
 

บทที่ 2 

แนวคิดและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 

                                จากการที่ผูศึกษามีความสนใจเกี่ยวกับสภาพการณของสิ่งแวดลอมที่มีผลตอการดํารงชีวิต 

ดังน้ันจึงไดศึกษาถึงเร่ืองการเกิดภาวะโลกรอน ในแงของ การรับรูและพฤติกรรมการปรับตัวตอ

การเกิดภาวะโลกรอ นของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ภา คพายัพ เชียงใหม  

โดยผูศึกษาไดทําการศึกษาคนควาและทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ สรุปไดดังน้ี 

 2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการรับรู 

 2.2 แนวคิดความรูความเขาใจ 

 2.3 แนวคดิเกีย่วกบัพฤติกรรม 

 2.4 แนวคดิการปรับตัว 

 2.5 การเกิดภาวะโลกรอน 

 2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 2.7 กรอบแนวคดิ  

 

2.1. แนวคิดเกี่ยวกับการรับรู (Perception) 

  ความหมาย เกี่ยวกับการรับรู ผูวิจัยไดศึกษาและรวบรวม ไวเพือ่เปนแนวทาง ใน

การวิเคราะหขอมูลไวหลายประการ ซึ่งพอจะนํามาสรุปไดดังตอไปน้ี   

  การรับรู คือการสัมผัสที่มีความหมายและเปนการแปลความหมายแหงการสัมผั ส

ที่ไดรับใหเปนที่เขาใจทั้งแกตนเองและผูอ่ืน  โดยใชประสบการณเดิม  หรือความรูเดิมรวมกับ

ความรูสึกจากการรับสัมผัสของอวัยวะใดอวัยวะหน่ึง (กรรณกิาร ภูประเสริฐและคณะ, 2527) 

  กันยา สุวรรณแสง (2542) ได ใหความหมาย ไววา การรับรู หมายถึง การใช

ประสบการณเดิมแปลความหมายสิ่งเราที่ผานประสาทสัมผัส แลวเกิดความรูสึก  ระลกึรู ถึง

ความหมายวาเปนอะไร  

  ธีรนันท พุมหมอก  (2543) กลาววา การรับรูของแตละบุคคล ใด ยอมมีควา ม

แตกตางกนั ขึ้นอยูกับการประเมินตอเหตุการณ หรือสถานการณน้ันๆ การรับรูของบุคคลเปนสิ่งที่

ทําใหบุคคลมีความแตกตางกัน ถึงแมจะรับรูในเร่ืองเดียวกั นก็ไมมีบุคคลใดที่จะมีกา รรับรูที่

เหมือนกับบุ คคลอ่ืนทีเดียวเพราะบุคคลจะประมวลการรับรูน้ันเป นประสบการณที่มีความหมาย

เฉพาะตนเอง ซึ่งมีผลตอการแสดงออกของพฤติกรรมตางๆ ของบุคคลนั้นๆ ดวย โดยมีปจจัยที่
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เกี่ยวของกับการรับรู เชน เพศ อายุ ระดับการศึกษา การฝกอบรม หรือการเรียนรูประสบการณใน

อดีตและบทบาทหนาที   

 คงิ (King, 1981 อางใน บัณฑิต เผาวัฒนา , 2548) กลาววา การรับรู  เปนกระบวนการ

ทางความคิด และจิตใจของมนุษยที่แสดงออกถึง ความรู ความเขาใจ ความตระหนักในเร่ืองตางๆ  

ที่ผานเขามาทางประสาทสัมผัสอยางมีจุดมุงหมาย การรับรูเปนลักษณะเฉพาะของแตบุคคลและ

เกิดขึ้นภายในตัวของบุคคลซึ่งการรับรูจะมีความหมายตอประสบการณ การเปนตัวแทนของความ

จริงและมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของบุคคลนั้น การรับรูไมสามารถวัดไดโดยตรงแตสามารถหา

ขอมูลไดโดยการสังเกตพฤติกรรมและการถามบุคคลน้ันวาคิดและรูสึกอยางไร 

  2.1.1 กระบวนการรับรู   

  กระบวนการรับรู  เปนกระบวนการที่คาบเกี่ยวระหวางความเขาใจ ความคิด การ

รูสึก (sensing) ความจํา (memory) การเรียนรู ( learning) การตัดสนิใจ (decision marketing) การ

แสดงพฤติกรรม เขียนเปนแผนภูมิไดดังน้ี (กันยา สุวรรณแสง , 2532 อางใน พัชรา นาคถนอม , 

2545).    

 

 

การรูสึก 

              ตีความ  

คิดตัดสินใจ การคิด ความเขาใจ ความจํา 

การเรียนรูมโนภาพ 

กระบวนการภายนอก     กระบวนการภายใน              กระบวนการแสดงออก 

แผนภูมิ 1 กระบวนการรับรู 

ท่ีมา: กันยา สุวรรณแสง, 2532 อางใน พัชรา นาคถนอม, 2545 

 

ในกระบวนการแหงการรับรูถาพิจารณาในแงของพฤติกรรม “การรับรู” แทรกอยู

ระหวางสิ่งเรา กับการตอบสนองตอสิ่งเรา 

 

 

 

 

  

แผนภูมิ 2 การตอบสนองสิ่งเรา 

ท่ีมา: กันยา สุวรรณแสง, 2532 อางใน พัชรา นาคถนอม, 2545 

พฤตกิรรม 
สิ่งเรา 

Stimulus 

(สิ่งเรา) 

Perception 

(การรับรู) 

  

Response 

(การตอบสนอง) 
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การเกิดการรับรูไดตองประกอบดวย       

  1. มีสิ่งเราท่ีจะรับรู (Stimulus) เชน รูป รส กลิ่น เสียง   

  2. ประสาทสัมผัส ( Sense Organs) และความรูสึกสัมผัส เชน หู ตา จมูก ลิ้ น 

ผวิหนัง 

  3. ประสบการณเดิม หรือความรูเดิมเกี่ยวกับสิ่งเรา ที่ไดสัมผัส  

  4. การแปลความหมาย จากสิ่งสัมผัส 

  การรับรูจะเกิดขึ้นได ตองเปนไปตามขั้นตอนของกระบวนการดังน้ี (กั นยา 

สวุรรณแสง, 2532 อางใน พัชรา นาถนอม, 2545)      

  ข้ันท่ี 1 สิ่งเรามากระทบอวัยวะสัมผัสของอินทรีย    

  ข้ันท่ี 2 กระแสประสาทวิ่งไปยังระบบประสาทสวนกลาง ซึ่งมีศูนยอยูที่ สมอง

  ข้ันท่ี 3 สมองแปรความหมายออกมาเปน ความรู ความเขาใจ โดยอาศัยความรูเดิ ม

และประสบการณเดิม 

  เมื่ออวัยวะรับสัมผัสจากสิ่งเราแลวสงไปยังสมอง ทําใหเกิดการคิด การเขาใจ การ

รับรู จากน้ันสมองจึงสั่งการไปยังอวัยวะสัมผัสใหแสดงปฏิกิริยาตอบสนอง (Response) พฤติกรรม

ที่เกิดขึ้นเนื่องมาจากรางกายไดรับสิ่งเรานั้นๆ โดยอาศัยความคิด ความเขาใจ ประสบการณใน

กระบวนการรับรู ถาพิจารณาในแงพฤติกรรมการรับรู เปนกระบวนการอยางหน่ึงที่เกิดขึ้นระหวาง

สิ่งเราเขาไปเรารางกาย และทําใหเกิดการตอบสนองตอสิ่งเรา 

 

  2.1.2 ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการรับรู  

  คนเราจะรับรูสิ่งตางๆ ไดมากนอยเพียงใดขึ้นอยูกับปจจัย 2 ประการ ไดแก 

ลักษณะของผูรับและลักษณะของสิ่งเรา โดยมีบุคคลมีการรับรูตางกันออกไป สามารถสรุปปจจัยที่

มีอิทธิพลตอการรับรูไดดังน้ี  

  1) ลักษณะของผูรับ  การที่บุคคลจะเลือกรับรูสิ่งใดเปนอันดับแรกหรือหลังและ

รับรูมากนอยเพียงใดน้ัน ขึ้นอยูกับลักษณะของผูรับ ปจจัยที่เกี่ยวของกับผูรับแบงออกไดเปน 2 

ดาน คือ ดานกายภาพ และดานจิตวิทยา 

  ก. ดานกายภาพ หมายถึง อวัยวะรับสัมผัส เชน หู ตา จมูก และอวัยวะสัมผัสอ่ืนๆ 

ปกติหรือไมมีความรูสึกรับสัมผัสสมบูรณเพียงใด เชน หูตึง เปนหวัด ตาเอียง ตาบอดสี สายตาสั้น 

สายตายาว ผิวหนังชา ความชรา ถาผิดปกติหรือหยอนสมรรถภาพ ก็ยอมทําใหการรับสัมผัสน้ันผิด

ไป ดอยสมรรถภาพในการรับรูลงไป ความสมบูรณของอวัยวะรับสัมผัส จะทําใหการรับรูไดดี การ
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รับรูจะมีคุณภาพดีขึ้นถาเราไดสัมผัสหลายทาง เชน เห็นภาพและไดยินเสียงในเวลาเดียวกัน ใหเรา

แปลความหมายของสิ่งเราไดถูกตอง 

  ข. ดานจิตวิทยา ปจจัยดานจิตวิทยาของคน ที่มีอิทธิพลตอการรับรูมีหลายประการ

ดังน้ี 

  - ความรูเดิม  หรือประสบการณเดิม เร่ืองราวหรือความรูเกี่ยวกับสิ่งตางๆ ที่   

บุคคลมีอยูจะมากนอยหรือเปนเร่ืองเกี่ยวกับสิ่งใด ก็ขึ้นอยูกับประสบการณของแตละ  บุคคล 

ประสบการณเดิมเปนเหมือนเคร่ืองมืออีกอยางหนึ่งที่จะทําใหการตีความหมายจากการรูสึก แจมชัด

ขึ้น การรับรูของบุคคลก็สอดคลองกับสิ่งเราน้ันมากขึ้นดวย การรับรูของบุคคลไมไดเกิดขึ้นดวย

ความวางเปลา แตจะมีองคประกอบหลายประการที่ทําใหเกิดการรับรู โดยเฉพาะประสบการณเดิม  

เปนสิ่งที่บุคคลสะสมกันมาใชคาดคะเนหรือเตรียมการเพื่อการรับรูยอมทําใหการรับรูที่ได มี

ความหมายตอการดํารงชีวิตของบุคคลมากยิ่งขึ้น 

       - ความตองการ  เปนองคประกอบหน่ึงของการเลือกรับรู เมื่อบุคคลเกิดภาวะ

ขาดสิ่งตางๆ ที่จะทําใหรางกายทํางาน ไมเปนปกติ เชนการขาดสภาพทางดานรางกาย ไดแก 

อาหาร อากาศ น้ํา ความตองการทางเพศ การขับถายของเสีย หรือการขาดทางจิตใจและสังคม 

ไดแก ความรัก ความสําเร็จ ความมีอํานาจ ซึ่งความตองการเหลานี้ จะมีมากบางหรือนอยบาง ใน

แตละคน บางสิ่งมีความจําเปนตอบุคคลหนึ่ง แตไมจําเปนกับอีกคนหนึ่ง ความตองการของบุคคล

จึงตางกันความต้ังใจ สิ่งตางๆ ที่อยูรอบตัวเรามีมากมาย ลวนแตมีโอกาสกอใหเกิดการรับรูใน

ตัวเองได แตเราไมไดรับรูทุกสิ่งทุกอยางในสิ่งแวดลอมรอบๆ ตัวเราพรอมๆ  กัน บุคคลจะเลือก

รับรูสิ่งเราเฉพาะที่ต้ังใจจะรับรู 

      - แรงจงูใจ มีผลตอการรับรู เพราะเปนตัวกระตุนใหเกิดความตองการ ซึ่งทําให

บุคคลเกิดการรับรูในสิ่งน้ันเปนอยางดี แรงจูงใจเปนเหมือนตัวกระตุนใหบุคคลกระทําหรือมี

พฤติกรรมตางๆ อยางมีเปาหมาย        

     - ทัศนคติ  ที่มีอยูจะเปนเคร่ืองมือที่เลือกรับสิ่งเร าและเลือกแนวทางตามสิ่งเร า

     - ภาวะทางอารมณ  บุคคลที่มีอารมณดี มีความสบายใจ มักจะไมพิจารณา

รายละเอียดของสิ่งเรามากนัก จะมองไมเห็นขอบกพรอง มองเห็นสิ่งตางๆ เหลาน้ีดีไปหมด แตหาก

อยูในสภาพอารมณที่ไมดี ก็มักจะมองเห็นสิ่งตางๆ ไมนาชอบใจไปหมด ถาบุคคลมีอารมณเครียด

มากกลามเนื้อและประสาทจะมีความตานทานตอกระแสประสาทสูงทําใหการรับรูไมดี 

    - เชาวปญญา คนที่เฉลียวฉลาดจะรับรูดีเร็วและถูกตองกวาผูที่มีสติปญญาตํ่ากวา

รวมทั้งแปลความหมายไดดีมีเหตุผล  อิทธิพลของสังคม สภาพความเปนอยูของสังคมและลักษณะ
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ของวัฒนธรรม จารีต ประเพณี คานิยม เปนเคร่ืองกําหนดการรับรูของคน ทําใหคนแตละกลุมรับรู

สิ่งตางๆแตกตางกันออกไป 

                       2) ลักษณะของสิ่งเรา การที่บุคคลจะเลือกรับสิ่งใดกอนหลัง มากนอยเพียงใดน้ัน

ขึ้นกับวาสิ่งเราดึงดูดความสนใจ ความต้ังใจมากนอยเพียงใด ลักษณะของสิ่งเราที่ดึงดูดความสนใจ

ไดแก ขนาดความเขม ความดัง ความสวาง การกระทําซ้ําๆ และการเคลื่อนไหวของสิ่งเรา 

  การศึกษาเอกสารและตําราเกี่ยวกับการรับรู  ผูวิจัยไดสรุปและ รวบรวมแนวคิด

เกี่ยวกับการรับรูไวดังน้ี  

1) การรับรูเปนเอกภาพ ( Universal) บุคคลทุกคน สามารถรับรูตอบุคคลอ่ืนแ ละ

สิ่งแวดลอมมนุษยทุกคนจะมีการรับรูตอสิ่งแวดลอมตางๆ  ต้ังแตเกิดจนตายโดยการจัดเรียงลําดับ

จากรูปธรรม และใหความหมายตอสิ่งน้ัน เชน ตนไม ประกอบดวยกิ่งกาน รากและลําตน เปนตน      

2) การรับรูเปนสิ่งท่ีบุคคลเลือกเฉพาะสําหรับตนเอง ( Selective and subjective) 

ถึงแมจะเปนการรับรูในเหตุการณเดียวกันแตไมสามารถจะสรุปไดวาแตละบุคคลรับรูในเหตุการณ

น้ันเหมือนกัน เน่ืองจากบุคคลมีภูมิหลังและประสบการณที่แตกตางกัน  

3) การรับรูเปนสิ่งท่ีแสดงออกในภาวะปจจุบัน (Action oriented in the present) 

เน่ืองจากขอมูลที่มีอยูในสิ่งแวดลอมตลอดเวลา ทําใหบุคคลตองมีการรับรูในสิ่งตางๆ ที่เกิดขึ้นและ

ทําใหเกิดการเรียนรูควบคูไปดวยเสมอ  

4) การรับรูเปนปฏิสัมพันธท่ีมีเปาหมายแนนอน (Transaction) บุคคลจะสามารถ

สังเกตถึงการรับรู ซึ่งเปนลักษณะเฉพาะของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ไดก็ตอเมื่อบุคคลมีการแสดงออก

ระหวางคนหรือภายในกลุม จึงจะทําใหมองเห็นไดชัดเจนวาบุคคลน้ันมีการรับรูในสถานการณน้ัน

อยางไร  

5) การรับรูเปนกระบวนการทางจิตวิทยาพื้นฐานของบุคคล  ข้ันตอนในการรับรู  

เหตุการณของบุคคล  ไดแก บุคคลรับพลังงานจากสิ่งเรา  เขาสูประสาทสัมผัส  ประสาทสัมผัสจะ

เขารหัส  พลังงานนั้นผานมาทางเสนประสาท  และเสนประสาทจะสงขอมูลตอไปยังสมอง  ขั้น

สุดทายคือการรับรู  สิ่งเราน้ันๆ ในรูปของรูปราง เสยีง ความรูสึก  รส และกลิ่น ในดานสุขศึกษาถือ

วา การรับรูเปนกระบวนการที่บุคคลเลือกจัดการ  และใหความหมายตอสิ่งเราภายในและภายนอก  

ขึ้นอยูกับการเลือกรับของบุคคลวาขาวสารใดบุคคลจะยอมรับหรือไมรับ  บุคคลจะรับรูเฉพาะ

ขาวสารที่ตรงกับความตองการความสนใจหรือความคาดหวังของเขา  (ประภาเพ็ญ  สวุรรณ และ

คณะ, 2534)  
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/  2.1.3 สรุปแนวความคิดเกี่ยวกับการรับรู 

  จากการศึกษาแนวความคิด ทฤษฎีและหลักการ ดังที่กลาวมาเบื้องตนผูวิจัยได

ประมวลสาระของการรับรูไวดังน้ี การรับรู เปนกระบวนการกระบวนการที่คาบเกี่ยวระหวางความ

เขาใจ ความคิด การรูสึก (sensing) ความจํา (memory) การเรียนรู (learning) การตัดสนิใจ 

(Decision marketing) การแสดงพฤติกรรม การที่จะเกิดการรับรูน้ันตองประกอบดวย การ มีสิ่งเราที่

จะรับรู (Stimulus) ประสาทสัมผัส (Sense Organs) และความรูสึกสัมผัส  ประสบการณเดิม หรือ

ความรูเดิมเกี่ยวกับสิ่งเรา  ที่ไดสัมผัส และการแปลความหมายจากสิ่งสัมผั ส ปจจัยการรับรูของคน

จากมีความแตกตางกันขึ้นอยูกับ ลักษณะของผูรับและลักษณะของสิ่งเรา น้ันๆ และยังมีเงื่อนไขที่

เขามาเกี่ยวของอีกไดแก แรงจูงใจ ทัศนคติ และภาวะทางอารมณ  

 

2.2 แนวคิดความรูความเขาใจ 

  ผูศึกษาไดศึกษาและรวบรวมขอมูล เพื่อเปนแนวทางในการทําวิจัย การรับรูและ

พฤติกรรมการปรับตัวตอการเกดิภาวะโลกรอ นของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ลานนา ภาคพายัพ เชียงใหม มีรายละเอียดดังน้ี 

  2.2.1 ความหมายความรูความเขาใจ     

  ความรู  คือ ความเขาใจ 14ในเร่ืองบางเร่ือง หรือสิ่งบางสิ่ง ซึ่งอาจจะรวมไปถึงความ 

สามารถในการนําสิ่งนั้นไปใชเพื่อเปาหมายบางประการ ความสามารถในการรูบางอยางนี้เปนสิ่งที่

สรางความนาสนใจหลักของวิชา ปรัชญา 14 และมีสาขาที่ศึกษาดานน้ีโดยเฉพาะเรียกวา ญาณวิทยา 14 

(Epistemology) ความรูในทางปฏิบัติมักเปนสิ่งที่ทราบกันในกลุมคน และในความหมายนี้เองที่

ความรูน้ันถูกปรับเปลี่ยนและจัดการในหลายๆ แบบ (วีกีพีเดีย สารานุกรมเสรี,2553)  

  ความเขาใจ  คือ กระบวนการ 14ทางจิตวิทยา 14ที่เกี่ยวของกับสิ่งใดสิ่งหน่ึง ซึ่งทําให

บุคคลสามารถครุนคิดถึงสิ่งนั้น และสามารถใช มโนทัศน 14 (Concept) เพื่อจัดการกับกับสิ่งน้ันได

อยางเพียงพอ สิ่งที่กลาวถึงน้ีอาจจะมีลักษณะเปนนามธรรม หรือเปนสิ่งทางกายภาพก็ได เชน 

บุคคล14 สถานการณ14 และสาร14

  2.2.2 นิยามของความรูความเขาใจ      

ะ (วีกีพีเดีย สารานุกรมเสรี, 2553) 

  ความรู  (Knowledge) ในทศันะของ ฮอสเปอร (อางถึงใน มาโนช  เวชพันธ 2532) 

นับเปนขั้นแรกของพฤติกรรมที่เกี่ยวของกับความสามารถในการจดจํา ซึ่งอาจจะโดยการนึกได 

มองเห็น ไดยิน หรือ ไดฟง ความรูน้ี เปนหน่ึงในขั้นตอนของการเรียนรู โดยประกอบไปดวยคํา

จํากัดความหรือความหมาย ขอเท็จจริง ทฤษฎี กฎ โครงสราง วิธีการแกไขปญหา และมาตรฐาน

เปนตน ซึ่งอาจกลาวไดวา ความรูเปนเร่ืองของการจําอะไรได ระลึกได โดยไมจําเปนตองใช

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%88�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%8D%E0%B8%B2�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2�
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2�
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%A5�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%A5�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%A5�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%A5�
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3�
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ความคิดที่ซับซอนหรือใชความสามารถของสมองมากนัก ดวยเหตุน้ี การจําไดจึงถือวาเปน 

กระบวนการที่สําคัญในทางจิตวิทยา และเปนขั้นตอนที่นําไปสูพฤติกรรมที่กอใหเกิดความเขาใจ 

การนําความรูไปใชในการวิเคราะห การสังเคราะห การประเมินผล ซึ่งเปนขั้นตอนที่ไดใชความคิด

