ภูมิศาสตร์
(Geography)
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ภูมิศาสตร์

๑. เครื่องมือทางภูมิศาสตร์
๒. ลักษณะทางกายภาพของโลก
๓. ทรัพยากรธรรมชาติ
๔. ภัยพิบัติทางธรรมชาติ
๕. การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
๖. วิกฤตการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๗. ปฏิสมั พันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมทางกายภาพกับกิจกรรมของมนุษย์
๘. มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
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๑
แผนที่

เครื่องมือทางภูมิศาสตร์

สิ่งที่แสดงถึงลักษณะของพื้นผิวโลก หรือสิ่งที่ปรากฏบนพื้นโลกทั้งที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ
และสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น มีการย่อส่วนข้อมูลเหล่านั้นลงบนวัตถุที่มีผิวเรียบ และมีการแทน
ลักษณะของข้อมูลเหล่านั้นด้วยสัญลักษณ์
ประเภทของแผนที่
แผนที่ภูมิประเทศ
แผนที่เฉพาะเรื่อง

องค์ประกอบของแผนที่
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แผนที่ภูมิประเทศ
แผนที่ที่แสดงรายละเอียดของ
ภูมิประเทศ ทั้งแนวราบและแนวดิ่ง
หรืออาจแสดงให้เห็นเป็น ๓ มิติ

ภูมิศาสตร์

แผนที่เฉพาะเรื่อง
แผนที่ที่สร้างขึ้นจากแผนที่พื้นฐานเพื่อแสดงรายละเอียดเฉพาะอย่าง

ประเภทแผนที่เฉพาะเรื่อง

แผนที่แสดงด้วยจุด

แผนที่แสดงด้วยเส้น

๑) แผนที่จุด : แสดงต�าแหน่งที่ตั้ง
และการกระจายหรือมูลค่าของข้อมูล

๑) แผนที่เส้น : แสดงโครงข่ายของข้อมูล

แผนที่เสนทางการบิน
ภายในประเทศ

แผนที่การกระจายประชากร

๒) แผนที่ไหลเวียน : แสดงข้อมูลเชิงปริมาณ
ด้วยเส้นที่มีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุด

๒) แผนที่สัญลักษณ์สัดส่วน : แสดงข้อมูล
เชิงปริมาณด้วยจุดที่มีขนาดที่แตกต่างกัน

แผนที่จํานวนประชากรของเมืองระดับโลก

แผนที่การคาทาสขามมหาสมุทรแอตแลนติก

แผนที่แสดงด้วยพื้นที่
๑) แสดงต�าแหน่งที่ตั้ง และการกระจายของข้อมูล
ทางกายภาพเพียงชนิดเดียว

แผนที่เขตภูมิอากาศ

๒) แสดงข้อมูลเชิงปริมาณที่มีการแบ่งชั้นบนพื้นที่

แผนที่จํานวนผูใช Facebook
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คือ รูปถ่ายของลักษณะภูมิประเทศพื้นผิวโลกจากการถ่ายรูปในระยะไกล
ด้วยกล้องถ่ายรูปที่ติดกับเครื่องบินในการถ่ายภาพ แบ่งได้เปน ๓ ประเภท

รูปถ่ายทางอากาศ

ประเภทของรูปถ่ายทางอากาศ

รูปถ่ายแนวดิ่ง

รูปถ่ายเฉียงต�่า

• ได้จากกล้องถ่ายรูปที่ติดตั้ง
ให้แนวแกนกล้องถ่ายรูป
ขนานกับแนวดิ่ง
• นิยมใช้อย่างกว้างขวาง เช่น
งานรังวัดจากรูปถ่าย
และงานแปลความหมาย
ในกิจการต่างๆ

• ก�าหนดให้แกนกล้องท�ามุมกับ
แนวดิ่ง
• ไม่ปรากฏแนวขอบฟ้าบนรูปถ่าย

รูปถ่ายเฉียงสูง

• ก�าหนดให้แกนกล้องท�ามุมกับ
แนวดิ่งโดยมีมุมเอียงที่มาก
• ปรากฏแนวขอบฟ้าบนรูปถ่าย

ตัวอยางภาพจากดาวเทียม

ภาพถ่ายช่วงคลื่นตามองเห็น
และอินฟราเรดใกล้

ภาพจาก
ดาวเทียม

คือ ภาพเชิงเลข
ที่แสดงข้อมูลพื้นผิว
ภูมิประเทศ ด้วยเทคนิค
การรับรู้จากระยะไกล
โดยอาศัยดาวเทียม
ในการบันทึกข้อมูล
เพื่อการส�ารวจ
ทรัพยากรธรรมชาติ
12

ภาพถ่าย
ช่วงคลื่น
อินฟราเรด
ความร้อน

ภาพถ่ายช่วงคลื่นไมโครเวฟ

ภูมิศาสตร์
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เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
บุคลากร

ซอฟต์แวร์
GIS

ฮาร์ดแวร์

การบูรณาการความรู้และเทคโนโลยีทางด้าน
การรับรู้จากระยะไกล (Remote Sensing [RS])
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information
System [GIS]) และระบบดาวเทียมน�าหนของโลก
(Global Navigation Satellite System [GNSS])
เพื่อประยุกต์ใช้งานในด้านต่างๆ ให้เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ

การรับรู้จากระยะไกล (RS)

ข้อมูล
วิธีการ

ระบบข้ อ มู ล ข่ า วสารที่ เชื่ อ มโยงกั บ
ค่าพิกดั ภูมศิ าสตร์และรายละเอียดของ
วัตถุบนพืน้ โลก โดยใช้คอมพิวเตอร์ที่
ประกอบด้วยฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์
เพื่อการน�าเข้า จัดเก็บ ปรับแก้ แปลง
วิเคราะห์ข้อมูล และแสดงผลลัพธ์ใน
รูปแบบต่างๆ

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ระบบดาวเทียมน�าหนของโลก (GNSS)

วิทยาศาสตร์และศิลปะของการ
ได้มาซึ่งข้อมูล เกี่ยวกับวัตถุ พื้นที่
หรือปรากฏการณ์ จากเครื่องมือ
บันทึกข้อมูล โดยปราศจากการ
เข้าไปสัมผัสวัตถุเป้าหมายแต่ใช้
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นสื่อในการ
ได้มาของข้อมูล

เทคโนโลยีในการก�าหนดต�าแหน่งและน�าหนบนพื้นโลกโดย
อาศัยดาวเทียม สถานีภาคพื้นดิน และเครื่องรับสัญญาณ

๒

ลักษณะทางกายภาพของโลก

ธรณีภาค

เปลือกโลก

หนา 0-100 กม.

แก่นโลกชั้นนอก

2,900 กม.

5,100 ก
ม.

แก่นโลกชั้นใน

d

liqui

solid

ก

เนื้อโลก

เนื้อโล
ก

ฐานธรณภี าค

ธรณีภาค
(เปลือกโลกและ
เนื้อโลกส่วนบน)

แก่นโ
ล

โครงสร้างภายในโลก

6,378 กม.

