
 

บทที่ 1 

บทนํา 

 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

ภา ภาวะโลกรอนเปนภัยพิบัติที่มาถึง โดยที่เราทุกคนตางทราบถึงสาเหตุของการเกิดเปนอยาง

ดี น่ันคือ การที่มนุษยเผาผลาญเชื้อเพลิงฟอ สซิล เชน ถานหิน นํ้ามัน และกาซธรรมชาติ  เพื่อผลิต

พลังงาน เราตางทราบดีถึงผลกระทบบางอยางของภาวะโลกรอน เชน  การละลายของน้ําแข็งในขั้ว

โลก ระดับนํ้าทะเลที่สูงขึ้น ความแหงแลงอยางรุนแรง  การแพรระบาดของโรครายตางๆ อุทกภัย 

ปะการังเปลี่ยนสีและการเกิดพายุรุนแรงฉับพลัน  โดยผูที่ไดรับผลกระทบมากที่สุด ไดแก ประเทศ

ตามแนวชายฝง ประเทศที่เปนเกาะ และภูมิภาคที่กําลังพัฒนาอยางเอเชียอาคเนย 

 จากการทํางานของคณะกรรมการของรัฐบาลนานาชาติ วาดวยเร่ืองการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศที่มีองคการวิทยาศาสตร ไดรวมมือกับองคการสหประชาชาติ เฝาสังเกตผลกระทบตางๆ  

และไดพบหลักฐานใหมที่แนชัดวา จากการที่ภาวะโลกรอนขึ้นในชวง 50 กวาปมานี้  สวนใหญเปน

ผลมาจากการกระทําของมนุษย ซึ่งสงผลกระทบอยางตอเน่ืองใหอุณหภูมิของโลกเพิ่มขึ้นในทุกหน

ทุกแหง ประมาณ 1.4-5.8 องศาเซลเซยีส  

 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไมไดเปลี่ยนแปลงไปทีละเล็กทีละนอย  แตเปนการ

เปลี่ยนแปลงอยางรุนแรงซึ่งเกิดขึ้นบอยคร้ัง  และมีความรุนแรงมากขึ้นเร่ือยๆ ตัวอยางที่เห็นไดชัด

ไดแก  ความแหงแลงอยางรุนแรง วาตภัย อุทกภัย พายุฝนฟาคะนอง พายุทอนาโด แผนดินถลม  

และการเกิดพายุรุนแรงฉับพลัน จากภาวะอันตรายเหลาน้ีพบวา  ผูที่อาศัยอยูในเขตพื้นที่ที่เสี่ยงกับ

การเกิดเหตุการณดังกลาว ซึ่งไดรับผลกระทบมากกวาพื้นที่สวนอ่ืนๆ  ยังไมไดรับการเอาใจใสและ

ชวยเหลือเทาที่ควร นอกจากน้ี ยังมีการคาดการณวา  การที่อุณหภูมิของโลกสูงขึ้น เปนเหตุให

ปริมาณผลผลิตเพื่อการบริโภคโดยรวมลดลง  ซึ่งทําใหจํานวนผูอดอยากหิวโหยเพิ่มขึ้นอีก 60-350 

ลานคน 

 ในประเทศไทยและฟลิปปนส มีโครงการพลังงานตางๆ ที่จัดต้ังขึ้น  และการดําเนินงาน

ของโครงการเหลานี้  ไดสงผลกระทบตอระบบนิเวศวิทยาอยางเห็นไดชัด ตัวอยางเชน  การ

เปลี่ยนแปลงของฝนที่ไมตกตามฤดูกาล  และปริมาณนํ้าฝนที่ตกในแตละชวงไดเปลี่ยนแปลงไป  

การบุกรุกและทําลายปาไมที่อุดมสมบูรณ  การสูงขึ้นของระดับนํ้าทะเลและอุณหภูมิของนํ้าทะเล  