และความสามารถทางสมองมากขึ้นเปนลําดับ      

   ความเขาใจ (Comprehension) ฮอสเปอร ไดชี้ใหเห็นวา เปนขั้นตอนตอมาจาก

ความรู โดยเปนขั้นตอนที่จะตองใชความสามารถของสมองและทักษะในชั้นที่สูงขึ้น จนถึงระดับ

ของการสื่อความหมาย ซึ่งอาจเปนไปไดโดยการใชปากเปลา ขอเขียน ภาษา หรือการใชสัญลักษณ 

โดยมักเกิดขึ้นหลังจากที่บุคคลไดรับขาวสารตาง ๆ แลว อาจจะโดยการฟง การเห็น การไดยิน หรือ

เขียน แลวแสดงออกมาในรูปของการใชทักษะหรือการแปลความหมายตางๆ เชน การบรรยาย

ขาวสารที่ไดยินมาโดยคําพูดของตนเอง หรือการแปลความหมายจากภาษาหนึ่งไปเปนอีกภาษา

หนึ่ง โดยคงความหมายเดิมเอาไว หรืออาจเปนการแสดงความคิดเห็นหรือใหขอสรุปหรือการ

คาดคะเนกไ็ด  ประภาเพ็ญ สุวรรณ ( 2520 อางถึงในอักษร สวัสดี,2542 ) ไดใหคําอธิบายวา ความรู 

เปนพฤติกรรมขั้นตนที่ผูเรียนรูเพียงแตเกิดความจําได โดยอาจจะเปนการนึกไดหรือโดยการ

มองเห็น ไดยิน จําได ความรูในชั้นน้ีไดแก ความรูเกี่ยวกับคําจํากัดความ ความหมาย ขอเท็จจริง 

กฎเกณฑ โครงสรางและวิธีแกไขปญหา สวนความเขาใจอาจแสดงออกมาในรูปของทักษะดาน 

“การแปล” ซึ่งหมายถึง ความสามารถในการเขียนบรรยายเกี่ยวกับขาวสารนั้นๆ โดยใชคําพูดของ

ตนเอง และ “การใหความหมาย ” ที่แสดงออกมาในรูปของความคิดเห็นและขอสรุป รวมถึง

ความสามารถในการ “คาดคะเน” หรือการคาดหมายวาจะเกิดอะไรขึ้น   

  เบนจามิน บลูม (Benjamin S. Bloom (1984) อางถึงในอักษร สวัสดี,2542) ไดให

ความหมายของ ความรู วาหมายถึง เร่ืองที่เกี่ยวกับการระลึกถึงสิ่งเฉพาะ วิธีการและกระบวนการ

ตาง ๆ รวมถึงแบบกระสวนของโครงกาเบนวัตถุประสงคในดานความรู โดยเนนในเร่ืองของ

กระบวนการทางจิตวิทยาของความจํา อันเปนกระบวนการที่เชื่อมโยงเกี่ยวกับการจัดระเบียบ โดย

กอนหนาน้ันในป ค.ศ. 1965 บลูมและคณะ ไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการรับรูหรือพุทธิพิสัย 

(Cognitive domain) ของคน วาประกอบดวยความรูตามระดับตางๆ รวม 6 ระดับ ซึ่งอาจพิจารณา

จากระดับความรูในขั้นตํ่าไปสูระดับของความรูในระดับที่สูงขึ้นไป โดยบลูมและคณะ ไดแจกแจง

รายละเอียดของแตละระดับไวดังน้ี        

  1) ความรู ( Knowledge) หมายถึง การเรียนรูที่เนนถึงการจําและการระลึกไดถึง

ความคิด วัตถุ และปรากฏการณตางๆ ซึ่งเปนความจําที่เร่ิมจากสิ่งงายๆ ที่เปนอิสระแกกัน ไปจนถึง

ความจําในสิ่งที่ยุงยากซับซอนและมีความสัมพันธระหวางกัน  
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  2) ความเขาใจหรือความคิดรวบยอด (Comprehension) เปนความสามารถทาง

สติปญญาในการขยายความรู ความจํา ใหกวางออกไปจากเดิมอยางสมเหตุสมผล การแสดง

พฤติกรรมเมื่อเผชิญกับสื่อความหมาย และความสามารถในการแปลความหมาย การสรุปหรือการ

ขยายความสิ่งใดสิ่งหนึ่ง          

  3) การนําไปปรับใช (Application) เปนความสามารถในการนําความรู 

(Knowledge) ความเขาใจหรือความคิดรวบยอด (Comprehension) ในเร่ืองใดๆ ที่มีอยูเดิม ไปแกไข

ปญหาที่แปลกใหมของเร่ืองนั้น โดยการใชความรูตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งวิธีการกับความคิดรวบ

ยอดมาผสมผสานกับความสามารถในการแปลความหมาย การสรุปหรือการขยายความสิ่งนั้น 

   

  4) การวเิคราะห 14 (Analysis) เปนความสามารถและทักษะที่สูงกวาความเขาใจ 

และการนําไปปรับใช โดยมีลักษณะเปนการแยกแยะสิ่งที่จะพิจารณาออกเปนสวนยอย ที่มี

ความสัมพันธกัน รวมทั้งการสืบคนความสัมพันธของสวนตางๆ เพื่อดูวาสวนประกอบปลีกยอย

น้ันสามารถเขากันไดหรือไม อันจะชวยใหเกิดความเขาใจตอสิ่งหน่ึงสิ่งใดอยางแทจริง  

  5) การสงัเคราะห 14

  ผูศึกษาไดรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับความรูจากแนวความคิด เอกสาร ตําราไวดังนี้ 

ความรู (Knowledge) หมายถึงการเรียนรูที่เนนถึงการจําและการระลึกไดถึงความคิด วัตถุ และ

ปรากฏการณตางๆ ซึ่งเปนความจําที่เร่ิมจากสิ่งงายๆ ที่เปนอิสระแกกัน ไปจนถึงความจําในสิ่งที่

ยุงยากซับซอนและมีความสัมพันธระหวางกัน สวนความเขาใจหรือความคิดรวบยอด 

(Comprehension) เปนความสามารถทางสติปญญาในการขยายความรู ความจํา ใหกวางออกไปจาก

เดิมอยางสมเหตุสมผล การแสดงพฤติกรรมเมื่อเผชิญกับสื่อความหมาย และความสามารถในการ

 (Synthesis) เปนความสามารถในการรวบรวมสวนประกอบ

ยอยๆ หรือสวนใหญๆ เขาดวยกันเพื่อใหเปนเร่ืองราวอันหน่ึงอันเดียวกัน การสังเคราะหจะมี

ลักษณะของการเปนกระบวนการรวบรวมเนื้อหาสาระของเร่ืองตางๆ เขาไวดวยกัน เพื่อสราง

รูปแบบหรือโครงสรางที่ยังไมชัดเจนขึ้นมากอน อันเปนกระบวนการที่ตองอาศัยความคิด

สรางสรรคภายในขอบเขตของสิ่งที่กําหนดให      

  6) การประเมินผล (Evaluation) เปนความสามารถในการตัดสินเกี่ยวกับความคิด 

คานิยม ผลงาน คําตอบ วิธีการและเน้ือหาสาระเพื่อวัตถุประสงคบางอยาง โดยมีการกําหนดเกณฑ 

(Criteria) เปนฐานในการพิจารณาตัดสิน การประเมินผล จัดไดวาเปนขั้นตอนที่สูงสุดของพุทธิ

ลักษณะ (Characteristics of cognitive domain) ที่ตองใชความรูความเขาใจ การนําไปปรับใช การ

วิเคราะหและการสังเคราะหเขามาพิจารณาประกอบกันเพื่อทําการประเมินผลสิ่งหนึ่งสิ่งใด 

  2.2.3 สรุปแนวคิดความรูความเขาใจ 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B9%8C�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B9%8C�
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แปลความหมาย การสรุปหรือการขยายความสิ่งใดสิ่งหนึ่ง  โดยมีการจัดแบงระดับของความรูดังน้ี 

ความรู (Knowledge) ที่หมายถึงการเรียนรูที่เนนถึงการจําและการระลึกไดถึงความคิด วัตถุ และ

ปรากฏการณตางๆ ความเขาใจหรือความคิดรวบยอด (Comprehension) การนําไปปรับใช 

(Application) การวิเคราะห 14  ( Analysis) การสังเคราะห 14

  2.3.1 ความหมายของพฤตกิรรม 

 (Synthesis)  และ  การประเมินผ ล

(Evaluation)   

 

2.3 แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรม (Behavior) 

  ผูศึกษาไดรวบรวมความหมายเกี่ยวกับพฤติกรรมเพื่อศึกษาเปนแนวทาง ในการ

วิเคราะหขอมูล พอจะนํามาสรุปดังน้ี 

  ประเทือง  ภูมิภัทราคม (2540) ใหความหมายของพฤติกรรม หมายถึง สิ่งที่บุคคล

กระทําแสดงออกตอบสนองตอสิ่งใดสิ่งหน่ึงในสภาพที่สังเกตได ซึ่งสามารถแบงออกเปน 2 

ประเภท คือ พฤติกรรมภายนอก (Overt behavior) หมายถึง การกระทําแสดงออก หรือตอบสนองที่

สามารถสังเกตไดและวัดได แยกเปน พฤติกรรมที่เปนการกระทํา และพฤติกรรมที่เปนคําพูด สวน

อีกประเภท คือ พฤติกรรมภายใน (Convert behavior) หมายถึง พฤติกรรมที่ไมสามารถสังเกตเห็น

หรือวัดไดโดยตรง เชน ความเขาใจ  การตัดสินใจและความรูสึก พฤติกรรมภายในเปนสิ่งที่ไม

สามารถสังเกตไดดวยประสาทสัมผัส ตองสันนิษฐานจากพฤติกรรมภายนอก 

  กนกวรรณ  ประวาลพิทย  (2540) กลาววา พฤติกรรม หมายถึง กิจกรรมที่มนุษย

ทั้งที่สังเกตได หรือสังเกตไมไดก็ตาม แตการกระทํายอมมีสาเหตุ มีจุดมุงหมายเพื่อตอบสนอง

ความตองการของมนุษย 

  พฤตกิรรม (Behavior) หมายถึง  กิริยาอาการที่แสดงออกหรือปฏิกิริยาโตตอบที่

เกิดขึ้นเมื่อเผชิญกับสิ่งเรา ซึ่งจะออกมาภายนอก หรือภายในรางกายก็ได ทุกสิ่งทุกอยางที่มนุษย

กระทํา หรือรูสึกผูอ่ืนจะเห็นหรือไมก็ตาม ถือไดวาเปนพฤติกรรมทั้งสิ้นพฤติกรรมของมนุษยจะ

เกิดขึ้น  ก็ตอเมื่อมีสิ่งเราหรือเกิดจากแรงจูงใจที่ตอบ  สนองความตองการในสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือ

เปาหมายอยางใดอยางหนึ่ง ซึ่งมีความเกี่ยวของกับทฤษฎีการกระทําดวยเหตุผล  (Theory of 

reasoned action) ทฤษฎีน้ีสรางขึ้นใหมโดยจะอธิบายคาดคะเน พฤติกรรมของบุคคล) แบบน้ีสราง

ขึ้นโดยนักจิตวิทยาสังคมชื่อ ฟชไบน และไอเซน  มีสมมุติฐานวาพฤติกรรมตางๆ  ของบุคคลลวน

กระทําไปอยางมีเหตุผล และเปนไปอยางสมัครใจ โดยพิจารณาขอมูลที่มีอยูประกอบดวย เน่ืองจาก

จุดมุงหมายของทฤษฎีน้ีตอง การที่จะทํานาย และเขาใจในตัวบุคคล การที่จะเปนไปในจุดมุงหมาย

ดังกลาวจะตองทําเปนขั้นตอนโดยระบุ และวัดพฤติกรรมที่นาสนใจ เมื่อทราบแลวจึงทําตาม   

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B9%8C�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B9%8C�
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  พฤตกิรรม (Behavior) เปนการกระทําที่แสดงออกเพื่อตอบสนองตอสิ่งเราตางๆ 

หรือปฏิกิริยาตอบสนองที่ไดเลือกสรรแลววาเหมาะสมที่สําหรับสถานการณน้ันๆ เชื่อวาพฤติกรรม

ไดมาจากการฝกฝน และการเรียนรู พฤติกรรมของสัตวชั้นสูงจะมีลักษณะของสัญชาติญาณนอยลง  

แตจะเกิดจากวุฒิภาวะ การฝกฝน และการเรียนรูมากขึ้น   

                     2.3.2  สรุปความหมายของพฤตกิรรม  

  พฤตกิรรม หมายถึง สิ่งที่มนุษยกระทํา และแสดงออกมาเพื่อตอ บสนองตอสิ่งเรา 

โดยผานกระบวนการรับรู ความรูสึก และการาตัดสินใจ จากน้ันมีการแสดงออกมาเปนการปฏิบัติ

ในสถานการณใดสถานการณหน่ึงและพฤติกรรมเปนผลมาจาการเลือกสรรปฏิบัติที่เหมาะสมที่สุด 

ในการตอบสนองตอสิ่งเรา ซึ่งยอมมีจุดหมายปลายทางที่แนนอน พฤติกรรมของมนุษยมี

องคประกอบ 7 ประการ คือ 

  1. เปาหมาย (Goal) เปนวัต ถุประสงค หรือความตองการที่ก ลอมใหเกดิ

พฤติกรรม 

  2. ความพรอม (Readiness) เปนระดับของวุฒิภาวะ และความสามารถที่จําเปน

การกระทํากิจกรรมตางๆ เพื่อตอบสนองความตองการ 

  3. สถานการณ (Situation) เปนเหตุการณที่เปดโอกาสที่ใหเลือกทํากิจกรรมเพื่อ

ตอบสนองความ ตองการ  

  4.  การแปลความหมาย (Interpretation) เปนการพิจารณาสถา นการณ เพื่อ

เลือกสรรวิธีการที่คิดวาจะตอบสนองความตองการมากที่สุด หรือเหมาะสมที่สุด 

  5. การตอบสนอง (Response) เปนการดําเนินการทํากิจกรรมที่ไดเลือกสรรแลว 

  6.  ผลลัพธ  (Consequence) เปนผลของการกระทํากิจกรรมซึ่งอาจตรงตาม

เปาหมายหรือไมก็ได  

  7. ปฏิกิริยาตอการผิดหวัง (Reaction to Thwart ship) เปนปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเมื่อ

ไมสามารถบรรลุเปาหมายที่ตองการได ก็จะกลับไปแปลความหมายใหม เพื่อเลือกสรรวิธีการที่

ตอบสนองความตองการได แตถากระทําแลว หรือพิจารณาแลวเห็นวาเกินความสามารถก็จะเลิก

ความตองการนั้น         

  ซึ่ง พฤติกรรมทุกอยางที่เกิดขึ้นมีสาเหตุจาก สิ่งเรา (Stimulus) ที่เปนตัวกระตุนทํา

ใหอินทรียแสดงปฏิกิริยาตอบสนอง มี 2 ประเภท คือ สิ่งเราภายนอก และสิ่งเราภายใน ดังน้ัน

พฤติกรรมบางอยางของมนุษยจึงเปนสิ่งที่คนหาสาเหตุไดยากเปนที่ทราบแลววาพฤติกรรมเปนผล

มาจากการที่มนุษยเลือกปฏิกิริยาตอบสนอง  ที่เหมาะสมที่สุด มาสนองตอสิ่งเรา แตสิ่งเราจะมี
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ประสิทธิภาพก็ตอเมื่อกระตุนใหมนุษยแสดงพฤติกรรมเพื่อตอบสนองความตองการ และบรรลุ

เปาหมายที่วางไว  

 

2.4 แนวคิดเกี่ยวกับการปรับตัว 

  การปรับตัวเปนกระบวนการที่มนุษยพึงกระทําเมื่อมีเหตุการณ สภาพการณตางๆ

ไดเกิดขึ้น เพื่อความอยูรอดและมีชีวิตตอไป ซึ่งการปรับตัวของแตละบุคคลน้ันอาจมาจากเทคนิค

และวิธีการที่แตกตางกันขึ้นอยูกับพื้นฐานทางครอบครัว สังคม สภาพแวดลอมเดิม ความเชื่อ 

วัฒนธรรมและประเพณีที่แตกตางออกไปในการปรับตัวน้ันจะชาหรือเร็วขึ้นอยูกับการรับรูของแต

ละบุคคล ไดมีผูศึกษาเกี่ยวกับการปรับตัวดังน้ี 

  ชารลส ดารวิน  (Charles Darwin , พ.ศ. 2352-2428) ไดกลาวไวในวิวฒันาการของ

เขาวา สิ่งมีชีวิตตองอาศัยการปรับตัวอยูตลอดเวลา จึงสามารถดํารงชีวิตอยูได คนเราจึงตองปรับตัว

อยูเสมอ มิฉะน้ันจะไมสามารถดํารงชาติพันธอยูได ตองสูญชาติพันธุไปเยี่ยงไดโนเสาร ในการ

ดําเนินชีวิตอยูในสังคมทุกวันนี้ มนุษยเราจําเปนตองแสวงหาทางที่จะตอบสนองความตองการทั้ง

ของตนเองและสังคมอยูตลอดเวลา ชีวิตของคนทุกคนยอมเต็มไปดวยความตองการ ซึ่งจําเปนตอง

ไดรับการบําบัดอยูเสมอ ความตองการที่สําคัญเชน ความตองการรางกาย ไดแก เสื้อผา อาหาร 

สิ่งจําเปนแกการครองชีพ ความตองการทางใจ ไดแก ความรัก ความปลอดภัย ความสําเร็จในชีวิต 

ฯลฯ ความตองการทางสังคม ไดแก การยกยอง เปนที่ยอมรับ การหาทางตอบสนองความตองการ

นั้น บางคร้ัง ก็มีอุปสรรคมาขัดขวางไมใหสนองความตองการของตน ได เมื่อเผชิญกับปญหา 

ยอมจะเกิดความไมสบายใจ บางคร้ังตัดสินใจแกปญหาไมถูก เกิดความเครียด ( Tension) เกดิความ

กดดันทางอารมณ ( Stress) เกิดความคับของใจ ( Frustration ) เกดิความวิตกกงัวล ( Anxiety) มี

ความ ทุกข จึงเปนเหตุใหบุคคลตองหาวิธีการตางๆ ขจัดความไมสบายใจใหหมดไปดวยการ

ปรับตัว (Adjustment) เปนธรรมดาเมื่อบุคคลมีความตองการก็ยอมจะตองตอสูเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งที่

ตองการ การตอสูด้ินรนเปนความพยายามที่จะแกปญหาในความเปนอยูประจําวัน ซึ่งทางจิตวิทยา

เรียกวา การปรับตัว (Adjustment) “Adjustment” แปลวา การทําใหเหมาะการทําใหเขากันได ถาทํา

ไดไมเหมาะ ปรับปรุงใหเขากันไมได ภาษาอังกฤษเรียกวา Maladjustment คําวา MAL แปลวา ผิด 

ไมถูกตอง ไมดี การปรับปรุงอะไรๆ ก็ไมสําคัญเทาการปรับปรุงตัวเราเอง อุปสรรคที่ทําใหเกิด

ความไมสมหวัง เปนความขัดแยงในใจ (Conflict) ไดบุคคลตองปรับตัวใหเขากับสถานการณน้ันๆ

ใหได (กันยา สุวรรณแสง,2533) 

  และ สุชา จันทรเอม (2536) ไดใหคําจํากัดความของการปรับตัวไววา การปรับตัว

หมายถึงกระบวนการที่บุคคลไดแสดงพฤติกรรมเพื่อใหบรรลุเปาหมายตางๆ ในสิ่งแวดลอมของ
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เขามนุษยทุกคนตองมีการปรับตัวตราบที่เขายังดํารงชีวิตอยู มนุษยตองแกปญหาเพื่อความสําเร็จใน

การงาน เพื่อทํามาหาเลี้ยงชีพ เพื่อสนองความตองการทั้งกาย จิตใจและสังคม นอกจากนี้การ

ปรับตัวทําใหเกิดมีแรงผลักดันการปจจัยภาพนอกที่มากระทบตัวบุคคล สภาวะจิตใจของบุคคลที่

ไดรับทําใหเกิดกระตุนความตองการใหเกิดขึ้น บุคคลจึงที่ความจําเปนที่ตองการใชการไตรตรอง

และการเลือกสรร เพื่อใหไดมาซึ่งความปารถนาและความตองการที่เหมาะสมกับตัวเอง 

  ในขณะที่ ลา ซารัส (Lazarus, 1969) ไดกลาวถึงการปรับตัววามีจุดเร่ิมตนมาจาก

การปรับตัวทางชีววิทยา เรียกวา Adaptation ซึ่งเปนความคิดพื้นฐานทางทฤษฎีวิวัฒนาการของ ดาร

วิน ที่เชื่อวา เผาพันธุที่แข็งแรงเทาน้ัน จะสามารถปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอมตางๆ และสามารถ

ดํารงเผาพันธุอยูได นักจิตวิทยาไดดึงเอาความคิดน้ีมาแลวใชคําวา Adjustment แทนคําวา 

Adaptation นอกจากน้ียังกลาววา การปรับตัวของมนุษยเปนไป การประเมินผล ( Evaluation) ตาม

แรงผลักดันสองอยางคือ 

  1) แรงผลักดันจากภายนอก (External demands) เกิดจากการที่มนุษยตองอยู

ทามกลา งสิ่งแวดลอมการที่มนุษยจะตองอยูรวมกัน และตองผูกพัน กับผูอ่ืน ดังน้ันคนเราจึงตอง

ปรับตัว ใหเขากับสภาพแวดลอมและสังคม ซึ่งเร่ิมต้ังแตวัยเด็กจนถึงผูใหญ 

  2) แรงผลักดันจากภายใน (Internal demands) อันไดแก ความตองการอาหาร นํ้า

และความอบอุนเพื่อใหสามารถดํารงชีวิตอยูไดดวยความสุขสบาย และอีกสวนหน่ึง เกิดจากสภาวะ

