท่ีซ่ึงอยู่ห่างไกล เช่น ความแห้งแลง้ทางตอนใตข้องแอฟริกา และพายุเฮอริเคนในมหาสมุทร
แอตแลนติก เป็นตน้  อยา่งไรก็ตามไดมี้งานวิจยัทั้งทางฟิสิกส์และสถิติท่ีแสดงให้เห็นวา่ความเก่ียวขอ้ง
เช่ือมโยงกนันั้นเกิดข้ึนจริง 

  ในปีเอนโซ่สภาพภูมิอากาศจะผิดไปจากปกติ ซ่ึงตามความเป็นความจริงบางพื้นท่ีบนโลก
ของเราจะมีสภาพภูมิอากาศท่ีผิดไปจากปกติเกิดข้ึนเป็นประจ าอยูแ่ลว้ทุกปี   แต่ความผิดปกติดงักล่าว
นั้นบางคร้ังมีแนวโนม้ท่ีจะกลบัมาเกิดข้ึนอีกเม่ือเกิดปรากฏการณ์เอนโซ่ เช่น ความผิดปกติท่ีเกิดข้ึน
ในช่วงเอนโซ่ปี พ.ศ. 2525 – 2526 เปรียบเทียบกบัเอนโซ่ท่ีผา่นมา 2 คร้ัง คือ เม่ือ พ.ศ. 2515 –2516 และ 
พ.ศ. 2500 – 2501 ปรากฏว่าบริเวณดา้นตะวนัออกของออสเตรเลีย  ตะวนัออกเฉียงใตข้องแอฟริกา  
และบริเวณตะวนัออกเฉียงเหนือของบราซิลมีความแห้งแล้งเกิดข้ึนในเหตุการณ์ทั้ง 3 คร้ัง ขณะท่ี   
ความผิดปกติของภูมิอากาศในภูมิภาคหรือบริเวณอ่ืนๆ จะแตกต่างกนัไปในปรากฏการณ์แต่ละคร้ัง         
ความผิดปกติของภูมิอากาศซ่ึงมีแนวโน้มท่ีจะกลบัมาเกิดข้ึนอีกเม่ือเกิดปรากฏการณ์เอนโซ่  แมจ้ะ      
ไม่ทุกคร้ังเรียกได้วา่เป็นความสัมพนัธ์หรือความเช่ือมโยงของเอนโซ่กบัภูมิอากาศในพื้นท่ีห่างไกล 
(Glantz et al., 1987) ความสัมพนัธ์ของปรากฏการณ์เอนโซ่กบัภูมิอากาศจะแปรผนัไปในแต่ละพื้นท่ี
และฤดูกาล  ซ่ึงโดยทัว่ๆ ไปปรากฏการณ์เอนโซ่กบัภูมิอากาศบริเวณเขตร้อนและก่ึงเขตร้อน  จะมี
ความสัมพนัธ์กนัสูง (Glantz et al., 1987) 
 
4.2  สถานการณ์ส่ิงแวดล้อมระดับประเทศ 
 เน้ือหาสถานการณ์ส่ิงแวดลอ้มระดบัประเทศ  ไดห้ยิบยกโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาทั้งส้ิน 5 โครงการ  ซ่ึงแต่ละโครงการล้วนแล้วแต่เก่ียวเน่ือง        
กบัการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของประเทศไทย  ทั้ งทรัพยากรดิน  น ้ า  ป่าไม ้ 
มลพิษ  เป็นตน้ 
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4.2.1  โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาส่ิงแวดล้อมแหลมผักเบี้ย  อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ   
อ าเภอบ้านแหลม จังหวดัเพชรบุรี 

พระราชด าริ    พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชด าริกับ นายสุเมธ ตันติเวชกุล 
เลขาธิการ  ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ         
เม่ือวนัท่ี 12 กนัยายน 2533 ให้ด าเนินการศึกษาหาวิธีแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้มเก่ียวกบัขยะมูลฝอย     
และน ้าเสีย ตลอดจนการรักษาสภาพป่าชายเลนโดยวธีิการธรรมชาติ 

ปัจจุบนัการด าเนินงานศึกษาวจิยัตามแผนท่ีก าหนดไวไ้ดด้ าเนินการ เรียบร้อยแลว้ และ สามารถ 
สร้างคู่มือส าหรับประยกุตใ์ชเ้พื่อเผยแพร่การศึกษาวจิยัคือ  

 1. การบ าบดัน ้ าเสียดว้ยระบบพื้นท่ีชุ่มน ้ าเทียม  เป็นการบ าบดัน ้ าเสียโดยการท าแปลง  
หรือ ท าบ่อ เพือ่กกัเก็บน ้าเสียท่ีรวบรวมไดจ้ากชุมชนและปลูกพืชน ้าท่ีผา่นการคดัเลือกแลว้ วา่เหมาะสม
ท่ีสุด 2 ชนิด  คือ กกกลม (กกจนัทบูรณ์) (Cyperus Corymbosus Rottb.) และ ธูปฤาษี (Typha 
angustifolia Linn.) ช่วยในการบ าบดัน ้าเสีย โดยมีลกัษณะการใหน้ ้าเสีย 2 ระบบ คือ ระบบปิดเป็นระบบ 
ท่ีใหน้ ้าเสีย ขงัไดใ้นระดบัหน่ึงและมีการระบายน ้ าเสียเติมลงในระบบทุกวนั และระบบเปิด เป็นระบบ 
ท่ีให้น ้ าเสียลงสู่ระบบบ าบดัอย่างต่อเน่ือง  น ้ าเสียใหม่เขา้ไปดนัน ้ าเสียท่ีผ่านการบ าบดัออกจากระบบ 
ให้ไหลลน้ทางระบายน ้ าหรือทางระบบท่อใตดิ้นสู่แหล่งน ้ าธรรมชาติ  ซ่ึงมีระยะเวลาในการพกัน ้ าเสีย  
1 วนั และพืชท่ีปลูกสามารถตดัออกเพื่อน าไปใชป้ระโยชน์ได ้

 2. การบ าบดัน ้ าเสียด้วยระบบพืชกรองน ้ าเสีย  เป็นการบ าบดัน ้ าเสียโดยการท าแปลง    
หรือท าบ่อเพื่อกกัเก็บน ้าเสียท่ีรวบรวมไดจ้ากชุมชนและปลูกพืชท่ีผา่นการคดัเลือกวา่เหมาะสม  3 ชนิด
คือ ธูปฤาษี กกกลม (กกจนัทบูรณ์) และ หญา้แฝก  อินโดนีเซียช่วยในการบ าบดัน ้ าเสียโดยมีลกัษณะ
การให้น ้ าเสีย  คือ ระบบท่ีให้น ้ าเสียขงัไว ้ 5 วนั และปล่อยทิ้งไวใ้ห้แห้งอีก 2 วนั และระบายน ้ าท่ีผา่น 
การบ าบดัออกจากระบบโดยปล่อยระบายน ้ าสู่แหล่งน ้ าธรรมชาติและพืชท่ีปลูกสามารถตดัออกเพื่อ
น าไปใชป้ระโยชน์ได ้

 3. การบ าบดัน ้าเสียดว้ยระบบบ าบดัน ้าเสีย  เป็นระบบบ าบดัแบบพึ่งพาธรรมชาติโดยอาศยั 
จุลินทรียย์่อยสลายสารอินทรียใ์นน ้ าเสียและการเติมออกซิเจนจากการสังเคราะห์แสงของแพลงตอน  
ในน ้ าเสีย ซ่ึงในการออกแบบสามารถรองรับน ้ าเสียได ้4,500-10,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวนั โดยมีบ่อ
บ าบดัน ้ าเสีย จ านวน  5 บ่อ  ประกอบดว้ย  บ่อตกตะกอน 1 บ่อ  บ่อผึ่ง 3 บ่อ  และบ่อปรับสภาพ 1 บ่อ 
ซ่ึงคุณภาพน ้าท่ีผา่นการบ าบดั อยูใ่นเกณฑม์าตรฐานน ้าทิ้งชุมชน 

 4. การบ าบดัน ้าเสียดว้ยระบบหญา้กรองน ้าเสีย  เป็นการบ าบดัโดยการท าแปลง หรือท าบ่อ 
เพื่อกกัเก็บน ้ าเสียท่ีรวบรวมไดจ้ากชุมชนและปลูกหญา้ อาหารสัตวท่ี์ผ่านการคดัเลือกว่าเหมาะสม        
3  ชนิด ช่วยในการบ าบดั คือ หญา้สตาร์ (Cynodon plectostachyus) หญา้คาลลา (Letpochloa fusca) 
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และหญา้ โคสครอส (Sporobolus virginicus) มีลกัษณะการให้น ้ าเสีย คือ ระบบท่ีให้น ้ าเสีย ขงัไว ้5 วนั 
และปล่อยทิ้งไวใ้หแ้หง้ 2 วนั และระบายน ้าท่ีผา่นการบ าบดัออกจากระบบ  โดยปล่อยระบายน ้ าสู่แหล่ง
น ้าธรรมชาติและหญา้เหล่าน้ีสามารถตดัออกน าไปใชเ้ล้ียงสัตวไ์ด ้

 5. การบ าบดัน ้ าเสียด้วยระบบแปลงพืชป่าชายเลน  เป็นการบ าบดัโดยการท าแปลง        
เพื่อกกัเก็บน ้ าทะเลและน ้ าเสียท่ีรวบรวมไดจ้ากชุมชนและปลูกป่าชายเลน ด้วยพนัธ์ุไม ้2 ชนิด คือ      
ตน้โกงกางและตน้แสม  เพื่อช่วยในการบ าบดัอาศยัการเจือจางระหว่างน ้ าทะเลกบัน ้ าเสีย  สามารถ 
น าไปประยกุต ์ใชก้บัชุมชนหรือกิจการเพาะเล้ียงกุง้ท่ีมีพื้นท่ีติดอยูก่บัป่าชายเลนไดโ้ดยไม่จ  าเป็น ตอ้งมี
การก่อสร้างแปลงพืชป่าชายเลน  แต่จะต้องมีบ่อพกัน ้ าเสียไวร้ะยะหน่ึงและท าการระบายน ้ าเสีย 
เหล่านั้น สู่พื้นท่ีป่าชายเลนท่ีมีอยู ่ในขณะท่ีน ้าทะเลข้ึนสูงสุดซ่ึงจะเป็นการบ าบดัน ้าเสียไดใ้นระดบัหน่ึง 

  6. การท าปุ๋ยหมกัจากขยะโดยการฝังกลบในกล่องคอนกรีต  จากการศึกษาวิจยั และ พฒันา 
ในพื้นท่ีโครงการ ไดเ้ทคโนโลยกีารจดัการขยะมูลฝอยชุมชน โดยวิธีการท าปุ๋ยหมกัจากขยะ ดว้ยการใช้
กล่องและบ่อคอนกรีตโดยอาศยัหลกัการธรรมชาติช่วยธรรมชาติและเหมาะสมกบัการน าไปประยุกตใ์ช ้
ไดก้บัชุมชนและตามครัวเรือน กล่องหรือบ่อคอนกรีตท่ีใชใ้นการหมกัขยะสามารถiองรับขยะได ้ดงัน้ี  

1) กล่องคอนกรีต ขนาดกวา้ง 2.00 เมตร ยาว 3.00 เมตร สูง 1.50 เมตร สามารถหมกัปุ๋ย 
จากขยะไดสู้งสุดเท่ากบั 6 ลูกบาศกเ์มตร หรือ 2,000 กิโลกรัม (2 ตนั) 

2) บ่อคอนกรีต ขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลาง 1.00 เมตร สูง 1.50 เมตร สามารถหมกัปุ๋ย 
จากขยะไดสู้งสุด 1 ลูกบาศเมตร หรือ 330 กิโลกรัม 

  7. แนวทางการจ าแนกรูปแบบทางสังคม การประชาสัมพนัธ์และส่ิงแวดล้อมศึกษา
เทคโนโลยีตามแนวพระราชด าริ  ซ่ึงจากการศึกษาวิจยัสามารถแบ่งลกัษณะของชุมชนเป็น 5 กลุ่ม       
คือชุมชนเกษตรกรรม  ชุมชนพานิชยกรรม  ชุมชนอุตสาหกรรม  ชุมชนท่องเท่ียวและนันทนาการ   
และชุมชนผสม  โดยจะท าให้นักประชาสัมพันธ์และนักส่ิงแวดล้อมศึกษาสามารถวางแผน
ประชาสัมพนัธ์และใหค้วามรู้เทคโนโลยกีารก าจดัขยะและบ าบดัน ้าเสียไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 
4.2.2   ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ   ต าบลเขาหินซ้อน  

อ าเภอพนมสารคาม  จังหวดัฉะเชิงเทรา 
พระราชด าริ พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัไดพ้ระราชทานพระราชด าริ ณ ศูนยศึ์กษาการพฒันา

เขาหินซอ้นอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ เม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2540 สรุปไดด้งัน้ี 
 1. พฒันาศูนยฯ์ ใหเ้ป็นศูนยก์ลางการเรียนรู้อยา่งมีประสิทธิภาพโดยใหก้ารพฒันาแหล่งน ้ า  

ปรับปรุงบ ารุงดิน  ปรับแผนการผลิตของเกษตรกรในหมู่บา้นรอบศูนยฯ์ รวมถึงการท าบญัชีพื้นฐานให้
มากข้ึน  
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 2. ให้น าวิธีการแกปั้ญหาดินเปร้ียวจดั ท่ีไดผ้ลแลว้มาใชก้บัพื้นท่ีดินเปร้ียวท่ีบางคลา้และ
สาธิตตามแนวทฤษฎีใหม่ 

 3. ใหศู้นยศึ์กษาฯ เป็นสถานท่ีท าการศึกษาผสมพนัธ์ุพืชเพิ่มข้ึนอีกกิจกรรมหน่ึง  เพื่อสร้าง
พนัธ์ุพืชชนิดใหม่ท่ีมีคุณภาพดีเป็นท่ีแพร่หลายสืบไป  

 4. ใหมี้ศูนยศิ์ลปาชีพฝึกหดัอาชีพพื้นบา้น การจกัสาน ทอผา้ ฯลฯ  
               5. จดัตั้งกลุ่มสหกรณ์ของแต่ละหมู่บา้น และมีการเช่ือมโยงระหวา่งหมู่บา้น รอบศูนยฯ์ 
               6. จดัท่ีดินในรูปแบบของสิทธิท ากิน สทก.1, สทก.2, สทก.3  

ทีต่ั้งศูนย์ศึกษาการพฒันาเขาหินซ้อนอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ  ณ ต าบลเขาหินซ้อน อ าเภอ
พนมสารคาม  จงัหวดัฉะเชิงเทรา  ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 100 กิโลเมตร ทางทิศตะวนัออก
อยูบ่นฝ่ังขวาของถนนสายฉะเชิงเทรา – กบินทร์บุรี ตามทางหลวงแผน่ดินสาย 304 ห่างจากท่ีว่าการ
อ าเภอพนมสารคาม ประมาณ 15 กิโลเมตร  

 4.2.2.1  การด าเนินงานของศูนย์ศึกษาการพฒันาเขาหินซ้อนอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 
 1) การฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้  การด าเนินงานดา้นทรัพยากรป่าไมข้องศูนย์ฯ  มีการแบ่ง

ลกัษณะงานเป็น  3  ส่วนใหญ่ๆ ดว้ยกนั  กล่าวคือ สวนรุกขชาติสมเด็จพระป่ินเกลา้  สวนพฤษศาสตร์
เขาหินซอ้น  และงานเพาะช ากลา้ไม ้

 -  สวนรุกขชาติสมเด็จพระป่ินเกล้า  ด าเนินการบ ารุงรักษาพนัธ์ุไมเ้ดิมและปลูกไม้ท่ี 
มีค่าหายากและไมมี้ค่าทางเศรษฐกิจ ในพื้นท่ีสวนรุกขชาติสมเด็จพระป่ินเกล้า รวมทั้งจดัสวนและ
ตกแต่งสถานท่ีใหส้วยงามเหมาะส าหรับใชเ้ป็นท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจ ในพื้นท่ี 200 ไร่ 

 -  งานสวนพฤกษศาสตร์  ด าเนินการบ ารุงรักษาไมเ้ดิมและปลูกเพิ่มเติมในพื้นท่ี
ประมาณ 400 ไร่ โดยปลูกไมว้งศต่์างๆ 12 วงศ ์ คือ วงศส์ัตบรรณ วงศส์ัก วงศขิ์งข่า วงศไ์ทร วงศป์าล์ม 
วงศย์างนา  วงศไ์มแ้ค  วงศสี์เสียด  วงศม์ะเกลือ  วงศส์ะเดา และวงศก์ลว้ยไม ้ ไดมี้การท าสวนสมุนไพร
ข้ึนในปี พ.ศ. 2527 และในปี 2540 เปิดบริการอบสมุนไพรให้บริการแก่บุคคลทัว่ไป รวบรวมพืช
สมุนไพรไวม้ากกวา่ 460 ชนิด  ปรับปรุงขยายพื้นท่ีปลูกพนัธ์ุไมป้ระมาณ 1,000 หมายเลข  รวบรวม
พนัธ์ุไมป่้าหายากในภาคตะวนัออก  ส ารวจเก็บพนัธ์ุไมแ้ละเห็ดรา 300  ตวัอย่าง พร้อมทั้งบนัทึกชีพ
ลกัษณ์วงศ ์กลว้ยไม ้และวงศไ์ทร 