ซึ่งสงผลกระทบอยางมากตอระบบนิเวศวิทยาตามแนวชายฝง  และจากการที่อุณหภูมิของนํ้าทะเล
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สูงขึ้นน้ี ไดสงผลกระทบตอการเปลี่ยนสีของนํ้าทะเล ดังน้ัน แนวปะการังตางๆ จึงไดรับผลกระทบ

และถูกทําลายเชนกัน 

 ประเทศไทยเปนตัวอยางของประเทศที่มีชายฝงทะเล ที่มีความยาวประมาณ 2,490 

กโิลเมตร และเปนแหลงที่มีความสําคัญอยางมากตอเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่ง  การ

ประมง การเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า  และความไมแนนอนของฤดูการที่สงผลกระทบตอการทํา

เกษตรกรรม มีการคาดการณวา  หากระดับนํ้าทะเลสูงขึ้นอีกอยางนอย 1 เมตรภายในทศวรรษหนา  

หาดทรายและพื้นที่ชายฝงในประเทศไทยจะลดนอยลง สถานที่ตากอากาศชายทะเล  รวมถงึ

อุตสาหกรรมการทองเที่ยวในสถานที่ทองเที่ยวตางๆ เชน พัทยา และ  ระยองจะไดรับผลกระทบ

โดยตรง แมแตกรุงเทพมหานคร ก็ไมสามารถหลีกเลี่ยงจากผลกระทบของระดับน้ําทะเลที่สูงขึ้นน้ี

เชนกัน 

 ปญหาดานสุขภาพ ก็เปนเร่ืองสําคัญอีกเร่ืองหน่ึงที่ไดรับผลกระทบอยางรุนแรง  จากสภาพ

ภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงน้ีดวย เน่ืองจากอุณหภูมิและความชื้นที่สูงขึ้น  สงผลใหมีการเพิ่มขึ้นของ

ยุงมากขึ้น ซึ่งนํามาสูการแพรระบาดของไขมาเลเรียและไขสา นอกจากน้ีโรคที่เกี่ยวของกับนํ้า  เชน 

อหิวาหตกโรค  ซึ่งจัดวาเปนโรคที่แพรระบาดไดอยางรวดเร็วโรคหน่ึงในภูมิภาคน้ี  คาดวาจะ

เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วและตอเน่ือง จากอุณหภูมิและความชื้นที่สูงขึ้น คนยากจนเปนกลุมคนที่มีความ

เสี่ยงสูงตอผลกระทบ จากการเปลี่ยนแปลงน้ี  ประกอบกับการใหความรูในดานการดูแลรักษา

สุขภาพที่ดี ยังมีไมเพียงพอ 

ทุกคนไดตระหนักถงึ  ภาวะโลกรอน 12  ที่กําลังสงผลกระทบอยางรุนแรง ทั่วโลกมิ ใชใน

ประเทศไทย แหงเดียวที่รอนขึ้นมาก  เพราะตางประเทศก็ไดรับผลกระทบไมนอยเชนกันผูคนตอง

เสียชีวิตใหกับนํ้าปาไหลหลาก ขาดนํ้า ขาดเสบียง และ  ที่สําคัญ หาก ไมลดปริมาณ กาซ

คารบอนไดออกไซด (CO2) ในตอนน้ี ในอนาคตอาจจะตองอธิบายบอกลูก หลานเร่ืองหมีขั้วโลก 12

การเร่ิมตนการเกิด กระแสขาว ภาวะโลกรอนเร่ิมต้ังแตองคการบริหารการบินและอวกาศ

แหงสหรัฐอเมริก าหรือนาซา  ไดออกแถลงการณการตรวจวัดปริมาณกาซคารบอนไดออกไซด  

(CO

มี

หนาตาเปนอยางไร สวนการติด Banner หรือ ปายรณรงคลดโลกรอน เปนการกระจายความรูใหแก

เยาวชน รุนใหม ใหรับรูถึงความรุนแรงและผลกระทบที่เกิดขึ้น 

2) ที่เปนตัวการหลัก  ในการทําใหเกิดปญหาโลกรอนในชั้นบรรยากาศโลก เพราะวาขณะน้ี มี

อุณหภูมิ ถึงขั้นสูงสุด  คอืวัดได 383 สวนในลานสวน  ยังไมนับรวมถึงปริมาณกาซ

คารบอนไดออกไซด  (CO2) ที่อยูระหวางการเดินทางถึงชั้นบรรยากาศวามีปริมาณเทาใดทั้งนี้