ทางจิต ซึ่งเปนผลของการเรียนรู เชน ความตองการความอบอุนใจ ความตองการเปนที่ยอมรับของ

สังคม และความตองการความสําเร็จ 

  สวน เฮอรลอ็ค (Hurlock, 1978) กลาววาการปรับตัวที่ดีจะมีลักษณะยอมรับสภาพ

ชองตนเอง มีความเชื่อมั่ นในตนเองวาสามารถชวยเหลือ ผูอ่ืนได มีความเปนประชาธิปไตย มีวิธี

สรางความสัมพันธกับผูอ่ืนไดดี และยังใหหลักในการพิจารณาการปรับตัวที่ดีไว 4 ประการ คือ 

1. การแสดงออก ถาหากวาพฤติกรรมที่แสดงออกนั้น เหมาะสมกับความ

คาดหวังของกลุม อายุ และระดับการพัฒนาแลวก็จะเปนที่ยอมรับของกลุม 

2. ความสามารถในการปรับตัวใหเขากับบุคคลไดทุกกลุม 

3. มีทัศนคติที่ดีตอผูอ่ืน และตอบทบาทของตนในสังคม 

4. มีความพึงพอใจในตนเอง ทั้งในการเปนผูนําและผูตาม 

  ในขณะเดียวกัน ผองพันธ มณีรัตน (2529) ไดกลาวถึงการปรับตัว  หมายถึง การที่

ปจเจกบุคคลหรือกลุม มีการปรับพฤติกรรมของตนใหเขากันได หรืออยูรวมกันอยางเปนสุข ใน

ชีวิต อาทิ ชายและหญิงแตงงานกัน จําเปนตองปรับพฤติกรรมของตนใหเขากัน ตามความตองการ

ของอีกฝายหน่ึงเพื่อใหสามารถอยูรวมกันได ทั้งน้ีการปรับตัวอาจนําไปสูการเปลี่ยนแปลง เชน 
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กรณีมีผูอพยพจากถิ่นอ่ืนเขามาอยูในสังคมเปนจํานวนมาก ยอมกอใหเกิดพฤติกรรมกลุมขึ้น  อาจ

ทําใหเกิดความตรึงเครียด และเปนศัตรูกันระหวางกลุมไดทําใหกลุมชนที่อยูมาแตเดิมตองปรับตัว 

เพื่อรับกลุมใหม ขณะเดียวกันกลุมใหมก็ตองปรับเปลี่ยนแบบการดํารงชีวิตและแนวคิดดวยเชนกัน

เพื่อใหเกิดการยอมรับระหวางกันและลักษณะเชนน้ีจะสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ

ทางวัฒนธรรมไปดวย 

                            2.4.1 การปรับตัวของบุคคล 

  ไดมีผูศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการปรับตัวของบุคคล เพื่อเปนกรณีศึกษาในการ

วิจัยดังน้ี 

  ลออ หุตางกรู (2534) กลาววา การปรับตัวของบุคคลโดยทั่วไปนั้นแบงออกได 2

ประเภทคือ การปรับตัวดานรางกาย และการปรับตัวดานจิตใจ ซึ่งการปรับตัวดานรางกายน้ัน เปน

การปรับตัวตอสิ่งเราโดยการเปลี่ยนแปลงการทํางานสวนประกอบโครงสรางเพื่อรักษาความสมดุล

ของชีวิต สวนการปรับตัวดานจิตใจเปนปฏิสัมพันธของบุคคลกับสิ่งเรา โดยมีการเปลี่ยนแปลง 

พฤติกรรม บุคลิกภาพ ความเชื่อ ความคิด เพื่อขจัดความตรึงเครียด และเพื่อใหมีดุลยภาพหรือความ

สงบสุขของจิตใจ 

  การปรับตัว มีความสําคัญและความจําเปนตอมนุษยซึ่งมักจะกลายเปน

แรงผลักดัน บางอยางในตนเองที่กอใหเกิดความตองการจําเปนหลายประการในชีวิต อาทิ ความ

ตองการอาหาร นํ้า ออกซิเจน และสิ่งจําเปนอ่ืนๆ เพื่อการดํารงชีวิต นอกจากน้ีสิ่งแวดลอมและ

ประสบการณทางสังคมยังผลักดัน ใหเกิดความตองการอีกหลายอยาง นอกเหนือจากความตองการ

ทางรางกายและสรีระอีกดวย ดังเปนที่ยอมรับกันทั่วไปวา ทุกคนตองการความอบอุนปลอดภัย 

ความรัก การไดรับความยกยองนับถือ และความสําเร็จเปนตน ความตองการทั้งหลายเหลานี้ เปน

แรงกระตุนใหคนเราด้ินรน ตอสูเพื่อใหไดสิ่งที่ตนปรารถนา และหากทุกคนสามารถไดทุกสิ่ง

สมหวังตามที่ใจตองการ และเรียกรองแลว ปญหาตางๆ ยอมไมมีทางเกิดขึ้นได แตในชีวิตคนเราหา

ไดเปนเชนน้ีไม ทั้งน้ีเพราะทุกคนที่เกิดมาไมสามารถอยูลําพังตัวคนเดียวได ทุกคนตองเกี่ยวของ

สัมพันธกับสิ่งแวดลอมและสังคม นับต้ังแตสิ่งแวดลอมในครอบครัว โรงเรียน เพื่อนบานและ

ชุมชน โดยมีวัฒนธรรมเปนแกนกลางในการกําหนดทาง การประพฤติปฏิบัติใหเปนไปตามแบบ

ฉบับที่วางไว เพื่อความเปนอันหน่ึงอันเดียวกันและเพื่อความเปนระเบียบ และประโยชนสุขทั้ง

สวนตัวและสวนรวม 

  2.4.2 แนวทางการปรับตวั 

  ในทางจิตวิทยากลาววา การเปลี่ยนแปลงในการปรับปรุงตัวของบุคคลนั้นมีอยู 2

ทางดวยกัน คือ การปรับตัวภายใน กับการปรับตัวภายนอก ผูที่มีการปรับตัวภายในของตัวเองไดดี
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เรียกวา Well adjusted และสวนลักษณะการปรับตัวเขากับภายนอกคือ สิ่งแวดลอมไดดี เรียกวา 

Well adapted และเรียกบุคคลที่มีการปรับตัวทั้งภายในและภายนอกไดดีทั้งคูวาเปนคนที่มีความ

สมบูรณทางบุคลิกภาพอยางเต็มที่ (Integrated personality) ดังน้ันถามนุษยจะตองปรับตัวกันแลว 

ตามแนวกวางๆ คือ 

1. การปรับตัวใหอยูรวมกับมนุษยดวยกันเอง 

2. ปรับตัวใหเขากับสภาพดินฟาอากาศ 

3. ปรับตัวใหเขากับระเบียบแบบแผน วัฒนธรรมในทองถิ่น 

4. ปรับตัวใหเขากับแนวคิดทางสังคม 

5. ปรับตัวใหเขากับตัวของตัวเอง 

2.4.3 สรุปแนวคิดเกี่ยวกับการปรับตัว  

การปรับตัว หมายถึง กระบวนการปฏิสัมพันธระหวางบุคคลกับสิ่งแวดลอมโดย

บุคคลจะกระทําอยางใดอยางหน่ึงเมื่อเผชิญกับสถานการณที่รบกวนความผิดปกติทั้งที่อยูภายใน

และภายนอกตัวบุคคลเพื่อคงไวซึ่งความตองการพื้นฐานอันเปนดัชนีบงชี้ความมั่นคงของชีวิต เพื่อ

การที่จะพิจารณาวาบุคคลใดมีการปรับตัวดีหรือไมน้ัน ดูไดจากการที่บุคคลจะพึงมีความมั่นคง

ทางดานรางกาย จิตใจ และสังค มการปรับตัวจะเกิดขั้นไดน้ันตองมีปจจัยเกี่ยวของไดแก

แรงผลกัดันจากภายนอก (External demands) และแรงผลกัดันจากภายใน (Internal demands)  

 

2.5 ความรูดานการเกิดภาวะโลกรอน (Global warming) 

  ภาวะโลกรอน  (Global warming) หมายถึงการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่เกิดจาก

การกระทําของมนุษย ที่ทําใหอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเพิ่มสูงขึ้น เราจึงเรียกวา ภาวะโลกรอน 

(Global warming) กิจกรรมของมนุษยที่ทําใหเกิดภาวะโลกรอน คือ กิจกรรมที่ทําใหปริมา ณกาซ

เรือนกระจกในบรรยากาศเพิ่มมากขึ้น ไดแก การเพิ่มปริมาณกาซเรือนกระจกโดยตรง เชน การเผา

ไหมเชื้อเพลิง และ การเพิ่มปริมาณกาซเรือนกระจกโดยทางออม คือ การตัดไมทําลายปา       

 2.5.1 สาเหตุการเกิดภาวะโลกรอน  

    ภาวะโลกรอนเปนภัยพิบัติที่มาถึง โดยที่เราทุกคนตางทราบถึงสาเหตุของการเกิด

เปนอยางดี น่ันคือ  การที่มนุษยเผาผลาญเชื้อเพลิงฟอสซิล เชน ถานหิน นํ้ามัน และกาซธรรมชาติ  

เพื่อผลิตพลังงาน เราตางทราบดีถึงผลกระทบบางอยางของภาวะโลกรอน เชน  การละลายของ

นํ้าแข็งในขั้วโลก ระดับนํ้าทะเลที่สูงขึ้น ความแหงแลงอยางรุนแรง  การแพรระบาดของโรคราย

ตางๆ อุทกภัย ปะการังเปลี่ยนสีและการเกิดพายุรุนแรงฉับพลัน  โดยผูที่ไดรับผลกระทบมากที่สุด 

ไดแก ประเทศตามแนวชายฝง ประเทศที่เปนเกาะ และภูมิภาคที่กําลังพัฒนาอยางเอเชียอาคเนย 
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ภาพ 3 สาเหตุการเกิดภาวะโลกรอน                                                                                                

ท่ีมา: http://www.vcharkarn.com/vblog/33642 

  

  จากการทํางานของคณะกรรมการของรัฐบาลนานาชาติ  วาดวยเร่ืองการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีองคการวิทยาศาสตร  ไดรวมมือกับองคการสหประชาชาติ เฝา

สังเกตผลกระทบตางๆ  และไดพบหลักฐานใหมที่แนชัดวา จากการที่ภาวะโลกรอนขึ้นในชวง 50 

กวาปมานี ้สวนใหญเปนผลมาจากการกระทําของมนุษย  ซึ่งสงผลกระทบอยางตอเน่ืองใหอุณหภูมิ

ของโลกเพิ่มขึ้นในทุกหนทุกแหง ประมาณ 1.4-5.8 องศาเซลเซยีส  

  การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไมไดเปลี่ยนแปลงไปทีละเล็กทีละนอย  แตเปน

การเปลี่ยนแปลงอยางรุนแรงซึ่งเกิดขึ้นบอยคร้ัง และมีความรุนแรงมากขึ้นเร่ือยๆ ตัวอยางที่เห็นได

ชดัไดแก 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 และการ

ดําเนินงานของโครงการเหลานี้  ไดสงผลกระทบตอระบบนิเวศวิทยาอยางเห็นไดชัด ตัวอยางเชน  

การเปลี่ยนแปลงของฝนที่ไมตกตามฤดูกาล และปริมาณนํ้าฝนที่ตกในแตละชวงไดเปลี่ยนแปลงไป 

http://www.vcharkarn.com/vblog/33642�
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การบุกรุกและทําลายปาไมที่อุดมสมบูรณ  การสูงขึ้นของระดับนํ้าทะเลและอุณหภูมิของนํ้าทะเล  

ซึ่งสงผลกระทบอยางมากตอระบบนิเวศวิทยาตามแนวชายฝง  และจากการที่อุณหภูมิของนํ้าทะเล

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  

จากสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงน้ีดวย เน่ืองจากอุณหภูมิและความชื้นที่สูงขึ้น  สงผลใหมีการ

เพิ่มขึ้นของยุงมากขึ้น  ซึ่งนํามาสูการแพรระบาดของไขมาเลเรีย นอกจากน้ีโรคที่เกี่ยวของกับนํ้า  

เชน อหิวาหตกโรค  ซึ่งจัดวาเปนโรคที่แพรระบาดไดอยางรวดเร็วโรคหน่ึงในภูมิภาคน้ี  คาดวาจะ

เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วและตอเน่ือง จากอุณหภูมิและความชื้นที่สูงขึ้น คนยากจนเปนกลุมคนที่มีความ

เสี่ยงสูงตอผลกระทบ จากการเปลี่ยนแปลงน้ี  ประกอบกับการใหความรูในดานการดูแลรักษา

สุขภาพที่ดี  ยังมีไมเพียงพอ  ปจจุบันน้ีสัญญาณเบื้องตนของสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป  ได

ปรากฏขึ้นอยางแจงชัด ดังน้ัน สมควรหรือไมที่จะรอจนกวาจะคนพบขอมูลมากขึ้น  หรือ มีความรู

ในการแกไขมากขึ้น ซึ่ง ณ เวลาน้ันกอ็าจสายเกนิไปแลวทีจ่ะแกไขได 

 2.5.2 ปรากฏการณเรือนกระจก (Greenhouse effect)  

  ชั้นบรรยากาศของโลกประกอบไปดวยกาซตางๆจํานวนมาก โดยเฉพาะกาซเรือน

กระจก เชน คารบอนไดออกไซด  (CO2

 

) ซึ่งทําหนาที่เหมือนหลังคากระจกของโลก  ปองกันมิให

ความรอนจากดวงอาทิตยที่สองลงมายังพื้นโลกสะทอนกลับไปไดหมด  และทําใหอุณหภูมิเฉลี่ย

ของโลกคอนขางคงที่ หากปราศจากหลังคากระจกธรรมชาติน้ีแลวพื้นผิวโลกจะเย็นกวาปกติถึง  30 

องศาเซลเซยีส  ซึ่งไมอบอุนพอที่จะทําใหสิ่งมีชีวิตอาศัยอยูและเจริญเติบโตได  ภาวะโลกรอนเปน

ปรากฏการณสืบเนื่องจากการที่โลกไมสามารถระบายความรอนที่ไดรับจากดวงอาทิตยออกไปได

อยางที่เคยเปน ทําใหอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเพิ่มสูงขึ้น แมวาในชวงศตวรรษที่ผานมา อุณหภูมิ  
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ภาพ 4 การระบาดของยุงพาหะและบริเวณการระบาดของโรค  

ท่ีมา: http://www.foosci.com/node/44614

ดังกลาวสูงขึ้นเพียงไมกี่องศาแตก็ทําใหสภาพอากาศของโลกเปลี่ยนแปลงไปอยางมาก  

และสงผลกระทบตอ  สิ่งมีชีวิตบนโลกอยางรุนแรง  สภาวะดังกลาวเรียกวาการเปลี่ยนแปลงสภาพ

อากาศ (Climate change) ตลอดระยะเวลาที่ผานมาไดมีการถกเถียงกันในหมูนักวิทยาศาสตรวา  

ปรากฏการณดังกลาวเปนปรากฏการณทางธรรมชาติ  หรือเกิดจากการกระทําของมนุษย  เน่ืองจาก

โลกไดมีการเปลี่ยนสภาพอากาศมาแลวนับไมถวน  ตลอดระยะเวลาที่ผานมาหลายแสนป  แตใน

ปจจุบันนักวิทยาศาสตรแทบทั้งหมดเชื่อวามนุษยมีสวนทําใหเกิดปรากฏการณดังกลาวขึ้น  และ

เปนที่แนชัดวากิจกรรมของมนุษยมีสวนเรงใหเกิดปรากฎการณดังกลาวใหมีความรุนแรงกวาที่ควร

จะเปนตามธรรมชาติ 

 

            2.5.3 กาซเรือนกระจก (greenhouse gases) 

-กาซเรือนกระจกในธรรมชาติ  

  กาซเรือนกระจกที่มีอยูในบรรยากาศโลกตามธรรมชาติ  ซึ่งประกอบดวยกาซ

คารบอนไดออกไซด ( CO2) มีเทน (CH4) และไนตรัสออกไซด ( N2

 

O) มีคุณสมบัติดูดกลืนความ

รอน ทําใหโลกอบอุน และเอ้ือใหสิ่งมีชีวิตสามารถอาศัยอยูในโลกได แตกิจกรรมตางๆของมนุษย  

โดยเฉพาะหลังยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมเปนตนมา มีการใชพลังงานฟอสซิล (fossil fuel) เชน นํ้ามัน 

ถานหิน มาก การสูญเสียพื้นที่ปาไม  ทําใหกาซเรือนกระจกถูกปลดปลอยออกสูบรรยากาศใน

ปริมาณมาก บรรยากาศโลกดูดกลืนความรอนไวมากขึ้น เกิดภาวะเรือนกระจก หรือโลกรอน  นํามา

สูการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศทั่วโลก  

http://www.foosci.com/node/446�
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ภาพ 5 การเกิดปรากฏการณเรือนกระจก 

ท่ีมา: http://www.google.co.th 

 

- กาซเรือนกระจกท่ีถูกควบคุมดวยพิธีสารมอนทรีออล  

สารสังเคราะหที่ใชในอุตสาหกรรมหลายชนิด เชน chlorofluorocarbons (CFCs), 

hydro chlorofluoro carbons (HCFCs), halons, methyl bromide (CH3Br) เปนตน ใชกันแพรหลาย

ในเคร่ืองทําความเย็น และอุตสาหกรรมตางๆ  สารเหลานี้นอกจากทําลายชั้นของโอโซน ( Ozone 

Depleting Substances, ODSs) ที่หอหุมบรรยากาศโลกซึ่งชวยกรองแสงอัลตราไวเลต ( UV) แลว 

ยังมีคาศักยภาพในการดูดกลืนความรอน ( Global warming potential, GWP) สูงกวากาซ

คารบอนไดออกไซด  (CO2) หลายเทา เชน กาซ CFC-12, CFC-114 มีคา GWP สูงถึง 9,880 และ 

10,270 เปนตน  

http://www.google.co.th/�
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 ภาพ 6 อัตราการเพิ่มพลังงานของกาซเรือนกระจกแตละชนิด 

ท่ีมา: www.panyathai.or.th/

 ในปจจุบันสาร CFC เหลาน้ีถูกควบคุมการผลิตโดยพิธีสารมอนทรีออ น 

(Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer) ซึ่งเปนขอตกลงรวมกันระหวาง

นานาประเทศในการควบคุมการผลิตและการบริโภคสารที่ทําลายชั้นของชั้นโอโซนที่หอหุม

บรรยากาศโลก  

 

 

  4กาซและสารท่ีมีผลกระทบตอภาวะโลกรอน4

-กาซคารบอนไดออกไซด ( CO

 ไดแก    

  ไอนํ้า เปนกาซเรือนกระจกที่มีมากที่สุดบนโลก มีอยูในอากาศประมาณ รอยละ 0-

4 ขึ้นอยูกับลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ และอุณหภูมิ  ในบริเวณเขตรอนใกลเสนศูนยสูตรและ

ชายทะเลจะมีไอน้ํา  อยูมาก  สวนในบริเวณเขตหนาวแถบขั้วโลก อุณหภูมิตํ่า จะมีไอนํ้าใน

บรรยากาศเพียงเล็กนอย  ไอนํ้า เปนสิ่งจําเปนตอสิ่งมีชีวิต ไอนํ้าเปนสวนหน่ึงของวั ฏจักรนํ้าใน

ธรรมชาติ  น้ําสามารถเปลี่ยนสถานะไปมาทั้ง 3 สถานะ  จึงเปนตัวพาและกระจายความรอนแก

บรรยากาศและพื้นผิว  ไอนํ้า เกิดจากโดยฝมือมนุษย 2 วิธี คือ จากการเผาไหมเชื้อเพลิงหรือกาซ

ธรรมชาติ และจากการหายใจและคายน้ําของสัตวและพืชในการทําเกษตรกรรม  

2) ใน ยุคเร่ิมแรก ของโลก และ มีกาซ

คารบอนไดออกไซด (CO2) ในบรรยากาศถึงรอยละ 98 เนื่องจากดวงอาทิตยยังมีขนาดเล็กและแสง

ยังไมสวางเทาทุกวันน้ี กาซคารบอนไดออกไซด (CO2) ชวยทําใหโลกอบอุน เหมาะสําหรับเปนถิ่น

ที่อยูอาศัยของสิ่งมีชีวิต  คร้ันกาลเวลาผานไปดวงอาทิตยมีขนาดใหญขึ้น  นํ้าฝนไดละลาย

คารบอนไดออกไซด  (CO2) ในอากาศ  มาสรางเปนอาหารโดยการสังเคราะหดวยแสง ทําให การ

เกดิภาวะเรือนกระจกลดลง  โดยธรรมชาติกาซคารบอนไดออกไซด  (CO2) เกดิขึน้จากการหลอม

ละลายของหินปูน ซึ่งโผลขึ้นมาจากปลอง และการหายใจของสิ่งมีชีวิต  

 

http://www.panyathai.or.th/�
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ภาพ 7 ปริมาณกาซคารบอนไดออกไซด (CO2) ของประเทศตางๆ 

ท่ีมา: NOAA/Scripps Institution of Oceanography  

 

สหรัฐอเมริกา 186,100 ลานตัน  

สหภาพยโุรป 127,800 ลานตัน  

รัสเซีย 68,400 ลานตัน  

จีน 57,600 ลานตัน  

ญ่ีปุน 31,200 ลานตัน  

ยเูครน 21,700 ลานตัน  

อินเดีย 15,500 ลานตัน  

แคนาดา 14,900 ลานตัน  

โปแลนด 14,400 ลานตัน  

คาซัคสถาน 10,100 ลานตัน  

แอฟริกาใต 8,500 ลานตัน  

เม็กซิโก 7,800 ลานตัน  

ออสเตรเลยี 7,600 ลานตัน  

 

http://cpe.kmutt.ac.th/wiki/index.php?title=%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B2_:_NOAA/Scripps_Institution_of_Oceanography&action=edit�
http://cpe.kmutt.ac.th/wiki/index.php/Image:GreenhouseMed.jpg�
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แผนภูมิ 3 การเพิ่มขึ้นของกาซคารบอนไดออกไซด (CO2