 -  งานเพาะช ากล้าไม้  ด าเนินการเพาะกลา้ไมแ้ละปลูกป่า สาธิตโดยมีไม ้5 ชนิด คือ 
กระถินณรงค์  กระถินยกัษ ์ สนทะเล  สนประดิพนัธ์  และยคูาลิปตสั  พื้นท่ี 50 ไร่ และปลูกป่าเพิ่มเติม
ในพื้นท่ีศูนยฯ์ และในพื้นท่ีส่วนพระองค ์อีกทั้งด าเนินการผลิตไมเ้พื่อแจกจ่ายประชาชนทัว่ไป ปีหน่ึง ๆ 
กวา่ 500,000 กลา้ ในปี 2540 จนถึงปัจจุบนั งานเพาะช ากลา้ไมผ้ลิตกลา้ไมเ้พื่อส่งเสริมโครงการปลูกป่า
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ถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ อีกโครงการหน่ึง  ในส่วนพื้นท่ีหมู่บา้นรอบศูนยฯ์ ไดมี้การให้ความรู้ทั้งดา้น 
การพฒันา อนุรักษป่์าไม ้และบริการกลา้ไมเ้พื่อปลูกในพื้นท่ีหวัไร่ปลายนาแก่เกษตรกร 

 2) การฟ้ืนฟูทรัพยากรแหล่งน ้า   พฒันาแหล่งน ้ าโดยสร้างอ่างเก็บน ้ าตามพระราชด าริ
ไปแลว้ทั้งส้ิน 9 แห่ง ดงัน้ี  

 (1) อ่างเก็บน ้าหว้ยเจก๊ ขนาดความจุ 120,000 ลูกบาศกเ์มตร  
 (2) อ่างเก็บน ้าหว้ยแยก ขนาดความจุ 9,000 ลูกบาศกเ์มตร  
 (3) อ่างเก็บน ้าหว้ยส าโรงใต ้ขนาดความจุ 625,000 ลูกบาศกเ์มตร  
 (4) อ่างเก็บน ้าหว้ยมนัปลา ขนาดความจุ 250,000 ลูกบาศกเ์มตร  

 (5) อ่างเก็บน ้าหว้ยแยกฝ่ังซา้ยหว้ยน ้าโจนตอนล่าง ความจุ 1,970,000 ลูกบาศกเ์มตร 
 (6) อ่างเก็บน ้าหว้ยส าโรงเหนือตอนบนขนาดความจุ 608,000 ลูกบาศกเ์มตร  
 (7) อ่างเก็บน ้าหว้ยส าโรงเหนือตอนล่างเป็นงานก่อสร้างท านบดิน  
 (8) อ่างเก็บน ้าหว้ยน ้าโจนตอนบนขนาดความจุ 1,800,000 ลูกบาศกเ์มตร  
 (9) อ่างเก็บน ้าหว้ยแยก 2 ขนาดความจุ 110,000 ลูกบาศกเ์มตร  

 นอกจากน้ี ยงัมีกิจกรรมอ่ืนๆ ได้แก่ การขุดลอกคลองส่งน ้ า ซ่อมแซมระบบส่งน ้ า 
ปรับปรุงคลองส่งน ้า  ส่งน ้าช่วยเหลือพื้นท่ีเพาะปลูกภายในศูนยฯ์ จ านวน 1,720 ไร่ และพื้นท่ีเพาะปลูก
หมู่บา้นรอบศูนยฯ์ จ  านวน 5,080 ไร่ จดัสร้างแหล่งน ้ าประจ าไร่นา ขนาดความจุ 1,260 ลูกบาศก์เมตร
ให้แก่เกษตรกร ซ่ึงด าเนินการตั้งแต่ปี 2530 จนถึงปัจจุบนัรวมทั้งส้ิน 326 บ่อ ขุดบ่อในพื้นท่ี 1,500 ไร่ 
125 บ่อ โดยส่งเสริมการปลูกหญา้แฝกขอบบ่อน ้า เพื่อป้องกนัการพงัทลายของดิน  

 3) การฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรดิน สภาพดินโดยทัว่ไปของต าบลเขาหินซ้อน         
มีลกัษณะเป็นดินทราย  ซ่ึงเกิดการชะลา้งพงัทลายของหนา้ดิน  ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ เน่ืองจาก  
การบุกเบิกป่าท่ีอุดมสมบูรณ์ เพื่อปลูกออ้ย มนัส าปะหลงั ยูคาลิปตสั  ติดต่อกนัเป็นระยะเวลานาน        
ท าให้ดินแปรสภาพเป็นดินทรายจดัเกิดปัญหาดินเส่ือมโทรม  ตั้งแต่ปี 2530 เป็นตน้มา ไดด้ าเนินการ
ส ารวจวางแผนการใช้ประโยชน์ท่ีดิน  วางระบบอนุรักษ์ดินและน ้ า  เพื่อป้องกนัการชะลา้งพงัทลาย  
ของหนา้ดิน โดยจดัท าในแต่ละปีเป็นหมู่บา้นๆ ในพื้นท่ี 1,500 ไร่  กิจกรรมต่างด าเนินการประกอบดว้ย 
จดัท าท่อส่งน ้ า 20 แห่ง การสร้างทางล าเลียงในไร่นา  48,996  เมตรจดัท าท่อลอกระบายน ้ า 91 แห่ง 
ปรับรูปแบบแปลงนา 2,315 ไร่ จดัสร้างอาคารแบ่งน ้ า 13 แห่ง จดัท าฝายกกัเก็บน ้ า 6 แห่ง จดัระบบ
อนุรักษดิ์นและน ้ าดว้ยการท าคนัดินและใชแ้นวหญา้แฝก 108,442 กิโลเมตร  ซ่ึงศูนยฯ์ ด าเนินการผลิต
หญา้แฝก  เพื่อแจกจ่ายแก่เกษตรกรในปีหน่ึงๆ กวา่  6 ลา้นกลา้  ส่งเสริมการท าปุ๋ยหมกั ปุ๋ยคอกและ ปุ๋ย
พืชสด  มีการสาธิตการท าปุ๋ยหมกัพร้อมทั้งเพิ่มพูนความรู้ในการพฒันาท่ีดิน โดยการจดัฝึกอบรมแก่
เกษตรในหมู่บา้นรอบศูนยฯ์ 
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 4) การเกษตร  
 (1) สาธิตการปลูกผกัอนามยัและผกัปลอดสารพิษในโรงเรือนกนัแมลงแบบถาวร 
สาธิตการท าฟาร์มแบบผสมผสาน  แนะน าถ่ายทอดเทคโนโลยกีารเกษตรแผนใหม่ท่ีเหมาะสมกบัสภาพ
พื้นท่ี  
 (2) การทดสอบพนัธ์ุขา้ว เช่น ขา้วหอมมะลิ 105  พนัธ์ุหอมสุพรรณ  คลองหลวง 1 
ชยันาท 1  โดยพนัธ์ุท่ีแนะน าใหเ้กษตรกรปลูกคือพนัธ์ุหอมสุพรรณ  
 (3) การทดสอบพืชสมุนไพรต่างๆ เช่น มะขามป้อม  ตะไคร้หอม  หางไหลขาว    
สบู่ด า  กระเจ๊ียบ  เพื่อศึกษาสรรพคุณและมีการทดสอบผลผลิตได ้ 
 (4) การฝึกปฏิบติัการผลิตการเพาะเห็ด เช่น เห็ดฟาง, เห็ดนางฟ้า และเห็ดนางรม 
โดยผลผลิตท่ีได้จดัส่งเป็นอาการกลางวนัเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านช าขวาง โรงเรียนเขาหินซ้อน
โรงเรียนสวา่งศรัทธาธรรม  โรงเรียนวดันานอ้ย  
 (5)  การทดสอบพันธ์ุพืชสวน เ ช่น มะม่วงหิมพานต์ จากการศึกษาพบว่า             
พนัธ์ุหินซอ้น 30 – 1  ใหผ้ลผลิตสูงสุดและคุณภาพเมล็ดดีเท่ากบัพนัธ์ุรับรอง (ศก. 60-1)  
 (6) ศึกษาทดสอบพนัธ์ุยางพาราได้ปลูกสร้างสวนยางในพื้นท่ีแห้งแล้งทดสอบ  
พนัธ์ุยาง  4  พนัธ์ุพบวา่พนัธ์ุ  PRIM 600  เจริญเติบโตดีท่ีสุด  การทดสอบพนัธ์ุยางในพื้นท่ีแห้งแลง้  
โดยใชพ้นัธ์ุ GT 1 พบวา่ยางอาย ุ5 ปี  มีเส้นรอบล าตน้ท่ีระดบั 100 ซม. สูงจากพื้นดินไดเ้ฉล่ีย 47 ซม.  
 (7) การศึกษาทดสอบมาคาเดเมีย  พบวา่สามารถเจริญเติบโตไดดี้ แต่ไม่ออกดอกผล
เน่ืองจากฤดูหนาวอุณหภูมิต ่าไม่เพียงพอ  

 5) ส่งเสริมการเลีย้งสัตว์บริเวณลุ่มน า้โจน  
 งานประมง  ด าเนินการสาธิตการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ าในกระชงั  ไดแ้ก่  การเล้ียงกบ 

ในกระชงั  สาธิตการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ าในบ่อ  สาธิตการเพาะเล้ียงสัตวพ์นัธ์ุปลาสวยงาม  เช่น ปลากดั 
หางนกยงู ปลาสอด ปลาทอง ซ่ึงสามารถน าไปประกอบเป็นอาชีพได ้ การสาธิตการเพาะพนัธ์ุไรแดง  
ซ่ึงเป็นอาหารของลูกปลาท่ีมีขนาดเล็กเป็นจุดเร่ิมตน้ของการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้า 
                           งานปศุสัตว์ ส่งเสริมการเล้ียงสัตว ์ไดแ้ก่ โคเน้ือ ไก่ เป็ด สุกร และกวาง ส่งเสริม
การปลูกพืชอาหารสัตว ์ การผลิตฟางปรุงแต่ง และบริการตรวจสุขภาพสัตวแ์ก่เกษตรกรในหมู่บา้น 
รอบศูนยฯ์  

 6) โครงการการบริหารจัดการที่ดินเพื่อการเกษตร “ทฤษฎีใหม่”  ด าเนินการสาธิต
เก่ียวกบังานทฤษฎีใหม่พื้นท่ีบา้นเกษตรกรตวัอย่างบริเวณทา้ยอ่างเก็บน ้ าตวัท่ี 12 (อ่างห้วยเจ๊ก) พื้นท่ี  
10 ไร่  พื้นท่ีนอ้มเกลา้ฯ ถวายบา้นธารพูด ต าบลบา้นซ่อง อ าเภอพนมสารคาม พื้นท่ี 33 ไร่ และพื้นท่ี
บา้นเกษตรกรในหมู่บา้นรอบศูนยฯ์ จ  านวน  5  ราย ซ่ึงด าเนินการพฒันาแหล่งน ้ า  จดัสร้างแบบอยา่ง
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ตามแนวทางทฤษฎีใหม่ในการจดัสรรท่ีดิน ใหเ้หมาะสมกบัการท าการเกษตรผสมผสาน ท าให้เกษตรกร
มีรายไดต้ลอดปี 

 7) งานพฒันาคุณภาพชีวติ  
 งานส่งเสริมสหกรณ์  ด าเนินการให้บริการสีขา้ว ส่งเสริมดา้นเงินกูแ้ก่สมาชิกสหกรณ์ 

จดัหาสินคา้มาจ าหน่ายแก่สมาชิก จดัฝึกอบรมการแปรรูปผลผลิตเพื่อจ าหน่าย   ส่งเสริมพฒันาอาชีพ
ดา้นการปลูกพืชเล้ียงสัตว ์ และรับฝากขา้วเปลือกเพื่อเก็บรักษาในยุง้ฉาง 

 งานพฒันาชุมชน ส่งเสริมหตัถกรรมพื้นบา้น โดยใชป้ระโยชน์จากหญา้แฝก สร้างลาน
ฝึกซ้อมและเล่นกีฬาประจ าหมู่บา้น  จดัฝึกอบรมกลุ่มอาชีพต่างๆ จดัอบรมค่ายเยาวชน และจดักลุ่ม  
ออมทรัพยเ์พื่อการผลิต  

 8) การส่งเสริมการศึกษา  วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา เปิดสอนหลกัสูตร
ประกาศนียบตัรวิชาชีพและประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาเกษตรกรรม พาณิชยกรรม       
ซ่ึงกิจกรรมของท่ีนอกเหนือจากการจดัการเรียนการสอน ไดแ้ก่ การจดัการอบรมวิชาชีพเกษตรกรรม
ระยะสั้น  วชิาชีพเกษตรกรรมเคล่ือนท่ีใหแ้ก่เกษตรกรท่ีสนใจทัว่ไป  

 4.2.2.2  ผลการด าเนินงานสนองพระราชด าริ 
 งานขยายผลการด าเนินงานไปสู่พื้นท่ีรอบศูนย์ศึกษาฯ เป็นงานท่ีท ามาอย่างต่อเน่ือง      

โดยในปี 2544  ไดเ้นน้งานขยายผลการอนุรักษดิ์นและน ้ าให้แก่เกษตรกรในพื้นท่ีหมู่บา้นรอบๆ ศูนยฯ์  
จ  านวน 15 หมู่บา้นไปแล้วจ านวน  495 ราย และในปี 2544 น้ี ได้ขยายผลไปสู่เกษตรกรเพิ่มอีก         
โดยแบ่งเป็นงานดงัน้ี 

 งานพืชสมุนไพร 23 ราย  
 งานขดุสระน ้าประจ าไร่นา 100 ราย  
 งานส่งเสริมเกษตรผสมผสาน 68 ราย  
 ส่งเสริมใหท้ าปุ๋ยพืชสด 40 ราย  

  ในการด าเนินโครงการขยายผลน้ี ไดเ้พิ่มการปรับปรุงบ ารุงดินให้แก่เกษตรกร การจดัท า
แปลงไร่นาสวนผสม  แปลงเกษตรผสมผสานหรือแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชด าริ  การขุด
สระเก็บน ้าในท่ีดินเนน้การใชป้ระโยชน์จากท่ีดินใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 

  งานประชาสัมพนัธ์ เผยแพร่ผลงานของศูนยไ์ปสู่ผูส้นใจเขา้เยีย่มชมโครงการซ่ึงในปี 2544 
มีประชาชนให้ความสนใจเขา้เยี่ยมชมการด าเนินการของศูนยฯ์ ในรูปของหมู่คณะต่างๆ  เป็นจ านวน
มากกวา่ 30,000 คน 

  ดา้นบริการวชิาการและการสาธิตถ่ายทอดเทคโนโลยแีละความรู้ดา้นต่างๆ อาทิ  การสาธิต
การท าการเกษตรตามแนวพระราชด าริทฤษฎีใหม่ และแนวทางการเกษตรย ัง่ยืน สาธิตการเพาะเล้ียง
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สัตวน์ ้ าและการประกอบอาชีพทางดา้นการประมง ตลอดจนปศุสัตว์ งานสาธิตการทอเส่ือ การทอผา้ 
และการจดัสานหญา้แฝกเพื่อเป็นอาชีพเสริม และการฝึกอบรม/ถ่ายทอดเทคโนโลยีในการตรวจสอบดิน 
ปรับปรุงดิน ฯลฯ แก่ผูน้ าเกษตรกร (หมอดินอาสา) เป็นตน้  

 
 4.2.3  โครงการแก้มลงิอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ  
 แก้มลิง  :  มาตรการผ่อนวิกฤติน ้าท่วมจากแนวพระราชด าริ   ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว ทรงตระหนกัถึงภยัท่ีร้ายแรงของวิกฤติน ้ าท่วมกรุงเทพฯ และทรงมี
พระราชด าริในการแกไ้ขปัญหาเพื่อผอ่นคลายทุกขเ์ข็ญของพสกนิกรหลายประการ อาทิ การเร่งระบาย
น ้ าออกสู่ทะเล โดยผา่นแนวคลองทางฝ่ังตะวนัออกของกรุงเทพฯ ให้มีพื้นท่ีสีเขียวเพื่อกนัการขยายตวั
ของเมืองและเพื่อแปรสภาพให้เป็นทางระบายน ้ าเม่ือถึงฤดูน ้ าหลาก  ก่อสร้างระบบป้องกนัน ้ าท่วม 
ขยายทางน ้ าหรือเปิดทางระบายน ้ าในจุดเส้นทางคมนาคมส าคญั  ไดแ้ก่  ทางหลวง และทางรถไฟ
ประการสุดท้ายคือ การสร้างพื้นท่ีรับน ้ าหรือแก้มลิงเพื่อเก็บกักน ้ าไว้ชั่งคราวก่อนระบายลงสู่             
ทางระบายน ้าหลกั 
 โครงการแกม้ลิง คือการจดัให้มีสถานท่ีเก็บกกัน ้ าตามจุดต่างๆ ในกรุงเทพฯ เพื่อท าหน้าท่ี     
เป็นบึงพกัน ้ าให้หน้าน ้ า โดยรองรับน ้ าฝนไวช้ั่วคราวก่อนท่ีจะระบายลงทางระบายน ้ าสาธารณะ    
ฉะนั้น เม่ือฝนตกน ้ าฝนจึงไม่ไหลลงสู่ทางระบายน ้ าในทนัทีแต่จะถูกขงัไวใ้นพื้นท่ีพกัน ้ า รอเวลาให้
คลองต่างๆ ซ่ึงเป็นทางระบายน ้ าหลกัพร่องน ้ าพอจะรับน ้ าได ้ จึงค่อยๆ ระบายน ้ าลง  เป็นการช่วยลด
ปัญหาน ้าท่วมขงัไดใ้นระดบัหน่ึง 
     นอกจากวตัถุประสงค์เพื่อการระบายน ้ าแล้ว  แนวพระราชด าริแก้มลิงจึงผสานแนวคิด           
ในการอนุรักษน์ ้าและส่ิงแวดลอ้มเขา้ไปดว้ย  กล่าวคือ  เม่ือน ้ าท่ีถูกเก็บกกัไวถู้กส่งเขา้ไปในคลองต่างๆ 
ก็จะไปบ าบดัเจือจางน ้าเน่าเสียในคลองเหล่าน้ีใหเ้บาบางลงแลว้ในท่ีสุดก็จะผลกัน ้ าเน่าเสียท่ีเจือจางแลว้
ลงสู่ทะเล 