ปริมาณกาซคารบอนไดออกไซด  (CO2) ดังกลาวจะอยูในชั้นบรรยากาศไดนาน ถึง 50-200 ป และ

นักวิทยาศาสตร ไดคาดการณวา อีกไมถึง 3 ป จะเกิน 400 สวนในลานสวน อยางแนนอน และ

http://www.thaihotzone.com/�
http://www.thaihotzone.com/warming-result/209-polarbear-globalwarming.html�
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เมื่อใดที่ปริมาณมีเกนิ 450 สวนในลานสวน  อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกจะเพิ่มขึ้นอีก ประมาณ 2 องศา

เซลเซียส และเมื่อนั้นอัตราความเร็วของการละลายน้ําแข็งขั้วโลกก็จะเพิ่มมากขึ้น 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ  1  การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

ท่ีมา: วารสารสํานักสิ่งแวดลอม ปที่12 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2552 

 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ( Climate Change) เปนสิ่งที่ทั่วโลกกําลังใหความสนใจ

อยางมาก  เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีความเกี่ยวของและมีผลกระทบตอการ

ดํารงชีวิตของมนุษยและสิ่งแวดลอมอยางตอเน่ือง ซึ่งจากกิจกรรมตางๆ ของมนุษยน้ันเปนเหตุให

เกิดภาวะเรือนกระจก (Greenhouse Effect) ที่มีความรุนแรงมากกวาที่ควรจะเปนไปตามธรรมชาติ  

และสงผลใหอุณหภูมิพื้นผิวโลกเพิ่มสูงขึ้นหรือที่เราเรียกวา ภาวะโลกรอน ( Global warming) ซึ่ง

ประเทศไทยก็ไดรับผลกระทบจากภาวะโลกรอนน้ีอยางหลีกเลี่ยงไมไดเชนกัน  โดยผลกระทบที่

เกิดขึ้นจะรุนแรงขึ้นเร่ือยๆ และมีความถี่ในการเกิดขึ้นบอยคร้ัง เชน  ปญหาภัยแลง นํ้าทวม ไฟปา 

และพายุ เปนตน กอใหเกิดความเสียหายอยางรุนแรงทั้งตอเศรษฐกิจ และความสูญเสียของชีวิต 

วิกฤติโลกรอนเปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศอาจมีผลตอ

ทรัพยากรธรรมชาติ  (เชน น้ํา ดิน ระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ  พื้นที่ชายฝงทะเล

และเกาะขนาดเล็กในทะเล)  และชีวิตความเปนอยูของชุมชนทองถิ่นในชนบท (เชนความมั่นคง

ดานอาหารและสุขภาพ) ไดหลายระดับ ขึ้นอยูกับระดับและขนาดของการเปลี่ยนแปลงของสภาพ

ภูมิอากาศเชนการละลายของน้ําแข็งที่ข้ัวโลกเหนือการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญและเปนวงกวางยอม
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สรางผลกระทบที่รุนแรงไดมากกวาการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญและ เปน วงกวางยอมสราง

ผลกระทบที่รุนแรงไดมากกวาการเปลี่ยนแปลงเพียงชั่วคราว หรือในพืน้ทีข่นาดเล็ก   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 2  การละลายของนํ้าแข็งที่ขั้วโลกเหนือ 

ท่ีมา: http://board.palungjit.com 

นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศยังสงผลตอภาคการเกษตร  ไดในอีกหลาย ดาน 