ท่ีมา

) ในชั้นบรรยากาศโลก ในรอบ 50 ปที่

ผานมา จาก 310 ppm ขึ้นมาเปน 380 ppm ในปจจุบัน 

: NOAA/Scripps Institution of Oceanography 

 

กาซคารบอนไดออกไซด  (CO2) มีปริมาณเพิ่มขึ้น  เนื่องจากการเผาไหมใน

รูปแบบตางๆ เชน การเผาไหมเชื้อเพลิง โรงงานอุตสาหกรรม  การเผาปาเพื่อใชพื้นที่สําหรับอยู

อาศัยและการทําปศุสัตว เปนตน  โดยการเผาปาเปนการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด  (CO2) ขึ้น

สูชั้นบรรยากาศไดโดยเร็วที่สุด  เนื่องจากตนไมมีคุณสมบัติในการตรึงกาซคารบอนไดออกไซด  

(CO2) ไวกอนที่จะลอยขึ้นสูชั้นบรรยากาศ 14 ดังน้ันเมื่อพื้นที่ปาลดนอยลง  กาซคารบอนไดออกไซด  

(CO2) จึงลอยขึ้นไปสะสมอยูในบรรยากาศไดมากยิ่งขึ้น และทําใหพลังงานความรอนสะสมบนผิว

โลกและในบรรยากาศเพิ่มขึ้นประมาณ 1.56 วัตต/ตารางเมตร (ปริมาณนี้ยังไมคิดรวมผลกระทบที่

เกิดขึ้นทางออม)  

 
แผนภูมิ 4 ปริมาณกาซคารบอนไดออกไซด (CO2

ท่ีมา: 

) ที่เพิ่มขึ้นในแตละป 

www.panyathai.or.th/ 

http://cpe.kmutt.ac.th/wiki/index.php?title=%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B2_:_NOAA/Scripps_Institution_of_Oceanography&action=edit�
http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php?title=%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8&action=edit�
http://www.panyathai.or.th/�
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4-4กาซมีเทน 14 (CH4) เกิดขึ้นจากการยอยสลายของซากสิ่งมีชีวิต  แมวามีกาซมีเทน

อยูในอากาศเพียง 1.7 ppm แตกาซมีเทนมีคุณสมบัติของกาซเรือนกระจกสูงกวากาซ

คารบอนไดออกไซด  (CO2) กลาวคือดวยปริมาตรที่เทากัน  กาซมีเทน (CH4) สามารถดูดกลืนรังสี

อินฟราเรดไดดกีวากาซคารบอนไดออกไซด  (CO2) กาซมีเทน  (CH4) มีปริมาณเพิ่มขึ้นเน่ืองจาก

การทํานาขาว ปศุสัตว  และการเผาไหมมวลชีวภาพ การเผาไหมเชื้อเพลิงประเภทถานหิน นํ้ามัน 

และกาซธรรมชาติ  การเพิ่มขึ้นของกาซมีเทน  (CH4) สงผลกระทบโดยตรงตอภาวะเรือนกระจก

มากเปนอันดับ  2 รองจากกาซคารบอนไดออกไซด (CO2) (

 -

พลังงานรวมที่เกิดขึ้นโดยเฉลี่ย 0.47 

วัตต/ตารางเมตร 

กาซไนตรัสออกไซด 14 (N2O) ปกติกาซชนิดนี้ในธรรมชาติเกิดจากการยอยสลาย

ซากสิ่งมีชีวิตโดยแบคทีเรีย  แตที่มีเพิ่มสูงขึ้นในปจจุบัน  เนื่องมาจากอุตสาหกรรมที่ใชกรดไนตริ ก

ในกระบวนการผลิต เชน อุตสาหกรรมผลิตเสนใยไนลอน อุตสาหกรรมเคมีและพลาสติกบางชนิด 

เปนตน กาซไนตรัสออกไซด (N2O ) ที่เพิ่มขึ้นสงผลกระทบโดยตรงตอการเพิ่มพลังงานความรอน

สะสมบนพื้นผิวโลกประมาณ  0.14 วัตต/ตารางเมตร  นอกจากน้ันเมื่อกาซไนตรัสออกไซด  (N2O ) 

ลอยขึ้นสูบรรยากาศชั้นสตราโตรสเฟยร มันจะทําปฏิกิริยากับกาซโอโซน   ทําใหเกราะปองกันรังสี

อัลตราไวโอเลตของโลกลดนอยลง  

-สารประกอบคลอโร ฟลูออโรคารบอน 14 (CFC) เรียกอีกชื่อหน่ึงวา  "ฟรีออน" 

(Freon) มิไดเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ แตเปนสิ่งประดิษฐของมนุษย  มีแหลงกําเนิดมาจากโรงงาน

อุตสาหกรรม และอุปกรณเคร่ืองใชในชีวิตประจําวัน เชน  ตูเย็น เคร่ืองปรับอากาศ และสเปรย เปน

ตน ซึ่งมีองคประกอบเปนคลอรีน ฟลูออไรด และโบรมีน  ซึ่งมีความสามารถในการทําลายโอโซน 

ตามปกติสาร สาร คลอโรฟลอูอโรคารบอน 14

ปจจุบันแมวาจะมีการจํากัดการใชกาซประเภทน้ีใหนอยลง รอยละ 40 เมือ่เทยีบ

กับ 10 กวาปกอน  แตปริมาณสาร

 (CFC) ในบริเวณพื้นผิวโลกจะทําปฏิกิริยากับสารอ่ืน  

แตเมื่อมันดูดกลืนรังสีอัลตราไวโอเลต  (UV) ในบรรยากาศชั้นสตราโต รสเฟยร โมเลกลุจะแตกตัว

ใหคลอรีนอะตอมเด่ียว และทําปฏิกิริยากับกาซโอโซน  เกดิกาซคลอรีนโมโนออกไซด  และกาซ

ออกซเิจน (หากคลอรีนจํานวน 1 อะตอม ทําลายกาซโอโซ น 1 โมเลกุล ไดเพียงคร้ังเดียว ก็คงไม

เปนปญหา แตทวาคลอรีน 1 อะตอม สามารถทําลายกาซโอโซ 1 โมเลกุล ไดนับพันคร้ัง  เน่ืองจาก

เมือ่คลอรีนโมโนออกไซด  ทําปฏิกิริยากับออกซิเจนอะตอมเด่ียว  แลวเกิดคลอรีนอะตอมเด่ียวขึ้น

อีกคร้ัง ปฏิกิริยาลูกโซเชนน้ีจึงเปนการทําลายโอโซนอยางตอเน่ือง 

14คลอโรฟ ลูออโรคารบอน 14 4 (CFC) ที่ยังคงสะสมอยูในชั้น

บรรยากาศ  ยังเปนตนเหตุที่ทําใหมีพลังงานความรอนสะสมบนพื้นผิวโลกประมาณ 0.28 วัตตตอ

ตารางเมตร  

http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B9%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%99&action=edit�
http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B9%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B9%84%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%8B%E0%B8%94%E0%B9%8C&action=edit�
http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%99&action=edit�
http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%99&action=edit�
http://คลอโรฟลูออโรคาร์บอน/�
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                       ภาพ 8 การทําลายโอโซนของสาร14คลอโรฟลอูอโรคารบอน 144

16

 (CFC) 

ท่ีมา: www.panyathai.or.th/ 

 

-โอโซน 14

-

 เปนกาซที่ประกอบดวยธาตุออกซิเจนจํานวน 3 โมเลกุล มีอยูเพียง 

0.0008% ในบรรยากาศ โอโซน  ไมใชกาซที่มีเสถียรภาพสูง มันมีอายุอยูในอากาศไดเพียง 20 - 30 

สัปดาห แลวสลายตัว โอโซน  เกิดจากกาซออกซิเจน ดูดกลืนรังสีอัลตราไวโอเลต  (UV) แลวแตก

ตัวเปนออกซเิจนอะตอมเด่ียว จากน้ันออกซเิจนอะตอมเด่ียวรวมตัวกบักาซออกซเิจนและโมเลกลุ

ชนิดอ่ืน (M) ที่ทําหนาที่เปนตัวกลาง แลวใหผลผลิตเปนกาซโอโซนออกมา   

โอโซนในชัน้สตราโต รสเฟยร ( Stratosphere Ozone)

-

 เปนเกราะปองกันรังสี

อัลตราไวโอเลต (UV) ซึ่งเปนอันตรายตอสิ่งมีชีวิตบนโลก ในธรรมชาติโอโซนที่เกิดขึ้นบนพื้นผิว

มีเพียงรอยละ 10 โอโซนสวนใหญในชัน้สตราโต รสเฟยรรวมตัวเปนชั้นบางๆ ที่ระยะสูงประมาณ 

20 - 30 กิโลเมตร ทําหนาที่กรองรังสีอัลตราไวโอเลต  (UV) จากดวงอาทิตยออกไป รอยละ 99 กอน

ถึงพื้นโลก  หากรางกายมนุษยไดรับรังสีน้ีมากเกินไป จะทําใหเกิดมะเร็งผิวหนัง  สวนจุลินทรีย

ขนาดเล็ก อยางเชนแบคทีเรียก็จะถูกฆาตาย  

โอโซนในชัน้โทรโพ รสเฟยร (Troposphere Ozone) เปนกาซพิษที่เปนอันตราย

ตอรางกาย  และมีคุณสมบัติเปนกาซเรือนกระจกมากที่สุด โดยดูดกลืนรังสีอินฟราเรด  ทําใหเกิด

พลังงานความรอนสะสมบนพื้นผิวโลกประมาณ 2.85 วัตต/ตารางเมตร โอโซนในชัน้น้ีเกดิจากการ

เผาไหมมวลชีวภาพและการสันดาปของเคร่ืองยนต  สวนใหญเกดิขึน้จากการจราจรติดขดั 

เคร่ืองยนต เคร่ืองจักร และโรงงานอุตสาหกรรม  ซึ่งปะปนอยูในหมอกควัน เมื่อโอโซนอยูใน

http://คลอโรฟลูออโรคาร์บอน/�
http://www.panyathai.or.th/�
http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%8B%E0%B8%99&action=edit�


 

 

34 

บรรยากาศชั้นลางหรือเหนือพื้นผิว มันจะใหโทษมากกวาใหคุณ เน่ืองจากเปนพิษตอรางกาย ดังน้ัน

คําพูดที่วา "ออกไปสดูโอโซนใหสบายปอด" จึงเปนความเขาใจผิด  

4การลดลงของโอโซน4

 

       

  นักวิทยาศาสตรไดตรวจพบรูโหวขนาดใหญของชัน้โอโซนเหนือทวีปแอนตาร

คติก บริเวณขั้วโลกใตเกิดขึ้นจากกระแสลมพัดคลอรีนเขามาสะสมในกอนเมฆในชั้นสตราโตส

เฟยรในชวงฤดูหนาวราวเดือนพฤษภาคม  - กันยายน (อน่ึงขั้วโลกเหนือไมมีเมฆในชั้นสตราโตส

เฟยร  เน่ืองจากอุณหภูมิไมตํ่าพอที่จะทําใหเกิดการควบแนนของไอนํ้าในอากาศ)  เมือ่ถงึเดือน

ตุลาคม ซึ่งแสงอาทิตยกระทบเขากับกอนเมฆ  ทาํใหคลอรีนอะตอมอิสระแยกตัวออกและทาํ

ปฏิกิริยากับกาซโอโซน  ทําใหเกิดรูโหวขนาดใหญของชั้นโอโซน เรียกวา  "รูโอโซน" ( Ozone 

hole)  

 

 

ภาพ 9 การลดลงของโอโซน 

16ท่ีมา: www.panyathai.or.th/ 

 

  - ศักยภาพในการดูดกลืนความรอน (global warming potential) ของกาซเรือนกระจก

ชนิดตาง ๆ  

 กาซเรือนกระจกแตละชนิดมีศักยภาพในการดูดกลืนพลังงานความรอน (Global 

warming potential หรือ GWP ) ไมเทากัน  โดยมีการกําหนดคาใหดูดกลืนความรอนของกาซ

คารบอนไดออกไซด ( CO2) เปนมาตรฐานเปรียบเทียบ เชน กาซมีเทน ( CH4 ) และ กาซไนตรัส

ออกไซด (N2O ) มีคา GWP 21 และ 320 น่ันคือกาซมีเทน และกาซไนตรัสออกไซด  1 กโิลกรัม 

ดูดกลืนพลังงานความรอนไดมากกวากาซคารบอนไดออกไซด ( CO2) ถึง 21 และ 320 เทา

http://www.panyathai.or.th/�


 

 

35 

ตามลําดับ การปลดปลอยกาซมีเทน CH4 และกาซไนตรัสออกไซด  N2O 1 กิโลกรัม จึงเทากับการ

ปลดปลอย CO2

ท่ีมา: IPCC 1996a 

 ถึง 21 และ 320 กิโลกรัม เปนตน 

  กิจกรรมที่ทําใหกาซเรือนกระจกในบรรยากาศมีปริมาณเพิ่มขึ้นแสดงในตารางที่ 

1 การเผาไหมเชื้อเพลิงที่ไมสมบูรณปลดปลอยสารอินทรียระเหยไดที่มิใชมีเทน  (Non-Methane 

Volatile Organic Compounds หรือเรียกกันทั่วๆ ไปวา  NMVOC แตปริมาณการปลดปลอยขึ้นอยู

กับปจจัยหลายอยาง  การประเมินการปลดปลอยจึงมีความไมแนนอนสูง  นอกจากน้ีไอนํ้าใน

บรรยากาศจัดวาเปนกาซเรือนกระจกไดเชนเดียวกัน  แตมิไดนํามาประเมินปริมาณการปลดปลอย

ดวย  

 

ตาราง 1 กิจกรรมของมนุษยที่ปลดปลอย (sources) กาซเรือนกระจกสูบรรยากาศ  

 

กิจกรรม กาซเรือนกระจก 

การใชพลังงานฟอสซิล  

(นํ้ามัน ถานหิน)  

คารบอนไดออกไซด ( CO2) 

มีเทน ( CH4) 

ไนตรัสออกไซด                              

(N2O) 

กระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม (Industrial process)  คารบอนไดออกไซด ( CO2) 

มีเทน ( CH4) 

ไฮโดรฟลอูอโรคารบอน               (HFCs)  

การสูญเสียพื้นที่ปาไม  คารบอนไดออกไซด ( CO2) 

มีเทน ( CH4) 

ไนตรัสออกไซด                              

(N2O) 

การเกษตร (ปลูกขาว เลี้ยงปศุสัตว)  มีเทน ( CH4) 

ไนตรัสออกไซด                              

(N2O) 

การกําจัดของเสีย (Waste)  มีเทน ( CH4) 

ไนตรัสออกไซด                              

(N2O) 
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ตาราง 2  การดูดกลืนพลังงานความรอน Global warming potential (GWP) 

 

ท่ีมา: IPCC 1996a 

 

เปรียบเทียบการปลดปลอยกาซเรือนกระจกของไทยและการปลดปลอยของโลก   

ในตาราง 3 แสดงใหเห็นวาการปลดปลอยกาซเรือนกระจกรวมทั้งสิ้นของไทยใน

ค.ศ. 1990 (พ.ศ. 2533) มีเพียงรอยละ 0.6 ของโลก โดยการปลดปลอยจากภาคพลังงาน  มีคารอยละ 

0.4 จากภาคปาไมรอยละ 2.3 ของโลก เมื่อเทียบเปนการปลดปลอยตอหัว (per capita) มีคานอยกวา

คาเฉลี่ยของโลก   

 

ตาราง 3 เปรียบเทียบปริมาณการปลดปลอยกาซเรือนกระจกจากประเทศไทยใน พ.ศ.  2532 (1990) 

กับการปลดปลอยของโลก (ขอมูลการปลดปลอยของโลกจาก World Resource Institute)  

 

 
พลงังาน  

(ลานตัน) 

ปาไม  

(ลานตัน) 
รวม 

การปลดปลอยตอหัว  

(per capita) 

โลก 22,600 3,400 26,000 4.83 

ไทย 79             (0.4 %) 78          (2.3 %) 157       (0.6 %) 2.8 

ท่ีมา: TEI, 1997 

กาซเรือนกระจก อักษรยอ GWP 

กาซคารบอนไดออกไซด  CO 1 2 

กาซมีเทน  CH 21 4 

กาซไนตรัสออกไซด  N2 310 O 

Hydro fluorocarbons  HFCs 140 – 12,100 

Perfluoro carbons  PFCs 6300 – 12,500 

Sulphur hexafluoride  SF 24,900 6 
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เปรียบเทียบการปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซด ไทยกับบางประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิ 5 เปรียบเทียบการปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซด (CO2

 

) ของไทยกับบางประเทศ 

พ.ศ.2542 

ท่ีมา: World Resource Institute – WRI, 2000 

เปรียบเทียบการปลดปลอยกาซเรือนกระจกรายหัวของไทยกับบางประเทศ  พ.ศ. 2542   
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แผนภูมิ 6 เปรียบเทียบการปลดปลอยปลดปลอยกาซเรือนกระจกรายหัวของไทยกับบางประเทศ 

พ.ศ.2542 

ท่ีมา : World Resource Institute – WRI, 2000 

 

ตาราง 4 การเปรียบเทียบจํานวนประชากร สัดสวนของการเติบโตทางเศรษฐกิจ ( GDP) และการ

ปลดปลอยกาซเรือนกระจกของตอการเติบโตทางเศรษฐกิจ ( Carbon intensity) ของบางประเทศ 

(ขอมูลจาก WRI 2000)                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             

  

 

 

                           ศักยภาพในการลดการปลดปลอยกาซเรือนกระจกของประเทศไทย   

  ประเทศไทยมีศักยภาพในการลดการปลดปลอยกาซเรือนกระจก  จากสาขา

พลังงาน การกักเก็บในพื้นที่ปาไม และการลดการปลดปลอยกาซมีเทนจากนาขาว  การดําเนินการ

ดังกลาวมีกลุมประเทศ Annex I พรอมทั้งมีทุนจากตางประเทศ เชน World Bank, Global 

Environmental Facility (GEF) สนับสนุนในการดําเนินการ  แตประเทศไทยจะตองพิจารณาให

รอบคอบในการดําเนินการโครงการรวมมือกับตางประเทศในดานดังกลาว เน่ืองจากมีขอจํากัดและ

รายละเอียดปลีกยอยที่จําเปนตองศึกษาใหชัดเจน 

 

  2.5.4 แหลงปลอยกาซคารบอนไดออกไซด (CO2

- โรงงานอตุสาหกรรม  รอยละ 40 ความเจริญเติบโตทางอุตสาหกรรมเปนตัวกระตุน  สําคัญใหเกิด

การใชเชื้อเพลิงและไฟฟา  ปจจุบันประเทศจีนและอินเดียที่มีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

) 
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อยางรวดเร็ว ถูกกลาวหาวามีสวนทําใหโลกรอนขึ้น  ไมตางจากประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศ

ในยโุรป 

 

 

 
แผนภูมิ 7 อัตราสวนของการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด (CO2

ท่ีมา: 

)      

www.panyathai.or.th 

 

  - อาคาร  สํานักงาน  ศูนยการคา  บานพักอาศัย   รอยละ 31 รวมถึงการใช

เคร่ืองใชไฟฟา เคร่ือง ปรับอากาศ และสิง่อํานวยความสะดวกในชวีติประจําวันของคนในเมอืง  ซึ่ง

ลวนแลวแตมสีวนในการปลด ปลอยกาซคารบอนไดออกไซด (CO2) ทั้งสิ้น      

   -การขนสงทางบก ทางอากาศ  และทางนํ้า   รอยละ 22 ทกุวันน้ีมนุษยเดินทางโดย

อาศัยยานพาหนะมากขึ้น  ความตองการในการใชรถยนตเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว  ทําใหเกิดการปลอย

กาซคารบอนไดออกไซด (CO2

  - การเกษตรกรรม  รอยละ 4 สถาบันวิจัยปา แอเมซอนของบราซิล  รายงานวาผล

จากการเผาปา แอเมซอนหลายสิบลานไรในแตละปเพื่อเปลี่ยนเปนพื้นที่การเกษตร  ไดปลดปลอย

กาซคารบอนได ออกไซด (CO

) ขึ้นปละ 2 % และมีแนวโนมสูงขึ้นเร่ือยๆ  คาดวาอีก  15 ปขางหนา

โลกจะมีรถยนตทั้งสิ้นรวม 700 ลานคัน ซึ่งเปนจํานวนตัวเลขที่สูงมาก  ผลที่ตามมานาเปนหวงและ

นับแตที่มีสายการบินตนทุนตํ่า เกิดขึ้น  ประชาชนทั่วโลกจึงนิยมเดินทางโดยเคร่ืองบินกันมากขึ้น  

ยังไมนับไปถึงสายการบินทั่วโลกกําลังมีแผนการขยายเสนทางการบินใหเชื่อมถึงกันทั่วทุก

ประเทศในอนาคต  ซึ่งการเผาผลาญพลังงานของเคร่ืองบินจะทําใหเกิดกาซมลพิษบนทองฟามาก

ขึ้น และยังไปทําลายโอโซนในชั้นบรรยากาศใหมีปริมาณลดลง 

2) ขึ้นสูชั้นบรรยากาศมากกวา  4 เทาของปริมาณกาซชนิดน้ีที่เกิด

http://www.panyathai.or.th/�
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จากการเผาน้ํามันของชาวบราซิลเพื่อใชเปนพลังงานจะเห็นไดวา  กิจกรรมของมนุษยใน