 4.2.3.1  การจัดหาและการออกแบบแก้มลงิเพือ่ชะลอน า้ท่วม 
 วตัถุประสงค์หลกัของการด าเนินการ ให้มีการชะลอน ้ าหรือพื้นท่ีเก็บกกัน ้ าก็เพื่อลดหรือ

ชะลออตัราการไหลของน ้ าผิวดินท่ีเกิดจากการไหลท่ีเพิ่มข้ึน โดยการใช้พื้นท่ีระบายน ้ าก่อนปล่อยให้
ไหลลงสู่ระบบระบายน ้ าสาธารณะ  ในการพิจารณาออกแบบพื้นท่ีชะลอน ้ าหรือพื้นท่ีเก็บกกัน ้ า จะตอ้ง
ทราบปริมาตรน ้ าผิวดินท่ีจะเก็บกักและอตัราการไหลผิวดินท่ีมากท่ีสุดท่ีจะยอมให้ปล่อยออกได ้  
ในช่วงเวลาฝนตก  ปริมาตรท่ีเก็บกกัควรจะเป็นปริมาตรน ้ าท่ีเพิ่มข้ึนเม่ือพื้นท่ีระบายน ้ าไดรั้บการพฒันา
แลว้  
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 ในการจดัหาพื้นท่ีแกม้ลิง ท่ีส าคญัท่ีสุดของการจดัหาพื้นท่ีชะลอน ้ าหรือพื้นท่ีเก็บกกัน ้ า  
คือจะตอ้งพยายามจดัหาพื้นท่ีเก็บกกัให้พอเพียงเพื่อท่ีจะไดค้วบคุมอตัราการไหลออกจากพื้นท่ีชะลอ  
น ้ าเหนือ  พื้นท่ีเก็บกกัน ้ าไม่ให้เกินอตัราการไหลออกท่ีมากท่ีสุดท่ีจะไม่ก่อให้เกิดปัญหาการท่วมขงั   
ในระบบระบายน ้าสาธารณะหรือพื้นท่ีต ่า 

 ส านักการระบายน ้ าได้ด าเนินการจดัหาพื้นท่ีรองรับและเก็บกกัน ้ าเพื่อป้องกนัน ้ าท่วม 
(แกม้ลิง) เพือ่เพิ่มประสิทธิภาพของการระบายน ้าในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร โดยใชเ้ก็บกกัน ้ าฝนชัว่คราว
ก่อนระบายลงระบบระบายน ้ าสาธารณะ  ซ่ึงในชั้นแรกจะท าการจดัหาพื้นฝ่ังพระนครโดยมีเป้าหมาย 
ในการจดัหาพื้นท่ีเก็บกกัน ้าปริมาตร 13 ลา้นลูกบาศกเ์มตร 

 ปัจจุบนัส านกัการะบายน ้ าไดจ้ดัหาพื้นท่ีแกม้ลิงไดจ้  านวน 20 แห่ง และมีความสามารถ  
ในการเก็บกกัน ้ าได้  10,062,525 ลบ.ม.  ส่วนในพื้นท่ีทางด้านฝ่ังธนบุรีจะมีคลองเป็นจ านวนมาก      
โดยคลองส่วนใหญ่เห็นคลองตามแนวตะวนัออกตะวนัตก  ซ่ึงระบายน ้ าออกทางดา้นแม่น ้ าเจา้พระยา 
แต่ในช่วงฤดูน ้ าหลากจากทางเหนือน ้ าในแม่น ้ าเจา้พระยาจะมีระดบัสูงข้ึน  จึงควรใชค้ลองหลกัท่ีมีอยู่
นั้นเป็นแกม้ลิง โดยท าการสร้างสถานีสูบน ้ าและประตูระบายน ้ าเพิ่มเติมเพื่อช่วยในการเก็บกกัและ
ระบายน ้าออกสู่ทะเล 

 4.2.3.2  ประเภทและขนาดของแก้มลงิ 
 1) แกม้ลิงขนาดใหญ่ ( Retarding Basin) คือ สระน ้ าหรือบึงขนาดใหญ่ ท่ีรวบรวม

น ้าฝนจากพื้นท่ีบริเวณนั้นๆโดยจะกกัเก็บไวเ้ป็นระยะเวลาหน่ึงก่อนท่ีจะระบายลงสู่ล าน ้ า   การจดัสร้าง
พื้นท่ีชะลอน ้าหรือพื้นท่ีเก็บกกัน ้าจะมีหลายประเภท คือ  เข่ือน  อ่างเก็บน ้า ฝาย ทุ่งเกษตรกรรม  เป็นตน้ 
ลกัษณะส่ิงก่อสร้างเหล่าน้ีจะมีจะมีวตัถุประสงค์อ่ืนประกอบดว้ย  เช่น เพื่อการชลประทาน เพื่อการ-
ประมง เป็นตน้ 

 2) แกม้ลิงขนาดกลาง  เป็นพื้นท่ีชะลอน ้ าท่ีมีขนาดเล็กกวา่  ไดมี้การก่อสร้างในระดบั
ลุ่มน ้า  ส่วนใหญ่จะเป็นพื้นท่ีธรรมชาติ เช่น หนอง บึง คลอง เป็นตน้ 

 3) แกม้ลิงขนาดเล็ก (Regulating Reservoir)  คือแกม้ลิงท่ีมีขนาดเล็กกวา่  อาจเป็นพื้นท่ี
สาธารณะ สนามเด็กเล่น ลานจอดรถ หรือสนามในบา้น ซ่ึงต่อเขา้กบัระบบระบายน ้าหรือคลอง 

 แกม้ลิงท่ีอยูใ่นพื้นท่ีเอกชน เรียกวา่ “แกม้ลิงเอกชน“ ส่วนท่ีอยูใ่นพื้นท่ีของราชการและ
รัฐวสิาหกิจจะเรียกวา่ “แกม้ลิงสาธารณะ” 

 4.2.3.3  ความจ าเป็นในการด าเนินโครงการแก้มลงิ 
 1) การเปล่ียนแปลงการใชท่ี้ดิน  จากลกัษณะธรรมชาติมาเป็นพื้นท่ีพฒันา โดยเฉพาะ

อยา่งยิง่พื้นท่ีของกรุงเทพมหานคร  ท าใหป้ริมาณและอตัราการไหลสูงสุดของน ้าผวิดินในพื้นท่ีเพิ่มข้ึน 
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 2) ปริมาตรและอตัราการไหลของน ้ าผิวดินท่ีเพิ่มข้ึนของพื้นท่ีทึบน ้ า  ซ่ึงจะก่อให้เกิด
ปัญหาน ้ าท่วมทางดา้นทา้ยน ้ าหรือท่ีต ่าเพิ่มมากข้ึน  ปัญหาน ้ าท่วมท่ีเกิดข้ึนจึงขยายตวัเพิ่มข้ึนไปทาง 
ดา้นเหนือน ้า 

 3) ขนาดของคลองและความจุเก็บกกัทางระบายน ้ าเป็นประการส าคญั  เพราะมีขนาด
เล็กกว่าความสามารถในการรองรับปริมาณและอตัราการไหลสูงสุดของน ้ าผิวดินท่ีเพิ่มข้ึน  เพราะ      
การรุกล ้าคูคลองและพื้นท่ีสาธารณะ 

 
4.2.4  โครงการศูนย์ศึกษาการพฒันาห้วยทรายอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 
พระราชด าริ  พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว ไดพ้ระราชทานพระราชด าริ เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน

2526 ให้พฒันาพื้นท่ีบริเวณพระราชนิเวศน์มฤคทายวนัให้เป็นศูนย์ศึกษาการพฒันาด้านการ-
เกษตรกรรม  โดยการปลูกป่าเพื่อฟ้ืนฟูสภาพป่าไมใ้หก้ลบัอุดมสมบูรณ์ดงัเดิมท าการปลูกพืชชนิดต่าง ๆ 
ควบคู่ไปกับการปลูกป่า  ตลอดจนราษฎรจะได้อาศัยผลผลิตจากป่าและเพาะปลูกพืชชนิดต่างๆ         
โดยไม่เขา้ไปบุกรุกท าลายป่าไมอี้กต่อไป  ตลอดจนการจดัหาแหล่งน ้ าสนับสนุนการปลูกป่าและ      
การเพาะปลูกพืช  จดัระเบียบใหร้าษฎรเขา้อยูอ่าศยัท ากินในพื้นท่ีโครงการอยา่งถูกตอ้งตามหลกัวิชาการ
และสอดคล้องกบัธรรมชาติ  รวมทั้งให้ประชาชนทัว่ไปได้เขา้มาศึกษาดูงานและรับการถ่ายทอด
เทคโนโลยเีพื่อน าไปประยกุตใ์ชใ้หเ้หมาะสมกบัทอ้งถ่ินตนเองต่อไป 
           วนัท่ี 20 เมษายน 2543 พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวทรงพระราชทานพระราชด าริเพิ่มเติม
เก่ียวกบักิจกรรมของศูนยฯ์ ท่ีไดด้ าเนินการไปแลว้ใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน สรุปไดว้า่ 

 1) ปรับปรุงระบบเก็บน ้ าอ่างเก็บน ้ าห้วยตะแปด เพื่อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน และให้
พิจารณาปรับปรุงแกไ้ขเคร่ืองสูบน ้าพลงัน ้าท่ีเส่ือมสภาพ ใหส้ามารถใชก้ารได ้เพื่อช่วยเหลือการปลูกป่า
เปียกบนเขาเสวยกะปิ พร้อมกบัพิจารณาปรับปรุงระบบท่อส่งน ้าระบบภูเขาป่า  

 2) จดัการควบคุมทิศทางการไหลของน ้ าและเบนน ้ า เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายกบัพื้นท่ี
การเกษตร และพื้นท่ีอยูอ่าศยั ของราษฎรหมู่บา้นทา้ยอ่างเก็บน ้าเขากะปุก  

 3) การฟ้ืนฟูระบบนิเวศน์และพื้นท่ีดินเส่ือมโทรม  จะตอ้งด าเนินการควบคู่กนัไปทั้งระบบ
โดยจดัพื้นท่ีสาธิตสภาพก่อน –หลงัการฟ้ืนฟูดินเส่ือมโทรม  ท าการศึกษาพนัธ์ุไมห้ลายชนิด  วา่ชนิดใด
เหมาะสมจากการศึกษาความช้ืนในดินก่อนปลูก โดยเฉพาะตน้ไมเ้ดิมควรรักษาไว ้

 แผนการด าเนินงานสนองพระราชด าริ 
 1. การอนุรักษฟ้ื์นฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  
 2. การขยายผลและถ่ายทอดเทคโนโลยตีามแนวพระราชด าริ  
 3. การส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวติ และสภาพแวดลอ้ม  
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 4. การศึกษาและพฒันาตามแนวพระราชด าริ  
 5. การบริหารโครงการ 
 ผลการด าเนินงานสนองพระราชด าริ 
 1)  แผนงานฟ้ืนฟูและอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

 - งานศึกษาและพัฒนาป่าไม้  :  ตรวจตราดูแลรักษาป่าเดิม ป่าตน้น ้ า ปลูกป่าเสริม
และเพาะช ากลา้ไม ้3 อยา่ง และไมว้งศไ์มย้าง จ านวน 8 สกุล 65 ชนิด  

 - งานอนุรักษ์และฟ้ืนฟูป่าชายเลน : บ ารุงรักษาพื้นท่ีป่าชายเลน  
 - โครงการอนุรักษ์ดินและน า้ : ก่อสร้าง Check Dam จ านวน 20 แห่งบริเวณเขาทอง

และเขาสามพระยา 
 - งานฟ้ืนฟูดินเส่ือมโทรมเชิงอนุรักษ์และนันทนาการ  :  ส ารวจสภาพพื้นท่ีและ

วางแผนฟ้ืนฟูพื้นท่ีดินเค็ม ซ่ึงเป็นพื้นท่ีดินเส่ือมโทรมและรกร้างวา่งเปล่า  บริเวณค่ายพระราม 6 และ
เตรียมกลา้พนัธ์ุไมเ้พื่อปรับเปล่ียนใหเ้ป็นพื้นท่ีสีเขียว  

 - งานอนุรักษ์สัตว์ป่า  ด าเนินการเพาะเล้ียงและขยายพนัธ์ุสัตวป่์าหายาก  ขยายพื้นท่ี
สวนสัตวเ์ปิดและปล่อยสัตวป่์าคืนสู่ธรรมชาติ 

 2)  แผนงานขยายผลและถ่ายทอดเทคโนโลย ี 
 - งานขยายผลการท าการเกษตรแบบผสมผสาน : คดัเลือกเกษตรกรจ านวน 60 ราย 

เพื่อจดัท าแปลงสาธิตและฝึกอบรมวิธีการปลูกพืชปราศจากสารพิษและเกษตรผสมผสานตามแนว
ทฤษฎีใหม่  ตลอดจนพฒันาและขุดคลองแหล่งน ้ าธรรมชาติ จ  านวน 70 ไร่  ในลุ่มน ้ าห้วยใหญ่และ
คลองบางกรานอ้ย  

 - งานแปลงสาธิตและขยายพันธ์ุไม้ผล  : รวบรวมไมผ้ลพนัธ์ุดีและขยายผล
สนบัสนุนเกษตรกรจ านวน 15,000 ตน้ และอบรมเกษตรกรเร่ืองการขยายพนัธ์ุไมผ้ล จ านวน 200 คน  

 3)  แผนงานส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวติและส่ิงแวดลอ้ม  
 - งานเกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน : สนบัสนุนการเล้ียงไก่ไข่ในโรงเรียน จ านวน 2 

โรงเรียน  โรงเรียนละ 200 ตวั และสนบัสนุนการเพาะเห็ดนางฟ้าแก่โรงเรียน 8 โรงเรียน โรงเรียนละ 
1,000 ถุง เพื่อใชเ้ป็นอาหารกลางวนั  

 - งานพัฒนาเดก็ก่อนวัยเรียน : ปรับปรุงศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กและสนบัสนุนอุปกรณ์
การเรียนการสอนและอุปกรณ์เคร่ืองเล่นประจ าศูนยฯ์ 

 - งานช่วยเหลือและแนะน าการเงินการบัญชี : จดัอบรมเกษตรกรหมู่บา้นรอบศูนยฯ์ 
ในเร่ืองการท าบญัชี การลงทุน การใชจ่้ายและการควบคุมการใชเ้งินในครอบครัว จ านวน 90 คน 
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 - งานประกวดบ้านสะอาด  จดัการประกวดบา้นสะอาดประจ าหมู่บา้นในพื้นท่ี
หมู่บา้นรอบศูนยฯ์ 3 ต าบล จ านวน 19 หมู่บา้น  

 4)  แผนงานศึกษาและการพฒันา 
 - งานศึกษาทดลองด้านพืชเพ่ือส่งเสริมอาชีพ   โดยการทดสอบและขยายพนัธ์ุ

ลูกผสมสองชั้นและอนุรักษพ์นัธุกรรมพืชพื้นเมืองและทอ้งถ่ิน พืชพนัธ์ุดี เพื่อสนบัสนุนแก่เกษตรกร
ประกอบดว้ย พริก มะเขือเทศ 

 - งานเพาะเลีย้งและขยายพันธ์ุกบนา และกบบลูฟร๊อก  
 - งานหญ้าแฝก บ ารุงรักษาพื้นท่ีทดลองเดิมและขยายพื้นท่ีทดลองในพื้นท่ีดินดาน 

โดยใชห้ญา้แฝกในการอนุรักษดิ์นและน ้า 
 - งานศึกษาวิจัยปลูกพืชสมุนไพร รวบรวมพนัธ์ุสมุนไพรจากทัว่ประเทศและปลูก

ขยายพนัธ์ุสมุนไพรท่ีคดัเลือกแลว้ 4 ชนิด อนัประกอบดว้ย ขิงเฮา มิ้นท์พนัธ์ุญ่ีปุ่น ดอยดึงหัวขวาน   
และล าโพง และผลิตเป็นตวัยา  

 - งานเพาะและขยายพันธ์ุสัตว์น า้ : ผลิตพนัธ์ุปลาจ านวน 1,200,000 ตวั เพื่อแจกจ่าย
แก่ราษฎรบริเวณพื้นท่ีโครงการ ปล่อยปลาในแหล่งน ้ าบริเวณพื้นท่ีโครงการฯ สนบัสนุนพนัธ์ุปลา     
แก่หน่วยราชการท่ีร้องขอและฝึกอบรมราษฎรดา้นการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้า 

 - งานวิชาการเกษตร (สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี)  
 5)  งานบริหารโครงการ 
 ประสานหน่วยงานต่างๆ ในการปฏิบติังานสนองพระราชด าริ และในปีงบประมาณ 

2544  มีคณะศึกษาดูงานทั้งหมด  363 คณะ จ านวน 28,721 คน (คณะชาวต่างประเทศ 9 จ านวน 395 คน)  
 6)  งานชลประทาน  