แผ่นเปลือกโลกหลัก พื้นสมุทร และพื้นทวีป ๑๕ แผ่น

N

Ocean ridge

การเคลื่อนที่ของแผนเปลือกโลกเขาหากัน
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N

การเคลื่อนที่ของแผนอินเดีย
เขาหาแผนยูเรเซีย

ภูมิศาสตร์

ลักษณะภูมิประเทศของโลก

ที่ราบน�้าท่วมถึง

ที่ราบสูงระหว่างเขา

ที่ราบสูง
ภูเขา

ภูเขาสูงปานกลาง
ภูเขาสูง

ทะเลทราย

ภูเขาไฟ

ภูเขาหินคดโค้ง

ชายฝงยกตัว

ชายฝงจมตัว

เกาะปะการัง

ที่ราบดินดอนสามเหลี่ยม

ที่ราบลุ่ม
ที่ราบ
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อุทกภาค
วัฏจักรน�้า

กระแสน�้าในมหาสมุทร
Warm
Cold

กระแสน�้าในมหาสมุทรเป็นการเคลื่อนที่ของ
น�า้ ในมหาสมุทรทีค่ อ่ นข้างถาวร ต่อเนือ่ ง และมีทศิ ทาง
ซึ่งเกิดจากการหมุนรอบตัวเองของโลก ลมประจ�า
ความแตกต่างของความร้อนที่ได้รับจากดวงอาทิตย์
ความเค็ม และความหนาแน่นของน�้า
16

กระแสน�า้ ในมหาสมุทรอาจไหลเป็นระยะทาง
หลายพันกิโลเมตร และมีส่วนก�าหนดภูมิอากาศของ
ทวีปโดยเฉพาะอุณหภูมิ ในซีกโลกเหนือกระแสน�้า
ไหลเวียนตามเข็มนาฬิกา ส่วนในซีกโลกใต้ไหลทวนเข็ม
นาฬิกา

ภูมิศาสตร์

บรรยากาศภาค
ระบบลมบนพื้นโลก

ส่วนประกอบของบรรยากาศ

สัมพันธ์กับแนวความกดอากาศจากเส้นศูนย์สูตร
ไปยังขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้
Nitrogen

78%

Oxygen

20.9%

Argon gases

0.90%

Other gases

0.17%

Carbon dioxide

ชั้นบรรยากาศ

0.03%

เขตละติจูดตามปจจัยของภูมิอากาศ
Latitude; scale
Proportional to area:
Arctic Circle

North Pole

Latitude zones:
North polar
Arctic
Subartic
Midlatitude
Subtropical

โทรโพสเฟียร์ เป็นชั้นที่ติดกับพื้นผิวโลก มีความ
หนาแน่ น มาก อุ ณ หภู มิ ข องอากาศลดลงตาม
ความสูงของพื้นที่ มีความสัมพันธ์กับโลกมากที่สุด
โดยเฉพาะด้านอุตุนิยมวิทยา

Tropical
Tropic of Cancer 23 ½

Equator
Tropic of Capricorn 23 ½

Equatorial
Tropical
Subtropical

Antarctic
Circle

South Pole

Midlatitude
Subantarctic
Antarctic
South polar
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เขตภูมิอากาศของโลก
• เขตภูมิอากาศจ�าแนกโดยใช้ข้อมูลค่าเฉลี่ยอุณหภูมิและหยาดน�้าฟ้า
• ภูมิอากาศแตกต่างกันตามละติจูด ลักษณะภูมิประเทศ ระยะใกล้ไกลจากทะเล และกระแสน�้า

เขตภูมิอากาศของโลกจัดตาม เคิปเพิน-ไกเกอร์
A ภูมิอากาศชื้นแบบศูนย์สูตร
ไม่มีฤดูแล้ง
ฤดูแล้งสั้น
ฤดูหนาวแห้งแล้ง

C ภูมิอากาศอบอุ่นชื้น
ไม่มีฤดูแล้ง
ฤดูแล้งสั้น
ฤดูหนาวแห้ง

B ภูมิอากาศแห้งแล้ง
กึ่งแล้ง h = ร้อน
k = หนาว
แล้ง

D ภูมิอากาศหนาวชื้น
ไม่มีฤดูแล้ง
ฤดูหนาวแห้ง

E ภูมิอากาศหนาวแบบขั้วโลก
ทุนดราและน�้าแข็ง
a = ฤดูร้อนร้อน
b = ฤดูร้อนเย็นสบาย
c = ฤดูร้อนสั้นและเย็นสบาย
d = ฤดูหนาวหนาวจัด

ดัดแปลงจาก H.J. de Blij, P.O. Muller, and John Wiley & Sons, Inc., 2012

Cfa

Aw

H ภูมิอากาศแบบที่สูง
ที่สูงทั่วไป

Cfb

BWh

กราฟภูมิอากาศ (climograph) แสดงความสัมพันธ์ขององค์ประกอบภูมิอากาศ เส้นกราฟแสดงอุณหภูมิ

เฉลี่ยรายเดือน กราฟแท่งแสดงปริมาณฝนเฉลี่ยรายเดือน
18
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ชีวภาค
ชีวนิเวศ (biome) คือ พื้นที่ที่มีภูมิอากาศ ลักษณะทางกายภาพ
และลักษณะของกลุ่มสิ่งมีชีวิต (พืชและสัตว์) ที่คล้ายคลึงกัน
ป่าสน (taiga)

ป่าไม้พุ่มเตี้ย (chaparral)

ป่าฝนเขตร้อน (tropical rainforest)

เส้นศูนย์สูตร

ป่าฝนเขตร้อน
ทุ่งหญ้าสะวันนา
ทะเลทราย
ป่าไม้พุ่มเตี้ย

ทะเลทราย (desert)

ทุ่งหญ้าเขตอบอุ่น
ป่าไม้ใบกว้างเขตอบอุ่น
ป่าสน
ทุนดรา

ทุ่งหญ้าสะวันนา (savanna)

ภูเขาสูง
เขตน�้าแข็งขั้วโลก

แผนที่เขตชีวนิเวศ
ทุ่งหญ้าเขตอบอุ่น (steppe)

๓ ทรัพยากรธรรมชาติ

สิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ มีประโยชน์
และสามารถตอบสนองต่อความต้องการ
ในการด�ำรงชีวิตของมนุษย์ได้

ทรัพยากรทดแทนได้
เป็นทรัพยากรที่เกิดขึ้นทดแทนได้ทัน
กับการใช้ของมนุษย์ เช่น น�้ำ ดิน ป่าไม้

ทรัพยากรทดแทนไม่ได้
ใช้แล้วหมดไปหรือเกิดขึ้นใหม่ได้ช้าจนท�ำให้
ไม่เพียงพอต่อความต้องการของมนุษย์
เช่น เชื้อเพลิงฟอสซิล แร่

ทรัพยากรน�้ำ

ส�ำคัญต่อการด�ำรงชีวิตของมนุษย์
แบ่งได้เป็น ๒ ประเภท

น�้ำผิวดิน เกิดจากหยาดน�้ำฟ้า หรือน�้ำในบรรยากาศ และไหลบ่า

หรืออาจถูกกักเก็บบนพื้นผิวของโลก ได้แก่ แม่น�้ำ ล�ำธาร
คลอง หนอง บึง ทะเลสาบ และพื้นที่ชุ่มน�้ำ

ทรัพยากร
ธรรมชาติ
ที่ส�ำคัญ

น�้ำใต้ดิน แทรกตัวอยู่ในช่องว่างใต้ผิวดินและชั้นหิน
น�้ำใต้ดินที่อยู่ในเขตอิ่มน�้ำเรียกว่า “น�้ำบาดาล”

ทรัพยากรดิน

เกิดจากการแปรสภาพ และการผุพังของหินและแร่
ผสมกับอินทรียวัตถุที่เน่าเปื่อย เมื่อมีอากาศและ
น�้ำในปริมาณที่เหมาะสม ดินจะเป็นแหล่งค�้ำจุนและ
เป็นแหล่งอาหารที่ส�ำคัญของพืช
20
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ทรัพยากรป่าไม้

เป็นแหล่งวัตถุดิบของปัจจัยสี่ และรักษาสมดุลของสิ่งแวดล้อม
• ป่าไม้เนื้อแข็งเขตร้อน อยู่ใกล้เขตศูนย์สูตร ได้รับแสงแดดสม�่ำเสมอ
และมีปริมาณฝนตกชุกอุณหภูมิสูงสม�่ำเสมอ ๒๐ - ๓๕ องศาเซลเซียส
• ป่าไม้เนื้อแข็งเขตอบอุ่น อยู่ระหว่างละติจูด ๒๓ - ๕๘ องศาเหนือและใต้
• ป่าไม้เนื้ออ่อน อยู่ตั้งแต่ละติจูด ๕๘ องศาเหนือขึ้นไปถึงขั้วโลก

ทรัพยากรแร่

เป็นธาตุหรือสารประกอบอนินทรีย์ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
มีโครงสร้างและส่วนประกอบที่แน่นอน มีสมบัติต่างๆ เฉพาะตัว
แบ่งได้เป็น ๒ ประเภท คือ แร่ประกอบหิน กับแร่เศรษฐกิจ
• แร่โลหะ เช่น เหล็ก ดีบุก ทองค�ำ ตะกั่ว อะลูมิเนียม
• แร่อโลหะ เช่น ซิลิกา ก�ำมะถัน หินเกลือ ไมกา ดินขาว