ชีวิตประจําวัน  มีสวนกอใหเกิดการใชพลังงานเชื้อเพลิงตางๆมากมาย  และจากกิจกรรมเหลาน้ัน

เปนผลใหมีการใชทรัพยากรธรรมชาติ  ดังเชน พื้นที่ปาไมลดลง  เน่ืองจากมนุษยตองการพื้นที่ใน

การทํากิจกรรมทางสังคมเพิ่มมากขึ้นเร่ือย  ตนไมจึงถูกตัดไปใชเพื่อกิจกรรมเหลาน้ัน  นําไปสรางที่

อยูอาศัย ที่ดินวางเปลานําไปสรางโรงงาน  ขยายพื้นที่ของชุมชนสนองความตองการที่เพิ่มขึ้นของ

มนุษย 

  การเพิ่มขึ้นของกาซคารบอนไดออกไซด (CO2)ในบรรยากาศนอกจากมีสาเหตุมา

จากผลของการเผาไหมเชื้อเพลิงฟอสซิลแลวยังอาจเพิ่มปริมาณขึ้นไดจากกิจกรรมอ่ืนๆ  ของมนุษย 

เชน การตัดไมทําลายปาหรือการทําใหพื้นที่ปาไมลดลง  เน่ืองจากพื้นที่ปาเปนแหลงดูดซับกาซ

คารบอนไดออกไซด  (CO2

  2.5.5 การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิโลก 20

) ในประเทศไทยทั้งปญหาอุณหภูมิสูงขึ้นและปญหาความแหงแลงแม

ยังไมปรากฏผลกระทบใหเห็นอยางชัดเจนเหมือนกับประเทศอ่ืน  แตหลายๆ  หนวยงานกไ็มละเลย

ที่จะตระหนักถึงตนเหตุแหงปญหาและผลลัพ ธที่จะเกิดขึ้นตอไปในอนาคต  ดวยเหตุนีก้ารติดตาม

สถานการณ  การศึกษาและวิเคราะหขอมูลที่เกี่ยวของจึงมีมาอยางตอเนื่ อง  สาํหรับกรม

อุตุนิยมวิทยา  ซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบการตรวจวัดขอมูลภูมิอากาศไดมีการศึกษาแนวโนมขอมูล

อุณหภูมิและปริมาณฝนในประเทศไทย  โดยการวิเคราะหเบื้องตนใชขอมูลเปนรายปเฉลี่ยทั่ว

ประเทศ ซึ่งผลการวิเคราะหปรากฏวาปริมาณฝนรายปของประเทศไทยมีแนวโนมลดลง 

  จากการที่โลกประสบปญหาอุณหภูมิสูงขึ้น และบางพื้นที่ประสบปญหาความ

แหงแลง  รวมทั้งการที่ขอมูลอุณหภูมิและปริมาณฝนของประเทศไทย   มแีนวโนมสอดคลองกบั

ปญหาที่เกิดขึ้น  ในระดับ  มหภาคจึงเปนขอมูลที่ยืนยันไดวาปญหาดังกลาวเปนปญหาที่ตองการ

การศึกษาอยางตอเนื่องตอไปเพื่อประโยชนในการที่จะสามารถรับมือกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นใน

อนาคต 

     10

 (Climate change) 

การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (Climate change) คือ การเปลี่ยนแปลงลักษณะอากาศ

เฉลี่ย (Average weather) ในพื้นที่หน่ึง  ลักษณะอากาศเฉลี่ย หมายความรวมถึง ลักษณะทั้งหมดที่

เกี่ยวของกับอากาศ เชน อุณหภูมิ ฝน ลม เปนตน ในความหมายตามกรอบของอนุสัญญาวาดวยการ

เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ FCCC (Framework Convention on Climate Change) การเปลี่ยนแปลง

ภูมิอากาศ คือ  การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อันเปนผลทางตรง หรือทางออมจากกิจกรรมของ

มนุษย  ที่ทําใหองคประกอบของบรรยากาศเปลี่ยนแปลงไป นอกเหนือจากความผันแปรตาม

ธรรมชาติ  แตความหมายที่ใชในคณะกรรมการระหวางรัฐบาล วาดวยการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 

IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ คือ  การ
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เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ไมวาจะเนื่องมาจาก ความผันแปรตามธรรมชาติ  หรือกจิกรรมของ

มนุษย 

            สาเหตุสําคัญของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในปจจุบันสวนใหญเกิดจาก

การกระทําของมนุษย  นับต้ังแตการปฎิวัติอุตสาหกรรม  (Industrial revolution) ในสหราช

อาณาจักรเมื่อ 200 -250 ปกอน สงผลใหอุณหภูมิที่พื้นผิวโลกเพิ่มขึ้น 0.6 องศาเซลเซียส และมี

แนวโนมวาภายในอีก  100 ปขางหนา อุณหภูมิอาจเพิ่มขึ้นอีก 1.4 - 5.8 องศาเซลเซยีส  ซึ่งปจจุบัน

กิจกรรมตางๆ  ในภาคอุตสาหกรรมมีผลอยางยิ่งในการทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

โดยเฉพาะกิจกรรมที่มีการเผาไหมนํ้ามันและถานหิน นอกจากน้ี  กิจกรรมการใชชีวิตประจําวัน

ทั่วไปของมนุษย เชน การขับขี่ยานพาหนะ  การใชเชื้อเพลิงหุงตม การใชพลังงานไฟฟา  ยังรวมทั้ง

การตัดไมทําลายปาและการทําการเกษตรบางประเภทยังมีผลกระทบอยางมากดวยเชนกัน 

        กิจกรรมตางๆ ที่กลาวมาขางตนน้ันมีผลทําให กาซเรือนกระจก ( Greenhouse 

Gases : GHGs) ในชั้นบรรยากาศมีความเขมขนเพิ่มมากขึ้น  ซึ่งกาซเรือนกระจกน้ีมีคุณสมบัติใน

การดูดซับคลื่นรังสีความรอน หรือที่เรียกวา"รังสอีนิฟราเรด (Infrared)" จึงชวยรักษาความรอนจาก

แสงอาทิตยใหมีอยูในชั้นบรรยากาศโลกอยางเหมาะสม  แตการที่มีปริมาณกาซเหลาน้ีสูงขึ้น

มากกวาระดับที่เหมาะสมตอการดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตบนโลก จึงสงผลใหอุณหภูมิของโลกสูงขึ้น

ในระดับที่ผิดปกติตามไปดวยและทําใหภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงไป 

                     ปรากฏการณการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกเปนปรากฏการณที่ตรวจวัดได

จริงทั้งสงผลชัดขึ้นเร่ือยๆ  ในปจจุบันมีการใชแบบจําลองภูมิอากาศโลก ( General Circulation 

Model) เพื่อสรางภาพเหตุการณการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยสถาบันวิจัยนานาชาติหลาย

สถาบันบงชี้ถึงการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ยของโลก  ความแปรปรวนของหยาดน้ําฟา  

(Precipitation) และการเพิ่มขึ้นของระดับน้ําทะเล  และจากการรวบรวมขอมูลของนักวิทยาศาสตร 

พบวาอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกในชวงศตวรรษที่  20 เพิ่มสูงขึ้นกวาอุณหภูมิเฉลี่ยในชวง 1,000 ปที่

ผานมา ประมาณ 1 องศาเซลเซยีส  ซึ่งอาจดูเหมือนการเพิ่มขึ้นที่ไมมากนัก แตการเปลี่ยนแปลง

อุณหภูมิเพียงเล็กนอย สามารถกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตอสภาพภูมิอากาศเปนอยางมาก ซึ่งหาก

มองยอนกลับไป  400,000 ปกอน จะพบวา อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกน้ันมีการเปลี่ยนแปลงอยูหลาย

คร้ัง โดยแตละคร้ังอาจเปลี่ยนแปลงมากถึง 10-12 องศาเซลเซยีส 
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แผนภูมิ 8 อุณหภูมิเฉลี่ยของผิวโลก (พืน้ดินและมหาสมทุร) ที่บันทึกไวโดยใชเทอรโมมิเตอร

ต้ังแตป ค.ศ. 1860 

ท่ีมา: http://board.palungjit.com 

 

20  การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบตอประเทศไทย 

              ประเทศไทยไดลงนามและใหสัตยาบันในอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยกา ร

เปลี่ยน แปลงสภาพภูมิอากาศ  และไดถูกจัดอยูในกลุม  Non-Annex I คือไมมีพันธกรณีในการลด

การปลอยกาซเรือนกระจก 9

              แตอยางไรก็ตามผลกระทบที่ประเทศไทยไดรับจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศไมไดนอยอยางปริมาณกาซเรือนกระจกที่ไทยปลดปลอย  ทั้งน้ีก็เน่ืองจากการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  เปนปรากฏการณที่สรางผลกระทบอยางตอเน่ืองไปเร่ือยๆ  โดยมี

 เนื่องจากเมื่อเทียบกับประเทศอุตสาหกรรม และประเทศกําลังพัฒนา

อ่ืนๆ แลวประเทศไทยปลดปลอยกาซเรือนกระจกในสัดสวนที่นอยมาก คิดเปนรอยละ 0.6 ของ

การปลดปลอยกาซชนิดนี้จากทั่วทุกประเทศ  อีกทั้งการปลดปลอยกาซเรือนกระจกรายหัวของไทย 

มีคาเฉลี่ยตํ่ากวาคาเฉลี่ยของโลก 

http://board.palungjit.com/�
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สภาวะแวดลอมและภูมิประเทศเปนตัวกําหนดความรุนแรงของผลกระทบ จากสถิติในรอบ 50 ป 

ที่ผานมาแสดงใหเห็นวา อุณหภูมิของประเทศไทยมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นเร่ือยๆ  ผลกระทบของการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตอประเทศไทย สามารถจําแนกเปนหัวขอหลักๆ ไดดังน้ี ไดแก 

                1. นํ้าทวมและภัยแลง 

              สภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปอาจทําใหเกิดฝนตกหนักในบางพื้นที่จน

ประสบปญหาน้ําทวม  และอาจเกิดนํ้าทวมใหญเร็วขึ้น จากทุกๆ 10 ป เปนทุกๆ 5 ป โดยเฉพาะ

บริเวณลุมแมนํ้าเจาพระยา  ในขณะเดียวกันอุณหภูมิที่สูงขึ้นจะทําใหนํ้าจากแหลงนํ้าตางๆ ระเหย

เร็วขึ้น จึงอาจเกิดปญหาภัยแลงในพื้นที่ที่มีฝนตกนอยได  โดยเฉพาะในชวงฤดูแลง  และมแีนวโนม

วาเขื่อนศรีนครินทร จังหวัดกาญจนบุรี  ซึ่งชวยปองกันการรุกล้ําของนํ้าเค็มที่จะเขามาสูแมนํ้าแม

กลองน้ัน อาจประสบกับปญหาภัยแลงได  ปริมาณน้ําฝนที่เปลี่ยนแปลงไปจะสงผลกระทบตอการ

กักเก็บนํ้าในแหลงนํ้า  การเปลี่ยนแปลงระดับนํ้าผิวดินจะมีอิทธิพลตอปริมาณนํ้าใตดินและนํ้า

บาดาลในระยะยาว 

  ผลกระทบจากการเกิดน้ําทวม  นําความเสียหายอยางมหาศาลมาสูชีวิตและ

ทรัพยสินขึ้น  นํ้าที่ไหลบาเขาทวมพื้นที่ไดทําลายสิ่งที่เปนโครงสรางพื้นฐาน เชน ถนนหนทาง  

สิ่งกอสรางตางๆ เปนตน ทําลายพืชผลทางการเกษตร ชะลางหนาดินทําใหดินเสื่อมสภาพ  เกิดการ

ปนเปอนของน้ํา และคราชีวิตประชาชนจํานวนมาก นอกจากนี้ปญหาเร่ืองสภาวะความแหงแลง  ยัง

สงผลกระทบตอการทําเกษตรของเกษตรกรไทยอยางยิ่ง เชน  พื้นที่เพาะปลูกขาวโพดมีจํากัด  

ผลผลิตตอหนวยพื้นที่ตํ่าเน่ืองจากความแปรปรวนของนํ้าฝนมีแนวโนมเพิ่มขึ้น  ปญหาปริมาณ

นํ้าฝนที่ไมสม่ําเสมอก็ยังมีผลกระทบตอการทําไรออยดวย  ซึ่งปญหาดังกลาวทําใหผลผลิตทางการ

เกษตรของประเทศไทยที่เปนสินคาสงออกมีปริมาณลดลงและขาดคุณภาพ  สงผลกระทบถึง

เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ  

                2. ความหลากหลายทางชีวภาพ 

                 อุณหภูมิและปริมาณนํ้าฝนที่เปลี่ยนไป จะทําใหองคประกอบ และประเภทของปา

เปลี่ยนแปลงไป  ซึ่งทําใหมีความเปนไปไดสูงที่สัตวและพืชหลายๆ สายพันธุในประเทศไทยจะ

ลดลง และอาจสูญพันธุไป  เนื่องจากพืชและสัตวตองอาศัยสภาพภูมิอากาศในการเปลี่ยนแปลง

วงจรชีวิตใหสมบูรณ  สามารถสืบทอดขยายพันธุตอไปได  อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นและปริมาณนํ้าฝนที่

เปลี่ยนแปลงไป มีผลใหสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ  รวมถึงปาไมตองมีการปรับตัวเพื่อใหอยูรอดได             

มีการปรากฏการสูญพันธุของสิ่งมีชีวิตบางชนิดในบริเวณพื้นที่ยอดเขา 2-3 แหง ที่ไมสามารถ

อพยพยายถิ่นไปอยูในเขตที่สูงขึ้น  หรือปรับตัวใหเขากับอากาศที่อุนขึ้นได ทําใหผลผลิตจากปา

ลดลง สูญเสียแหลงพันธุกรรมซึ่งเปนทรัพยากรอันมีคายิ่งของประเทศ 
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  การเปลี่ยนสภาพภูมิอากาศที่มีผลตอระดับนํ้าในแหลงนํ้า  มีผลทําใหปริมาณนํ้า 

และอาณาเขตของแหลงน้ําที่ลดลง สงผลใหความเขมขนของธาตุอาหารในน้ํา เชน ไนโตรเจน และ

ฟอสฟอรัส ทําใหแหลงนํ้ากลายเปน Eutrophication หรือแหลงสะสมธาตุที่กระตุนใหสาหรายและ

วัชพืชน้ําเจริญในปริมาณมาก มีผลทําใหปริมาณออกซิเจนในนํ้าลดลง เปนอันตรายตอสิ่งมีชีวิตใน

นํ้าชนิดอ่ืนๆ  ทําใหความหลากหลายทางชีวภาพลดลง  คุณภาพของแหลงนํ้าลดลงกอเกิดปญหา

สุขอนามัยตอชุมชนที่ตองพึ่งพาแหลงนํ้าน้ันๆ 

  3. พื้นท่ีชายฝงและระบบนิเวศทางทะเล 

          การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกทําใหระดับนํ้าเฉลี่ยเพิ่มขึ้น  0.09 – 0.88 เมตรมีผล

ตอสภาวะคลื่นและการกัดเซาะชายฝงสงผลตอระบบนิเวศชายฝงทะเ ล ซึ่งเปนทั้งทรัพยากรชีวภาพ

ที่สําคัญและแหลง  ประกอบอาชีพของชุมชนชายฝงผลผลิตทางการประมง และเกษตร  กรรม

บริเวณชายฝงรวมไปถึงธุรกิจการทองเที่ยวซึ่งมีความสําคัญตอวิถีชีวิตของชุมชนทองถิ่นและ

เศรษฐกิจของประเทศ        

  การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบจากการเพิ่มขึ้นของระดับน้ําทะเลในประเทศไทย

พบวาชายฝงบริเวณอาวไทยไดรับผลกระทบจากการเพิ่มขึ้นของระดับน้ําทะเลมากกวา  ชายฝงอัน

ดามัน บริเวณชายฝงที่ประสบปญหารุนแรง คือ กรุงเทพมหานคร  และบริเวณใกลเคียงรวมถึง

ชายฝงจังหวัดระยอง จังหวัดเพชรบุรี ลงไปถึงนราธิวาส  ชายฝงที่ถูกกัดเซาะอยางรุนแรง อยูใน

บริเวณปากแมนํ้าเจาพระยาฝงตะวันตก  และชายหาดหัวหิน ถูกกัดเซาะเขาไปเปนระยะทางหลาย

รอยเมตร  ชายฝงที่เปนหนาผาหินแข็งอยาง บริเวณอาวพังงา จะถูกกัดเซาะไดชากวา  ชายฝงที่เปน

หนาผาหินเน้ือออน เชน บริเวณอาวระยอง ซึ่งถูกกัดเซาะจนรนถอย และเสียพื้นที่อยางรวดเร็ว 

  4. สุขภาพอนามัย  

                 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  อาจนําไปสูสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการแพร

ระบาดของเชื้อโรคหลายชนิด เชน  โรคไขสมองอักเสบ และโรคมาลาเรีย  หากอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้น 

คาดวา จํานวนผูปวยดวยโรคมาลาเรียจะเพิ่มสูงขึ้นมาก  เพราะสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปจะทํา

ใหอัตราการอยูรอดของยุงเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งประเมินความเสียหายเบื้องตนไดประมาณ 26 พันลานบาท  

              ในประเทศไทยปญหาสาธารณสุข  จะกลายเปนปญหาอันดับตนๆ ในสภาพ

ภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง  โดยเฉพาะเมื่อผนวกกับปญหามลพิษในสิ่งแวดลอมการเกิดของโรคและ

อัตราชุกของโรคจะเพิ่มมากขึ้นเมื่อมีปจจัยทั้งสองดังกลาวเปนตัวสนับสนุน  ซึ่งมีโอกาสทําให

ประชากรจํานวนมากมีปญหาสุขภาพ เกิดโรคติดเชื้อ  เน่ืองจากปจจัยดานสุขอนามัยไดรับ

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เชน  สูญเสียประสิทธิภาพดานการสุขาภิบาล ขาด

แคลนน้ําสะอาด ขาดการเฝาระวังทางระบาดวิทยา  เพราะรูปแบบและพื้นที่ในการระบาด
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เปลีย่นแปลง  โครงสรางพื้นฐานของการบริการดานสุขภาพในทองถิ่นมีจํากัด  คุณภาพชีวิตตํ่าลง

จากสภาวะน้ําทวมอยางรุนแรง เปนตน โรคที่เกิดจากแมลงเปนพาหะ  เชน โรคมาลาเรีย โรค

ไขเลือดออก หรือไขเหลือง เปลี่ยนแปลงรูปแบบ และการแพรกระจาย  เนื่องจากพาหะของเชื้อมี

ความไวตอการผันแปรของอุณหภูมิ  อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นเรงวงจรชีวิตของแมลงที่เปนพาหะนําโรค  

ทําใหระยะฟกตัวของเชื้อลดลง และการแพรกระจายไปอยางรวดเร็ว  นอกจากน้ีอุณหภูมิยังสงผล

ตอพฤติกรรมมนุษยในการสัมผัสเชื้อ ประเทศไทย  ยังไมมีงานวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบเชื่อมโยง

ระหวางการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการระบาดของโรคสองชนิดนี้ 

 

 
 

แผนภูมิ 9 การพยากรณปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดที่เพิ่มขึ้นกับอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงเฉลี่ย  

ท่ีมา: http://board.palungjit.com 
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แผนภูมิ 10 การพยากรณปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดที่เพิ่มขึ้นกับอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงเฉลี่ย   

ท่ีมา: http://board.palungjit.com 

 

2.5.6 ปรากฏการณเอลนีโญและลานีญา 

  เอลนีโญ เปนคําที่ใชเรียกปรากฏการณธรรมชาติทางสมุทรศาสตร  มีหลักฐาน

แสดงวาเอลนีโญไดเกดิขึน้นานนับพนัปมาแลว แมแตเอลนีโญทีเ่กดิขึน้ในป  พ.ศ. 2525 – 2526 ซึ่ง

รุนแรงมากก็ยังไมไดถูกกลาวขานวาเปนเอลนีโญจนกระทั่งปรากการณน้ีไดเกิดขึ้นแลวหลายเดือน  

เน่ืองจากปรากฏการณน้ีเปนตนเหตุใหเกิดผลกระทบตอภูมิอากาศของโลกอยางรุนแรง  เชน 

http://board.palungjit.com/�


 

 

47 

อเมริกาเหนือประสบกับสภาพอากาศที่ผิดปกติอยางมากตลอดป 2526 ออสเตรเลยีประสบกบั

สภาวะความแหงแลงมาก   และเกิดไฟปาเผาผลาญ ประเทศใกลๆ  ทะเลทรายสะฮาราประสบกับ

ความแหงแลงที่เลวรายมากที่สุดชวงหนึ่ง  และลมมรสุมในมหาสมุทรอินเดียออนกําลังลงมาก  

ประมาณวาความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดอยูระหวาง 8 - 13 พนัลานเหรียญสหรัฐ  และสูญเสียชีวิต

ประมาณ 2,000 คน 

ชวง 30 ปที่ผานมา  ไดมีการลงทุนจํานวนมากในการตรวจวัดอากาศและการวิจัย

เพื่อเพิ่มพูนขีดความสามารถในการพยากรณปรากฏการณน้ี  จนกระทั่ง 10 ปสุดทายจึงไดมีความ

เขาใจถึงการเกิดและการคงอยูของเอลนีโญ อยางไรก็ตามเมื่อไมนานมานี้ไดมีการใสความสัมพันธ