- งานปรับปรุงระบบระบายน า้หมู่บ้านไทย - พุทธ  โดยการขุดคลองเพื่อระบายน ้ า
จ  านวน 4 ช่วง ความยาวรวม 3.059 กิโลเมตร พร้อมท่อลอดถนน 

- ปรับปรุงท่อลอดถนนบริเวณอ่างเกบ็น า้ห้วยตะแปด โดยการจดัสร้างบานปิด-เปิดท่อ
ลอดถนนและเสริมถนนรอบอ่างเก็บน ้ าให้มีระดบั +54.000  ม.รทก. เพื่อเพิ่มปริมาณเก็บกกัน ้ าในอ่าง
เก็บน ้าหว้ยตะแปด 

 
4.2.5  ศูนย์ศึกษาการพฒันาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ  อ าเภอดอยสะเกด็  

จังหวดัเชียงใหม่ 
พระราชด าริ  พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวไดพ้ระราชทานพระราชด าริให้จดัตั้งศูนยศึ์กษา  

การพฒันาห้วยฮ่องไคร้อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริข้ึนในบริเวณป่าขุนแม่กวง อ าเภอดอยสะเก็ด  
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จงัหวดัเชียงใหม่  เม่ือวนัท่ี 11 ธนัวาคม 2525 ซ่ึงมีขอบเขตพื้นท่ีโครงการประมาณ 8,500 ไร่ ทั้งน้ีโดยมี
พระราชประสงคท่ี์จะให้เป็นศูนยก์ลางในการศึกษา  ทดลอง  วิจยั  เพื่อหารูปแบบการพฒันาดา้นต่างๆ 
ท่ีเหมาะสมกบัสภาพพื้นท่ีภาคเหนือและเผยแพร่แก่ราษฎรให้สามารถน าไปปฏิบติัไดด้ว้ยตนเองต่อไป
โดยใหท้ าการศึกษาพฒันาป่าไม ้3 อยา่ง 3 วธีิ เพื่อประโยชน์ 4 อยา่ง คือ มีไมใ้ชส้อย  ไมผ้ล ไมเ้ช้ือเพลิง 
ซ่ึงจะอ านวยประโยชน์ในการอนุรักษดิ์นและน ้ า  ตลอดจนความชุ่มช้ืนเอาไว ้ เป็นประโยชน์อยา่งท่ี 4
และอนุรักษพ์ื้นท่ีตน้น ้ าล าธารให้ไดผ้ลอย่างสมบูรณ์เป็นหลกั  ตน้ทางเป็นการศึกษาสภาพพื้นท่ีป่าไม้
ตน้น ้ าล าธาร  และปลายทางเป็นการศึกษาดา้นการประมงตามอ่างเก็บน ้ าต่างๆ ผสมกบัการศึกษาดา้น
การเกษตรกรรม  ดา้นปศุสัตวแ์ละโคนม  และดา้นเกษตรอุตสาหกรรมเพื่อให้เป็นศูนยท่ี์สมบูรณ์แบบ
ก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อราษฎรท่ีจะเขา้มาศึกษากิจกรรมต่างๆภายในศูนย ์ แลว้น าไปใชป้ฏิบติัอยา่งไดผ้ล
ต่อไปดงัมีพระราชด าริว่า  "ให้ศูนยศึ์กษาการพฒันาฯ ท าหนา้ท่ีเสมือนพิพิธภณัฑ์ธรรมชาติท่ีมีชีวิต" 
หรืออีกนยัหน่ึงเป็น "สรุปผลของการพฒันา" ท่ีประชาชนจะเขา้ไปเรียนรู้และน าไปปฏิบติัดว้ยตนเองได ้

 4.2.5.1  ผลการด าเนินงานปี 2542 
 1) งานศึกษาและพฒันาแหล่งน ้ า   ด าเนินงานจดัหาน ้ าสนบัสนุนงานศึกษาและพฒันา

ในดา้นต่างๆ ของศูนยศึ์กษาการพฒันาห้วยฮ่องไคร้ฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพฒันาพื้นท่ีตน้น ้ าล าธาร 
โดยพยายามใช้ประโยชน์จากน ้ าท่ีไหลมาจากยอดเขาลงสู่พื้นท่ีข้างล่างให้ได้ประโยชน์สูงสุด              
ในปีงบประมาณ 2542 ศูนย์ฯ ได้ด าเนินการซ่อมแซมท่อผนัน ้ าจากห้วยแม่ลาย จ านวน 1 แห่ง        
พร้อมซ่อมแซมระบบท่อส่งน ้ าในแปลงเกษตร  ป่าไม้ และปศุสัตว์ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี              
ในส่วนงานบริหารกลุ่มผูใ้ช้น ้ าไดมี้การจดัสรรน ้ าจากอ่างเก็บน ้ าและฝายทดน ้ าเพื่อสนบัสนุนกิจกรรม
การเพาะปลูก การเล้ียงสัตว ์การประมงในพื้นท่ีศูนยฯ์ รวมทั้งเพื่อการอุปโภค - บริโภค ตลอดจน
การเกษตรของราษฎรหมู่บา้นรอบบริเวณศูนยฯ์ และโครงการสาขา จ านวน 22 แห่ง 

  นอกจากน้ีไดด้ าเนินการบูรณะซ่อมแซมถนนลาดยางภายในศูนยฯ์ จ านวน 8 + 600 กม. 
ซ่อมแซมถนนลูกรังตามแนวท่อผนัน ้าหว้ยแม่ลาย-หว้ยฮ่องไคร้ (ทางล าเลียงใหญ่) จ านวน 12 + 300กม.
และบูรณะซ่อมแซมถนนลูกรังในเขตโครงการฯ (ทางล าเลียงยอ่ย) จ านวน 7 + 050 กม.  เพื่อให้สามารถ
ใชเ้ป็นเส้นทางเขา้ไปด าเนินการดูแลอ่างเก็บน ้าระบบส่งน ้าควบคุมการส่งน ้าได ้

 2) งานศึกษาและพฒันาป่าไม ้ ด าเนินการพฒันาป่าไมโ้ดยวิธีบ ารุงป่าธรรมชาติ  มีการ-
ปลูกสร้างสวนป่าใหม่  ปลูกเสริมป่า ช่วยเหลือในการสืบพนัธ์ุตามธรรมชาติของไม้ การสร้างแนว
ป้องกนัไฟป่าเปียกในพื้นท่ีรองรับระบบวนเกษตร  ระบบอุทกวิทยา  นิเวศวิทยา  ตลอดจนการศึกษา 
การอนุรักษ ์และเพาะเล้ียงสัตวป่์าในพื้นท่ีตน้น ้าล าธาร 
               ในปี 2542 ไดด้ าเนินการบ ารุงรักษาแปลงบ ารุงป่าธรรมชาติ 4,000 ไร่ งานสาธิตระบบ
วนเกษตรใหม่ 10 ไร่ งานสาธิตจดัการทุ่งหญา้ป่าไม ้15 ไร่ งานสาธิตการปลูกไมไ้ผ ่10 ไร่ งานเพาะช า
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กลา้ไม ้ โดยไดด้ าเนินการเพาะกลา้ไมด้อก - ไมป้ระดบั 100,000 กลา้ เพาะกลา้ไมโ้ตเร็ว 100,000 กลา้      
เพาะกลา้ไมไ้ผ ่- สมุนไพร 50,000 กลา้ เพื่อแจกจ่ายหน่วยงานราชการและประชาชนทัว่ไป  

  ส่วนงานควบคุมและป้องกันไฟป่าได้ด าเนินการประชาสัมพันธ์ป้องกันไฟป่า           
ใน 2 อ าเภอ 7 ต าบล 46 หมู่บา้น ตลอดจนการประชาสัมพนัธ์ผา่นส่ือต่างๆ ไดจ้ดัฝึกอบรมหลกัสูตร
อาสาสมคัรป้องกนัไฟป่า  และหลกัสูตรเยาวชนอาสาสู้ไฟป่าจ านวน 5 รุ่น ในปีท่ีผา่นมาไดเ้กิดไฟป่าข้ึน
จ านวน 337 คร้ัง พื้นท่ีไดรั้บความเสียหายจากไฟป่าทั้งส้ิน 1,455 ไร่ ซ่ึงสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการ   
หาของป่ามากท่ีสุด  

 การด าเนินงานส่งเสริมราษฎรเพาะเล้ียงและขยายพนัธ์ุสัตว์ป่า ได้มีการฝึกอบรม      
เชิงปฏิบติัการหลกัสูตรการเพาะเล้ียงสัตวป่์าสู่ประชาชนรุ่นท่ี 1 ให้แก่ราษฎร 3 ต าบล ไดแ้ก่ ต าบล      
ป่าเม่ียง  ต าบลเทพเสด็จ  ต าบลลวงเหนือ  และการจดัท าฟาร์ม ไก่ป่าตุม้หูขาว จดัหาพ่อพนัธ์ุแม่พนัธ์ุ  
ไก่ป่าตุม้หูขาว การขยายพนัธ์ุสัตวป่์า เช่น กวางป่า เกง้ เน้ือทราย และนกยงูไท 

 3) งานศึกษาและพฒันาท่ีดิน  ด าเนินการขยายพนัธ์ุหญา้แฝก ปลูกหญา้แฝกพนัธ์ุแม่แฮ
จ านวน 2 งาน ส าหรับพนัธ์ุสุราษฎร์ธานีไดแ้ยกหน่อจากกะบะจ านวน 6 กะบะ พนัธ์ุแม่ลานอ้ย 4,500 
หน่อ  ท  าการก าจดัวชัพืชเพื่อไปท าปุ๋ยหมกั รวมทั้งตดัใบแฝกเพื่อลดการคายน ้าใหมี้การแตกกอเพิ่มข้ึน 
            โครงการทดลองคน้ควา้วิจยัทางวิชาการท่ีไดท้ดลองไปทั้ง 5 โครงการ อนัไดแ้ก่  การ-
ทดสอบระบบการปลูกพืชเชิงอนุรักษบ์นพื้นท่ีลาดชนั  การจดัการพื้นท่ีลาดชนัเพื่อการเกษตรแบบยัง่ยืน 
การศึกษาและสาธิตชนิดของพืชเพื่อใชท้  าแนวอนุรักษ ์การศึกษาการสูญเสียดินโดยใชม้าตรการอนุรักษ์
ดินและน ้ าแบบต่างๆ ในการปลูกพืชไร่บนพื้นท่ีลาดเขา  และการทดสอบสาธิตระบบการปลูกพืชเชิง
อนุรักษท่ี์ลาดชนัในพื้นท่ีเกษตร  
 ในปี 2542 ไดเ้ก็บเก่ียวผลผลิตขา้วโพดสุวรรณ 3 ถัว่ลิสงไทนาน 9  ถัว่มะแฮะ และเก็บ
ตวัอยา่งหาน ้าหนกัแหง้หลงัการเก็บเก่ียว ไดเ้ก็บตวัอยา่งดินท่ีระดบัความลึก 0 - 15, 15 - 30 ซม. จ านวน 
48  ตวัอยา่ง 12 ตวัอยา่ง 10 ตวัอยา่ง 16 ตวัอยา่ง และ 12 ตวัอยา่ง ตามล าดบัทั้ง 5 โครงการ ซ่ึงขณะน้ีอยู่
ระหวา่งการวเิคราะห์ผลดี 

 4) งานศึกษาและทดสอบการปลูกพืช  ไดด้ าเนินการศึกษาและทดสอบการปลูกพืช
ชนิดต่างๆ ท่ีเหมาะสมกบัทอ้งถ่ิน ไดแ้ก่ พืชสวน พืชไร่ ขา้ว พืชผกัและเห็ด ในพื้นท่ี  294 ไร่ ในปี 2542
มีการด าเนินงานโดยสรุปดงัน้ี 

  -  งานไม้ผล ในพื้นท่ี 254 ไร่ ผลผลิตมะม่วงไม่แตกต่างจากปี 2541 พนัธ์ุน ้ าดอกไม้
ใหผ้ลผลิตมากท่ีสุด 1,700 กิโลกรัม รองลงมาคือพนัธ์ุเขียวเสวยและหนงักลางวนั  ล าไยไดป้ลูกทดสอบ 
4 สายพนัธ์ุ ไดแ้ก่ พนัธ์ุดอ  แหว้ เบ้ียวเขียว ชมพ ู ซ่ึงในปีน้ีล าไยติดผลนอ้ยประมาณร้อยละ 30ของพื้นท่ี
เน่ืองจากสภาพอากาศไม่เหมาะสมท าให้ดอกร่วงติดผลนอ้ย เช่นเดียวกบัมะขามหวานและล้ินจ่ี  ส่วน
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ขนุนทุกพนัธ์ุเจริญเติบโตดีให้ผลผลิต มากถึง 6,185 กิโลกรัม พืชตระกูลส้มให้รสชาติดีขยายก่ิงพนัธ์ุ 
2,350 ก่ิง และเก็บผลผลิตส้มโอได ้994 ลูก 
   - งานพืชอุตสาหกรรม  การปลูกมะคาเดเมียเติบโตค่อนขา้งดีการติดดอกดีแต่เม่ือติดผล
แลว้จะร่วง ท าใหมี้ผลผลิตนอ้ยเพราะอากาศร้อนจดั มะม่วงหิมพานตผ์ลผลิตต ่ามีโรคแมลงท าลาย 

  - งานพืชสมนุไพรและไม้หอม  รวบรวมพนัธ์ุไดป้ระมาณ 150 ชนิด อาทิ เช่น หางไหล 
บอระเพ็ด สลอด ตะไคร้หอม ฟ้าทะลายโจร เตยหอม สะเดา ไพล  ฯลฯ และขยายพนัธ์ุพืชสมุนไพร  
และไมห้อมรวม 7,345 ตน้ 

- งานขยายพันธ์ุพืช ไดข้ยายพนัธ์ุไมผ้ล 4,834 ตน้ ไมด้อกไมป้ระดบั 1,243 ตน้         
ผกัชะอม 1,000 ตน้ ไดส้นบัสนุนกลา้พนัธ์ุไมแ้ก่เกษตรกร จ านวน 63 ราย รวม 3,397 ตน้  

- งานพืชไร่  ไดป้ลูกออ้ยคั้นน ้าพนัธ์ุสุพรรณบุรีเพิ่ม  2  งาน ทดสอบสารอาหารหม่อน-
ไหม  ปลูกและขยายพนัธ์ุหม่อนไหม 5,000 ท่อน ขา้วโพดหวานพนัธ์ุ เอ - ที - เอส พื้นท่ีจ านวน 1 งาน 
245 ตารางเมตร  เก็บผลผลิตได ้925 กิโลกรัมต่อพื้นท่ีทดสอบ ส าหรับงานศึกษาทดสอบปลูกขา้วริมอ่าง
เก็บน ้ า  ผลผลิตในปีน้ีไดท้ดสอบปลูกขา้วนาปรัง 6 สายพนัธ์ุ  คือ ขา้วเหนียว กข.10 ขา้วเหนียวแพร่  
ขา้วจา้วหอมสุพรรณ ขา้วจา้วหอมคลองหลวง KKNUR 82003 - SKN - 69 - 1 - 1 , IR 43069 - UNB - 
507 - 3 - 1 - 2 - 2 พบวา่ขา้วพนัธ์ุ กข. 10 ไดผ้ลผลิตสูงสุด  รองลงมาคือพนัธ์ุขา้วเหนียวแพร่ 

- งานปลูกพืชผกั ไดป้ลูกพืชผกัชนิดต่างๆตามฤดูกาลผลผลิตท่ีไดเ้ป็นผกัปลอดสารพิษ  
สนบัสนุนโครงการอาหารกลางวนัแก่ศูนยฯ์  เด็กเล็กสิรินธรและส่งพระต าหนกัภูพิงคฯ์  ผกัชนิดต่างๆ 
ท่ีผลิตได ้4,882 กิโลกรัม กบัสลดัห่อ ตั้งโอ๋ ปวยเลง้ บล๊อคโคล่ี ฯลฯ 

- งานเพาะเห็ด  ไดด้ าเนินการศึกษาการเพาะเห็ดชนิดต่างๆ เช่น เห็ดนางฟ้า เห็ดนางรม 
เห็ดหอม เห็ดหลินจือ เห็ดลม เห็ดหูหนู ไดผ้ลิตเช้ือเห็ด ผลิตหวัเช้ือในเมล็ดธญัญพืช  ผลิตกอ้นเช้ือเห็ด 
ฝึกอบรมการเพาะเห็ดแก่เกษตรกร ผูส้นใจ ฯลฯ และขยายผลสู่หมู่บา้นรอบศูนยฯ์ และโครงการหลวง 

 5) งานศึกษาและพฒันาเกษตรกรรมแบบประณีต   ไดด้ าเนินการดูแลรักษาแปลงสาธิต
รูปแบบการปลูกพืช 5 รูปแบบ คือ  

 (1) รูปแบบการปลูกพืชในพื้นท่ีห่างไกลการคมนาคม 
 (2) รูปแบบการปลูกพืชในพื้นท่ีท่ีมีการคมนาคมสะดวก 
 (3) รูปแบบการปลูกพืชในพื้นท่ีท่ีท าการเกษตรอุตสาหกรรม 
 (4) รูปแบบการปลูกพืชในพื้นท่ีรับน ้าฝน 
 (5) รูปแบบการปลูกพืชในลกัษณะหน่วยขยายพนัธ์ุพืชประจ าหมู่บา้น 
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 เพื่อให้พร้อมท่ีจะให้เกษตรกรและผูส้นใจทัว่ไปเขา้ชมได้ตลอดเวลา  รวมทั้งจดั
เจา้หนา้ท่ีประจ าแปลงสาธิตในการน าชมและบรรยาย   เพื่อถ่ายทอดแนวความคิดของรูปแบบการปลูก
พืชรูปแบบต่าง ๆ 