เชื้อเพลิงฟอสซิล

เป็นทรัพยากรพลังงานประเภททดแทนไม่ได้ เกิดจากการทับถม
และแปรสภาพของซากสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์ ได้แก่ น�้ำมันดิบ ก๊าซธรรมชาติ
และถ่านหิน

พลังงานทดแทน

ใช้ทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิล
• พลังงานทางเลือก (alternative energy) เช่น หินน�้ำมัน (oil shale)
ทรายน�้ำมัน (tar sand)
• พลังงานหมุนเวียน (renewable energy) ได้จาก แสงอาทิตย์ น�้ำ
ลม คลื่น และพลังงานความร้อนใต้พิภพ
องค์ประกอบที่ส�ำคัญ ได้แก่ แร่ น�้ำ อากาศ และอินทรียวัตถุที่เหมาะสม
• ดินเหนียว มีเนื้อละเอียด ยืดหยุ่นสูงเมื่อเปียกน�้ำ อุ้มน�้ำได้ดี
• ดินร่วน มีเนื้อค่อนข้างละเอียด ยืดหยุ่นพอควร ระบายน�้ำได้ดีปานกลาง
• ดินทราย มีเนื้อเกาะกันไม่แน่น ระบายน�้ำและอากาศได้ดีมาก อุ้มน�้ำได้น้อย
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ภัยพิบัติธรรมชาติ

อันตรายหรือหายนะที่เกิดจากธรรมชาติ มีความรุนแรง
และกอใหเกิดความเสียหายตอชีวิตและทรัพยสิน
ในพื้นที่ตั้งแตระดับชุมชน ประเทศ หรือภูมิภาค

ards

๔

เขตภัยพิบัติธรรมชาติประเภทตางๆ ของโลก
เขตพายุหมุนเขตรอน
ชายฝงที่เกิดสึนามื
และคลื่นพายุซัดฝง

N atur

ภัยพิบัติดานธรณีภาค
แผนดินไหว

การสั่นสะเทือนของแผนดินบนพื้นผิวโลก
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เขตพายุหมุนนอกเขตรอน
เขตที่มีคลื่นสูงมากกวา ๕ เมตร

az

เขตแผนดินไหว
เขตภูเขาไฟปะทุ

Ocean trench
(convergence)

H
al

แผนดินไหวตื้น
0 - 70 กม.
แผนดินไหวลึกปานกลาง 70 – 300 กม.
แผนดินไหวลึกมาก
>300 กม.

รอยเลื่อนมีพลัง (active fault)
จุดเหนือศูนยแผนดินไหว (epicenter)
ศูนยเกิดแผนดินไหว (focus)

Shallow earthquakes
Deep earthquakes
(mainly thrust faulting)

ไฟไหม

ภูมิศาสตร์
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earthquake

การสั่นไหวของแผนดิน

ประเภทแผนดินไหว (types of earthquake) ตามขนาดแผนดินไหว
ขนาดเล็กมาก (micro earthquake)
มีขนาด ๐ – ๓.๐
ขนาดเล็ก (minor earthquake)
มีขนาด ๓.๐ – ๓.๙
ขนาดเบา (light earthquake)
มีขนาด ๔.๐ – ๔.๙
ขนาดปานกลาง (moderate earthquake)
มีขนาด ๕.๐ – ๕.๙
ขนาดรุนแรง (strong earthquake)
มีขนาด ๖.๐ – ๖.๙
ขนาดรุนแรงมาก (major earthquake)
มีขนาด ๗.๐ – ๗.๙
ขนาดใหญมาก (great earthquake)
มีขนาด ๘.๐ และ >
รอยแตกบนพื้นดิน

การทำใหดินเหลว

แผนดินถลม

สึนามิ

ภูเขาไฟปะทุ

โบเลยี น
รอม

การปะทุแบบพิเนียน

ลักษณะที่แมกมาใตพื้นผิวโลกแทรกดัน
หรือปะทุขึ้นมาตามรอยแยก
แผนธรณีภาค หรือปลองภูเขาไฟ
จนพนพื้นผิวแผนดิน ภูเขาไฟ
มีพลังสวนใหญกระจายอยูบริเวณ
ขอบแผนธรณีภาค มีทั้งที่อยูบนแผนดินทวีป
เกาะ และใตมหาสมุทร

ภัยพิบัติจากภูเขาไฟปะทุ
จะมีผลกระทบ
เกิดตามมาแตกตางกัน
ขึ้นอยูกับขนาดความรุนแรง
และลักษณะรูปแบบการปะทุ
ของภูเขาไฟแตละลูก
ภัยพิบัติหลัก ที่เกิดจาก
ภูเขาไฟปะทุ ประกอบดวย

การปะ
ทุแ

บ

บฮ

าวาย

เ อีย น

ฝุนภูเขาไฟ

กาซ
(gas)

เนื้อหาที่สามารถเปิดแอปพลิเคชันดูได้

ฝนกรด

ลาวาหลาก
(lava ﬂow)
24

CO2
ทีฟรา
(tephra)
ลาฮาร
(lahar)

volcanic eruption

การปะทแุ บบ
สต

เถาธุลี กรวด และพัมมิซ

SO2

H2O

บอมบภูเขาไฟ

หินตะกอนภูเขาไฟหลาก
(pyroclastic ﬂow)
แผนดินถลม
(landslide)

ภูมิศาสตร์

การเคลื่อนที่ของมวลวัตถุ

ของมว
ล

เศษหิน ดินหรือหินฐาน เคลื่อนที่ตามความลาดชันภายใต
อิทธิพลแรงดึงดูดของโลก

ภทการเคลอื่ น
เ
ะ
ร
ป ุ แตกตา งกนั ที่
ถ
วตั

ตามความเร็ว
ในการเคลื่อนที่
สภาพแหง

การเคลื่อนที่
ของวัตถุใน
สภาพแหง
และสภาพมีน้ำ

สภาพมีน้ำ

การเคลื่อน
ถลมแนวดิ่ง

ดินคืบ

การไหลลงของดิน

การเลื่อนถลมหมุน
หรือการเลื่อนไถล
ดินไหล

เศษหินดินถลม

สภาพแหง

mass
movement

โคลนไหล
เร็ว

หินพัง

เร็ว

อัตราการเคลื่อนที่

ชา

ชา

ประเภทการเคลื่อนที่ของมวลวัตถุ

สภาพมีน้ำ

25

tsunami

ไมรูสาเหตุ
10%

อุกกาบาต
ตกลงใน
มหาสมุทร

2%

ิ

ดส

การเกิดชุดคลื่นที่กอตัวเปนคลื่นสูง
เหมือนกำแพงน้ำขนาดใหญ
เมื่อเคลื่อนเขาสูเขตน้ำตื้นใกลชายฝง
คลื่นจะซัดไหลทวมชายฝงอยางรวดเร็ว
เกิดจากมวลน้ำในทะเลและมหาสมุทร
ถูกรบกวนอยางรุนแรง จากสาเหตุตางๆ
คลื่นที่ไหลทวมชายฝงจะมีพลังทำลาย
และสรางความสูญเสียตอชีวิต ทรัพยสิน
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม
ในบริเวณชายฝงทะเลที่เกิด

ภูเขาไฟ
ปะทุใตทะเล

ิ

แผนดินไหว
ใตทะเล
75%

แผนดินถลม
ใตทะเล
8%
5%

ึน า ม

สึนามิ

ก
ส า เ ห ตุก า รเ

Motion of fault block

แผนดินไหวรุนแรงใตทะเล

เสนทางอพยพภัยสึนามิ

เหตุการณสึนามิที่สำคัญ ที่เกิดขึ้นในชวง พ.ศ. ๒๕๓๓ - ๒๕๕๔
(ประเทศที่เกิด ปที่เกิด ความสูงคลื่นสึนามิ (เมตร) และจำนวนผูเสียชีวิต)