ทั้งจากการที่ระดับกาซคารบอนไดออกไซดมีความเขมขนมากขึ้น  ความชื้นในบรรยากาศและฝนที่

มีสภาพเปลี่ยนแปลงไปเปนปฏิสัมพันธของผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศเปนตน 

 คณะกรรมการระหวางรัฐบาลวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ( IPCC) ไดกลาววา  

การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่กําลังเกิดขึ้นน้ีไม สามารถ ที่จะหยุดยั้งเอาไวไดในชวงอายุคน และ

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอยางมากมาย ไมสามารถแกไขใหเหมือนเดิม  (IPCC Working Group III, 

2007 Report, Chapter 1 page 9 อางใน Roper 2009) โดยปญหาผลกระทบที่คาดวาจะเกิดขึ้น  โดย

หลักก็คือ อุณหภูมิของบรรยากาศโลกที่เพิ่มขึ้นระดับนํ้าทะเลที่ยกตัวสูงขึ้น  การเปลี่ยนแปลงของ

ฝน และการเกิดภาวะอากาศที่รุนแรง ( extreme weather) ซึ่งปญหาที่เกิดขึ้นน้ีอาจสงผลกระทบได

ในหลายดานอาทิเชน 

สขุภาพ – การระบาดของโรคติดตอและโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจ  รวมทั้งปญหาสุขภา พ

จากอุณหภูมิความรอนที่เพิ่มขึ้น        

 การเกษตร – ผลผลิตการเกษตรลดลง และเกดิการแยงชิงน้ําเพื่อการชลประทาน  

 เขตชายฝงทะเล – การกัดเซาะชายฝง การพังทลายของชายฝงทะเล ปาชายเลนและปะการัง

ถูกทําลาย           
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 ปาและความหลากหลายทางชีวภาพ  -องคประกอบเปลี่ยนไป  ปาธรรมชาติบางสวน

เปลี่ยนแปลงไป หรืออาจหายไปทั้งหมด สงผลใหพืช-สัตวธรรมชาติบางชนิดไดสูญพันธุไป  

 และจาก ปรากฏการณเอลนีโญ ที่เกิดขึ้นเมื่อ พ.ศ  2553 ในชวงเดือนเมษายน  2553 

เปนปรากฏการณเอลนีโญที่มีขนาดออน  เนื่องจากหลายปจจัยมีความผิดปกติลดลง  เชน อุณหภูมิ

ของผิวน้ําทะเลบริเวณตอนกลางและดานตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟก  มีคาตางจากคาปกติ

เล็กนอยประมาณ 0.5-1.0 องศาเซลเซยีส และอุณหภูมิกึ่งผิวนํ้าทะเลที่เคยสูงกวาปกติลดขนาดพื้นที่

ลง สวน ที่อยูลึกลงไปประมาณ 50-200 เมตร บริเวณตอนกลางของมหาสมุทรแปซิฟก  อุณหภูมิตํ่า

กวาคาปกติ  สําหรับลมที่ระดับ  850 hpa ลมดานตะวันออกใกลเคียงปกติพัดปกคลุมบริเวณ

ตอนกลางของมหาสมุทรแปซิฟก และมีกําลังแรงเล็กนอยทางดานตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟก  

สําหรับลมชั้นบนที่ระดับ  200 hpa ทางฝงตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟกเขตศูนย  สูตรเปนลม

ตะวันออก ในขณะที่ตอนกลางของมหาสมุทรเปนลมตะวันตก  

การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ เราไมสามารถหยุดได และจะมีผลกระทบไดอยาง

กวางขวางซึ่งทําใหจําเปนที่จะตองเตรียมการปรับตัว  เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่กําลังเกิดขึ้น

ควบคูไปกับการพยายามลดการปลอยกาซเรือนกระจกที่เปนสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ  

โดยคณะกรรมการระหวางรัฐบาลวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอาก าศ (IPCC) ไดใหนยิามการ