  นอกจากน้ีไดร้วบรวมพนัธ์ุพืชท่ีมีศกัยภาพในการเป็นพืชเศรษฐกิจในอนาคตรวบรวม
มาจากแหล่งต่างๆ ทั้งในและนอกประเทศ ไดร้วบรวมพนัธ์ุผกัพื้นเมือง การขยายผลให้กบัเกษตรกร 
และผูส้นใจ ตลอดจนการรวบรวมพนัธ์ุและขยายพนัธ์ุสมุนไพรและไมด้อกหอมท่ีหายา 

 6) งานศึกษาและพฒันาปศุสัตวแ์ละโคนม 
  - งานโคนม  ไดผ้ลผลิตน ้ านม 29,115 กิโลกรัม ซ่ึงไดส่้งองคก์ารส่งเสริมกิจกรรม

โคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ใช้เล้ียงลูกโค และส่งเสริมน ้ านมเพื่อบริโภคในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก      
สิรินธรของศูนยฯ์  

 - งานสัตว์ปีก  ไดส่้งเสริมการเล้ียงไก่ลูกผสมสามสายเลือดแก่เกษตรกรในหมู่บา้น
รอบศูนยฯ์ เกษตรกรในพื้นท่ีป่าขุนแม่กวง 220 ราย สนบัสนุนการเล้ียงเป็ดเทศให้กบัโรงเรียน ตชด.   
ในจงัหวดัเชียงใหม่ 2 โรงเรียน 

  -  งานสัตว์เลก็  ส่งเสริมการเล้ียงสุกรให้กบัเกษตรกรหมู่บา้นรอบศูนยฯ์ และพื้นท่ี
ป่าขนุแม่กวง 50 ราย 
              -  งานพืชอาหารสัตว์  ทดสอบการปลูกพืชชนิดต่างๆ เช่น หญา้รูซ่ี  กินนี  เนเปียร์  
95 ไร่  ในพื้นท่ีป่าธรรมชาติ  พื้นท่ีเกษตรกรรมอ่ืนๆ ในเขตศูนยฯ์ ทดสอบพืชอาหารสัตวเ์ก่ียวกบัการใช้
วสัดุบ ารุงดินโดยการก าจดัวชัพืชใส่ปุ๋ยคอก  การให้ผลผลิตโดยเก็บเก่ียวหญา้สดใชเ้ล้ียงโค  นอกจากน้ี
ยงัส่งเจา้หนา้ท่ีศูนยต์รวจเยี่ยมติดตามผลความกา้วหนา้ของโครงการ ให้ค  าแนะน า  แก่ราษฎรท่ีเขา้ร่วม
โครงการในพื้นท่ีหมู่บา้นรอบศูนยฯ์ 

 7) งานศึกษาและพฒันาการประมง สามารถผลิตพนัธ์ุสัตวน์ ้าได ้11 ชนิด ไดแ้ก่ ปลานิล
ปลายีส่กเทศ ปลานวลจนัทร์เทศ ปลาตะเพียนขาว ปลาดุกอุยเทศ ปลาทาด า ปลาสวาย  ปลาตะเพียนทอง
ปลานิลแดง ปลาบา้ และกุง้กา้มกราม  975,130  ตวั บริหารการประมงในอ่างเก็บน ้ า  สาธิตการเล้ียงปลา
ในกระชงั 4 กระชงั  การวิจยัศึกษาความอุดมสมบูรณ์ของอาหารธรรมชาติในอ่าง 1, 2 , 3 , 7 และ ฝาย
หว้ยแม่ลาย  ศึกษาผลผลิตปลานิลท่ีเล้ียงในกระชงั 

 8) งานศึกษาและพฒันาอาชีพเพาะเล้ียงกบ ด าเนินการจดัเตรียมพอ่แม่พนัธ์ุกบนา 1,230
ตวั กบรุ่น 20 ตวั ลูกอ๊อด 8,500 ตวั พ่อแม่พนัธ์ุกบบูลฟร๊อค 1,170  ตวั กบรุ่น 660 ตวั ลูกกบ 6,000 ตวั
ลูกออ๊ด  17,000  ตวั เพื่อการขยายผลในปีและไดด้ าเนินการฝึกอบรมให้ความรู้วิธีการเล้ียงกบอีก 43 รุ่น
รวมผูเ้ขา้ฝึกอบรม 1,286 คน งานอนุรักษ์ไดป้ล่อยกบคืนสู่ธรรมชาติในแหล่งน ้ าธรรมชาติของศูนยฯ์
จ านวน 48,520 ตวั 
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 9) งานพฒันาหมู่บา้นรอบศูนยฯ์และถ่ายทอดเทคโนโลยี  ไดด้ าเนินการพฒันาหมู่บา้น
รอบศูนยฯ์ จ านวน 10 หมู่บา้น ในเขตต าบลแม่โป่ง อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ ดงัน้ี 
                - งานส่งเสริมอาชีพการเกษตร ส่งเสริมการเล้ียงกบ 118 ราย การเล้ียงปลา 173 ราย  
การเล้ียงสุกร 50 ราย  การปลูกและขยายพนัธ์ุไมผ้ล 162 ราย การเล้ียงสัตวปี์ก 220 ราย  การเพาะเห็ด   
14 ราย และการเล้ียงโคนมเพศผู ้ 1 ราย 

  - งานส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครัวเรือน ส่งเสริมการตดัเยบ็เส้ือผา้ 75 ราย       
การตีเหล็ก 19 ราย การเช่ือมโลหะไฟฟ้า 26 ราย และการท าดินซีเมนตบ์ล๊อก 15 ราย 

 - งานฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ไดท้  าการฝึกอบรมไดแ้ก่ ราษฎร จ านวน       
10 หลกัสูตร ประกอบดว้ย การอบรมอาสาสู่ไฟป่า 250 ราย  การอบรมการขยายพนัธ์ุไมผ้ล 423 ราย  
การอบรมการเพาะเล้ียงกบ 1,286 ราย  การอบรมโครงการเกษตรกรรมทฤษฎีใหม่ 3 รุ่น 71 ราย         
การอบรมเยาวชนรักษป่์าเทิดพระเกียรติ 72 พรรษา 100 ราย การอบรมการเพาะเล้ียงและขยายพนัธ์ุ  
สัตวป่์าสู่ประชาชน 16 ราย  การอบรมโครงการบริหารงานร้านคา้สหกรณ์ไฟฟ้า 30 ราย  การอบรม  
การบริหารการจดัทรัพยากรน ้ าทั้ง 20 ราย  การอบรมการท าดินซีเมนต์บล๊อค 10 ราย และการอบรม  
การเพาะเห็ด 291 ราย 

 - จัดท าแปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ในบริเวณหมู่บ้านรอบศูนย์   ซ่ึงไดรั้บความ-
สนใจจากราษฎรในหมู่บา้นรอบศูนย ์ และราษฎรทัว่ไปท่ีไดเ้ขา้มาศึกษาดูงานแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่        
โดยศูนยฯ์ ไดมี้การอบรมใหค้วามรู้แก่ราษฎรท่ีสนใจ 

 10) งานเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์  งานประชาสัมพนัธ์และเผยแพร่ความรู้ของศูนยศึ์กษา
การพฒันาห้วยฮ่องไคร้อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ มีกลุ่มนกัเรียน นกัศึกษา เกษตรกร หน่วยงาน
ราชการ เอกชน  ผูส้นใจทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศไดเ้ขา้มาศึกษาดูงานศึกษา  ทดลอง วิจยัในงาน
กิจกรรมต่างๆ ของศูนย ์ 

 4.2.5.2  บทสรุป 
 ศูนยศึ์กษาการพฒันาห้วยฮ่องไคร้อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริไดด้ าเนินการมานบัตั้งแต่

พ.ศ. 2525 จนถึงปัจจุบนัศูนยฯ์ ไดศึ้กษา คน้ควา้ ทดลอง วจิยัในดา้นต่างๆ ประสบผลส าเร็จและไดข้ยาย
ผลสู่ราษฎร  ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อราษฎรในหมู่บา้นรอบศูนยฯ์ และราษฎรในพื้นท่ีบริเวณใกลเ้คียง 
ดงัจะเห็นไดว้า่  ปัจจุบนัราษฎรบริเวณหมู่บา้นรอบศูนยไ์ดใ้ห้ความสนใจร่วมมือในกิจกรรมของศูนยฯ์
ไม่ว่าจะเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ การพฒันาอาชีพโดยเฉพาะอย่างยิ่งศูนย์ฯ ได้เผยแพร่
ประชาสัมพนัธ์ใหเ้ขา้ถึงตวัราษฎรโดยตรง ตลอดจนฝึกอบรมใหค้วามรู้แก่ประชาชนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะ
อยา่งยิ่งไดมุ้่งเนน้ท่ีกลุ่มเยาวชน นกัเรียน เพื่อปลูกฝังให้รักและเห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและ
ป่าไม ้ ตลอดระยะเวลา  17  ปีท่ีผา่นมาจากสภาพป่าเส่ือมโทรมพื้นดิน  แห้งแลง้ขาดความอุดมสมบูรณ์
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ไดเ้ปล่ียนสภาพมาเป็นป่าไมท่ี้สมบูรณ์ไดรั้บการฟ้ืนฟูตามธรรมชาติ พรรณไมเ้ปล่ียนจากป่าไมเ้ต็งรัง
เป็นป่าไมเ้บญจพรรณ สภาพป่าไม ้ ดิน น ้ า ความชุ่มช้ืนของพื้นดิน  และปริมาณฝนท่ีเพิ่มมากข้ึน 
รวมถึงนกป่านานาพนัธ์ุท่ีกลบัคืนสู่ธรรมชาติสมดงัท่ีพระราชประสงคข์องพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั
ในอนัท่ีจะพฒันาสภาพแวดลอ้มใหเ้ป็นเสมือน "พพิธิภัณฑ์ทีม่ีชีวติ" ใหก้บัราษฎร 
 
4.3  วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยทีีม่ีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
 ในช่วง  2 - 3  ทศวรรษท่ีผา่นมา   ผลการพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีท าใหอ้ตัราการตาย
ของประชากรโลกถูกควบคุมให้ลดลงมากกว่าการเกิด  ซ่ึงเป็นผลท าให้อัตราประชากรเพิ่มข้ึน           
การท่ีอัตราประชากรเพิ่มข้ึน  จึงมีผลต่อการเพิ่มระดับความรุนแรงของปัญหาส่ิงแวดล้อมยิ่งข้ึน  
เน่ืองจากมนุษยไ์ด้น าเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อการแกปั้ญหา  โดยพยายามยกมาตรฐาน   
การด ารงชีพและเพิ่มคุณภาพชีวิตให้แก่ตนเอง จึงมีการประดิษฐ์คิดค้นความเจริญก้าวหน้า                 
ทางวิทยาศาสตร์และน าความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใช้ในการพัฒนาอย่างมีประสิทธิผล         
และประสิทธิภาพสูงโดยเฉพาะ เม่ือน าเทคโนโลยีพัฒนาวิชาการด้านต่างๆ รวมทั้ งการศึกษา
ศิลปวฒันธรรมและสารสนเทศ   ดังนั้ นเทคโนโลยีจึงเป็นเคร่ืองมือส าคัญในการพฒันาประเทศ  
โดยเฉพาะการพฒันาอุตสาหกรรมต่างๆ  ซ่ึงเป็นนโยบายส าคญัของหลายประเทศท่ีใช้ในการพฒันา
เศรษฐกิจ 
 การด ารงชีวิตของมนุษยไ์ม่ว่าในยุคใดสมยัใดจะตอ้งรบกวนหรือท าลายส่ิงแวดล้อมไม่มาก      
ก็น้อยต่างกนัแต่เพียงว่าการรบกวนหรือท าลายส่ิงแวดล้อมนั้น  จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้มจนส่งผลกระทบต่อการด ารงชีวติของมนุษยเ์องมากนอ้ยเพียงใดเท่านั้น 
 ประวติัความเป็นมาของมนุษยแ์ต่ดั้งเดิมเม่ือมีมนุษยเ์กิดข้ึนในโลก  มนุษยจ์ะอยู่ตามธรรมชาติ  
อาศยัตามป่าเขา  ถ ้า  ออกป่าล่าสัตวม์ากินเป็นอาหาร  อนัไดแ้ก่มนุษยใ์นยุคหิน  การด ารงชีวิตอยู่แบบ
ผสมผสานกลมกลืนกบัธรรมชาติมีอะไรก็เก็บเก่ียวมาใช้ในครัวเรือน การท่ีจะสะสมทรัพยากรต่างๆ     
ก็ยงัไม่เกิดข้ึนเพราะมีทรัพยากรมากมีความอุดมสมบูรณ์  คนมีน้อยจึงไม่ต้องแย่งชิงหรือสะสม
ทรัพยากรธรรมชาติเอาไวใ้ชก้นั 
 ต่อมาเม่ือมนุษย์เร่ิมพฒันาความคิดข้ึนมา  มีเทคโนโลยีอย่างง่ายคือรู้จกัผลิตอาวุธอย่างง่าย   
เช่น  มีด  หอก  ดาบ  ฯลฯ  เกิดข้ึน  มีการออกไปล่าสัตว์โดยใช้อาวุธ  โดยความจริงแล้วพอเร่ิมคิด    
ออกป่าล่าสัตวโ์ดยใชเ้ทคโนโลยีนั้นก็เท่ากบัมีการท าลายส่ิงแวดลอ้มเพิ่มข้ึนแลว้  แต่อตัราการเกิดใหม่
ของธรรมชาติหรือการทดแทนในระบบนิเวศน์  เช่น  จบัสัตวป่์ามา 1 ตวั  ปริมาณการเกิดสัตวป่์า          
ก็มีมากกวา่นั้น  ซ่ึงแมจ้ะมีการท าลายสภาพแวดลอ้มของธรรมชาติเกิดข้ึนก็ตาม  แต่ระบบการทดแทน
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โดยธรรมชาติเกิดข้ึนโดยอตัโนมติัหรือเรียกว่า  สมรรถนะในการรักษาสภาพสมดุลยงัอยู่ได ้ จึงไม่มี
ปัญหากระทบต่อระบบนิเวศ 
 เม่ือเขา้สู่ระยะท่ีมีเกษตรกรรมเกิดข้ึน  มีการจบัสัตวม์าเม่ือเหลือกินเหลือใช้จึงน าสัตวม์าเก็บ  
ผกู  ล่าม  ไวใ้นครัวเรือน  จึงเกิดการแพร่พนัธ์ุมีลูกหลานในบา้นจึงเกิดมีการเล้ียงสัตว ์  ซ่ึงเป็นจุดเร่ิม   
มีความคิดในการเกษตร  มีความคิดด้านการเพาะปลูกเกิดข้ึน  มีการสะสม  มีการแย่งชิงทรัพยากร     
เกิดระบบเศรษฐกิจและการซ้ือขายแลกเปล่ียนตามมา 
 ในสมยัตน้ๆ ไม่มีการซ้ือขายเกิดข้ึน  ต่อมาเม่ือเกิดระบบการผลิตทางเกษตรกรรมจึงมีของ 
เหลือกินเหลือใช้ในครัวเรือน เกิดการแลกเปล่ียนข้ึนและการแลกเปล่ียนในระยะแรกเป็นการ -
แลกเปล่ียนระหวา่งวตัถุกบัวตัถุ ต่อมาการแลกเปล่ียนไม่สะดวกจึงเกิดระบบการซ้ือขายระบบเศรษฐกิจ
จึงมีการพฒันาไปจนถึงขีดจ ากดัความสามารถในการผลิตในยคุท่ีมีการท าลายส่ิงแวดลอ้ม   มีการแยง่ชิง
และท าลายทรัพยากรมากข้ึน  โดยท่ีทุกคนพยายามเร่งผลผลิต  มีการใชปุ๋้ย  ใชย้าฆ่าแมลง  เสาะแสวงหา
ท่ีดินท่ีอุดมสมบูรณ์มาใช้ในการเกษตรเป็นไปอย่างแพร่หลายเป็นการท าลายส่ิงแวดลอ้มอย่างชดัเจน
ยิง่ข้ึน 
 คร้ันถึงยุคอุตสาหกรรม ตั้งแต่เจมส์  วตัต์ เร่ิมผลิตเคร่ืองจกัรไอน ้ าได้  เกิดระบบการขนส่ง  
และอุตสาหกรรม  การท าลายส่ิงแวดลอ้มจึงด าเนินไปอยา่งกวา้งขวาง โดยก่อใหเ้กิดวกิฤตการณ์เก่ียวกบั
ส่ิงแวดล้อมข้ึนทัว่โลกสืบเน่ืองจนถึงปัจจุบนั  นับตั้งแต่การเกิดสภาวะเรือนกระจก  การลดลงของ
โอโซนในบรรยากาศ  ส่ิงปฏิกลูและสารพิษโดยเฉพาะกากของสารกมัมนัตภาพรังสี   ซ่ึงลว้นเป็นปัญหา
ของโลกท่ีสืบเน่ืองจากการพฒันาทั้งส้ิน 
 