ระหวางกันของบรรยากาศและมหาสมุทรที่สลับซับซอนและจํานวนขอมูลอันมหาศาลเขาไปใน

แบบจําลองเพื่อทําการพยากรณ ปรากฏการณเอลนีโญ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 10 ปรากฏการณเอลนีโญ (EL Nino-EN)                                                                              

ท่ีมา: http://winds.jpl.nasa.gov/images/winds_over_ocean2.gif 

  

ในระยะหลังต้ังแตประมาณ พ.ศ. 2515 เปนตนมา เอลนีโญไดเกิดบอยคร้ังขึ้นและมี

ความรุนแรงมากขึ้นกวาในอดีตที่ผานมา  จึงสมควรที่จะทําความเขาใจกับปรากฏการณดังกลาว  
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โดยในบทความน้ีจะกลาวถึงความรูเบื้องตนเกี่ยวกับปรากฏการณเอลนีโญ ผลกระทบ  และขาวสาร

เกี่ยวกับปรากฏการณเอลนีโญที่เกิดขึ้นในป พ.ศ. 2540 – 2541 โดยรวบรวมขอมูลจากเอกสารของ

องคการอุตุนิยมวิทยาโลก  แหลงขอมูลทางวิทยาศาสตรและศูนยพยากรณภูมิอากาศหลักๆ หลาย

ศนูย เพื่อวัตถุประสงคในการเผยแพรตอสาธารณชน รวมถึงผูมีอํานาจในการตัดสินใจดานนโยบาย

ไดทราบถึงปญหาที่เกิดจากปรากฏการณเอลนีโญ 

 ความหมายของเอลนีโญ 

 เอลนีโญ มีความหมายแตกตางกันในแตละกลุมบุคคล ในภาษาสเปน คําวาเอลนี

โญ (el niño) หมายถึง เด็กชายเล็กๆ แตหากเขียนนําดวยอักษรตัวพิมพใหญ เอลนีโญ ( El Niño) 

หมายถึง ทารกพระเยซูคริสต สําหรับชาวเปรูจะมีความหมายเพิ่มเติม คือ  หมายถึงกระแสนํ้าอุนที่

ไหลเลียบชายฝงเปรูลงไปทางใตทุกๆ 2 – 3 ป หรือกวาน้ัน  และไดต้ังชื่อกระแสนํ้าอุนน้ีวาเอลนี

โญกอนเร่ิมศตวรรษที่ 20 โดยเร่ิมรูจักและสังเกตเห็นคร้ังแรกประมาณป ค.ศ. 1892 การที่ต้ังชื่อ

วา เอลนีโญ  เน่ืองจากจะมีนํ้าอุนปรากฏอยูตามชายฝงเปรูเปนฤดูๆ โดยเร่ิมประมาณชวง

คริสตมาส (ชวงฤดูรอนของซีกโลกใต ซึ่งตรงกับชวงฤดูหนาวของซีกโลกเหนือ)  นํ้าอุนน้ีจะไหล

เขาแทนที่นํ้าเย็นที่อยูตามชายฝงเปรูนานประมาณ 2–3 เดือน (โดยปกติแลวตามชายฝงเปรูจะมีนํ้า

เย็นปรากฏอยู ซึ่งเปนผลมาจากขบวนการไหลขึ้นของน้ําเย็นจากใตมหาสมุทรขึ้นมายังผิวน้ํา  ซึ่ง

ทําใหนํ้าเย็นอันอุดมไปดวยธาตุอาหารไหลขึ้นมายังผิวนํ้า) 

 ใน บางคร้ัง นํ้าอุนที่ปรากฏเปนระยะๆ  ตามชายฝงประเทศเปรูและเอกวาดอร 

อาจจะคงอยูนานเกินกวา 2 – 3 เดือน ซึ่งบางคร้ังอาจจะยาวนานขามไปปถัดไป  ทําใหเกิดผล

กระทบตอระบบนิเวศวิทยาชายฝงซึ่งเกี่ยวของกับปลา  นกที่กินปลาเปนอาหาร และกิจกรรมที่

เกี่ยวกับการประมงและเกษตรกรรม  ฝนทีต่กหนักเน่ืองจากเอลนีโญทางเอกวาดอรใตและเปรู

เหนือบางคร้ังทําใหเกิดความเสียหายในหลายๆ เมือง 

 ประมาณกลางทศวรรษ 1970 มีคําจํากัดความเกี่ยวกับเอลนีโญมากมาย  และ

ประมาณปลายทศวรรษ 1990 หลายสิบคําจํากัดความของเอลนีโญต้ังแตงายๆ  จนถึงซับซอน

ปรากฏอยูในบทความและหนังสือดานวิทยาศาสตรทั่วไป  ดังตัวอยางของคําจํากัดความ เอลนีโญ 

คือ ชวง 12 ถึง 18 เดือนที่อุณหภูมิผิวนํ้าทะเลทางคร่ึงซีกดานตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟก

เขตรอนอุนกวาปกติเปนตน เอลนีโญที่มีขนาดปานกลางหรือรุนแรงจะเกิดขึ้นไมสม่ําเสมอ เฉลี่ย

ประมาณ 5 – 6 ปตอคร้ัง 

 แมวาที่ผานมาเอลนีโญ  จะมีความหมายมากมายแตความหมายอันเปนที่รับรูและ

เขาใจกันโดยทั่วไป  ในปจจุบันคือการอุนขึ้นอยางผิดปกติของนํ้าทะเลบริเวณตอนกลางและ

ตะวันออก ของมหาสมุทรแปซิฟกเขตรอน ซึ่งเกิดจากการออนกําลังลงของลมคา ( trade wind) คํา
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จํากัดความของเอลนีโญแมจะมีมากมายแตลักษณะบางอยางซึ่งเปนลักษณะปกติของเอลนีโญจะ

ปรากฏใหเห็นคอื 

 

• การอุนขึ้นผิดปกติของผิวนํ้าทะเล  

• กระแสน้ําอุนที่ไหลลงทางใตตามชายฝงประเทศเปรู  

• เกี่ยวของกับอุณหภูมิผิวนํ้าทะเลที่สูงขึ้นทางดานตะวันออก และตอนกลางของแปซิฟกเขต

ศูนยสูตร  

• ปรากฏตามชายฝงประเทศเอกวาดอร และเปรูเหนือ (บางคร้ังประเทศชิลี)  

• เชื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลงของความกดอากาศที่ระดับน้ําทะเล  

• เกิดรวมกับการออนกําลังลงของลมคาที่พัดไปทางทิศตะวันตกบริเวณแปซิฟกเขตศูนย

สตูร  

• เวียนเกิดซ้ําแตชวงเวลาไมสม่ําเสมอ   

• เกิดแตละคร้ังนาน 12 – 18 เดือน  

   การเกิดเอลนีโญ 

 ตามปกติเหนือนานน้ํามหาสมุทรแปซิฟกเขตรอนหรือมหาสมุทรแปซิฟกเขตศูนย

สูตรจะมีลมคาตะวันออกพัดปกคลุมเปนประจํา  ลมน้ีจะพัดพาผิวหนานํ้าทะเลที่อุนจากทาง

ตะวันออก (บริเวณชายฝงประเทศเอกวาดอร  เปรู และชิลีตอนเหนือ) ไปสะสมอยูทางตะวันตก 

(ชายฝงอินโดนีเซีย และออสเตรเลีย)  ทําใหบรรยากาศเหนือบริเวณแปซิฟกตะวันตกมีความชื้น

เน่ืองจากขบวนการระเหย และมกีารกอตัวของเมฆและฝนบริเวณตะวันออกและตะวันออกเฉยีงใต

ของเอเชยี  รวมทั้งประเทศตางๆ ที่เปนเกาะอยูในแปซิฟกตะวันตก  ขณะที่ทางตะวันออกของ

แปซิฟกเขตศูนยสูตรมีการไหลขึ้นของนํ้าเย็นระดับลางขึ้นไปยังผิวนํ้าและทําใหเกิดความแหงแลง

บริเวณชายฝงอเมริกาใต  แตเมื่อลมคาตะวันออกมีกําลังออนกวาปกติ  ลมที่พัดปกคลุมบริเวณดาน

ตะวันออกของปาปวนิวกนิ ี(ปาปวนิวกินี คือ เกาะที่ต้ังอยูบริเวณเสนศูนยสูตรทางแปซิฟกตะวันตก

เหนือทวีปออสเตรเลยี) จะเปลี่ยนทิศทางจากตะวันออกเปนตะวันตก  ทําใหเกิดคลื่นใตผิวนํ้าพัดพา

เอามวลนํ้าอุนที่สะสมอยูบริเวณแปซิฟกตะวันตกไปแทนที่นํ้าเย็นทางแปซิฟกตะวันออก  เมือ่มวล

นํ้าอุนไดถูกพัดพาไปถึงแปซิฟกตะวันออก (บริเวณชายฝงประเทศเอกวาดอร)  ก็จะรวมเขากับผิว

นํ้า ทําใหผิวหนานํ้าทะเลบริเวณน้ีอุนขึ้นกวาปกติ  และนํ้าอุนน้ีจะคอยๆ แผขยายพื้นที่ไปทาง

ตะวันตกถึงตอนกลางของมหาสมุทร  สงผลใหบริเวณที่มีการกอตัวของเมฆและฝนซึ่งปกติจะอยู

ทางตะวัน ตกของมหาสมุทรเปลี่ยนแปลงไปอยูที่บริเวณตอนกลางและตะวันออก บริเวณดังกลาว
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จึงมีฝนตกมากกวาปกติ  ในขณะที่แปซิฟกตะวันตกซึ่งเคยมีฝนมากจะมีฝนนอยและเกิดความแหง

แลง                                                                     

การเกิดเอลนีโญสวนมากนํ้าที่อุนผิดปกติจะปรากฏคร้ังแรกบริเวณชายฝงประเทศ

เอกวาดอรและเปรูในเดือนกมุภาพนัธหรือมนีาคม  แตเอลนีโญที่เกิดขึ้นแตละคร้ังอาจจะแตกตาง

ไปจากรูปแบบปกติดังกลาวนี้ได ไมจําเปนวาจะตองเกิดเชนน้ีเสมอไป ดังตัวอยางเชน เอลนีโญป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 11 เอลนีโญในสภาวะปกติ 

ท่ีมา: PMEL/NOAA 
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ภาพ 12 สภาวะเอลนีโญ 

ท่ีมา: PMEL/NOAA 

 พ.ศ. 2525 – 2526 อุณหภูมิพื้นผิวนํ้าทะเลบริเวณชายฝงอเมริกาใตเร่ิมอุนขึ้นชา

กวารูปแบบปกติหลายเดือน (Glantz et al., 1987) 

 ขนาดของเอลนีโญ 

   ดัชนีชี้วัดขนาดของเอลนีโญที่สําคัญและชัดเจนที่สุดตัวหน่ึง  คือ อุณหภูมิผิวนํ้า

ทะเลที่เพิ่มสูงขึ้นไมวาจะทางตะวันออกหรือตอนกลางของแปซิฟกเขตศูนยสูตร  อุณหภูมิยิ่งสูง

กวาปกติมากเทาไร ปรากฏการณยิ่งรุนแรงมากเทานั้น  ดังจะเห็นไดจากรูปที่ 3 ซึ่งแสดงอุณหภูมิ

ผิวนํ้าทะเลที่ตางจากปกติในชวงเอลนีโญที่รุนแรงมาก 2 คร้ัง คือ เมือ่ พ.ศ 2525 -2526 แ ละ พ.ศ. 

2540-2541 

 

 
 

ภาพ 13 อุณหภูมิผิวนํ้าทะเลที่ตางจากปกติ (องศาเซลเซยีส) ระหวางวันที ่20 – 26 ธันวาคม 2525 

(บน) ระหวางวันที ่18 – 24 ธันวาคม 2540 (ลาง)                                                                                                          

ท่ีมา: CDC/NOAA 
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 สถิติการเกิดปรากฏการณเอลนีโญ 

ในระยะ 50 ปที่ผานมา (ต้ังแต พ.ศ. 2494 – 2543) มีปรากฏการณเอลนีโญเกิดขึ้น 15 คร้ัง ดังน้ี  

ตาราง 5 สถิติการเกิดปรากฏการณเอลนีโญ                                                                                  

 

พ.ศ. ความรุนแรงของเอลนีโญ พ.ศ. ความรุนแรงของเอลนีโญ 

2494 ออน 2520 – 2521 ออน 

2496 ออน 2522 – 2523 ออน 

2500 – 2502 รุนแรง 2525 – 2526 รุนแรง 

2506 ออน 2529 – 2531 ปานกลาง 

2508 – 2509 ปานกลาง 2533 – 2536 รุนแรง 

2511 – 2513 ปานกลาง 2537 – 2538 ปานกลาง 

2515 – 2516 รุนแรง 2540 – 2541 รุนแรง 

2519 ออน   

ท่ีมา: แหลงขอมูล: CPC/NCEP/NOAA 

 

 ผลกระทบของเอลนีโญ 

   ในชวงที่เกิดปรากฏการณเอลนีโญ การกอตัวของเมฆและฝนเหนือนานนํ้าบริเวณ

เอเชยีตะวันออกเฉยีงใตจะลดลง ( Wright et al., 1985) และจะขยับไปทางตะวันออก  ทําใหบริเวณ

ตอนกลางและตะวันออกของแปซิฟกเขตศูนยสูตร  รวมทั้งประเทศเปรูและเอกวาดอรมีปริมาณฝน

มากกวาคาเฉลี่ย ( Rasmusson and Carpenter, 1982) ขณะที่มีความแหงแลงเกิดขึ้นที่นิวกินี 

(Nicholls, 1974) และอินโดนีเซยี (Quinn et al., 1978) อีกทัง้บริเวณเขตรอนของออสเตรเลยี  (พื้นที่

ทางตอนเหนือ) มักจะเร่ิมฤดูฝนลาชา ( Nicholls, 1984) นอกจากพื้นที่บริเวณเขตรอนแลวเอลนีโญ

ยังมีความเกี่ยวของเชื่อมโยงกับความผิดปกติของภูมิอากาศในพื้นที่ซึ่งอยูหางไกลดวย  เชน ความ

แหงแลงทางตอนใตของแอฟริกา จากการศึกษาเอลนีโญที่เคยเกิดขึ้น 

ในอดีตนักวิทยาศาสตรพบวาในฤดูหนาวและฤดูรอนของซกีโลกเหนือ  (ระหวาง

เดือนธนัวาคม – กุมภาพันธ และ เดือนมิถุนายน – สิงหาคม) รูปแบบของฝนและอุณหภูมิหลายพื้นที่

ผิดไปจากปกติ เชน  ในฤดูหนาวบริเวณตะวันออกเฉยีงใตของแอฟริกาและตอนเหนือของประเทศ

บราซิลแหงแลงผิดปกติ  ขณะที่ทางตะวันตกของแคนาดา อลาสกา และตอนบนสุดของอเมริกามี
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อุณหภูมิสูงผิดปกติ  สวนบางพื้นที่บริเวณกึ่งเขตรอนของอเมริกาเหนือ และอเมริกาใต  (บราซิลตอน

ใตถึงตอนกลางของอารเจนตินา) มีฝนมากผิดปกติ 

   นอกจากเอลนีโญจะมีผลกระทบตอรูปแบบของฝนและอุณหภูมิแลวยังมีอิทธิพล

ตอการเกิดและการเคลื่อนตัวของพายุหมุนเขตรอนอีกดวย โดยปรากฏการณเอลนีโญไมเอ้ืออํานวย

ตอการกอตัวและการพัฒนาของพายุหมุนเขตรอนในมหาสมุทรแอตแลนติก  ทําใหพายุหมุนเขต

รอนในบริเวณดังกลาวน้ีลดลง  ในขณะที่บริเวณดานตะวันตกของประเทศเม็กซิโกและ

สหรัฐอเมริกามีพายุพัดผานมากขึ้น  สวนพายหุมนุเขตรอนในมหาสมทุรแปซฟิกเหนือดาน

ตะวันตกที่มีการกอตัวทางดานตะวันออกของประเทศฟลิปปนสมักมีเสนทางเดินของพายุขึ้นไป

ทางเหนือมากกวาที่จะเคลื่อนตัวมาทางตะวันตกผานประเทศฟลิปปนสลงสูทะเลจีนใต 

- ผลกระทบของเอลนีโญตอปริมาณฝนและอุณหภูมิในประเทศไทย 

 จากการศึกษาสภาวะฝนและอุณหภูมิของประเทศไทยในปเอลนีโญ  โดยใชวิธี

วิเคราะหคา composite percentile ของปริมาณฝน และ composite standardized ของอุณหภูมิในป

เอลนีโญ จากขอมูลปริมาณฝนและอุณหภูมิรายเดือน ในชวงเวลา 50 ป ต้ังแต พ.ศ. 2494 ถึง 2543 

พบวา ในปเอลนีโญปริมาณฝนของประเทศไทยสวนใหญตํ่ากวาปกติ ( rainfall Index นอยกวา 

50) โดยเฉพาะในชวงฤดูรอนและตนฤดูฝน  และพบวาเอลนีโญขนาดปานกลางถึงรุนแรงมี

ผลกระทบทําใหปริมาณฝนตํ่ากวาปกติมากขึ้น สําหรับอุณหภูมิ ปรากฏวาสูงกวาปกติทุกฤดูในป

เอลนีโญ โดยเฉพาะชวงฤดูรอนและตนฤดูฝน  และสูงกวาปกติมากขึ้นในกรณีที่เอลนีโญมีขนาด

ปานกลางถึงรุนแรง อยางไรก็ตามจากการศึกษาพบวาในชวงกลางและปลายฤดูฝน ไมสามารถหา

ขอสรุปเกี่ยวกับสภาวะฝนในปเอลนีโญไดชัดเจน น่ันคือ  ปริมาณฝนของประเทศไทยมีโอกาส

เปนไปไดทั้งสูงกวาปกติและตํ่ากวาปกติหรืออาจกลาวไดวาชวงกลางและปลายฤดูฝนเปนระยะที่

เอลนีโญมีผลกระทบตอปริมาณฝนของประเทศไทยไมชัดเจน 

 จากผลการศึกษาพอสรุปไดกวางๆ วาหากเกิดเอล นิโญ ปริมาณฝนของประเทศ

ไทยมีแนวโนมวาจะตํ่ากวาปกติ โดยเฉพาะฤดูรอนและตนฤดูฝน  ในขณะที่อุณหภูมิของอากาศ

จะสูงกวาปกติ เฉพาะอยางยิ่งในกรณีที่เอล นีโญมขีนาดรุนแรง  ผลกระทบดังกลาวจะชัดเจนมาก

ขึ้น 

ปรากฏการณลานีญา 

                 "ลานีญา" มีชื่อเรียกตาง ๆ  กันหลายชื่อ เชน นองของเอลนีโญ , สภาวะตรงขาม

เอลนีโญ, สภาวะที่ไมใชเอลนีโญ และฤดูกาลที่อุณหภูมิผิวนํ้าทะเลเย็น เปนตน  แตทั้งหมดไมวาชื่อ

ใดจะมีความหมายเดียวกัน คือ ปรากฏการณที่กลับกันกับเอลนีโญ  กลาวคืออุณหภูมิผิวนํ้าทะเล

บริเวณตอนกลางและตะวันออกของแปซิฟกเขตศูนยสูตรมีคาตํ่ากวาปกติ  เนื่องจากลมคา
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ตะวันออกเฉียงใตมีกําลังแรงมากกวาปกติ จึงพัดพาผิวนํ้าทะเลที่อุนจากตะวันออกไปสะสมอยูทาง 

ตะวันตกมากยิ่งขึ้น ทําใหบริเวณดังกลาวซึ่งเดิมมีอุณหภูมิผิวนํ้าทะเล และระดับน้ําทะเลสูงกวาทาง

ตะวันออกอยูแลว ยิ่งมีอุณหภูมิและระดับนํ้าทะเลสูงขึ้นไปอีกปรากฏการณ  ลานีญาเกิดขึ้นไดทุก  2 

– 3 ป และปกติจะเกิดขึ้นนานประ มาณ 9 – 12 เดือน แตบางคร้ังอาจปรากฏอยูไดนานถึง 2 ป 

- การเกิดลานีญา  

ปกติลมคาตะวันออกเฉียงใตในมหาสมุทรแปซิฟกเขตรอนหรือแปซิฟก  เขตศูนย

สูตรจะพัดพาน้ําอุนจากทางตะวัน ออกของมหาสมุทรไปสะสมอยูทางตะวันตก  ซึ่งทําใหมีการกอ

ตัวของเมฆและฝนบริเวณดานตะวันตกของแปซฟิก  เขตรอนสวนแปซฟิกตะวันออกหรือบริเวณ

ชายฝงประเทศเอกวาดอรและเปรูมีการไหลขึ้นของน้ําเย็นระดับลาง  ขึ้นไป ยังผิวนํ้าซึ่งทําให

บริเวณดังกลาวแหงแลง สถานการณเชนน้ีเปนลักษณะปกติเราจึงเรียกวาสภาวะปกติหรือสภาวะ ที่

ไมใชเอลนีโญ  แตมีบอยคร้ังที่สถานการณเชนน้ีถูกมองวาเปนไดทั้งสภาวะปกติและลานีญา  

อยางไรก็ตามเมื่อ  พิจารณารูปแบบของสภาวะลานีญาจะเห็นไดวาปรากฏการณลานีญามีความ

แตกตางจากสภาวะปกติ  น่ันคือลมคา ตะวันออกเฉียงใตที่พัดปกคลุมเหนือมหาสมุทรแปซิฟกเขต

รอนมีกําลังแรง  มากกวาปกติและพัดพาผิวนํ้าทะเลที่อุน จากตะวันออกไปสะสมอยูทางตะวันตก

มากยิ่งขึ้น  ทําใหบริเวณแปซิฟกตะวันตก รวมทั้งบริเวณตะวันออก และตะวัน ออกเฉียงใตของ