ปรับตัววาคือ การปรับเปลี่ยนระบบนิเวศ สังคม และเศรษฐกิจ  เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและ

ผลกระทบของที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่ไดเกิดขึ้นแลว  และที่คาดวาจะ

เกิดขึ้น (Smite teal 2001 อางใน Leary et al 2008) ซึ่งรวมถึงการบรรเทาผลกระทบ หรือ การใช

ประโยชนจาก การผันผวนของสภาพภูมิอากาศ  และการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่

คาดการณวาจะเกิดขึ้น การรับมือการเปลี่ยนแปลงอาจเปนกิจกรรมเฉพาะอยาง เชน  เกษตรกรเปลี่ยน

จากการปลูกพืชชนิดหน่ึงเปนอีกชนิดหน่ึง  หรืออาจเปนการเปลี่ยน แปลงทั้งระบบ เชน การเปลี่ยน

วิถีการผลิตและการดําเนินชีวิตหรือการเปลี่ยนแปลงในเชิงสถาบัน   การปรับตัวเพื่อรับมือกับการ

เปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศอาจเปนกระบวนการปรับตัวก็ได  ซึ่งประกอบดวยขั้นตอนตางๆ เชน 

การเรียนรูเกี่ยวกับปจจัยความเสี่ยง ,การประเมินทางเลือกตางๆ ในการรับมือ , การสรางเงื่อนไข

สําหรับการปรับตัว การระดมทรัพยากรเพื่อการปรับตัว  การดําเนินการเพื่อปรับตัว  และการประเมิน

ทบทวนแนวทางการปรับตัว เมื่อไดรับขอมูลหรือผลกวิเคราะหใหมซึ่งการปรับตัวในลักษณะที่เปน

กระบวนการน้ี  มีความจําเปนที่จะตองไดรับการสนับสนุนเชิงนโยบายและสถาบันจากรัฐจึงจะมี

โอกาสประสบความสําเร็จ (Leary et al 2008) 

ความพยายามในการดําเนินโครงการพัฒนาชนบทแบบยั่งยืน ในชุมชนทองถิ่นซึ่ง

มีบางสวนกิจกรรมของโครงการเหลานี้  อาจชวยทําให  ชุมชนทองถิ่นสามารถที่จะรับมือกับการ
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เปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศไดดีขึ้น  แตบางกิจกรรมก็อาจจะไมไดมีสวนชวยโดยตรง  ในการ

ปรับตัวของชุมชน  ซึ่งความสัมพันธระหวางการปรับตัวเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพ

อากาศกับการพัฒนาชนบทแบบยั่งยืน  อาจแบงออกไดเปน 3 ลักษณะ ( McGray, Hammill and 

Bradley 2007) คือ (1) เปนสวนหน่ึงของกิจกรรมการพัฒนาแบบยั่งยืน ที่เผอิญมีเร่ืองของการ

ปรับตัวอยูแลว (2) เปนการปรับการดําเนินกิจกรรมการพัฒนาแบบยั่งยืนที่ทําใหเกิดการปรับตัวของ

เกษตรกร-ชุมชน เน่ืองจากสภาพเงื่อนไขในการดําเนินกิจกรรมเปลี่ยนไปอันเนื่องมาจากผลของการ

เปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ  (3) เปนกิจกรรมที่ออกแบบและดําเนินการขึ้นเพิ่มเติมเปนพิเศษ

เพื่อใหเกิดการปรับตัวเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ  เพื่อใหเกิดการใชทรัพยากร

อยางมีประสิทธิภาพสูงสุด  กิจกรรมการเตรียมตัวใหกับเกษตรกรและชุมชนในการรับมือกับการ

เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ควรจะตองพิจารณาใหสัมพันธ  และเกื้อกูลกับกิจกรรมการพัฒนา

ชนบทแบบยั่งยืนเพราะในทางปฏิบัติเปนการยากที่จะแยกการปรับตัวและการพัฒนาอยางยิ่งยืนออก