 4.3.1  สถานะของโลกเกีย่วกบัปัญหาส่ิงแวดล้อม 
 ปัญหาส่ิงแวดลอ้มเป็นปัญหาท่ีครอบคลุมทัว่โลก  เพราะเหตุว่าแต่ละประเทศไม่ได้มีระบบ
นิเวศเป็นของตวัเองโดยเฉพาะ  เช่น  มนุษยมี์ระบบลมฟ้าอากาศท่ีใช้ร่วมกนัอยู่  และโลกเรามีความ-
ผูกพนัซ่ึงกนัและกนั  ประเทศต่างๆ แมป้ระเทศท่ีเป็นหมู่เกาะในมหาสมุทรอินเดีย  เช่น  สาธารณรัฐ  
มลัดีฟส์  ก าลงัตกอยู่ในอนัตรายเพราะนโยบายพลงังานของประเทศอ่ืนๆ  การท่ีหลายประเทศมุ่งพึ่ง
พลังงานน ้ ามนั ซ่ึงได้จากฟอสซิลย่อมจะท าให้ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศเพิ่มข้ึน        
ท  าให้โลกมีบรรยากาศร้อนข้ึน  อนัจะท าให้น ้ าแข็งท่ีขั้วโลกละลายและท าให้ระดับน ้ าทะเลสูงข้ึน  
อาจจะท าใหเ้กาะหลายเกาะในประเทศมลัดีฟส์ตอ้งจมลงใตร้ะดบัน ้าทะเลเป็นส่วนมาก เพราะหลายเกาะ
อยูเ่หนือระดบัน ้าทะเลสองสามเมตรเท่านั้น 
 สถานะของโลกในขณะน้ีอยู่ในสภาพท่ีมีสัญญาณบอกเหตุท่ีส าคญัต่างๆ  ล้วนแสดงว่าโลก
ก าลงัเส่ือมทรุดอยูต่ลอดเวลา  ป่าไมเ้หลือน้อยลงทุกๆ ปี  ทะเลทรายมีแต่จะกวา้งข้ึน  หน้าดินบางลง
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เร่ือยๆ  ชั้ นโอโซนก็บางลง  ระดับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ในบรรยากาศเพิ่มสูงมากข้ึนความ-
หลากหลายทางชีววิทยาลดน้อยลง  กากเหลือใช้จากอุตสาหกรรมท่ีเป็นพิษสะสมพอกพูนมากข้ึน
จ านวนประชากรของมนุษยมี์มากเกินไป  เม่ือเดือนกรกฎาคม  ค.ศ. 1998  มีจ านวนประชากรโลก 5,926  
ลา้นคน  ในแอฟริกามีประชากรถึง  763  ลา้นคน  (สถาบนัประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั)
ระบบชีววทิยาตามธรรมชาติรองรับความตอ้งการของคนมากขนาดนั้นไม่ไหว   จึงท าให้ระบบชีววิทยา
ตามธรรมชาติถูกท าลายไปทุกวนั เพราะเหตุน้ีป่าไมใ้นแอฟริกาจึงหมดไปเร่ือยๆพื้นท่ีซ่ึงเคยเป็นทุ่งหญา้
ก็เส่ือมสภาพไป หนา้ดินถูกชะล้างสึกกร่อน เกิดการลงทุนในรูปของโรงเล่ือย และโรงงานบรรจุกล่อง
เน้ือสัตวมี์ส่วนท าใหค้วามเส่ือมโทรมของธรรมชาติเป็นไปอยา่งรวดเร็วมากข้ึน   การลงทุนในแนวทาง
ท่ีวา่นโยบายใดๆ ท่ีไม่อิงหลกัการทางส่ิงแวดลอ้มมกัจะลม้เหลว  ถา้จะให้ไดรั้บความส าเร็จจ าเป็นตอ้ง
วางแผนพฒันาโดยไม่สร้างความเสียหายใหก้บัส่ิงแวดลอ้ม 
 ในการประชุมท่ีมอนทรีล เม่ือเดือนกนัยายน  ค.ศ. 1987  ประชาคมนานาชาติตกลงใหล้ดการใช้
สารคลอโรฟลูโอโรคาร์บอนลงคร่ึงหน่ึงก่อนส้ินศตวรรษน้ี  เพื่อป้องกนัแกไ้ขการท่ีก๊าซดงักล่าว ท าให้
ชั้นโอโซนในบรรยากาศชั้นบนเบาบางลง  การท่ีนกัวิทยาศาสตร์ท างานคน้ควา้เร่ืองสารเคมีท่ีปะปนอยู่
ในบรรยากาศและเร่ืองชั้นโอโซนในบรรยากาศถูกท าลายลง  มีส่วนผลกัดนัใหมี้การท าขอ้ตกลงเก่ียวกบั
สารเคมี  โดยเฉพาะคลอโรฟลูโอโรคาร์บอน  ซ่ึงใช้ท าโฟมและผสมในน ้ ายาปรับอากาศรถยนต์และ
สเปรยก์ระป๋อง  ประเทศชิลีและอาร์เจนตินาไดรั้บผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการท่ีโอโซนบริเวณขั้วโลกใต้
ถูกท าลายจนเป็นรูโหวแ่ละขยายกวา้งข้ึนเร่ือยๆ  ประชาชนของทั้งสองประเทศไดรั้บความเสียหายจาก
แสงอลัตราไวโอเลตท่ีแรงกลา้ข้ึน 
 ขบวนการเรียกร้องใหมี้การอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มเร่ิมข้ึนโดยการน าของราเชล  คาร์สัน  โดยนิยาย
ท่ีเขียนข้ึนเม่ือ ค.ศ.  1962   ช่ือฤดูใบไมผ้ลิท่ีเงียบเหงา  (Silent Spring)  ปัญหาส่วนใหญ่ในขณะนั้น  
เป็นเร่ืองมลพิษอนัเน่ืองมาจากยาฆ่าแมลง  มลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม   ซ่ึงประเทศในโลกท่ีสาม
อา้งวา่ประเทศเหล่านั้นไม่มีโรงงานอุตสาหกรรม   แต่หลงัจากนั้นไม่นานประเทศต่าง ๆ ก็เร่ิมตระหนกั
วา่ประเทศของตนก็เร่ิมมีปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีร้ายแรงเช่นเดียวกนัปัญหาของประเทศเหล่าน้ีส่วนใหญ่
ไม่ได้เกิดจากสารเคมี  แต่เป็นปัญหากายภาพ  เช่น  ป่าไมถู้กท าลายและหน้าดินถูกชะล้างสึกกร่อน  
ต่อมาขอบเขตของปัญหาเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มไดเ้พิ่มข้ึนมากมาย  เช่น  ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1984  เร่ิมมีปัญหา
ฝนกรด  กลุ่มนกัป่าไมช้าวเยอรมนักลุ่มหน่ึงพบวา่ป่าไมข้องประเทศเยอรมนั  ร้อยละ 8  ไดรั้บความ-
เสียหายจากฝนกรด  ในปี ค.ศ. 1988  มีรายงานวา่ป่าไมข้อง  22  ประเทศในยุโรป  ไดรั้บความเสียหาย
จากฝนกรด  ขณะน้ีในประเทศเยอรมนีรายงานว่า  ป่าไม้กว่าคร่ึงของประเทศได้รับความเสียหาย      
หรือก าลงัจะตาย  ในช่วง ค.ศ.  1960 - 1970  ไม่พบท่ีไหนเลยท่ีมีความเสียหายจากฝนกรด  แต่ปัจจุบนั
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ต้องระวงัเร่ืองมลพิษของอากาศเพราะจะท าให้เกิดฝนกรดแล้วสร้างความเสียหายแก่ป่าไม้ด้วย            
ในประเทศแถบเอเชียตะวนัออกเฉียงใตก้็มีปัญหาจากฝนกรดเช่นเดียวกนักบัประเทศในยโุรป 
 การเปล่ียนแปลงของลมฟ้าอากาศเคยเป็นแต่เร่ืองท่ีพูดกันตามสมมุติฐานมาตั้งแต่ตอนต้น
คริสตศ์ตวรรษน้ี  ส่ิงท่ีเกิดข้ึนเม่ือไม่นานมาน้ีก็คือ  มีหลกัฐานท่ีวา่โลกก าลงัร้อนข้ึนเร่ือยๆ โดยรายงาน
ของคณะนักอุตุนิยมวิทยาของประเทศสหราชอาณาจักรและของคณะนักส ารวจธรณีวิทยา                 
จากสหรัฐอเมริกา  ซ่ึงมีหลกัฐานตรงกนัส่ิงน้ีเป็นปัญหาส่ิงแวดลอ้มระดบัโลก 
 การแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้มน้ีบางประเทศเร่ิมท ากนับา้งแลว้  เช่น  สหรัฐอเมริกามีการก าหนด
มาตรฐานประสิทธิภาพของเคร่ืองใชใ้นบา้นเรือน  กฎหมายมิไดก้ าหนดมาตรฐานพลงังานของเคร่ืองใช้
ต่างๆ ในบ้านเรือนหรือแม้แต่บริษทัแม็คโดนัลด์ก็เลิกใช้ภาชนะท่ีท าจากคลอโรฟลูโอโรคาร์บอน    
หรือโฟมใส่อาหารท่ีซ้ือออกไปจากร้าน  การเปล่ียนแปลงเพื่อหันไปใช้ระบบพลังงานท่ีเป็นผลดี        
ต่อส่ิงแวดลอ้มมีตวัอยา่ง  เช่น  บริษทัคอร์นนิงเคมีคอล  เลือกใช้พลงังานจากไมฟื้นแทนการใช้ไฟฟ้า
จากโรงงานไฟฟ้าปรมาณูและไดท้  าสวนป่าของบริษทัมีเน้ือท่ี 1,200  เอเคอร์  ปลูกดว้ยพนัธ์ุไมโ้ตเร็ว  
เพื่อใหมี้ไดฟื้นป้อนโรงงานตลอดไป 
 ปัจจุบนัความกา้วหน้าใหม่ๆ ทางเทคโนโลยีไม่ใช่เร่ืองของพลงังานปรมาณู  หากแต่เป็นเร่ือง
เซลล์ท าพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์หรือโฟโตโวลเตอิกเซลล์  หรือไม่ก็พลังงานจากน ้ าพุร้อน      
หรือพลงังานจากลม   พลังงานท่ีไม่ส้ินเปลืองเหล่าน้ีคือเร่ืองท่ีจะตอ้งบุกเบิกต่อไปในด้านพลงังาน
วศิวกรสามารถช่วยไดด้ว้ยการคิดเร่ืองการใชพ้ลงังานอยา่งมีประสิทธิภาพ  เช่น  ควรจะออกแบบอาคาร
อย่างไรพลงังานจึงจะไม่ร่ัวไหล และออกแบบระบบการขนส่งอย่างไรจึงจะไม่ปล่อยก๊าซคาร์บอน
ออกมาและท าใหโ้ลกมีอุณหภูมิสูงข้ึน 
 ดา้นสถานะป่าไมข้องโลก เม่ือ ค.ศ. 1982 องคก์ารอาหารและเกษตร (FAO) แห่งสหประชาชาติ 
เคยส ารวจขอ้มูลในเร่ืองป่าดงดิบ  ประมาณวา่ยงัเหลืออยูร่าว  17,500 ลา้นไร่  ป่าโปร่ง  เช่น  ป่าซาวานา  
ซ่ึงมีทุ่งหญา้สลบัอยูแ่บบป่าในแอฟริกาและในบราซิลนั้น  ทัว่โลกยงัเหลืออยูป่ระมาณ  800  ลา้นไร่  
รวมแลว้ทัว่โลกยงัมีป่าเหลืออยูร่าว  ประมาณ  25,000  ลา้นไร่  เกือบสามเท่าของพื้นท่ีเพาะปลูกทัว่โลก  
ป่าละเมาะหรือพื้นท่ีเพาะปลูกท่ีถูกทิ้งร้างจนมีตน้ไมข้ึ้นมาใหม่ก็มีอยู่มากเช่นกนั  รวมกนัทั้งหมดแลว้
ถือวา่โลกเรายงัมีพื้นท่ีซ่ึงเป็นป่าอยูร่าวร้อยละ  40  ของพื้นท่ีของโลกทั้งหมดท่ีเป็นพื้นดิน 
 จากการศึกษาขององค์การอาหารและเกษตร  พบส่ิงท่ีน่าวิตก  คือ  ป่าไมเ้มืองร้อนถูกตดัไป
รวดเร็วมาก  โดยเฉพาะพื้นท่ีเขตร้อนปรากฏวา่มีการท าลายป่าไมไ้ปปีละประมาณ  70  ลา้นไร่   ในช่วง
ทศวรรษ  ค.ศ. 1980 ในขณะท่ีมีการปลูกป่าไดเ้พียงประมาณ  6.2 ลา้นไร่เท่านั้น  เรียกไดว้า่ป่าไม ้      
ถูกท าลายไป  10  ไร่  ปลูกป่าใหม่ไดเ้พียง  1  ไร่   ยิ่งในแอฟริกาอตัรายิ่งสูง  คือ  ท าลายป่าไม ้29 ไร่   
แต่ปลูกป่าใหม่ไดเ้พียง 1 ไร่  ส าหรับในเอเชียอตัราอยูใ่นราว  5  ต่อ 1  ไร่ 
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 การโค่นป่าเพื่อท าการเพาะปลูก   เป็นสาเหตุส าคญัของการสูญเสียป่าไมใ้นเขตร้อน  เน่ืองจาก
ประชากรมีจ านวนเพิ่มข้ึน  การกระจายกรรมสิทธ์ิในท่ีดินไม่เป็นสัดส่วนเสมอภาคกัน  การขยาย      
การส่งออกสินคา้เกษตรกรรมท าให้พื้นท่ีเพาะปลูกท่ีมีอยู่เดิมไม่เพียงพอชาวไร่ในชนบทจึงมกัถางป่า
เพื่อขยายพื้นท่ีเพาะปลูกในพื้นท่ีซ่ึงเป็นป่ามาก่อนและมีหน้าดินบาง  มีการปลูกพืชซ ้ าท่ีเก่าไปเร่ือยๆ   
ในไม่ชา้ดินก็จืด  เกษตรกรก็ถางป่าเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ  และอีกประการหน่ึง  ประชากรท่ีเพิ่มข้ึนในแอฟริกา  
และเอเชีย  ท าใหมี้การตดัตน้ไมไ้ปท าฟืนมากข้ึนจนเกินขีดความสามารถของป่าไมท่ี้จะเติบโตไดท้นั 
 การตดัไมท้  าลายป่าในประเทศเขตอบอุ่นลดลงไปหลงัจากไดมี้การบุกเบิกป่าไม ้ เพื่อท าเป็น
พื้นท่ีเพาะปลูกมานานหลายศตวรรษแลว้  ปัญหาปัจจุบนัคือปัญหาสารเคมีท่ีปะปนอยูใ่นอากาศท าให้
เกิดฝนกรด  ซ่ึงเป็นอตัรายต่อตน้ไมใ้นป่า  โดยเฉพาะในส่วนใหญ่ของป่าในยุโรปโดยเฉพาะยุโรป
ภาคเหนือและภาคกลางมีป่าไมอ้ยู่ประมาณ  190  ลา้นไร่  ไดรั้บผลเสียหายจากปัญหามลภาวะของ
อากาศ  (มุกดา  สุขสมาน,  2537) 
 