เอเชยี  ซึ่งเดิมมีอุณหภูมิผิวนํ้าทะเลสูงกวาทางตะวันออกอยูแลวยิ่งมีอุณหภูมินํ้าทะเลสูงขึ้นไปอีก  

อุณหภูมิผิวนํ้าทะเลที่สูงขึ้นสงผลใหอากาศเหนือบริเวณดังกลาวมีการลอยตัวขึ้นและกลั่นตัวเปน

เมฆและฝน  สวน แปซฟิกตะวันออกนอกฝงประเทศเปรูและเอกวาดอรนัน้ขบวนการไหลขึน้ของ

นํ้าเย็นระดับลาง  ไปสูผิวนํ้าจะเปนไป อยางตอเน่ืองและรุนแรง  อุณหภูมิที่ผิวนํ้าทะเลจึงลดลงตํ่า

กวาปกติ เชน ลานีญาที่เกิดขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2531 – 2532 อุณหภูมิผิวนํ้าทะเลบริเวณดังกลาวตํ่ากวา

ปกติประมาณ 4 องซาเซลเซียส 
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ภาพ 14 ลานีญาสภาพปกติ 

ท่ีมา: http://www.pandadumnam.com/scoop_lanina.htm 

- ผลกระทบของลานีญา 

จากการที่ปรากฏการณลานีญาเปนสภาวะตรงขามของเอลนีโญ  ดังน้ัน

ผลกระทบของลานีญาจึงตรงขามกับเอลนีโญ ซึ่งก็คือ ปรากฏการณลานีญา  ทาํใหออสเตรเลยี 

อินโดนีเซีย และฟลิปปนสมีแนวโนมที่จะมีฝนมากและมีนํ้าทวม  ขณะที่บริเวณแปซิฟกเขตรอน

ตะวันออกมฝีนนอยและแหงแลง  นอกจากพื้นที่ในบริเวณเขตรอนจะไดรับผลกระทบ แลวปรากฏ

วาลานีญายังมีอิทธิพลไปยัง พื้นที่ซึ่งอยูหางไกลออกไปดวย โดยพบวาแอฟริกาใตมีแนวโนมที่จะมี

ฝนมาก กวาปกติและมีความเสี่ยงตออุทกภัยมากขึ้น ขณะที่บริเวณตะวันออกของแอฟริกาและตอน

ใตของอเมริกาใตมีฝนนอย  และเสี่ยงตอการเกิดความแหงแลง และในสหรัฐอเมริกาชวงที่เกิด

ปรากฏการณลานีญา  จะแหงแลงกวาปกติทาง ตะวันตกเฉียงใตในชวงปลายฤดูรอนตอเน่ืองถึงฤดู

หนาว บริเวณที่ราบตอนกลางของประเทศในชวงฤดูใบไมรวง  และทางตะวันออกเฉียงใตในชวง

ฤดูหนาว  แตบางพืน้ทีท่างตอนเหนือและตะวันออกมฝีนมากกวาปกติในชวง ฤดูหนาว  สวน

ผลกระทบของลานีญาที่มีตอรูปแบบ  ของอุณหภูมิปรากฏวาในชวงลานีญาอุณหภูมิผิวพื้น บริเวณ

เขต  รอนโดยเฉลีย่จะลดลงและมแีนวโนมตํ่ากวาปกติ  ในชวงฤดูหนาวของซกีโลกเหนือทาง

ตะวันตกเฉียงเหนือของมหา สมุทรแปซิฟก  บริเวณประเทศญ่ีปุนและเกาหลีมีอุณหภูมิตํ่ากวาปกติ  

ขณะที่ทางตะวันตกเฉียงใตของมหาสมุทร รวมถึงพื้นที่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของออสเตรเลียมี

อุณหภูมิสูงกวาปกติ สวนทางตอนเหนือของสหรัฐอเมริกา ตอเนื่องถึงตอนใตของแคนาดามีอากาศ

หนาวเยน็กวาปกติ จะเห็นวาไดรับผลกระทบกันแทบทั้งโลกเลย 
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- ผลกระทบของลานีญาตอปริมาณฝนและอุณหภูมิในประเทศไทย 

 จากการศึกษาสภาวะฝนและอุณหภูมิของประเทศไทยในปเอลนีโญ  ในปลานีญา

ปริมาณฝนของประเทศไทยสวน ใหญสูงกวาปกติ โดยเฉพาะชวงฤดูรอน และตนฤดูฝนเปนระยะ

ที่ ลานีญามีผลกระทบตอสภาวะฝนของประเทศไทยชัดเจนกวาชวงอ่ืน และพบวาในชวงกลาง  

และปลายฤดูฝนลานีญามีผลกระทบตอสภาวะฝนของประเทศไทยไมชัดเจน  สําหรับอุณหภูมิ

ปรากฏวาลานีญามีผลกระทบตออุณหภูมิในประเทศไทยชัดเจนกวาฝน  โดยทุกภาคของ ประเทศ

ไทยมีอุณหภูมิตํ่ากวาปกติทุกฤดู และพบวาลานีญาที่มีขนาดปานกลางถึงรุนแรง  สงผลให ปริมาณ

ฝนของประเทศไทยสูงกวาปกติ มากขึ้น ขณะที่อุณหภูมิตํ่ากวาปกติมากขึ้น 

 ในป 2553 น้ี ประเท ศไทยตอ งเตรียมตัวรับมือกับปริมาณนํ้าฝนที่มากเปนพิเศษ  

รวมถึงนํ้าทวม.และรถติดปรากฏการณทั้ง 2 อยางน้ีเปน  การเปลี่ยนแปลงของโลกที่เราไมอาจสรุป

ไดวามีผลมาจากการดํารงชีวิต  ของเราตอโลกน้ีหรือ ไม หรือเปนสิ่งที่ธรรมชาติพยายามบอกเราวา

มนุษยน้ันใชทรัพยากรธรรมชาติอยางสิ้นเปลืองเกินไปกอนที่จะพิสูจนเร่ืองน้ีไดเราตองปรับตัว

และรับมือกับธรรมชาติอยางรูคุณคา  

        2.5.7 ระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ 

  อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกที่เพิ่มสูงขึ้นจะทําใหการระเหยของนํ้าทะเลในมหาสมุทร  

แมนํ้า ลําธาร ทะเลสาบเพิ่มมากขึ้นและทําใหฝนตกมากขึ้น  แตปริมาณฝนจะกระจุกตัวอยูในบาง

บริเวณทําใหเกิดอุทกภัย  สวนบริเวณอ่ืนๆ  กจ็ะเกดิปญหาแหงแลง  เน่ืองจากฝนตกนอยลงกลาวคือ  

พื้นที่ภาคใตจะมีฝนตกชุก  และเกิดอุทกภัยบอยคร้ังขึ้น  ในขณะที่ภาคเหนือและ

ตะวันออกเฉียงเหนือตองเผชิญกับภัยแลวมากขึ้นลักษณะของฝนและอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงทํา  

ใหกับจักรของนํ้าเปลี่ยนแปลง  ลักษณะการไหลของระบบนํ้าผิวดินและระดับนํ้าใตดินก็จะไดรับ

ผลกระทบดวยเชนกันอาจจะมีผลกระทบตอเนื่องถึงการเปลี่ยนแปลงชนิด  และการแพร  กระจาย  

รวมถึงความสมบูรณของปาไมไทยในอนาคตดวย  ยกตัวอยางเชน  ปาแลงเขตรอน  มแีนวโนมวาจะ

ลุกเขาไปในปาขึ้นใกลเขตรอน  น่ันคือ พื้นที่ปาชื้นมีแนวโนมลดลง  และพืน้ทีป่าแลงมแีนวโน ม

เพิ่มขึ้นระบบนิเวศทางทะเลก็นับเปนอีกระบบนิเวศหนึ่งที่จะไดรับผลกระทบจากภาวะโลกรอน

เน่ืองจากระดับ นํ้าทะเลที่สูงขึ้น  และอุณหภูมิผิวนํ้าที่เพิ่มขึ้นสงผลใหพืชและสัตวทะเลบางชนิด

สูญพันธ รวมถึงการเกิดปรากฏการณปะการังฟอกสีทั้งในอาวไทยและฝงทะเลอันดามัน 

  - ดานการเกษตรและแหลงนํ้าในประเทศไทย มีแนวโนมวาการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศจะทําใหปริมาณน้ําลดลง  (ประมาณ  5 -10 เปอรเซน็ต ) ซึ่งจะมีผลผลิตดานการเกษตร  

โดยเฉพาะขาว  ซึ่งเปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญ  และตองอาศยัปริมาณนํ้าฝนและแสงแดดทีแ่นนอน

รวมถึงความชื้นของดินและอุณหภูมิเฉลี่ยที่พอเหมาะดวยสําหรับประเทศไทย  ผลกระทบที่มีตอ
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ภาคการเกษตร  จะไมรุนแรงมากเพราะพื้นที่ชลประทานจะไดรับการปองกันแตผลกระทบทาง

เศรษฐกิจและสังคมอาจจะรุนแรงในการเจริญเติบโตของสัตวนํ้า  จะทาํใหจํานวนและความ

หลากหลายของชนิดของสัตวนํ้าลดจํานวนอยางมาก 

  - ดานสภาพอากาศรุนแรง สภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงจะทําใหภัยธรรมชาติ

ตางๆ เกิดบอยคร้ังและรุนแรงมากขึ้นจะทําใหเกิดพายุฝนฟาคะนองบอยคร้ังขึ้นและไมเปนไปตาม

ฤดูกาล  ภาคใตของประเทศซึ่งเคยมีพายุไตฝุนพัดผานจะเกิดพายุมากขึ้น  และกอใหเกดิความ

เสียหายกับระบบนิเวศ ตัวอยางที่เห็นชัด ไดแก เหตุการณพายุถลมทางภาคใตของประเทศเมื่อเดือน  

พ.ศ. 2531 ซึ่งคราชีวิตผูคนจํานวนมาก และกอใหเกดิความเสยีหายเปนบริเวณกวาง  นอกจากภาวะ

นํ้าทวมแลว ยังมีพายุฝนตอเน่ืองรวมทั้งแผนดินถลม  เปนเหตุใหโคลน  หิน ดิน และทราบจากภูเขา

ถลมลงสูพื้นที่เพาะปลูกของเกษตรกร  เหตุการณในคร้ังน้ันนับวาเปนเหตุการณภัยธรรมชาติที่

รุนแรงมากที่สุดคร้ังหนึ่งในประวัติศาสตรของประเทศไทย  ภัยธรรมชาติอีกอยางหน่ึงที่คาดการณ

วาจะรุนแรงขึน้ไดแก ภาวะภัยแลงการลดลงของปริมาณน้ําฝน  และการระเหยของน้ําที่เพิ่มมากขึ้น

การขยายตัวของภาวะแหงแลง  ทําใหพื้นที่ตลอดจนผูไดรับความเสียหากเพิ่มมากขึ้น  ตัวอยางเชน  

ในชวงกลางป  พ.ศ. 2533 ประเทศไทยตองประสบกับความแหงแลงรุนแรงซึ่งเปนผลมาจาก

ปรากฏการณ  เอลนีโญที่เชื่อกันวาอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกกอใหเกิดความ

เสียหายอยางรุนแรงตอผลผลิตทางการเกษตร ของประเทศ  นอกจากน้ีไฟปาอาจจะเกิดบอยคร้ังขึ้น

สืบเน่ืองมาจากภาวะภัยแลง 

2.5.8 ผลสรุปการเกิดภาวะโลกรอน   

ผูศึกษาไดศึกษาถึงปญหาและสาเหตุจากสถานการณภาวะโลกรอน ที่มีการ

เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศมีสาเหตุจากการกระทําของมนุษย สงผลใหอุณหภูมิเฉลี่ยของโลก

สูงขึ้น โดยมีสาเหตุจากกิจกรรมที่ทําใหปริมาณกาซเรือนกระจกในบรรยากาศเพิ่มมากขึ้น 

ผลกระทบบางอยางของภาวะโลกรอน เชน  ปรากฏการณเอลนิโญและลานีญา การละลายของ

นํ้าแข็งในขั้วโลก ระดับนํ้าทะเลที่สูงขึ้น ความแหงแลงอยางรุนแรง  การแพรระบาดของโรคราย

ตางๆ อุทกภัย ปะการังเปลี่ยนสีและการเกิดพายุรุนแรงฉับพลัน  โดยผูที่ไดรับผลกระทบมากที่สุด 

ไดแก ประเทศตามแนวชายฝง ประเทศที่เปนเกาะ และภูมิภาคที่กําลังพัฒนาอยางเอเชียอาคเนย  ซึ่ง

ในปจจุบันผลกระทบจากภาวะโลกรอนน้ันไดเกิดขึ้นแลว เชน การละลายของธารนํ้าแข็ง ใน 

Alaska, น้ําทะเลสูงขึ้นทําใหเกาะเวลสเคท ในบริเวณหมูเกาะฮาวายจมหายไป , การเกิดคลื่นความ

รอนในยุโรป ที่อุณหภูมิสูงถึง 40 องศาเซลเซยีส , ปะการังในมหาสมุทรอินเดียบริเวณหมูเกาะเซ

เชลล หมูเกาะมัลดีฟ อินโดนีเซีย ศรีลังกา ไทยและอ่ืนๆ เกิดการฟอกขาวและตายลง , การเกิดพายุ

เฮอรริเคนในอเมริกากลาง และอ่ืนๆ โดยนักวิทยาศาสตรไดคาดการณไววา หากอุณหภูมิโลกยังคง
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สูงขึ้น สิ่งมีชีวิตหลายชนิดจะตองอพยพยายถิ่น หรืออาจสูญพันธุไปจากโลก โรคเขตรอนที่มียุง

เปนพาหะนําโรคจะแพรกระจายไปยังเขตอบอุน พื้นที่เกษตรกรรมจะไดรับผลกระทบ สงผลตอ

การผลิตอาหารของโลก ผูคนนับลานจะไดรับผลกระทบจากระดับนํ้าทะเลที่สูงขึ้น   

  ในสวนของผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประเทศไทย สถาบันสิ่งแวดลอมไทย ได

ประเมนิไววา  มีสิ่งชี้ชัดในเร่ืองความเปนไปไดของภาวการณขาดแคลนนํ้าในพื้นที่ลุมนํ้าที่ใหญ

ที่สุดของประเทศ และอุทกภัยที่ถี่ขึ้นและรุนแรงยิ่งขึ้นในพื้นที่ราบลุม  โดยเฉพาะในบริเวณชายฝง

ของกรุงเทพฯที่มีความหนาแนนของประชากรสูง  และอยูเหนือระดับนํ้าทะเลเพียง 1 เมตร โดย  

ระดับการรุกของน้ําเค็มจะเขามาในพื้นที่แมนํ้าเจาพระยาถึง 40 กโิลเมตร  สงผลกระทบรุนแรงตอ

พื้นที่เกษตรกรรมที่มีความออนไหวตอความสมดุลของนํ้าจืดและนํ้าเค็มในพื้นที่  นอกจากน้ี 

กรุงเทพฯยังมีความเสี่ยงตอความเสียหายจากเหตุการณนํ้าลนตลิ่งและอุทกภัย ที่จะกอความเสียหาย

กับระบบสาธารณูปโภค ที่อยูอาศัยของคนจํานวนมาก  รวมถึงผลกระทบทางดานเศรษฐกิจที่จะ

ตามมา สวนพื้นที่ชายฝงจะไดรับผลกระทบดวยเชนกัน  โดยผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศที่มีตอพื้นที่ชายฝงแตกตางกันไปเปนกรณี เนื่องจากประเทศไทยมีพื้นที่ชายฝงหลายแบบ 

เชน พื้นที่ชายฝงที่เปนหนาผา อาจจะมีการยุบตัวเกิดขึ้นกับหินที่ไมแข็งตัวพอ แตกระบวนการน้ีจะ

เกิดขึ้นอยางชาๆ  สวนชายหาดจากเพชรบุรีถึงสงขลาซึ่งมีลักษณะชายฝงที่แคบจะหายไป  และ

ชายหาดจะถูกรนเขามาถึงพื้นที่ราบริมทะเล  สวนพื้นที่ปาชายเลนจะมีความหนาของพรรณไม

ลดลง เน่ืองจากระดับนํ้าทะเลที่สูงขึ้นจะทําใหพืชตาย  แองนํ้าเคม็ลดลงและถกูแทนทีด่วยหาดเลน  

ในขณะที่ปากแมนํ้าจะจมลงใตนํ้าทําใหเกิดการชะลาง พังทลายของพื้นที่ลุมนํ้า โดย  ทะเลสาบ

สงขลาซึ่งเปนแหลงนํ้าชายฝงจะมีพื้นที่เพิ่มขึ้นและอาจมีนํ้าเค็มรุกเขามามากขึ้น  

  การแกปญหาภาวะโลกรอนและก ารเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  เปนหนาที่ของ

ทุกคน ตองชวยกันแกไข เพราะทุกคนบนโลกเปนผูกอปญหาขึ้นมาทั้งน้ัน และสาเหตุที่แทจริงน้ัน

อยูที่การบริโภคที่เกินความจําเปนของมนุษย  ดังน้ันเราจึงตองมีการปรับตัวและเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมเพื่อการรักษาสมดุลของธรรมชาติใหเกิดความยั่งยืน และมีความรวมมือขององคกรทั้ง

ในและตางประเทศในการลดสาเหตุทั้งหลายที่เปนตัวการกอปญหาภาวะโลกรอน รวมทั้งการคิด

หาทางแกไขตนเหตุของปญหาตอไป 
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2.6 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

  การศึกษา งานวิจัยที่เกี่ยวกับการรับรูและพฤติกรรมการปรับตัวตอการเกิดภาวะ

โลกรอนของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ภาคพายัพ เชียงใหม ผูวิจัยไดศึกษา

งานวิจัย รายงานเกี่ยวกับสภาวะโลกรอนและผลกระท บ สาเหตุและผลกระทบจากการเกิดอุทกภัย

และภัยพิบัติตางๆ เพื่อประกอบเปนแนวทางในการวิเคราะหขอมูลตอไปดังน้ี 

  ปนิษฐา ปฏิเมธา (2551) ไดศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางพื้นที่สีเขียวใน

เขตชุมชนเมืองและปจจัยที่มีตอภาวะโลกรอน กรณีศึกษาพื้นที่เขตปทุมวันมีวัตถุประสงคเพื่อ

ศึกษาความเปนมาของภาวะโลกรอนและศึกษาความสัมพันธของลักษณะพื้นที่สีเขียวที่มีตอปจจัย

ที่มีผลตอภาวะโลกรอน เพื่อสรุปความสัมพันธและเสนอแนะลักษณะพื้นที่สีเขียวที่เหมาะสมและ

มีประสิทธิภาพในการชวยลดภาวะโลกรอนในเขตชุมชนเมือง ใชวิธีการวิเคราะหความสัมพันธ

ของตัวแปรโดยใชภาพถายดาวเทียม LANDSAT-5ของพื้นที่ปทุมวัน ในป พ.ศ.2544 พ.ศ.2547 

และ พ.ศ.2550 มาวิเคราะหดวยวิธี Simple Linear Regression พบวาลักษณะพื้นที่สีเขียวที่สงผลตอ

การลดอุณหภูมิและกาซมลพิษไดดีที่สุดคือการเพิ่มปริมาณและคุณภาพของพื้นที่สีเขียว ซึ่งเปน

ปจจัยที่สงผลตอการลดปริมาณความเขมขนของกาซมลพิษและอุณหภูมิของอากาศ โดยมี

ขอเสนอแนะการสนับสนุนดานอ่ืนๆ ไดแก การกาํหนดนโยบายและแผนงานทีช่ดัเจนในการ

กระจายอํานาจ การอนุรักษพื้นที่สีเขียวในเมือง และสรางการมีสวนรวมของชุมชน 

  อาคม เครือใหม ( 2542) ไดศึกษาเกี่ยวกับการรับรูและพฤติกรรมการปองกัน

อันตรายจากสิ่งแวดลอมในการทํางาน ระหวางผูปฏิบัติงานเปนกะ ที่มีสถานที่ทํางาน ปจจัยสวน

บุคคล และแหลงขอมูลขาวสารที่แตกตางกันและเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางการรับรูกับ

พฤติกรรมปองกันอันตรายตอสุขภาพจากสิ่งแวดลอมในการทํางาน ประชากรที่ศึกษาคือ 

ผูปฏิบัติงานเปนกะในฝายผลิต โรงไฟฟาแมเมาะหนวยที่ 1-13 ที่ทําหนาที่ควบคุมเคร่ือง ใน

กระบวนการผลิตกระแสไฟฟา ทั้ง 4 กะ จํานวน 608 คน ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบ Multi-Stage 

Cluster Random Sampling โดยเลอืกขนาดกลุมตัวอยางจํานวน 370 คน มีผลการศึกษาสรุปดังน้ี 1) 

ผูปฏิบัติงานเปนกะ ฝายผลิตโรงไฟฟาแมเมาะหนวยที่ 1-13 มีการรับรูและพฤติกรรมการปองกัน

อันตรายจากสิ่งแวดลอม ในระดับปานกลาง 2) ความสัมพันธระหวาง การรับรูกับพฤติกรรมการ

ปองกันอันตรายตอสุขภาพจากสิ่งแวดลอมในการทํางาน พบวามีความสัมพันธกันในทางบวก 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และมีความเขมขนของความสัมพันธ ในระดับปานกลาง 3) 

ผูปฏิบัติงานเปนกะที่มี ลักษณะงาน และแหลงขอมูลตางกัน สงผลใหมีการรับรูอันตรายจาก

สิ่งแวดลอมในการทํางานแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 4) ผูปฏิบัติ งานเปนกะ

ที่มี สถานที่ทํางาน ลักษณะงาน และแหลงขอมูลตางกัน สงผลใหมีพฤติกรรมการปองกันอันตราย
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จากสิ่งแวดลอมในการทํางานตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 5) ผู ปฏิบัติงานเปนกะที่มี สถานที่