จากกัน (McGray, Hammill and Bradley 2007) เน่ืองจากวากิจกรรมที่ชวยใหเกษตรกรและชุมชน

ทองถิ่นปรับตัวน้ัน สงผลใหบรรลุเปาหมายอ่ืนๆในเชิงการพัฒนาไปพรอมๆกัน เชน การสรางแหลง

น้ําสํารองสําหรับการเกษตร  เพื่อรับมือกับการผันผวนของแบบแผนการตกของฝน  ไมเพียงแตชวย

ใหเกษตรกรรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศไดดีขึ้น  แตแหลงนํ้ายังชวยเกษตรกร

สามารถเพิ่มผลผลิตดานการเกษตร ซึ่งเปนเปาหมายหนึ่งของการแกปญหาความยากจน  ซึ่งเปนสวน

หนึ่งของการพัฒนาอยางยั่งยืน  รวมทั้งกระบวนการในการทํางานของทั้งสองก็มีความใกลเคียงและ

เกี่ยวของสัมพันธกัน 

ปญหาและผลกระทบดังกลาว ที่ปรากฏชัดเจนเชนอุณหภูมิของอากาศที่สูงขึ้น 

จากคลื่นความรอนสภาพอากาศที่แปรปรวน ความแหงแลง น้ําทวม ดินถลมเปนตน ควรไดรับการ

เอาใจใส การ แกไข ปญหา ใหความสําคัญและปองกันในทุกระดับของผูเกี่ยวของ การใหขอมูล

ความรูและขาวสารเปนความจําเปนเบื้องตนที่จะนําไปสูการรับรูของนักศึกษาเพื่อนําไปสู พฤติกรรม

การปรับตัว และเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค อุปโภค และใชทรัพยากร อยางรูคุณคา โดยไม สงผล

กระทบกับสิ่งแวดลอมและหันมาชวยกันรณรงค ประหยดัพลงังาน และ ลดปริมาณการใชอุปกรณ

หรือเคร่ืองยนตกลไก ที่มีสวนประกอบของการเกิดกาซคารบอนไดออกไซด  (CO2)  ผูวิจัยเห็นวา

สถาบันการศึกษาเปนรากฐานที่สําคัญที่จะนําไปสูการปฏิบัติการ การปองกัน การปรับตัวและมีสวน

ในการชวยจัดการปญหาที่เกิดขึ้นไดอยางมีประสิทธิภาพในดานของความนาเชื่อถือ ทัศนคติที่ดี 

ความเชื่อมั่นในความพยายามจัดการปญหาดังกลาว  อีกทั้งการดําเนินกิจกรรมใหสอดคลองกับ แผน

ยุทธศาสตร ของมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลลานนา  ภาคพายัพ เชียงใหม  ในการมุงเนนที่จะ

ผลิตบัณฑิตและกําลังคน ที่ทรงความรูคูคุณธรรม มีความเชี่ยวชาญเชิงปฏิบัติบนพื้นฐาน
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วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และพึ่งพาตนเองได (SMART and FAST) สรางองคความรู นวัตกรรม 

สิ่งประดิษฐ และถายทอดสูสังคม ชวยขับเคลื่อนยุทธศาสตรของชาติและพื้นที่ เพื่อยกระดับคุณภาพ

ชีวิตที่ดีของประชาชน  และสามารถแขงขันได โดยใชการบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาลรวมทั้ง

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษสิ่งแวดลอม  มีความคาดหวังดานความตระหนักและจิตสํานึก