 4.3.2  ผลทีเ่กดิจากวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยต่ีอสังคมโลก 
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมยัใหม่ น าให้เกิดผลดีต่อมนุษยม์าก  ในขณะเดียวกนัก็ท าให้
เกิดผลเสีย  เช่น  ปัญหาส่ิงแวดล้อมถ้ายอ้นกลับไปจะพบว่าเกิดจากความเจริญก้าวหน้าทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีน่ีเอง  แต่จะไปโทษวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอย่างเดียวก็ไม่ไดเ้พราะไม่ใช่
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยท่ีีท าใหเ้กิดปัญหา  แต่การใชข้องมนุษยต่์างหากท่ีก่อใหเ้กิดอนัตราย 
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นเพียงเคร่ืองมือ ไม่มีจิตใจ  ศีลธรรม  แต่ตัวมนุษย์ผู ้ใช ้          
เป็นผูท้  าลายส่ิงแวดล้อมเพียงเพื่อให้ความเป็นอยู่ของมนุษยสุ์ขสบาย  ปัญหาส าคญัในปัจจุบนัอยู่ท่ี 
ความสมดุลของประโยชน์ท่ีได้รับกบัปัญหาท่ีมนัก่อข้ึน  แต่ส่ิงส าคญัท่ีท าให้เกิดความเจริญกา้วหน้า 
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคือ  การเพิ่มความต้องการพลังงานสูงข้ึน การผลิตอาวุธท่ีมี
ประสิทธิภาพสูง  สงครามในปัจจุบนัท าลายสภาพแวดลอ้มในวงกวา้งข้ึน  เช่น  สงครามในเวียดนาม  
ท าลายพื้นท่ีเกษตรกรรมดว้ยการทิ้งระเบิดสารเคมีท่ีใชโ้ปรยให้ใบไมร่้วง  ซ่ึงกินเวลานานท่ีจะปรับปรุง
ผนืดินใหเ้หมาะในการท าการเกษตรหรือปลูกป่าข้ึนมาใหม่  ทั้งสารพิษและก๊าซพิษสามารถท่ีจะท าลาย
มนุษยใ์หสู้ญส้ินทั้งชาติพนัธ์ุหรือผลขา้งเคียงของมนัอาจจะถึงขนาดท่ีท าให้โลก  กลบัไปสู่สภาพท่ีไม่มี
ส่ิงมีชีวติเหมือนดงัเม่ือพนัลา้นปีก่อน 
 อุตสาหกรรมสมยัใหม่จะใชพ้ลงังานมากข้ึน  เช่น  การผลิตเส้นใย  แต่เดิมใชฝ้้ายหรือขนสัตว ์ 
ซ่ึงใชพ้ลงังานท่ีไม่ตอ้งซ้ือหาคือพลงังานแสงอาทิตย ์  แต่ปัจจุบนัพวกเส้นใยเทียมใชพ้ลงังานในรูปแบบ
ต่างๆ ท่ีก่อให้เกิดปัญหาส่ิงแวดล้อม  เช่น  ปัญหาการก าจัดขยะหรือการขนส่งวตัถุดิบและสินค้า         
ซ่ึงเปล่ียนจากการขนส่งทางรถไฟมาเป็นรถบรรทุกซ่ึงใช้พลังงานสูงกว่าเพราะการสร้างถนน     
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ตอ้งการซีเมนต์  เหล็กกล้า  และสารเคมี   รวมทั้งเน้ือท่ีถนนมากกว่ารางรถไฟและยงัท าให้อากาศ     
เป็นพิษดว้ย   นอกจากนั้นความกา้วหน้าทางอุตสาหกรรมก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพ   งานบางชนิด 
เป็นอนัตรายต่อสุขภาพ  เช่น  คนงานเหมืองถ่านหินจากการท่ีเป็นโรคปอดด า  เป็นตน้ 
  ทางด้านเกษตรกรรม  มนุษย์ต่อสู้กับการได้มาซ่ึงอาหาร  ซ่ึงปัจจุบนัการต่อสู้ลดลงเพราะ
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี สามารถเอาชนะโรค  ความแหง้แลง้  แมลง  หรือภยัอนัตรายทางธรรมชาติ
ท่ีเป็นสาเหตุของความอดอยากของมนุษยโ์ลก  หลงัจากท่ีมีการพฒันาทางเกษตรกรรมโดยผลิตปุ๋ยเคมี
แทนปุ๋ยอินทรีย์ธรรมชาติหรือการใช้ยาก าจัดศัตรูพืช  ในท่ีสุดผลนั้ นก็ย ้อนเข้าสู่ตัวมนุษย์เอง             
และยงัก่อให้เกิดปัญหาต่อดิน  น ้ า  อากาศ  อีกด้วย  เพราะมูลสัตว์หรือของเสียอ่ืนๆ ท่ีเคยเป็นปุ๋ย
ปรับปรุงดินไดดี้กลบัไม่ไดใ้ช้  ท  าให้ดินขาดความอุดมสมบูรณ์จึงตอ้งเพิ่มปุ๋ยมากข้ึน  ปัญหาการขจดั
ของเสียเหล่าน้ีจึงตามมาและสารเคมีต่างๆ ท่ีใชจ้ะเป็นอนัตรายต่อตวัมนุษยผ์ูบ้ริโภคขั้นสุดทา้ย 
 สังคมในสมัยท่ีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเจริญก้าวหน้า  ย่อมแตกต่างจากสมัยโบราณ        
ไม่มีใครอยากจะสับฟืนมาใช้หรือป่ันด้ายทอผ้าเองเพราะมีสินค้าส าเร็จรูปหลายอย่างให้แล้ว              
เม่ือความตอ้งการพื้นฐานไดผ้ลสมใจ  มนุษยก์็ใช้ชีวิตในแบบฉบบัสังคมสมยัใหม่  ซ่ึงความตอ้งการ   
ในสินคา้และการใช้พลงังานเปลืองมากข้ึน  งานใดท่ีตอ้งใช้แรงคนก็มีเคร่ืองจกัรเขา้มาแทนท่ี  ท าให้
มนุษย์ไม่ได้ออกก าลังกาย  เกิดปัญหาด้านสุขภาพจิต  เช่น  เครียด และด้วยสังคมสมยัใหม่มนุษย ์      
ต่างก็มุ่งเขา้มาท างานในเมืองใหญ่ๆ ซ่ึงเป็นปัญหาจราจรติดขดั  การพอกพูนของเสีย  อากาศ  น ้ า  ดิน  
รวมทั้งมลภาวะทางเสียง  ซ่ึงเป็นปัญหาในเมืองท่ีเกิดจากประชากรในเมืองเพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็ว 
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีผลกระทบต่อระบบการเมืองและเศรษฐกิจ  ค่าใช้จ่ายท่ีเสียไป 
ต่อการท าลายทั้ งประชาชนและทรัพย์สิน  รวมทั้ งเ งินท่ีต้องจ่ายไปกับการป้องกันและแก้ไข  
ส่ิงแวดลอ้มเป็นพิษเป็นภาระหนกัต่อผูผ้ลิตและผูเ้สียภาษี  ดงันั้นรัฐบาลจึงมีส่วนเก่ียวขอ้งต่อปัญหาน้ี  
เพราะเป็นเร่ืองของสังคมส่วนรวม  คนๆ เดียวไม่สามารถแกไ้ข 
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จึงต้องมีส่วนช่วยปรับปรุงคุณภาพส่ิงแวดล้อม  ปัจจุบันน้ี          
นักอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมมองวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในด้านผลเสียมากกว่า  โดยท่ีวิทยาศาสตร์    
และเทคโนโลยีสมยัใหม่ก็ยงัจ  าเป็นส าหรับมนุษย์อยู่อีก  คนส่วนมากจอ้งอยู่ท่ีประโยชน์ท่ีจะได้รับ   
จากเทคโนโลยี  ไม่ใช่ผลขั้นสุดท้าย ตัวอย่างเช่น การพัฒนาแหล่งพลังงานท่ีสะอาดซ่ึงต้องใช้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการปรับปรุงคุณภาพของอากาศ  หนีจากกมัมนัตรังสีและมลภาวะ
ทางด้านความร้อน  เพื่อว่าจะยงัคงมีพลงังานเหลือเพียงพอส าหรับเคร่ืองจกัรกลและหาวิธีแก้ปัญหา
ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดจากวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดยท่ีนกัวิทยาศาสตร์พยายามท่ีจะใช้
ผลกระทบน้ีใหเ้ป็นประโยชน์มากท่ีสุด 
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 ก่อนท่ีสังคมจะรู้ถึงผลกระทบของความเจริญทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อส่ิงแวดลอ้ม  
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีช่วยให้มนุษยป์ลอดภยัและมีความเป็นอยูท่ี่สุขสบาย  เช่น  ดา้นการแพทย ์ 
หรือความปลอดภยัจากรถยนต์  จากการใส่เคร่ืองป้องกนัไอพิษหรือลดเสียงรบกวนลง  อยา่งไรก็ตาม
การเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีเพื่อแก้ปัญหาส่ิงแวดล้อมเป็นเร่ืองของคนทั่วโลกท่ีจะต้องยอมรับ             
ในค่าใช้จ่ายท่ีสูง  รวมทั้งราคาสินค้าแพงข้ึนอีก จากการออกแบบผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ เพื่อลดอนัตราย        
ท่ีจะเกิดข้ึน  นักวิทยาศาสตร์และวิศวกรใช้เทคโนโลยีสมยัใหม่ในการตรวจหา  ขจดัและหมุนเวียน  
ของเสียและสารพิษ (เปรมจิตต ์   แทนสถิตย,์  2535) 
 
 4.3.3  แนวคิดเกีย่วกบัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยทีีเ่หมาะสม 
 การพฒันาเศรษฐกิจและสังคมท่ีด าเนินอยูใ่นปัจจุบนัไม่มีวนัท่ีจะก่อให้เกิดความมัง่คัง่สมบูรณ์
โดยทัว่หนา้กนัได ้  แต่ประโยชน์ส่วนใหญ่จะเกิดข้ึนกบันกัธุรกิจหรือนายทุนเท่านั้น  ส าหรับประชาชน
จะไดรั้บแต่หน้ีสินและความยากล าบากต่อไปไม่ส้ินสุด  หลงัจากท่ีประเทศไทยตอ้งเสียเปรียบดุลการคา้
แก่ต่างประเทศอยา่งมหาศาลภายในระยะเวลา  20  ปี ท่ีผา่นมา  และตอ้งเสียเปรียบดุลการคา้อยูต่่อไป 
แก่บางประเทศ  ก็หว ังว่าเ ม่ือได้เร่งพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างจริงจังดังปรากฏ                
ในการวางแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี  6  (พ.ศ. 2530 - 2534)  เป็นตน้มา  ก็จะแกไ้ข
ภาวะการขาดดุลการค้าลงได้  เ ม่ือสามารถใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผลิตสินค้า ข้ึนใช้
ภายในประเทศไดเ้อง  และส่งสินคา้ท่ีมีคุณภาพออกไปแข่งขนัในตลาดโลกไดม้ากข้ึน 
 แนวคิดท่ีขดัแยง้กบัการพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  คือ  แบร่ี  คอมมอนเนอร์  (Barry 
Commoner)  นกัวิทยาศาสตร์และนกัส่ิงแวดลอ้มชาวอเมริกนั  กล่าววา่  ประเทศท่ีมีความกา้วหนา้ทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างสหรัฐอเมริกานั้น  ประชาชนแต่ละคนจะตอ้งใช้พลงังานกนัคนละ
10,000- 15,000  กิโลวตัตต่์อชัว่โมง  ในเวลา  1  ปี  ขณะท่ีประชาชนในประเทศดอ้ยพฒันาหรือท่ีลา้หลงั
ทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ใชพ้ลงังานเพียงคนละ 1,000 กิโลวตัตต่์อชัว่โมง ในเวลา  1  ปี  เท่านั้น  
หรือมนุษยเ์ราแต่ก่อนนั้นใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ   เพียงเพื่อการมีชีวิตอยูแ่ละใชท้รัพยากร
ในปริมาณท่ีพอดีหรือนอ้ยแต่การมีความกา้วหนา้ทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีในปัจจุบนั  ท าให้ตอ้ง
ใชท้รัพยากรธรรมชาติในการด ารงชีวิตท่ีเพิ่มข้ึน   ซ่ึงการท่ีตอ้งใชท้รัพยากรธรรมชาติมากข้ึนเช่นน้ีเอง
ท าใหต้อ้งใชพ้ลงังานเพิ่มมากข้ึนไปดว้ย 
 ขณะเดียวกนัสืบเน่ืองมาจากความกา้วหนา้ทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ไดท้  าให้อากาศเสีย
สร้างสารกมัมนัตภาพรังสีและสารสังเคราะห์อ่ืนๆ เช่น  พลาสติก  ยาฆ่าแมลง  ยาฆ่าวชัพืชและสารอ่ืนๆ  
ท่ีเกิดจากโรงงานอุตสาหกรรม  ซ่ึงลว้นเป็นอนัตรายต่อส่ิงแวดลอ้มและชีวิตมนุษย ์  ถา้จะขยายความ
จากท่ีแบร่ี  คอมมอนเนอร์  กล่าวไวก้็คือ  แม้จะได้พฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ      
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จนสามารถผลิตปุ๋ยเพื่อใช้ในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรได้เอง  จะแก้ปัญหาการขาดดุลการค้า       
กบัต่างประเทศลงได ้ แต่การใชปุ๋้ยท่ีเรียกวา่ปุ๋ยวิทยาศาสตร์นั้น  นอกจากจะท าให้ดินเสียแลว้  ยงัท าให้
ไนโตรเจนท่ีอยูใ่นส่วนประกอบของปุ๋ยไหลลงสู่แหล่งน ้ าแลว้ก่อให้แก่คุณภาพของน ้ าท่ีเราเคยใชก้นัอยู ่  
ถา้จะกล่าวอีกอยา่งก็คือ  การพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยอีาจช่วยแกปั้ญหาเศรษฐกิจไดร้ะยะหน่ึง  
แต่ในระยะยาวแลว้ทรัพยากรท่ีจะเป็นปัจจยัส าคญัในการผลิตสินคา้ นอกจากจะถูกน ามาใชอ้ยา่งรวดเร็ว
จนไม่พอใชแ้ลว้  ยงัก่อใหเ้กิดความเส่ือมโทรมแก่ทรัพยากรทางธรรมชาติอีกดว้ย 
 แบร่ี  คอมมอนเนอร์  ย ังกล่าวไว้ชัดเจนว่า  อากาศเสียท่ีเกิดข้ึนในตัวเมืองหรือน ้ าเสีย            
ตามแหล่งน ้าต่างๆ หรือการสูญพนัธ์ุของสัตวแ์ละพืชหลายชนิด  ลว้นเป็นผลสืบเน่ืองมาจากการพฒันา
ทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งนั้น  กล่าวคือ  เทคโนโลยีในการสร้างรถยนต ์ เคร่ืองยนตก่์อให้เกิด
มลพิษแก่อากาศ  น ้า  และเทคโนโลยใีนการผลิตยาฆ่าแมลงท าใหส้ัตวห์ลายชนิดสูญพนัธ์ุ  เป็นตน้ 
 ความกา้วหนา้ทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  อาจท าให้บางคนร ่ ารวย  อนัเน่ืองมาจากความรู้
ท่ีท าใหใ้ชท้รัพยากรธรรมชาติไดม้ากและกวา้งขวางยิ่งข้ึน  แต่ผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนต่อน ้ า  อากาศ  ดิน  
และสุขภาพอนามยัของมนุษย ์ เป็นผลท่ีมนุษยทุ์กคนจะตอ้งได้รับโดยเท่าเทียมกัน  ซ่ึงไม่เป็นการ
ยติุธรรมส าหรับผูท่ี้มิไดร้ ่ ารวยจากการคิดคน้เทคโนโลยี 
 ประเทศไทยอาจลดการขาดดุลการค้า  จนถึงกบัได้เปรียบดุลการคา้  แต่ในระยะยาวถ้าเรา   
หรือทุกประเทศไม่มีทรัพยากรหรือมีแต่ทรัพยากรท่ีเส่ือมสภาพหมดแล้วคงจะด ารงชีวิตอยู่ไม่ได ้  
เพราะถึงจะอย่างไรก็ตามมนุษย์เราก็จะยงัต้องอยู่กับธรรมชาติ  อาศยัธรรมชาติและเป็นส่วนหน่ึง      
ของธรรมชาติอยูต่ลอดไป 
 ดงันั้น  การคิดพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงจ าเป็นตอ้งคิดให้รอบคอบ  ลึกซ้ึงเพียงพอ  
มิฉะนั่นจะตอ้งนั่งแก้ปัญหากนัอยู่ไม่ส้ินสุด   จึงไม่แน่ใจว่าการพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   
ตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 6 -7 และ  8 นั้น  มีความระมดัระวงักนัมากนอ้ย
เพียงใด  จึงไมค่วรตั้งความหวงักบัการพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยมีากจนเกินไปนกั 
 แมน้กัวิทยาศาสตร์และนกัส่ิงแวดลอ้มอย่างแบร่ี  คอมมอนเนอร์  จะไดช้ี้ให้เห็นถึงผลกระทบ
จากการพฒันาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีว่า  การพฒันาท่ีมุ่งหวงัและท ากันอยู่ในปัจจุบนัน้ี       
เป็นการฆ่าตวัเองของมนุษยห์รือการเดินไปสู่ความตายนัน่เอง   แต่ถา้จะมองกนัในแง่ดีบา้งก็พอจะไดว้า่  
ถ้าจะตั้ งความหวังกับการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกันให้จริงจังแล้ว  จะต้องหวงัผล            
จากการพฒันาไวว้่าจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อธรรมชาติหรือส่ิงแวดล้อม  โดยท่ีวิทยาศาสตร์        
และเทคโนโลยีต้องไม่ก่อให้เกิดมลพิษหรือท าให้สภาพแวดล้อม  ทรัพยากรเส่ือมลงไป  มิฉะนั้น          
ก็จะตอ้งมีแผนพฒันาทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมในทุกๆ แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม  ท่ีจะมีข้ึน     
ในอนาคต  ซ่ึงหมายถึงการท่ีตอ้งใชท้รัพยากรหรือส่ิงแวดลอ้มมาพฒันาส่ิงแวดลอ้มอีกนัน่เอง  ดงันั้น
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การพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดยขาดความระมดัระวงัก็จะเป็นการพฒันาแบบหมาหางดว้น  
ตามท่ีท่านพุทธทาสเคยกล่าวไวน้ัน่เอง 
 การพฒันาท่ีให้ผลถาวร  คือ การใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีดีนั้น  อาจเป็นการยากท่ีจะ
พิจารณาดูวา่อยา่งไรจึงเรียกวา่วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีดี  อยา่งเช่น  การคิดยาก าจดัแมลงท่ีเรียกวา่  
ดีดีที  ท่ีพอล มูลเลอร์  นักเคมีชาวสวิส  เป็นผูคิ้ดไดเ้ม่ือ  40 – 50 ปีมาแลว้  นบัว่าเป็นความส าเร็จ       
อนัยิ่งใหญ่ของมนุษย ์ จนท าให้ผูคิ้ดยาก าจดัแมลงชนิดน้ีได้รับรางวลัโนเบล  แต่ถ้าเม่ือพิจารณาถึง
อนัตรายจาก ดีดีที  ในปัจจุบนัแล้ว  ผูท่ี้ไดรั้บรางวลัก็น่าจะตอ้งคืนรางวลักนัทีเดียว  ทั้งน้ีเป็นเพราะ
ขอ้จ ากดัท่ีวา่  มนุษยเ์ราน้ียงัตอ้งเรียนรู้เร่ืองธรรมชาติกนัต่อไปอีกนาน 
 คงไม่มีใครยบัย ั้งความตอ้งการของมนุษยท่ี์เกิดข้ึนเป็นเงาตามตวัของการเพิ่มจ านวนประชากร
ลงได้  แต่มนุษย์อาจลดการใช้จ่ายต่างๆ ในชีวิตประจ าวนัลงได้ โดยท่ีจะไม่ให้เกิดความเสียหาย          
แก่สุขภาพอนามยั  ลดความฟุ่มเฟือยในชีวิตเสียบา้งและลดความสูญเสียทรัพยากรในกระบวนการผลิต
ให้ได้มากท่ีสุด  ความประหยดัไม่ฟุ้งเฟ้อเป็นอีกแง่หน่ึงของการพฒันาท่ีน่าจะท าได ้ แต่จะมุ่งพฒันา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกนัจริงๆ และให้ได้ผลคุม้ค่านั้น  ตอ้งเป็นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี        
ท่ีไม่ก่อให้เกิดผลเสียหายต่อธรรมชาติ  ดงัท่ีแบร่ี  คอมมอน  เนอร่ี  กล่าวไว ้และตอ้งท าให้เกิดความ-
สูญเสียทรัพยากรนอ้ยท่ีสุดดว้ย 
 การยึดหลกัการอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้มและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทรัพยากรธรรมชาติ
ลว้นเป็นองค์ประกอบของส่ิงแวดลอ้มท่ีจะตอ้งมีความสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนัอนัจะท าให้ส่ิงแวดลอ้ม
หรือระบบนิเวศเกิดความสมดุล  แต่การร่อยหรอของทรัพยากรอย่างรวดเร็ว  รวมทั้งกระบวนการผลิต
และแปรรูปทรัพยากร  และการใช้ทรัพยากรท่ีเพิ่มมากข้ึนไดก่้อให้เกิดสารพิษในส่ิงแวดล้อม  ท าให้
ส่ิงแวดล้อมขาดความสมดุล  ดังนั้นการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ          
จึงมีความหมายเช่นเดียวกนั 
 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเป็นค าท่ีเร่ิมน ามาใช้ได้ไม่นานมาน้ี เม่ือมนุษยป์ระสบกับ
ปัญหาความเส่ือมโทรมของสภาพแวดล้อม  ท าให้เ กิดแนวความคิดท่ีจะสงวนรักษาคุณภาพ              
ของส่ิงแวดลอ้มเอาไว ้  อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการด ารงชีวิตของมนุษยเ์องโดยตรง  ดงันั้นการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติจึงหมายถึง  การใช้ทรัพยากรน้อยท่ีสุดหรือใช้ให้มีประสิทธิภาพมากท่ีสุด          
และก่อใหเ้กิดผลเสียแก่ส่ิงแวดลอ้มนอ้ยท่ีสุด เพื่อใหม้นุษยท่ี์จะเกิดมาในรุ่นต่อไปมีทรัพยากรธรรมชาติ
ไวใ้ชใ้นการด ารงชีวติต่อไป 
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 4.3.4  โครงการส่ิงแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ 
 เม่ือได้มีการต่ืนตวัในด้านวิกฤตการณ์ส่ิงแวดล้อมข้ึนทัว่โลก ในตอนปลายทศวรรษท่ีแล้ว
(1960-1970) นั้น  รัฐบาลสวีเดนได้เสนอต่อสภาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การสหประชาชาติ         
เม่ือปี ค.ศ. 1968  วา่โดยเหตุท่ีวกิฤตการณ์ส่ิงแวดลอ้ม  อนัประกอบดว้ยวิกฤตการณ์อาหาร  วิกฤตการณ์
พลงังาน  วกิฤตการณ์ประชากร  วกิฤตการณ์ส่ิงแวดลอ้มเป็นพิษ  และอ่ืนๆ นั้นเป็นวิกฤตการณ์ของโลก
ท่ีจะส่งผลสะทอ้นถึงคนทัว่โลกทุกชาติทุกภาษา  จึงสมควรอย่างยิ่งท่ีองค์การสหประชาชาติ  ซ่ึงเป็น
องค์การของโลก  มีประเทศต่างๆ ทั่วโลกเป็นสมาชิก จะได้ให้ความสนใจต่อเร่ืองน้ีอย่างจริงจัง            
ท่ีประชุมใหญ่ขององคก์ารสหประชาชาติจึงมีมติให้จดัประชุมคร้ังใหญ่ข้ึนท่ีกรุงสตอกโฮล์ม  ระหวา่ง
วนัท่ี  5 - 16  มิถุนายน ค.ศ. 1972  โดยมีรัฐบาลสวีเดนเป็นเจา้ภาพ  เรียกวา่  “การประชุมสหประชาชาติ
เร่ืองส่ิงแวดลอ้มของมนุษย”์  (UN  Conference on the Human Environment) 
 วตัถุประสงค์ของการประชุมร่วมกนัน้ี  ท าให้เกิดบรรยากาศซ่ึงมีความเป็นมิตรจนสามารถ    
หาขอ้ยุติประกาศปฏิญญาวา่ดว้ย  ส่ิงแวดลอ้มของมนุษย ์ (Declaration on the Human Environment)
ร่วมกนัไดโ้ดยผูแ้ทนจาก 113 ประเทศ นบัวา่เป็นผลส าเร็จอยา่งงดงามบรรยากาศซ่ึงประเทศต่างๆปกติมี
ความขดัแยง้กนั  สามารถหันหน้าเขา้หากนัเพื่อร่วมขจดัภยนัตรายท่ีก าลงัคุกคามโลกอยู่เช่นน้ี  ต่อมา
ภายหลงัไดรั้บการกล่าวขวญัถึงเสมอๆ วา่เป็น  “น ้ าใจแห่งกรุงสตอกโฮล์ม”  (The Spirit of Stockholm)
และดว้ยเหตุน้ีเอง วนัท่ี  5  มิถุนายน  อนัเป็นวนัเร่ิมการประชุมคร้ังยิ่งใหญ่น้ี  จึงไดรั้บเลือกให้เป็นวนั
ส่ิงแวดลอ้มของโลก  (World  Environment Day)  เพื่อเป็นท่ีระลึกถึงจุดเร่ิมตน้ของการร่วมมือระหวา่ง
ชาติทัว่โลกในดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
 ขอ้ตกลงร่วมกันจากท่ีประชุมท่ีกรุงสตอกโฮล์ม  มีผลท าให้เกิดเหตุการณ์ส าคญัๆ ในด้าน
ส่ิงแวดลอ้มข้ึนหลายประการดว้ยกนั  ท่ีจะยกมากล่าวเป็นตวัอยา่ง  ดงัน้ี 
 1.  องคก์ารสหประชาชาติไดจ้ดัตั้งโครงการส่ิงแวดลอ้มแห่งสหประชาชาติ หรือ ยเูนป  UNEP 
(United Nations Environment Programme)  ข้ึน  ซ่ึงมีฐานะและศกัด์ิศรีเท่าเทียมกบัโครงการพฒันา  
แห่งสหประชาชาติ  (United Nations Development Programme)  แสดงให้เห็นวา่  สหประชาชาติไดใ้ห้
ความส าคญัในดา้นส่ิงแวดลอ้มไม่ยิ่งหยอ่นไปกว่าการพฒันา  โครงการน้ีประกอบดว้ยคณะมนตรีจาก  
58  ประเทศ  คือ  แอฟริกา  16  ประเทศ  เอเชีย  13  ประเทศ  ยุโรปตะวนัออก 6  ประเทศ ละตินอเมริกา  
10  ประเทศ และอีก 13  ประเทศจากยุโรปตะวนัตกและอ่ืนๆ ซ่ึงรวมสหรัฐอเมริกา  มีส านกัเลขาธิการ
ประจ า  ซ่ึงต่อมาไดต้ั้งส านกังานใหญ่ท่ีกรุงไนโรบี   เมืองหลวงของประเทศคีนยา  นบัเป็นส านกังาน
ขององคก์ารสหประชาชาติท่ีส าคญัแห่งแรกท่ีไปตั้งอยูท่ี่ทวปีแอฟริกา   
 2.  มีการจดัตั้งกองทุนส่ิงแวดลอ้มสหประชาชาติ  (Un Environment Fund)  ข้ึน โดยการบริจาค
จากประเทศสมาชิก  ทั้งน้ีเป้าหมายวา่จะไดรั้บเงินมูลค่า  100  ลา้นเหรียญสหรัฐในระยะเวลา  5  ปีแรก  
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ซ่ึงในจ านวนน้ีสหรัฐอเมริการับวา่จะบริจาคใหถึ้ง  40  ลา้นเหรียญสหรัฐ  และประเทศอ่ืนๆ ก็ให้สัญญา
วา่จะบริจาคเช่นกนั  เงินทุนจากโครงการน้ีจะน าไปใชใ้นการด าเนินโครงการต่างๆ  เพื่อป้องกนัแกไ้ข
ปัญหาส่ิงแวดลอ้มทัว่โลก  (นาท  ตณัฑวรุิฬห์,  2528) 
 หลังจากนั้นก็มีการประชุมขนาดใหญ่  ท่ีจดัโดยองค์การสหประชาชาติในท านองเดียวกับ     
การประชุมท่ีกรุงสตอ็กโฮลม์ ข้ึนอีกหลายคร้ังดว้ยกนั  คือ  การประชุมวา่ดว้ยเร่ืองต่างๆ ดงัน้ี 
 1) ประชากร   ท่ีเมืองบูคาเรสท ์ ประเทศโรมาเนีย  ในปี ค.ศ. 1974   