Mexico
ป ๒๕๓๘
ความสูง ๑๑ ม.
ผูเสียชีวิต ๑ คน

Indonesia
Mindoro
Indian Ocean
Nicaragua
ป ๒๕๓๙
ป ๒๕๓๗
ป ๒๕๔๗
Japan
ป ๒๕๓๕
ความสูง ๓.๔ ม. ความสูง ๗ ม.
ความสูง >๑๐ ม.
ป
ความสูง ๑๐ ม. ผูเสียชีวิต ๒๘๐,๐๐๐ คน ผูเสียชีวติ ๙ คน ผูเสียชีวิต ๔๙ คน ความสู๒๕๓๖
ง ๓๑ ม.
ผูเสียชีวิต ๑๗๐ คน
ผูเสียชีวิต ๒๓๙ คน

Irian Jaya
ป ๒๕๓๙
ความสูง ๘ ม.
ผูเสียชีวิต ๑๖๑ คน
Atlantic
ocean
paciﬁc
ocean

Peru
ป ๑๕๓๙
ความสูง ๕ ม.
ผูเสียชีวิต ๑๒ คน
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Japan
ป ๒๕๕๔
ความสูง ๑๐ ม.
ผูเสียชีวิต ๑๕,๘๙๔ คน

Chile
ป ๒๕๕๓
ความสูง ๖ ม.+
ผูเสียชีวิต ๖๐ คน

paciﬁc
ocean
indian
ocean

New Guinea
ป ๒๕๔๑
ความสูง ๑๕ ม.
ผูเสียชีวิต ๒,๒๐๐ คน
Samoa
ป ๒๕๕๒
ความสูง ๑๐ ม.
ผูเสียชีวิต ๑๐๐ คน

Indonesia
Indonesia
Indonesia
ป ๒๕๔๙
ป ๒๕๓๕
ป ๒๕๒๗
ความสูง ๒ ม.+
ความสูง ๒๖ ม.
ความสูง ๑๔ ม.
ผูเสียชีวิต ๖๕๐ คน ผูเสียชีวิต ๒๓๘ คน ผูเสียชีวิต ๑,๐๐๐ คน

เขตพื้นที่
เปราะบาง
และเสี่ยงตอ
การเกิดสึนามิ

เกิดอยูในบริเวณ
ชายฝง มหาสมุทร

แปซิฟก

ภูมิศาสตร์
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ภัยพิบัติดานอุทกภาค
อุทกภัย

การไหลลนของน้ำเขาทวมแผกวาง
บนแผนดินที่ปกติแหง เกิดจากฝนตกหนัก
หรือหิมะละลาย หรือคลื่นทะเลสูง
พัดขึ้นฝง หรือเขื่อนพัง การไหลลน
ของน้ำเขาทวมจะเกิดขึ้นได
ทั้งอยางรวดเร็ว และเกิดขึ้นอยางชาๆ
มีคาบเวลาที่ใชเวลาหลายวัน
หรือหลายสัปดาห หรือเปนเดือน
อุทกภัยที่เกิดขึ้นสวนใหญจะมีความสัมพันธ
เกี่ยวของกับภัยดานกาลอากาศที่รุนแรง

น้ำทวม
จากแมน้ำ
(river ﬂood)

น้ำทวมฉับพลัน
หรือน้ำปา
(ﬂash ﬂood)

ภัยแลง

เกิดจากการ
มีฝนตกนอยกวาปกติ
หรือไมตกตองตามฤดูกาล
ทำใหขาดแคลนน้ำ

SOURCE : GIEC

d

การกระจายของพื้นที่ภัยแลง
-4 -2

ขาดแคลนน้ำ

0

2

4

น้ำมีมากเกิน

ภัยพิบัติดานบรรยากาศภาค

บริเวณที่เกิด เสนทาง และระดับความรุนแรงพายุหมุนเขตรอน
TD
TS
ดีเปรสชั่น พายุโซนรอน

1

2

4

5

มาตรวัดระดับความรุนแรงพายุเฮอรริเคน

พายุไตฝุน
พายุไซโคลน

3

ไตฝุนที่แรงมาก

ไซโคลนที่แรงมาก

ไตฝนุ ทีร่ นุ แรงมาก ซูเปอรไตฝุน

ไซโคลนที่รุนแรงมาก

ซูเปอรไซโคลน

ไซโคลนที่แรง

>322 km/h
267-322 km/h
218-266 km/h
178-217 km/h
138-177 km/h

เนื้อหาที่สามารถเปิดแอปพลิเคชันดูได้

105-137 km/h

EF0
EF0
28
๒๘

EF1
EF1

กำลังออน

วิชาสังคม

ทอรนาโดไมไดเกิดจากพายุ
ฝนฟาคะนองซูเปอรเซลล

EF2EF2

EF3
EF3

กำลังแรง

ความเร็วลมและระดับความเสียหาย

EF4
EF4

EF5
EF5

รุนแรงมาก

ทอรนาโดเกิดจากพายุ
ฝนฟาคะนองซูเปอรเซลล

ภูมิศาสตร์

ภัยพิบัติดานชีวภาค

ไฟพื้นดิน
(ground ﬁre)

ไฟพื้นผิว
(surface ﬁre)

ไฟปาที่เผาไหม
เชื้อเพลิงที่ทับถมอยูในดิน

ไฟเรือนยอด
(crown ﬁre)

ไฟปาที่เผาไหมเชื้อเพลิง
ที่อยูบนพื้นปา
หัวไฟ

ไฟปาที่เผาไหม
เรือนยอดของตนไม

พฤติกรรมไฟปา

ที่เผาไหมจะรุนแรงนอยหรือมาก
ขึ้นอยูกับ 3 องคประกอบ

ธรรมชาติไฟปา
ไฟดานขาง

ไฟดานขาง

จะประกอบดวย
ไฟ ๓ สวน คือ
หัวไฟ ไฟดานขาง
และหางไฟ

หางไฟ

สังคมพืช

ดิน

น้ำ

อากาศ

wildﬁre

สัตวปา

ความสวยงาม
ของธรรมชาติ
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๕

การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

ปรากฏการณเรือนกระจก

• บรรยากาศที่หอหุมโลกรักษาอุณหภูมิของพื้นผิวโลกใหอยูในระดับที่มนุษยสามารถดำรงชีวิตอยูได
• การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลกเกิดขึ้นทั้งตามธรรมชาติและจากกิจกรรมของมนุษย
ความรอน
กลับไปสูอวกาศ
มากขึ้น

4

อ นกลบั
สะท

ติ ย

คว

กา ซเร
อื นก
ระจ
ก
บรรย
ากา
ศ
CO2

สัดสวนของ
กาซเรือนกระจก

เคลื่อนเขา–ออกจากอากาศ
ทางวัฏจักรคารบอน

30

ีจ ากดวง
อ

CO

ก 2

๖%

คารบอนไดออกไซด

สัดสวน
การปลอยกาซ
เรือนกระจก
ของโลก


รแผ

N 2O

๘๒ %

ดวงอาทิตย

CH 4 จกมมี ากขนึ้
ะ
นกร
เรอื
าซ

๙
%
มีเทนคงอยูในอากาศ

ในชวงเวลาที่สั้นกวา
คารบอนไดออกไซด
แตกักเก็บความรอนไวมากกวา

รัง ส

ที่

ง อา
ท

CH

ลบั

รอ น ทสี่ ะทอ น
ก

N 2O

ความรอน
ที่แผซ้ำมีมากขึ้น

ควา ม ร อ น

จี า ก ด ว
ผร งั ส

ความรอน
ที่แผซ้ำมีนอยลง

กา

การแ

ย
าทติ

าม

ดวงอาทิตย

ความรอน
กลับไปสูอวกาศ
นอยลง

๖๕
%
คารบอนไดออกไซด

จากการเผาไหมเชื้อเพลิง
ฟอสซิลและกระบวน
การผลิตใน
อุตสาหกรรมตางๆ

ไนตรัสออกไซดคงอยูในอากาศ

ไดประมาณ ๑๒๐ ป
มีพิษมากกวาคารบอนไดออกไซด
และมีเทน
%
กาซกลุมฟลูออริเนตเปนสารเคมีที่มนุษยสรางขึ้น
มีพิษมากกวาคารบอนไดออกไซด