สาธารณะใหเกิดกับนักศึกษา เพือ่เปนแนวทางในการวางแผน ปองกนัและแกไขปญหา การเกดิภาวะ

โลกรอนในอนาคตตอไป 

จากการที่โลกประสบปญหาอุณหภูมิสูงขึ้น และบางพื้นที่ประสบปญหาความ

แหงแลง  รวมทั้งการที่ขอมูลอุณหภูมิและปริมาณฝนของประเทศไทยมีแนวโนม เปลีย่นแปลง

สอดคลองกับปญหาที่เกิดขึ้นในระดับมหภาค  จึงเปนขอมูลที่ยืนยันไดวาปญหาดังกลาวเปน  

ปญหาที่ตองศึกษา และแกไข อยางตอเน่ือง  เห็นวาปญหาดังกลาวตองไดรับการแกไขและเรง

ดําเนินการบริหารจัดการ ไมวาจะเปนดานเชิงรุกหรือวาเชิงรับ ในทุกภาคสวนทั้งองคกรเอกชน

หนวยงานของรัฐบาลตอไป เพื่อประโยชนในการที่จะสามารถรับมือกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นใน

อนาคต 

 

1.2  วัตถุประสงค ของการวิจัย        

 1) เพื่อศึกษาระดับ การรับรู และความเขาใจตอ การเกิดภาวะโลกรอน ของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ภาคพายัพ เชียงใหม    

 2) เพื่อศึกษาลักษณะพฤติกรรม การปรับตัวตอการเกิดภาวะโลกรอน ของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ภาคพายัพ เชียงใหม 

 

1.3 คําถามการวิจัย 

 1) นักศึกษามีการรับรูและความเขาใจตอการเกิดภาวะโลกรอนเปนอยางไร 

 2) นักศึกษามีพฤติกรรมการปรับตัวตอการเกดิภาวะโลกรอนอยางไรบาง 

 

1.4 ขอบเขตของการวจิยั 

 การศึกษาวิจัยการรับรูและพฤติกรรมการปรับตัวตอการเกิดภาวะโลกรอนของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ภาคพายัพเชียงใหม มีขอบเขตของการศึกษา

ขอมูลดังน้ี 

 1. ขอบเขตดานพืน้ท่ี  ไดใชสถานที่ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

ภาคพายัพ เชียงใหม ต้ังอยูที่เลขที่ 128 ถนนหวยแกว ตําบลชางเผือก อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 
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หางจากตัวเมืองประมาณ 6 กิโลเมตร มีเน้ือที่ประมาณ  115 ไรและพื้นที่ติดกับโรงเรียนวัดเจ็ดยอด 

อีก 15 ไร รวมเปนพื้นที่ 130 ไรประกอบดวย ที่ต้ังของคณะและสาขาวิชาดังน้ี คณะบริหารธุรกิจ

และศิลปศาสตร คณะวิศวกรรมศาสตร และคณะศิลปกรรมและสถาปตยกรรมศาสตร 

 2. ขอบเขตดานเน้ือหา  การศึกษาวิจัย การรับรูและพฤติกรรมการปรับตัวตอการเกดิ

ภาวะโลกรอนของนักศึกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ภา คพายัพ เชียงใหม  มีขอบเขต

การศึกษาขอมูลมีรายละเอียดดังนี้ 

  2.1 การศึกษาเน้ือหาเกี่ยวกับการรับรู ไดแก     

   -ความหมายการรับรู      

   -กระบวนการรับรูของนักศึกษา     

   -ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการรับรูของนักศึกษา    

  2.2  การศึกษาเน้ือหาเกี่ยวกับความเขาใจ ไดแก    

   -ความหมายความรูความเขาใจ     

   -นิยามความรู       

  2.3  การศึกษาเน้ือหาเกี่ยวกับพฤติกรรม     

   -ความหมายของพฤติกรรม     

   -ปจจัยองคประกอบของพฤติกรรม    

  2.4  การศึกษาแนวคิดการปรับตัว ไดแก     

   -ลักษณะการปรับตัวของบุคคล     

   -แนวทางการปรับตัวของนักศึกษา     

  2.5  การศึกษาความรูดานภาวะโลกรอน  มีรายละเอียดดังน้ี   

   -สาเหตุของภาวะโลกรอนและผลกระทบ    

   -ปรากฏการณเรือนกระจก       

   -องคประกอบกาซเรือนกระจก     

   -การผันแปรของอุณหภูมิและฝนในประเทศไทย   

   -ผลกระทบภาวะโลกรอนตอประเทศไทย    

   -ปรากฏการณเอลนีโญและลานีญา    

   -ระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ   

  2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวของ       

   -ศึกษาผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับภาวะโลกรอน  
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  2.7  กรอบแนวคิด       