 2) เร่ืองอาหาร  ท่ีกรุงโรม  ประเทศอิตาลี ในปี ค.ศ. 1975 
 3) การประชุมเร่ือง การตั้งถ่ินฐานของมนุษยท่ี์กรุงแวนคูเวอร์  ประเทศแคนาดา  เม่ือปี 
ค.ศ. 1976 
 3.  การประชุมวา่ดว้ยเร่ือง น ้ า ท่ีเมืองมาเดลพลาตา  ประเทศอาร์เจนตินา  เม่ือปี  ค.ศ. 1977  
โดยมีการประชุมติดต่อกนัมาทุกปี  จนกระทัง่ ค.ศ. 1992 อนัเป็นปีท่ีโครงการส่ิงแวดล้อมแห่ง
สหประชาชาติไดจ้ดัให้มีการประชุมคร้ังส าคญัในวาระฉลองครบรอบ  20  ปี  ท่ีกรุงริโอเดอจาเนโร  
ประเทศบราซิล  การจดัประชุมมีวตัถุประสงค์เพื่อก าหนดชะตากรรมของโลกเก่ียวกบัภาวะแวดลอ้ม  
ทั้งในปัจจุบนั  อนาคต  เรียกวา่การประชุมสุดยอดของโลก (Earth Summit)  ทั้งน้ีผูน้  าของประเทศต่างๆ  
ทัว่โลกได้ไปร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือพิจารณาหาแนวทางท่ีจะแกปั้ญหาการคุกคามส่ิงแวดลอ้ม     
ท่ีมีความคบัขันมากข้ึนทุกขณะวิกฤตการณ์ด้านส่ิงแวดล้อมเกิดข้ึนทั้ งในระดับท้องถ่ิน  ประเทศ       
และสากล  ประเทศรอบโลกซ่ึงส่งผลกระทบถึงกนัหมดไม่มากก็นอ้ย  ไม่ชา้ก็เร็ว  และคาดวา่ผลกระทบ
พร้อมๆ กนัหลายดา้น เช่น  บรรยากาศความหลากหลายทางชีวภาพของพนัธ์ุพืชและสัตว ์ แผน่ดินและ
เน้ือดินรวมทั้งทอ้งทะเล  มหาสมุทร  และบริเวณชายฝ่ังรอบโลก  ซ่ึงเป็นท่ีมาของการศึกษาคน้ควา้  
ของผูเ้ช่ียวชาญในดา้นต่างๆ ท่ีเปิดเผยแก่สาธารณชน  และเร่งปลูกจิตส านึกใหทุ้กคนไดรั้บรู้และร่วมกนั
รับผดิชอบในการอนุรักษโ์ลกใบเดียว  (Only One Earth)  ใหค้งอยูต่ลอดไป 
 ส าหรับประเทศไทยไดมี้การจดัตั้งส านกังานคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติข้ึน  โดยงาน
ส่วนใหญ่ก็มีลกัษณะเช่นเดียวกบัองคก์ารยเูนฟ  คือ  ก าหนดนโยบาย  ตรวจสอบ ประเมินผล ด าเนินการ
ปรับปรุงแกไ้ขให้การศึกษาคน้ควา้วิจยั  แต่ปัญหาส่ิงแวดลอ้มก็ยงัคงเป็นปัญหาใหญ่ส าหรับสังคมไทย  
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัไดมี้พระราชด ารัสเสมอมานบัแต่ พ.ศ. 2532 ในโอกาสท่ีพสกนิกรชาวไทย
ไดเ้ขา้เฝ้าเพื่อถวายพระพร  เน่ืองในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาในวนัท่ี  4  ธนัวาคม  คณะรัฐมนตรี 
จึงมีมติใหว้นัท่ี  4  ธนัวาคมของทุกปีเป็น “วนัส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ” โดยเร่ิมจากปีพ.ศ. 2534  เป็นตน้มา 
พร้อมกันน้ีรัฐบาลยงัได้ก าหนดให้ปี พ.ศ. 2532-2534  เป็น “ปีอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม”  (วไิล  วงศสื์บชาติ, 2535) 
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 การน าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ในการพฒันาอุตสาหกรรม  จึงมีทั้ งคุณและโทษ  
คุณประโยชน์ท่ีไดรั้บท าใหไ้ดผ้ลผลิตจ านวนมากและรวดเร็ว  ส่วนโทษนั้นมีการน าทรัพยากรธรรมชาติ  
และสารเคมีมาใช้ในปริมาณมาก  และขาดการจดัการท่ีเหมาะสม  เกิดของเสียหรือกากท่ีเกิดจาก
กระบวนการใช้และการผลิตในอุตสาหกรรม  รวมทั้งของเสียท่ีเกิดจากมนุษยท์ั้งในด้านการอุปโภค  
และบริโภค  ของเสีย (ขยะ)  จึงถูกระบายสู่ส่ิงแวดลอ้ม  เช่น  พื้นดิน  แหล่งน ้ า  และบรรยากาศ  ท าให้มี
ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มท่ีมนุษยอ์าศยัอยู่ให้เส่ือมคุณภาพลง  ซ่ึงเป็นสาเหตุส าคญัท่ีเกิดปัญหามลพิษ
ทางน ้า  อากาศ  ดิน  และเสียง  การท่ีหลายประเทศมุ่งเร่งพฒันาเศรษฐกิจในดา้นอุตสาหกรรม  ก็ยิ่งเป็น
ปัจจยัเร่งให้ปัญหามลพิษส่ิงแวดล้อมรุนแรงมากยิ่งข้ึน  ถึงระดับวิกฤติ  ปัญหามลพิษส่ิงแวดล้อม          
มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของมนุษย์  เช่น  การเส่ียงต่อการเกิดมะเร็ง  ความพิการของร่างกาย        
และความเส่ือมโทรมทางจิตใจ   มนุษย์ได้น าเทคโนโลยีมาแก้ไขปัญหามลพิษส่ิงแวดล้อมท่ีเป็น
กระบวนการตั้งแต่การดูแล  ป้องกนัรักษา  แก้ไข  และการวางแผนปฏิบติั  ก าหนดมาตรการบงัคบั   
โดยมุ่งเป้าหมายสู่การพฒันาย ัง่ยืน  เป็นแนวทางในการแก้ปัญหามลพิษส่ิงแวดล้อม และแนวทาง
แกปั้ญหามลพิษส่ิงแวดลอ้มจะสัมฤทธ์ิผลได ้ มนุษยต์อ้งมีความรู้ดา้นส่ิงแวดลอ้ม  มลพิษส่ิงแวดลอ้ม  
การวเิคราะห์ปัญหาส่ิงแวดลอ้ม  และการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มท่ีถูกตอ้ง 
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แบบฝึกหัดท้ายบทที ่ 4 
 

1.  จงอธิบายความหมายและสาเหตุการเกิดสถานการณ์ส่ิงแวดลอ้ม ดงัต่อไปน้ี 
 1.1  ภาวะเรือนกระจก (Greenhouse effect) 
 1.2  ฝนกรด 
 1.3  โอโซนในชั้นบรรยากาศ 
 1.4  ปรากฎการณ์เอลนิญโญ (El Nino) 
 1.5  ปรากฎการณ์ลานิญญา (La Nina) 
 1.6  ปรากฎการณ์เอนโซ่ (ENSO) 
2.  ผลกระทบโดยตรงของก๊าซเรือนกระจกต่ออุณหภูมิของผวิโลก คืออะไร จงอธิบาย 
3.  ปรากฏการณ์เอลนิญโญและลานิญญา มีความแตกต่างกนัอยา่งไร จงอธิบายพร้อมยกตวัอยา่ง 
4.  โครงการศึกษาวจิยัและพฒันาส่ิงแวดลอ้มแหลมผกัเบ้ีย  อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ   
 อ าเภอบา้นแหลม  จงัหวดัเพชรบุรี มีวธีิการด าเนินการอยา่งไร จงอธิบาย 
5.  ศูนยศึ์กษาการพฒันาเขาหินซอ้นอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ  ต าบลเขาหินซอ้น  อ าเภอพนมสารคาม  
 จงัหวดัฉะเชิงเทรา  ตั้งข้ึนเพื่อวตัถุประสงคใ์ด  และมีวธีิการด าเนินงานอยา่งไรบา้ง จงอธิบาย 
6.  โครงการแกม้ลิงอนัลิง คืออะไร  มีวตัถุประสงคใ์นการสร้างเพื่อแกปั้ญหาส่ิงแวดลอ้มใดไดบ้า้ง  
 จงอธิบาย 
7.  “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีประโยชน์ต่อความเจริญก้าวหน้าของมนุษย์  แต่ในขณะเดียวกัน 
 กส่็งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมโลกเป็นอย่างมาก”   ท่านเห็นดว้ยกบัค ากล่าวน้ีหรือไม่  อยา่งไร 
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