๓

๖%

๑๖ %
มีเทน

ไนตรัสออกไซด

๑๑ %

คารบอนไดออกไซด
จากการทำปาไม
และการใชที่ดินอื่นๆ

๒%

กาซกลุมฟลูออริเนต

ภูมิศาสตร์

ผลของภาวะโลกรอน
อันเนื่องจาก
การเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศ

๑

ทำใหโลกอบอุน
จากการกักเก็บ
ความรอนไว

ภาวะโลกรอน
ทำให
เกิดอะไรบาง
สะทอนกลับ

ทะเลทราย
ขยายตัว

๒

ทำใหอุณหภูมิ
ของพื้นดินและพื้นผิว
มหาสมุทรสูงขึ้น
หรือโลกรอนขึ้น

บริเวณที่มี
หิมะปกคลุมและ
น้ำแข็งทะเล
ลดลง

พายุเฮอรริเคน
และพายุหมุน
รุนแรงขึ้น

ระดับน้ำ
ทะเลสูงขึ้น
น้ำทวมชายฝง

การแผรังสีที่เจาะผานชั้นบรรยากาศ
ดูดซับ

CFCS
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ขอบบรรยากาศ

การแผรังสี
ที่กาชเรือนกระจก
ดูดซับไว
เครื่องยนตที่ใชน้ำมัน

การทำลาย
ปาไม

การลดการปลอยกาชเรือนกระจก
จะสามารถตอตานภาวะโลกรอนได

รูโหว

ซน

ใน ช อโ
ั้ น โ

โอโซน คือ
กาซที่ประกอบดวย
ออกซิเจน ๓ อะตอม (O3)
เกิดขึ้นตามธรรมชาติเปนปริมาณ
นอยในบรรยากาศ
ชั้นสแตรโทสเฟยร
(๑๐-๕๐ กิโลเมตร
เหนือพื้นผิวโลก)

ความเขมขนของ
โอโซนผันแปรตามความสูง
ความเขมขนสูงสูด
(เฉลี่ย ๘ โมเลกุลของโอโซน
ตอ ๑ ลาน
โมเลกุลในบรรยากาศ)
อยูที่ระดับ ๓๐-๓๕ กิโลเมตร
เหนือพื้นผิวโลก

100
80
ความสูง (กม.)

ปจจัยที่ทำใหเกิดรูโหวใน
ชั้นโอโซน คือ การใชสารเคมี
กลุมคลอโรฟลูออโรคารบอน
(ซีเอฟซี) เปนสารทำความเย็น
และตัวทำละลาย เมื่อซีเอฟซี
แตกตัวจะปลอยอะตอมของ
คลอรีนออกมาทำลาย
โมเลกุลของโอโซนไดมากกวา
๑๐๐,๐๐๐ โมเลกุลโอโซนตอ
๑ โมเลกุลคลอรีน

60

เมโซสเฟยร

40
20
0

สแตรโทสเฟยร

0

3

6

โทรโพสเฟยร

9

ความเขมของโอโซน (สวนตอลานสวน)

รูโหวในชั้นโอโซนเหนือทวีปแอนตารกติกา ณ วันที่ ๑๖ กันยายน
พ.ศ. ๒๕๒๘

พ.ศ. ๒๕๓๓

พ.ศ. ๒๕๔๓

พ.ศ. ๒๕๔๘

ภาพสีเท็จของโอโซนรวม เหนือทวีปแอนตารกติกา สีมวงและสีน้ำเงินแสดงบริเวณที่มีปริมาณโอโซนต่ำสุด
สีเหลืองและสีแดงแสดงบริเวณที่มีปริมาณโอโซนสูงสุด เปรียบเทียบตั้งแต พ.ศ. ๒๕๒๘
เมื่อมีการคนพบรูโหวในชั้นโอโซนเปนครั้งแรก https://ozonewatch.gsfc.nasa.gov/Scripts/big_image.

พ.ศ. ๒๕๕๓

0

พ.ศ. ๒๕๕๘

100 200 300 400 500 600 700
Total Ozone (Dobson units)

เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๗ สหประชาชาติไดประกาศใหวันที่ ๑๖ กันยายนของทุกป
เปนวันสากลแหงการอนุรักษชั้นโอโซน (International Day for the Preservation of the Ozone Layer)
เพื่อระลึกถึงการลงนามในพิธีสารมอนทรีออลวาดวยสารที่ทำลายชั้นโอโซน
32

การยกเลิกการผลิตสารที่ทำลายโอโซน
ทำใหการปกปองชั้นโอโซนมีความหวังมากขึ้น

ภูมิศาสตร์
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ระบบธารน้ำแข็ง
อินพุต : หิมะและฝน
กระบวนการ : การถอนหลุดของหิน
การครูดถู การเสียดกรอน การสะสมตัว
และ การเคลื่อนยาย

{

เอาตพุต : น้ำจากหิมะละลาย
และ กองตะกอนธารน้ำแข็ง
การเคลื่อนที่
ของน้ำแข็ง

{

การสะสมตัวของธารน้ำแข็ง

การครูดถู (การละลาย)
ของธารน้ำแข็ง

ธารน้ำแข็งสำคัญอยางไร

• เปนตัวชี้วัดที่สำคัญของภาวะโลกรอนและการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศ การละลายของพืดน้ำแข็งอยางตอเนื่อง
มีสวนทำใหระดับน้ำทะเลสูงขึ้น
• เมื่อพืดน้ำแข็งในทวีปแอนตารกติกาและเกาะกรีนแลนด
ละลายนอกจากจะทำใหระดับน้ำในมหาสมุทรสูงขึ้นแลว
ยังเปนการเพิ่มน้ำจืดใหมหาสมุทรทุกวัน

วีดิทัศนธารน้ำแข็งละลายที่แอนตารกติกา ค.ศ. 2002 - 2016

พืดน้ำแข็ง
ธารน้ำแข็ง
รูปอัฒจันทรโคง

ธารน้ำแข็ง

เนื้อหาที่สามารถเปดแอปพลิเคชันดูได้

ธารน้ำแข็งหุบเขา

๖

วิกฤตการณ
ดานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

ทวีความรุนแรงมากขึ้น จนสงผลตอชีวิตความเปนอยูของประชาชน
และการพัฒนาของประเทศตางๆ ทั่วโลก

ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ

ป

ทะเลและมหาสมุทร

ารพษิ ตกคา งในด
ส
า
นิ
ญ ห

เปนแหลงทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณทั้ง พืช สัตว แร ในปจจุบัน
ระบบนิเวศทางทะเลกำลังถูกคุกคามจากกิจกรรมตางๆ ของมนุษย
ทะเลอารัลเปนตัวอยางหนึ่งที่ถูกคุกคามอยางหนัก

อารลั
ล
เ
ะ
นท

ซากเร
อื ใ

Aral Sea

ปญหาของทะเลอารัล

เดิมเปนทะเลปดที่ใหญเปนอันดับ ๔ ของโลก
ปจจุบันปริมาณน้ำทะเลลดลงอยางรุนแรง
เพราะแมน้ำอามูดารยา และแมน้ำเซียรดารยา
ที่นำน้ำไหลลงสูทะเลอารัลเปลี่ยนเสนทาง
เนื่องจากโครงการชลประทาน
ซึ่งเปนสวนหนึ่งของแผนการสงเสริมการปลูกฝาย
ทำใหประเทศอุซเบกิสถานกลายเปนผูสงออกฝาย
ใหญที่สุดประเทศหนึ่งของโลก
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พ.ศ. ๒๕๓๐

พ.ศ. ๒๕๕๗

ภาพจากดาวเทียมแสดงความแตกตางของทะเลอารัล

ภูมิศาสตร์

ัย ก
า ร ขุด
หนาดินไปใชประโยชนอื่นๆ

ความเสื่อมโทรมของดิน

งสร

างธ

รณี

• ภูม

ิอ า ก า ศ •

น้ำ
ล ม • หิม ะ • แ ม

ชั้นดินเยือกแข็งคงตัว
ผิวดินหนาตั้งแต
๓๐ ซ.ม – ๑,๐๐๐ เมตร
ปกคลุมพื้นที่ประมาณ
๑ ใน ๕ ของดินในโลกมี
อุณหภูมิใตจุดเยือกแข็ง
เชนบริเวณพื้นที่ขั้วโลก
เหนือและใต