   -ศึกษาบริบทและองคประกอบการเกิดภาวะโลกรอน  

   -ศึกษาแนวทางและกระบวนการดานการรับรู-พฤติกรรมการปรับตัว             

ตอการเกิดภาวะโลกรอนของนักศึกษา 

 

1.5  นิยามศัพทเฉพาะ 

  1. ภาวะโลกรอน (Global warming) หมายถึงการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่เกิด

จากการกระทําของมนุษย ที่ทําใหอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเพิ่มสูงขึ้น  กิจกรรมของมนุษยที่ทําใหเกิด

ภาวะโลกรอน คือ กิจกรรมที่ทําใหปริมา ณกาซเรือนกระจกในบรรยากาศเพิ่มมากขึ้น ไดแก การ

เพิ่มปริมาณกาซเรือนกระจกโดยทางตรง และทางออม 

  2. กาซเรือนกระจก (greenhouse gases) หมายถึง กาซ ที่มีอยูในบรรยากาศโลก

ตามธรรมชาติ ซึ่งประกอบดวยกาซคารบอนไดออกไซด (CO2) มีเทน (CH4) และไนตรัสออกไซด 

(N2

  3. การรับรู  (perception) หมายถึง ความตระหนักของนักศึกษามหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลลานนา ภาคพายัพ เชียงใหม ที่มีตอผลกระทบการเกิดภาวะโลกรอน  

  4. ความรูความเขาใจ  (Understanding) หมายถึง กระบวนการที่นักศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ภาคพายั พ เชียงใหม  ไดรับทราบ ไดสัมผัส มี

ประสบการณเกี่ยวกับผลกระทบการเกิดภาวะโลกรอน     

  5. พฤตกิรรม และการปรับตัว   (Behavior and Adaptation) หมายถึง วิธีการ

ปฏิบัติตน ลักษณะตางๆ ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ภาคพายั พ 

เชียงใหม  ในการไดรับผลกระทบการเกิดภาวะโลกรอน มีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับลักษณะบาง

ประการใหเขากับ สภาพแวดลอมที่อาศัยอยูซึ่งลักษณะที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งจะอํานวยประโยชนแก

ชีวิตในแงของการอยูรอดและสามารถอยูไดในทุกสถานการณจากผลกระทบการเกิดภาวะโลกรอน 

            

O) มีคุณสมบัติดูดกลืนความรอน ทําใหโลกอบอุน  และเอ้ือใหสิ่งมีชีวิตสามารถอาศัยอยูในโลก

ได 

1.6  ประโยชนท่ีไดรับจากการศึกษา 

 1. ไดทราบถึงระดับการรับรูของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาภาค

พายัพ เชียงใหม เกี่ยวกับภาวะโลกรอนและผลกระทบที่เกิดขึ้น ในมหาวิทยาลัย                      

 2. ไดทราบถึงความรูความเขาใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา

ภาคพายัพ เชียงใหมเกี่ยวกับภาวะโลกรอนและผลกระทบที่เกิดขึ้น ในมหาวิทยาลัยฯ     
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 3 . ไดทราบถึงพฤติกรรม การปรับตัวตอการเกิดภาวะโลกรอน ของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาภาคพายัพ เชียงใหม เพื่อนําผลขอมูลไปศึกษา เปน

แนวทางในการแกไขและปองกันผลกระทบการเกิดภาวะโลกรอน ในมหาวิทยาลยั ในขัน้ตอน

ตอไป 
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