ทํางานแตกตางกัน มีการรับรูอันตรายจากสิ่งแวดลอมในการทํางานไมแตกตางกัน 6) ผูปฏิบัติงาน

เปนกะที่มี อายุงานที่แตกตางกัน มีการรับรู และพฤติกรมการปองกันอันตรายจากสิ่งแวดลอมใน

การทํางานไมแตกตางกัน 

  ชลดา สุภากาวี ( 2540) ไดทําการศึกษาการรับรูและการตอบสนองของประชาชน

ตอปญหาเพื่อศึกษาการรับรูและการตอบสนองของประชาชนตอปญหาสิ่งแวดลอมในชุมชน และ

ความแตกตางระหวางปจจัยที่ตางกันกับการรับรูและการตอบสนองของประชาชนตอปญหา

สิ่งแวดลอม มีผลการศึกษาสรุปดังน้ี 1) ประชาชนมีการรับรูวาเกิดปญหาสิ่งแวดลอมในตําบลใน

ระดับมาก โดยเรียงลําดับปญหาสิ่งแวดลอมที่ประชาชนรับรู คือ ขยะ ปาเสื่อมโทรม และแหลงนํ้า

ต้ืนเขิน สวนพฤติกรรมการตอบสนองตอปญหาสิ่งแวดลอม ประชาชนมีพฤติกรรมการตอบสนอง

ในระดับพอใช โดยมีพฤติกรรมการตอบสนองตอปญหาขยะ แหลงนํ้าต้ืนเขิน และปาเสื่อมโทรม

ตามลําดับ 2) การศึกษาตามวัตถุประสงคขอที่ 2 พบวา มีตัวแปรที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่

ระดับ 0.05 ในประเด็นการรับรู คือ อายุ รายได และระดับความสนใจขาวสาร สําหรับประเด็นการ

ตอบสนอง คือ อายุ สถานภาพทางสังคม และระดับความสนใจขาวสาร 

           นภาพรรณ ฝนต๊ิบ (2544) ไดศึกษาเกี่ยวกับการรับรูปญหานํ้าเสียและความ

ตองการความชวยเหลือของประชาชน กรณีของประชาชนริมฝงแมนํ้ากวง ในเขตเทศบาลเมือง

ลําพูน เพื่อศึกษาการรับรูปญหาน้ําเสียของประชาชน และความตองการความชวยเหลือเพื่อ

เปรียบเทียบลักษณะสวนบุคคลกับระดับความรูเกี่ยวกับปญหาน้ําเสีย และความตองการความ

ชวยเหลือของประชาชน ผลการศึกษาพบวา ประชาชนที่อยูอาศัยริมฝงแมนํ้ากวงสวนใหญมีการ

รับรูขาวสารเกี่ยวกับปญหานํ้าเสียที่ไดรับจากสื่อโทรทัศนมากที่สุด ประเภทกิจกรรมที่มีการใช

ประโยชนจากแมนํ้ากวงมากกวากิจกรรมอ่ืนๆ ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับปญหานํ้าเสียพบวา กลุม

ตัวอยางสวนใหญมีความรูอยูแลวในระดับมากที่สุด เมื่อทําการเปรียบเทียบลักษณะสวนบุคคลกับ

ความรูเกี่ยวกับปญหาน้ําเสีย พบวา ประชาชนที่มีระยะเวลาการอยูอาศัยในชุมชนแตกตางกัน มี

ความรูเกี่ยวกับปญหานํ้าเสียตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

  ศิรินทิพย พรหมคําทิพย (2549) ไดศึกษาเกี่ยวกับการปรับตัวดานความรูในการ

จัดการทรัพยากรปาไม: กรณีศึกษาบานธารทอง ตําบลหวยแกว กิ่งอําเภอแมออน จังหวัดเชียงใหม 

ไดทําการศึกษาวิจัยโดยวิธีวิจัยเชิงคุณภาพและการศึกษาเชิงสํารวจ รวบรวมขอมูลโดยการ

สัมภาษณแบบเจาะลึก การสํารวจทรัพยากรปาไม การสังเกต และการเสวนากลุมยอย มีผลการ

ศึกษาวิจัยสรุปไดดังนี้ การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการผลิต และการใชประโยชนทรัพยากรปาไมของ

ชุมชนมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบและความสัมพันธแบบเรียบงาย สังคมภายนอกเขามามีสวน
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สัมพันธกับทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน สงผลใหคุณคาและความหมายในเชิงเปนแหลงเกื้อหนุน 

แหลงความอุดมสมบูรณที่เอ้ือตอการมีกินมีใชของคนภายในชุมชนเปลี่ยนเปนมูลคาทางเศรษฐกิจ 

มีการเปลี่ยนสิทธิการถือครองที่ดิน และชุมชนมีโอกาสการเขาถึงทรัพยากรธรรมชาติเพื่อ

ประโยชนของชุมชนนอยลง การปฏิสัมพันธกับสังคมภายนอกในระดับบุคคล องคกร หนวยงาน

รัฐ แหลงขอมูลขาวสารตางๆ เปนปจจัยที่สงผลตอความคิด ทักษะ คานิยม และการปฏิบัติตอการ

ผลิตและการใชประโยชนทรัพยากรปาไมของชุมชน เกิดวิกฤตการณและการแยงชิงทรัพยากรปา

ไมจึงเปนแรงกดดันใหชุมชนเกิดการปรับตัวและเรียนรูในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม การเรียนรู จากหนวยงานที่มีกระบวนทัศนใหม สงผลตอการกําหนดทางเลือกและ

ทิศทางการแกไขปญหาทรัพยากรของชุมชม และเกิดการปรับตัวดานความรูในการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและปาไมของชุมชนไดอยางสอดคลองและเหมาะสมตอไปในอนาคต  

 

  ผลสรุปงานวิจัยท่ีเกี่ยวของมีดังน้ี  

  การศึกษาความสัมพันธระหวางพื้นที่สีเขียวในเขตชุมชนเมืองและปจจัยที่มีตอ

ภาวะโลกรอน กรณีศึกษาพื้นที่เขตปทุมวัน  พบวา ลักษณะพื้นที่สีเขียวที่สงผลตอการลดอุณหภูมิ

และกาซมลพิษไดดีที่สุดคือการเพิ่มปริมาณและคุณภาพของพื้นที่สีเขียว ซึ่งเปนปจจัยที่สงผลตอ

การลดปริมาณความเขมขนของกาซมลพิษและอุณหภูมิของอากาศ 

  และการศึกษาเกี่ยวกับการรับรูและพฤติกรรมการปองกันอันตรายจากสิ่งแวดลอม

ในการทํางาน ระหวางผูปฏิบัติงานเปนกะ ที่มีสถานที่ทํางาน ปจจัยสวนบุคคล และแหลงขอมูล

ขาวสารที่แตกตางกันและเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางการรับรูกับพฤติกรรมปองกันอันตราย

ตอสุขภาพจากสิ่งแวดลอมในการทํางาน พบวา การรับรูและพฤติกรรมการปองกันอันตรายจาก

สิ่งแวดลอม ในระดับปานกลางและความสัมพันธระหวาง การรับรูกับพฤติกรรมการปองกัน

อันตรายตอสุขภาพจากสิ่งแวดลอมในการทํางาน พบวามีความสัมพันธกันในทางบวก อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

  การรับรูและการตอบสนองของประชาชนตอปญหาเพื่อศึกษาการรับรูและการ

ตอบสนองของประชาชนตอปญหาสิ่งแวดลอมในชุมชน และความแตกตางระหวางปจจัยที่ตางกัน

กับการรับรูและการตอบสนองของประชาชนตอปญหาสิ่งแวดลอม พบวา มีตัวแปรที่แตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 ในประเด็นการรับรู คือ อายุ รายได และระดับความสนใจขาวสาร 

สําหรับประเด็นการตอบสนอง คือ อายุ สถานภาพทางสังคม และระดับความสนใจขาวสาร 

  ในขณะเดียวกันการรับรูปญหาน้ําเสียและความตองการความชวยเหลือของ

ประชาชน กรณีของประชาชนริมฝงแมนํ้ากวง ในเขตเทศบาลเมืองลําพูน พบวา กลุมตัวอยางสวน
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ใหญมีความรูอยูแลวในระดับมากที่สุด เมื่อทําการเปรียบเทียบลักษณะสวนบุคคลกับความรู

เกี่ยวกับปญหาน้ําเสีย พบวา ประชาชนที่มีระยะเวลาการอยูอาศัยในชุมชนแตกตางกัน มีความรู

เกี่ยวกับปญหานํ้าเสียตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

  และสุดทายการศึกษาเกี่ยวกับการปรับตัวดานความรูในการจัดการทรัพยากรปา

ไม: กรณีศึกษาบานธารทอง ตําบลหวยแกว กิ่งอําเภอแมออน จังหวัดเชียงใหม  พบวาปจจัย

ภายนอกทั้งหลายมีผลตอการปรับตัวดานความรูในการจัดการทรัพยากรปาไมเพื่อการอยูรอดและ

ความยั่งยืนของชุมชนตอไป 

 

2.7 กรอบแนวคิด 

  การรับรูและพฤติกรรมการปรับตัวตอการเกิดภาวะโลกรอนของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ภาคพายัพ เชียงใหม ผูวิจัยไดมีการวางกรอบแนวคิดเพื่อ

เปนแนวทางในการศึกษาดังนี ้

  การเกิดภาวะโลกรอนเปนปรากฏการณที่เกิดขึ้นทั่วทุกสวนของโลก ดังไดกลาว

มาขางตน ซึ่งผลกระทบของภาวะโลกรอนน้ันมีสาเหตุสวนใหญเกิดจากฝมือของมนุษยไดปรากฏ

ชัดในหลากหลายรูปแบบ มีผลที่ตามมากอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพมากมาย ในสวน

ของการทําวิจัยในคร้ังน้ีผูวิจัยเนนการศึกษาเร่ืองการรับรู และพฤติกรรมการปรับตัว ของนักศึกษา

ตอการเกิดภาวะโลกรอนของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ภาคพายั พ 

เชียงใหม  โดยมีแนวความคิดเกี่ยวกับการศึกษาลักษณะพฤติกรรมของนักศึกษาในการปรับตัวตอ

สถานการณการเกิดภาวะโลกรอน เพื่อศึกษาถึงปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการรับรูและการปรับตัว

ของนักศึกษา 

  ในการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้มีความมุงหวังดานการศึกษาพฤติกรรมของนักศึกษาใน

การปรับตัวตอสถานการณและผลกระทบการเกิดภาวะโลกรอน ซึ่งเปนนักศึกษาที่กําลังศึกษาอยู 

จากกลุมตัวอยางที่ศึกษาน้ันเปนนักศึกษาระดับปริญญาตรีต้ังแตชั้นปที่ 2 ขึ้นไป โดยนักศึกษามี

สังกัดคณะและสาขาวิชาที่แตกตางกัน แตละคณะที่ทําการศึกษามีความหลากหลายดาน

แนวความคิดและการปฏิบัติที่แตกตางกัน อาจจะขึ้นอยูกับความรูเดิม ประสบการณ วิธีการเรียนรู

ของแตละคณะที่สังกัด ปจจัยเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมที่คุนเคย การรับรูและติดตามขาวสาร จิตสํานึก 

และสิ่งเราเปนตน  

  จากผลกระทบดานภาวะโลกรอนที่สงผลในปจจุบัน ทั้งทางตรงและทางออม เปน

สิ่งที่นักศึกษาไดรับผลดังกลาว ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย ในเร่ืองของการไดรับผลกระทบดาน

ภาวะโลกรอนของนักศึกษาแตละคณะและสาขาวิชาที่แตกตางกัน จึงมีความเปนไปไดในเร่ืองที่
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ตองมีพฤติกรรมการปรับตัวและการแสดงออกที่แตกตางกัน ไมวาจะเปนดานบวกหรือดานลบ

ตอไป 

  ในสวนของนักศึกษาน้ันมีโอกาสดานการแสดงออกเกี่ยวกับการรับรู ความรูสึก

โดยสื่อออกมาเปนพฤติกรรมที่เปนรูปธรรมที่ชัดเจน ซึ่งการศึกษาที่เกี่ยวของกับภาวะโลกรอนใน

บางสาขาวิชาก็จะตองศึกษาเร่ืองดังกลาวโดยตรง ซึ่งจะสงผลไปถึงการพัฒนาพฤติกรรมการ

ปรับตัวใหเขากับสภาวะโลกรอนไดอีกหลากหลายรูปแบบ และพลังของนักศึกษาในวัยเรียน จะ

เปนพลังที่มีศักยภาพดานการรับรู การเรียนรู และการปรับตัวไดชัดเจนกวาวัยอ่ืน ดังน้ันผูวิจัยจึงได

วางกรอบแนวคิดดานการศึกษาเพื่อจะเปนแนวทางในการวิจัยดังรายละเอียดจากผังกรอบแนวคิด

โดยไดนาํเสนอไวดังน้ี 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิ 11 ผงักรอบแนวคดิ 

 

ปญหาและสาเหตุการเกิดภาวะ

โลกรอนในประเทศไทย 

 

 
ศกึษาการรับรูและพฤตกิรรม

ของนกัศกึษา 

วิเคราะหการเปล่ียนแปลง

พฤตกิรรมของนกัศกึษา 

 

สถานการณและผลกระทบการเกิด

ภาวะโลกรอน 

เงือ่นไขการรับรูและพฤตกิรรม

การปรับตัวทั้งภายในและ

ภายนอก 
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	ชาร์ลส์ ดาร์วิน (Charles Darwin , พ.ศ. 2352-2428) ได้กล่าวไว้ในวิวัฒนาการของเขาว่า สิ่งมีชีวิตต้องอาศัยการปรับตัวอยู่ตลอดเวลา จึงสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ คนเราจึงต้องปรับตัวอยู่เสมอ มิฉะนั้นจะไม่สามารถดำรงชาติพันธ์อยู่ได้ ต้องสูญชาติพันธุ์ไปเยี่ยงไดโน...
	และสุชา จันทร์เอม (2536) ได้ให้คำจำกัดความของการปรับตัวไว้ว่าการปรับตัวหมายถึงกระบวนการที่บุคคลได้แสดงพฤติกรรมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายต่างๆ ในสิ่งแวดล้อมของเขามนุษย์ทุกคนต้องมีการปรับตัวตราบที่เขายังดำรงชีวิตอยู่ มนุษย์ต้องแก้ปัญหาเพื่อความสำเร็จในการง...
	ในขณะที่ ลาซารัส (Lazarus, 1969) ได้กล่าวถึงการปรับตัวว่ามีจุดเริ่มต้นมาจากการปรับตัวทางชีววิทยา เรียกว่า Adaptation ซึ่งเป็นความคิดพื้นฐานทางทฤษฎีวิวัฒนาการของ ดาร์วิน ที่เชื่อว่า เผ่าพันธุ์ที่แข็งแรงเท่านั้น จะสามารถปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมต่า...
	1) แรงผลักดันจากภายนอก (External demands) เกิดจากการที่มนุษย์ต้องอยู่ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมการที่มนุษย์จะต้องอยู่ร่วมกัน และต้องผูกพันกับผู้อื่น ดังนั้นคนเราจึงต้องปรับตัว ให้เข้ากับสภาพแวดล้อมและสังคม ซึ่งเริ่มตั้งแต่วัยเด็กจนถึงผู้ใหญ่
	2) แรงผลักดันจากภายใน (Internal demands) อันได้แก่ ความต้องการอาหาร น้ำและความอบอุ่นเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยความสุขสบาย และอีกส่วนหนึ่ง เกิดจากสภาวะทางจิต ซึ่งเป็นผลของการเรียนรู้ เช่น ความต้องการความอบอุ่นใจ ความต้องการเป็นที่ยอมรับของสัง...
	ส่วน เฮอร์ล็อค (Hurlock, 1978) กล่าวว่าการปรับตัวที่ดีจะมีลักษณะยอมรับสภาพชองตนเอง มีความเชื่อมั่นในตนเองว่าสามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้ มีความเป็นประชาธิปไตย มีวิธีสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นได้ดี และยังให้หลักในการพิจารณาการปรับตัวที่ดีไว้ 4 ประการ คือ
	2.4.1 การปรับตัวของบุคคล
	2.4.2 แนวทางการปรับตัว
	ในทางจิตวิทยากล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงในการปรับปรุงตัวของบุคคลนั้นมีอยู่ 2ทางด้วยกัน คือ การปรับตัวภายใน กับการปรับตัวภายนอก ผู้ที่มีการปรับตัวภายในของตัวเองได้ดีเรียกว่า Well adjusted และส่วนลักษณะการปรับตัวเข้ากับภายนอกคือ สิ่งแวดล้อมได้ดีเรียกว่า W...
	2.5.1 สาเหตุการเกิดภาวะโลกร้อน
	ภาพ 3 สาเหตุการเกิดภาวะโลกร้อน                                                                                                ที่มา: 14Thttp://www.vcharkarn.com/vblog/3364214T
	2.5.2 ปรากฏการณ์เรือนกระจก (Greenhouse effect)
	ชั้นบรรยากาศของโลกประกอบไปด้วยก๊าซต่างๆจำนวนมาก โดยเฉพาะก๊าซเรือนกระจก เช่น คาร์บอนไดออกไซด์ (COR2R) ซึ่งทำหน้าที่เหมือนหลังคากระจกของโลก ป้องกันมิให้ความร้อนจากดวงอาทิตย์ที่ส่องลงมายังพื้นโลกสะท้อนกลับไปได้หมด และทำให้อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกค่อนข้างคง...
	ภาพ 4 การระบาดของยุงพาหะและบริเวณการระบาดของโรค
	ที่มา: 14Thttp://www.foosci.com/node/44614T
	ดังกล่าวสูงขึ้นเพียงไม่กี่องศาแต่ก็ทำให้สภาพอากาศของโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก และส่งผลกระทบต่อ สิ่งมีชีวิตบนโลกอย่างรุนแรง สภาวะดังกล่าวเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ (Climate change) ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้มีการถกเถียงกันในหมู่นักวิทยาศาสตร์ว่า ปราก...
	2.5.3 ก๊าซเรือนกระจก (greenhouse gases)
	-ก๊าซเรือนกระจกในธรรมชาติ
	ก๊าซเรือนกระจกที่มีอยู่ในบรรยากาศโลกตามธรรมชาติ ซึ่งประกอบด้วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (COR2R) มีเทน (CHR4R) และไนตรัสออกไซด์ (NR2RO) มีคุณสมบัติดูดกลืนความร้อน ทำให้โลกอบอุ่น และเอื้อให้สิ่งมีชีวิตสามารถอาศัยอยู่ในโลกได้ แต่กิจกรรมต่างๆของมนุษย์ โดยเฉพ...
	ภาพ 5 การเกิดปรากฏการณ์เรือนกระจก
	ที่มา: 14Thttp://www.google.co.th14T
	ก๊าซเรือนกระจกที่ถูกควบคุมด้วยพิธีสารมอนทรีออล
	ในปัจจุบันสาร CFC เหล่านี้ถูกควบคุมการผลิตโดยพิธีสารมอนทรีออน (Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer) ซึ่งเป็นข้อตกลงร่วมกันระหว่างนานาประเทศในการควบคุมการผลิตและการบริโภคสารที่ทำลายชั้นของชั้นโอโซนที่ห่อหุ้มบรรยากาศโลก
	4Tก๊าซและสารที่มีผลกระทบต่อภาวะโลกร้อน4T ได้แก่      ไอน้ำ เป็นก๊าซเรือนกระจกที่มีมากที่สุดบนโลก มีอยู่ในอากาศประมาณร้อยละ 0-4 ขึ้นอยู่กับลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ และอุณหภูมิ ในบริเวณเขตร้อนใกล้เส้นศูนย์สูตรและชายทะเลจะมีไอน้ำ อยู่มาก ส่วนในบริเวณ...
	ภาพ 8 การทำลายโอโซนของสาร14Tคลอโรฟลูออโรคาร์บอน14T4T (CFC)
	16Tที่มา: 14Twww.panyathai.or.th/14T
	ภาพ 9 การลดลงของโอโซน
	16Tที่มา: 14Twww.panyathai.or.th/14T
	-ศักยภาพในการดูดกลืนความร้อน (global warming potential) ของก๊าซเรือนกระจกชนิดต่าง ๆ
	เปรียบเทียบการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกรายหัวของไทยกับบางประเทศ พ.ศ. 2542
	ตาราง 4 การเปรียบเทียบจำนวนประชากร สัดส่วนของการเติบโตทางเศรษฐกิจ (GDP) และการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกของต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ (Carbon intensity) ของบางประเทศ (ข้อมูลจาก WRI 2000)                                                              ที่มา : Wo...
	แผนภูมิ 7 อัตราส่วนของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (COR2R)
	ที่มา: 14Twww.panyathai.or.th14T
	2.5.5 การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิโลก20T (Climate change)
	2.5.6 ปรากฏการณ์เอลนีโญและลานีญา
	ความหมายของเอลนีโญ
	การเกิดเอลนีโญ
	ขนาดของเอลนีโญ
	สถิติการเกิดปรากฏการณ์เอลนีโญ
	ในระยะ 50 ปีที่ผ่านมา (ตั้งแต่ พ.ศ. 2494 – 2543) มีปรากฏการณ์เอลนีโญเกิดขึ้น 15 ครั้ง ดังนี้
	ผลกระทบของเอลนีโญ
	- ผลกระทบของเอลนีโญต่อปริมาณฝนและอุณหภูมิในประเทศไทย
	- ผลกระทบของลานีญาต่อปริมาณฝนและอุณหภูมิในประเทศไทย
	2.5.7 ระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ
	2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
	2.7 กรอบแนวคิด