• ธา

แข
ร น้ ำ

็ง

การ

เผา

ี่

อย

โคร

า ง ท

ูอาศ

ปญหาดิน
และ

ตัด ไ ม

ทำลายปาเพื่อขยายพื้นที่ท

ำก

ะท
ล
แ
ิน

ดินเค็ม

ดินเปรี้ยว

ดินมีปริมาณเกลือ
ที่ละลายน้ำไดมากเกินไป
ทำใหดินขาดน้ำจนเปน
อันตรายตอพืช
ดินเค็มมักเห็นขุยเกลือ
ขึ้นตามผิวดิน เชน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ของประเทศไทย

เกิดจากการทับถมของ
ตะกอนน้ำกรอยซึ่งเคย
ถูกน้ำทะเลทวมถึงมากอน
และเกิดจากการใชปุยเคมี
เปนระยะยาว สวนใหญ
มักพบในบริเวณที่เปนลุมน้ำ
มีน้ำแชขังหลายๆ เดือน
เนื้อดินเปนดินเหนียว
เมื่อขุดลงไปพบ
สารสีเหลืองคลายกำมะถัน
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อน
อมะซ
นำ้ แ

ปาไม

ลายปา ไมใ น
ำ
ท
ร
ลมุ
กา

ของโลกเหลือเพียง

มีแนวโนมลดลงเรื่อยๆ
ปญหาปาไมในลุมน้ำ
แอมะซอน
เปนสาเหตุของการเพิ่มขึ้น
ของกาซเรือนกระจก

พ.ศ. ๒๔๙๓

พ.ศ. ๒๕๒๘

พ.ศ. ๒๕๔๓

ปญหาภัยแลงทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้น
ระดับน้ำในแมน้ำลดลงต่ำสุด
ในรอบ ๑๐๙ ป
เกิดไฟปา เกิดควัน ปกคลุมทั่วพื้นที่ปา

พ.ศ. ๒๕๔๘

พ.ศ. ๒๕๕๓

พ.ศ. ๒๕๖๓

พื้นที่ปาไมบนเกาะบอรเนียว

ปญหาปาไมในเกาะบอรเนียว

พื้นที่ปาฝนที่อุดมสมบูรณที่สุดแหงหนึ่งของโลก
ตองสูญเสียพื้นที่ไปอยางรวดเร็วจากการรุกพื้นที่ปา
เพื่อการปลูกปาลมน้ำมัน และการทำเหมืองถานหิน
เปนนโยบายการขยายพื้นที่ปลูกปาลมของรัฐบาล
เพื่อใหเปนสวนปาลมขนาดใหญที่สุดของโลก

36

ระบบนิเวศถูกทำลาย
ความหลากหลายทางชีวภาพ
ถูกผลกระทบอยางรุนแรงมาก
ที่สุดแหงหนึ่งของโลก

น้ำมัน

พลังงาน
ถานหิน

ภูมิศาสตร์

37

กาซธรรมชาติ
ปจจุบันกาซธรรมชาติ
ถูกนำมาใช

36.5%
ของพลังงานที่ใช

ความตองการใชน้ำมัน
ของมนุษยสูงมากขึ้นเรื่อยๆ
แตความสามารถในการผลิต
ยังคงเทาเดิม

วิกฤตการณ
น้ำมันเกิดจาก

๑
๒

ความไมสมดุล
ของความตองการ
ในการใชน้ำมันกับ
ปริมาณน้ำมัน
ที่มีอยูอยางจำกัด
ปญหาการเมือง
ภายในประเทศและ
ระหวางประเทศ
ของผูผลิตน้ำมัน

ถานหิน

โลกใชอยู

27%
เหลือใชไดอีก

155 ป
กาซธรรมชาติ

วิกฤตการณทางสิ่งแวดลอม

มลพิษทางน้ำ
สาเหตุ

ฝนตกจากบรรยากาศ
ที่มีสภาพเปนกรด ฝุนละออง
โลหะหนัก สารมลพิษจาก
ภูเขาไฟปะทุ ไฟไหมปา
พัดพาเถาควันมากับลม
ปญหาขยะในแหลงน้ำทำให
ออกซิเจนต่ำกวามาตรฐาน

มีแบคทีเรียและ
สารตะกั่วเกินมาตรฐาน
น้ำเสียที่ปลอยลงแมน้ำโดยไมมีการบำบัดกอน
จากอาคารบานเรือน โรงงานอุตสาหกรรม

พื้นที่ทำการเกษตร
ที่ใชสารเคมีประเภทตางๆ
กากอุตสาหกรรม

สภาพของเสียจากแมน้ำที่ไหลลงสูทะเล
การบุกรุกปาชายเลน

การถายเทน้ำจากการเลี้ยงกุง
การทิ้งเทขยะ
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มลพิษ
ทางอากาศ

39

ฝนกรด
เกิดจากการกระทำของมนุษย

เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
เชน ฝุนละอองจากลมพายุ
ภูเขาไฟปะทุ แผนดินไหว
ไฟไหมปา

มลพิษจากทอไอเสียของรถยนต
โรงงานอุตสาหกรรม
รวมทั้งกระบวนการผลิต
จากกิจกรรมดานการเกษตร
จากการระเหยของกาซบางชนิด
ซึ่งเกิดจากขยะมูลฝอย

การละลาย
และพัดพาปุย
ลงสูแหลงน้ำ

หมอกควันพิษ

การทำลายสิ่งปลูกสราง
ทางประวัติศาสตร

มลพิษทางดิน
มลพิษทางดินมีผลเสียสำคัญตอระบบนิเวศ
ทำใหมีการเปลี่ยนแปลงทางเคมีของดิน
ทำใหพืชดูดซึมสารพิษจึงเจริญเติบโตชาลง
เกิดการตกคางของสารพิษในพืช สงผลให
อัตราการสรางคลอโรฟลลลดลง
ใบพืชแหงเหี่ยว ไมมีดอก ไมมีผล
จำนวนพืชคอยๆ ลดลง

น
ิด ปนเปอ น

การทิ
้งขยะ้งขยะ
การทิ

สภาวะฝนกรด

การใชปุย
วิทยาศาสตร
ที่ติดตอกัน
เปนเวลานาน

ก
ดนิ เปน รด
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สาเหตุ

การปลอยน้ำเสีย
จากกระบวนการผลิต

การใชสารเคมี
กำจัดศัตรูพืช
ซึ่งสวนใหญ
ทำลายสิ่งมีชีวิต
รวมทั้งมนุษยดวย

ภูมิศาสตร์

การขยายตัว
ของทะเลทราย

41

ปจจุบันทะเลทรายมีการขยายตัวอยางรวดเร็ว
เริ่มจากดินเสื่อมคุณภาพ เพราะกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจของมนุษย ทำเกษตรกรรมเกินตัว
หักรางถางพง ตัดไมทำลายปา การใชหญาเลี้ยงสัตว
มากเกินไปจนหญาไมสามารถขึ้นมาทดแทนไดทัน

สหประชาชาติคาดการณวาภายใน
เวลา ๑๐ ปขางหนาการขยายอาณาเขต
ของทะเลทรายจะสงผลรายใหประชาชน
ไรที่อยูอาศัย แหลงทำมาหากิน
ประชาชนตองอพยพยายถิ่นฐาน
จำนวนมากถึง ๕๐ ลานคนทั่วโลก

แผนที่แสดงเขตทะเลทราย

สาเหตุ

การลักลอบ
ตัดไมทำลายปา
การหักรางถางพง
การทำลายพืชคลุมดิน

สภาวะ
อากาศเปลี่ยนแปลง
ภาวะโลกรอน

ทะเลทรายคุมทัก
ขยายตัวเขาไป
เขตเมืองตุนหวาง

ผลกระทบของวิกฤตการณดา นทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม

การขาดแคลนอาหาร
ประชากรโลกเพิ่มอยางรวดเร็ว
ปจจุบันประชากรโลกมีถึง ๗,๓๐๐ ลานคน
และเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง

สาเหตุ

การขาดแคลน
อาหาร

ภูมิอากาศโลกเปลี่ยนแปลง
มีผลตอผลผลิตทางการเกษตร
และการผลิตอาหารทั่วโลก

แอ

กิ า
ร
ฟ

ความเสื่อมโทรมของดิน
พื้นที่เกษตรกรรมประมาณ
รอยละ ๔๐ ของโลก
ดอยคุณภาพลงอยางรุนแรง
ใต
ชยี

เอเ
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พื้นที่เพาะปลูก
มีปริมาณเพิ่มขึ้น
ไมมากนักในบางพื้นที่
และลดลงในบางพื้นที่

ปญหาภัยแลง

ภูมิศาสตร์

สุขภาพ (โรคติดเชื้อ)

กาศ
งอา

มลพษิ
ทา

ปญหาสุขภาพ
ที่เกิดจากมลพิษ
ทางสภาพแวดลอม

โรคทางเดินหายใจเฉียบพลัน
โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง
โรคปอด
โรคภูมิแพ
หืดหอบ
ไขฟาง
โรคเยื่อจมูกอักเสบ
โรคผิวหนัง
ฯลฯ

มล

อย

กของเสยี ขยะมลู
า
จ
ฝ
พษิ

ำ้
ทางน
พษิ

มลพษิ ทางนำ้ สารม
ล

โรคทางเดินหายใจ
โรคภูมิแพ
หืดหอบ
โรคเยื่อจมูกอักเสบ
โรคฉี่หนู
โรคผิวหนัง
อหิวาตกโรค
โรคทางเดินอาหาร
ฯลฯ

ปญหาสุขภาพที่เกิดจากสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการ
แพรกระจายของโรคที่เกิดจากแมลง
ยุงเปนพาหะนำโรคที่เปนภัยคุกคาม
สุขภาพของมนุษยมากที่สุดและ
มีความสำคัญระดับโลก

ไทฟอยด
โรคบิด
อหิวาตกโรค
โรคฉี่หนู
ฯลฯ
ไขเลือดออก
โรคเทาชาง
โรคชากาส
มาลาเรีย
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๗

ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
สภาพแวดล้อม
ทางกายภาพกับกิจกรรม
ของมนุษย์

ประชากรและการตั้งถิ่นฐาน
สภาพแวดล้อมทาง
กายภาพมีอิทธิพลต่อ
กิจกรรมของมนุษย์
ทั้งการตั้งถิ่นฐาน
และการประกอบ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ

ประชากรกระจุกตัว
ในบริเวณที่ราบ ที่ราบลุ่มแม่นํ้า
และชายฝงของเขตร้อน
และเขตอบอุ่น
ประชากรเบาบางบนที่สูง

ซีกโลกเหนือมีประชากร
มากกว่าซีกโลกใต้
เนื่องจากซีกโลกเหนือ
มีพื้นที่มากกว่า

ความหนาแน่นของประชากรโลก

ประชากรหนาแน่นมาก
44

ประชากรหนาแน่นปานกลาง

ประชากรเบาบาง

ภูมิศาสตร์

ความสัมพันธ์ระหว่าง

สภาพแวดล้อมทางกายภาพ
กับการดํารงชีวิตของมนุษย์

น
ยูเคร

ไทย

ญี่ปุ่น

ด์
น
ล
ไอซแ์

มอ ง

อรุ ุกวยั

โกเลีย

บอตสวา

ล
เนปา

น

า
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เกษตรกรรม : แหล่งกําเนิดและ
ความหลากหลายของพืชอาหาร
ยุโรปตะวันออกเฉียงใต้

ยุโรปตะวันตกเฉียงใต้

เอเชียกลาง

ยุโรปเหนือ

อเมริกาเหนือ
เอเชียตะวันตก

เมดิเตอร์เรเนียนใต้และตะวันออก
อเมริกากลางและเม็กซิโก

แคริบเบียน

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ภูมิภาคแปซิฟก

อเมริกาใต้เขตร้อน

แอฟริกากลาง
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

ถั่วลันเตา
บลูเบอร์รี
กะหล�่าปลี
แคร์รอต
มันส�าปะหลัง
เชอร์รี
ถั่วลูกไก่
พริกและพริกไทย
อบเชย

แอฟริกาตะวันออก

แอฟริกาตอนใต้

อเมริกาใต้เขตอบอุ่น

อัลฟัลฟา
อัลมอนด์
แอปเปล
เอพริคอต
อาร์ทิโชก
หน่อไม้ฝรั่ง
อาโวคาโด
กล้วยและกล้าย
ข้าวบาร์เลย์

เอเชียใต้

แอฟริกาตะวันตก

แอนดีส

•
•
•
•
•
•
•
•
•

เอเชียตะวันออก

•
•
•
•
•
•
•
•
•

โคลเวอร์
เมล็ดโกโก้
มะพร้าว
กาแฟ
น�้ามันเมล็ดฝ้าย
ถั่วฝักยาว
แครนเบอร์รี
แตงกวา
อินทผลัม

•
•
•
•
•
•
•
•
•

มะเขือม่วง
ถั่วปากอ้า
มะเดื่อฝรั่ง
กระเทียม
ขิง
เกรปฟรุต
องุ่น
ถั่วลิสง
เฮเซิลนัต

•
•
•
•
•
•
•
•
•

ฮอปส์
กีวี
ต้นหอมญี่ปุ่น
เลมอนและมะนาว
ถั่วเลนทิล
ผักกาดแก้ว
ข้าวโพด
มะม่วง
มาเต (ชาบราซิล)

•
•
•
•
•
•
•
•
•

เมล่อน
ข้าวฟ่างเมล็ดเล็ก
ข้าวโอต
มะกอก
หอมใหญ่
ส้ม
ปาล์มน�้ามัน
มะละกอ
พีช และ เน็กทารีน

•
•
•
•
•
•
•
•
•

แพร์
ถั่วตระกูลลันเตา
ถั่วมะแฮะ
สับปะรด
พลัม
มันฝรั่ง
ฟักทอง
คีนัว
ผักกาดก้านขาว
และเมล็ดมัสตาร์ด

•
•
•
•
•
•
•
•
•

ข้าวเจ้า
ข้าวไรย์
งา
ข้าวฟ่าง
ถั่วเหลือง
ปวยเล้ง
สตรอว์เบอร์รี
หัวผักกาดหวาน
อ้อย

•
•
•
•
•
•
•
•
•

ทานตะวัน
มันเทศ
เผือก
ชา
มะเขือเทศ
วานิลลา
แตงโม
ข้าวสาลี
มันเทศ

ภูมิศาสตร์

เกษตรกรรม :
ความหลากหลายของการเลี้ยงสัตว์

รัสเซีย

ยูเครน

แคนาดา
สหภาพยุโรป

สหรัฐอเมริกา

ญี่ปุ่น
ตุรกี

แอลจีเรีย
อียิปต์

อิหร่าน
ซาอุดอี าระเบีย

จีน
อินเดีย

ปากีสถาน

เม็กซิโก
บราซิล

อุรุกวัย

มาเลเซีย

อินโดนีเซีย

บังกลาเทศ
เซาท์แอฟริกา

ชิลี

เกาหลี

โค
สุกร
สัตว์ปก
แกะ แพะ

อาร์เจนตินา

การผลิตเนื้อสัตวของโลกเฉลี่ยระหวาง พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๕
(ลานตัน)

ออสเตรเลีย

นิวซีแลนด์
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อุตสาหกรรมการผลิต
การกระจายของอุตสาหกรรมการผลิตของโลก พ.ศ. ๒๕๕๙
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ภูมิศาสตร์

การแปรรูปวัตถุดิบที่จับต้องได้ให้เป็นสินค้า
ที่มีมูลค่าเพิ่มซึ่งต้องกระทําที่จุดผลิต (โรงงาน)
ต้องใช้แรงงานมนุษย์บางส่วน
และต้องผลิตสินค้า
มาตรฐานเดียวกันเป็นจํานวนมาก

อาหาร/เครื่องดื่ม
โลหะ/แร่
โลหะมีค่า/แร่
ผลิตภัณฑ์ไม้
น�้ามัน
สิ่งทอ/เครื่องนุ่งห่ม
เครื่องจักร/อุปกรณ์การขนส่ง
และชิ้นส่วน
อิเล็กทรอนิกส์
อื่นๆ
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ตลาดการท่องเที่ยวหลักจาก
แหล่งท่องเที่ยวแต่ละภูมิภาค

พ.ศ. ๒๕๖๐
จีน สหรัฐอเมริกา และรัสเซีย
เป็นตลาดการท่องเที่ยวหลัก

ยุโรป
รัสเซีย

5.0
8.1 %
0.4

14.9
2.1 %
0.3

สหราชอาณาจักร

เยอรมนี

11.3
2.7 %
0.3

ฝรั่งเศส

เอเชีย

7.1
3.5 %
0.2

จีน

ไต้หวัน ฮ่องกง มาเกา

261.2

7.9

19.2

อเมริกาเหนือและอเมริกาใต้
สหรัฐอเมริกา

44.4
4.8 %
2.0

แคนาดา

24.9
1.0 %
0.2

เม็กซิโก

20.2
4.3 %
0.8

จํานวนรวมของนักท่องเที่ยวนานาชาติ
ไปยังภูมิภาคเอเชียแปซิฟก
พ.ศ. ๒๕๖๐ (ล้านคน)

630.2
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แอฟริกา
อัตราการขยายตัว ๒๕๖๐/๒๕๕๙
%
จํานวน (ล้านคน) เซาท์แอฟริกา

5.9

35.1

0.4
-0.4 %
-0.001

แปซิฟก
ลิเบีย

0.2
15.0 %
0.003

ออสเตรเลีย

12.0
5.4 %
0.5

ภูมิศาสตร์

การท่องเที่ยวเป็นกิจกรรมสร้างรายได้

เส้นทางของรายได้
จากการท่องเที่ยว

ค่ายานพาหนะและเชื้อเพลิง
ค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่ามัคคุเทศก์
การรักษาความปลอดภัย ค่าซักรีด
ค่าของที่ระลึกกับสินค้าอื่นๆ
ค่าโทรศัพท์ ค่าอินเทอร์เน็ต
ค่าเก็บขยะ

นักท่องเที่ยว
$฿€£¥

ชําระเงิน
โดยตรงไปยัง

บริษัทเดินเรือ
ยานยนต์ สายการบิน
รถทัศนาจร เพื่อการท่องเที่ยว

รถไฟ
การบริการต่างๆ

ธนาคาร
ร้านอาหาร

ศูนย์การประชุม
รถยนต์เช่า

ที่พัก

วัตถุดิบ

สนามกีฬา

กิจกรรมบันเทิง เชื้อเพลิง

ซึ่งกลายเป็น
ค่าจ้างแรงงาน
เงินเดือน กําไร ภาษี

ร้านค้า

บริษัทท่องเที่ยว

สวนสนุก

อันจะเป็นรายได้เพื่อ
การสื่อสาร

โรงมหรสพ
ธนาคาร

การบริการต่างๆ

โรงเรียน

สัตว์เลี้ยง
โรงพยาบาล

อสังหาริมทรัพย์
ฟาร์ม

วัตถุดิบ

การคมนาคม
เทคโนโลยี
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โครงสร้างพื้นฐาน

นักท่องเที่ยวที่ใช้จ่ายมากที่สุด ๕ อันดับแรก พ.ศ. ๒๕๖๐
จีน
สหรัฐอเมริกา
เยอรมนี
สหราชอาณาจักร
ฝรั่งเศส

261 พันล้านเหรียญสรอ.
122 พันล้านเหรียญสรอ.
81 พันล้านเหรียญสรอ.
64 พันล้านเหรียญสรอ.
41 พันล้านเหรียญสรอ.

ร้านค้า

๘

มาตรการป้องกัน
และแก้ไขปญหา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

องค์กรด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ

ส�านักงานโครงการสิ่งแวดล้อม
แห่งสหประชาชาติ [UNEP]
ท�าหน้าที่ประสานงานและร่วมมือกับองค์กรอื่นๆ
ในสหประชาชาติทั้งภาครัฐและเอกชน

กรีนพีซ (Greenpeace)
เกิดจากการรวมกลุ่มของคน
ในเมืองแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา
ดูแลด้านสิ่งแวดล้อม
52

กองทุนสัตว์ป่าโลก [WWF]
ท�างานอนุรักษ์ ๓ ด้าน คือ ทรัพยากรป่าไม้
ทรัพยากรน�้าจืด ทรัพยากรทะเลและชายฝัง

ภูมิศาสตร์

กฎหมายสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ
อนุสัญญาเวียนนาเพื่อการพิทักษ์ชั้น
โอโซนและพิธีสารมอนทรีออลว่าด้วย
สารทําลายชัน้ โอโซน พิทกั ษ์ชนั้ โอโซนใน
บรรยากาศและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
ที่เกิดจากรูโหว่ของโอโซน
พิธีสารเกียวโต
ลดปริมาณการปล่อยกาซเรือน
กระจกของประเทศจากประเทศ
อุตสาหกรรมที่พัฒนาแล้ว

เรือนกระจก

อนุสัญญาบาเซิลว่าด้วยการ
ควบคุมการเคลื่อนย้ายข้ามแดน
ของของเสียอันตรายและการ
กําจัด แก้ปัญหาการลักลอบน�า
ของเสียอันตรายไปทิ้งหรือก�าจัด
ท�าลายในประเทศด้อยพัฒนา
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ
อนามัยของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม

อนุสัญญาแรมซาร์ [Ramsar]
อนุรักษ์แหล่งที่อยู่อาศัย
ที่เป็นพื้นที่ชุ่มน�้า

อนุสัญญารอตเตอร์ดัมว่าด้วย
กระบวนการแจ้งข้อมูลสารเคมี
ล่วงหน้า สําหรับสารเคมีอันตราย
และสารเคมีป้องกันกําจัดศัตรูพืช
และสัตว์บางชนิดในการค้า
ระหว่างประเทศ [PIC] ควบคุม
การน�าเข้าและการส่งออกสารเคมี
อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
[UNFCCC] ลดปริมาณการปล่อย
กาซเรือนกระจกลงโดยเฉลี่ยร้อยละ ๕
ภายใน พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๕
ในพิธีสารเกียวโต

อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยความหลากหลาย
ทางชีวภาพ [CBD] อนุรักษ์ความหลากหลาย
ของชนิดพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต และเพื่อให้เกิด
การแบ่งปันผลตอบแทนอย่างเป็นธรรม
และเท่าเทียมกัน

อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ
ซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้จะ
สูญพันธุ์หรือไซเตส [CITES])
เพื่อป้องกันการสูญพันธุ์
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องค์กรด้านสิ่งแวดล้อมในไทย
มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
แหล่งศึกษาวิจัยองค์ความรู้ด้าน
สิ่งแวดล้อม
มู ล นิ ธิ โ ลกสี เ ขี ย ว
พัฒนาจิตส�านึกและ
พฤติกรรมของมนุษย์
ต่อสิ่งแวดล้อม

มูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษา
เพื่อการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน (ประเทศไทย)
[FEED] อนุรักษ์ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน
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มูลนิธิสืบนาคะเสถียร
รณรงค์ให้มีการรักษาป่า
อนุรักษ์ และเผยแพร่ความรู้
มูลนิธิช้างแห่งประเทศไทย
ถ่ายทอดปัญหาและวิธีการ
ช่วยเหลือช้าง
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มาตรา ๕๐ (๘)

กฎหมายสิ่งแวดล้อม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้กําหนดบทบัญญัติ
ที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

มาตรา ๗๒

มาตรา ๕๗ (๒)

อนุ รั ก ษ์ คุ ้ ม ครอง บ� า รุ ง รั ก ษา ฟื  น ฟู บริ ห าร
จัดการ และใช้หรือจัดให้มีการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติ สิง่ แวดล้อม ความหลากหลาย
ทางชี ว ภาพ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ อ ย่ า งสมดุ ล และ
ยั่งยืน โดยต้องให้ประชาชนและชุมชนในท้องถิ่น
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งมี ส ่ ว นร่ ว มด� า เนิ น การและได้ รั บ
ประโยชน์ จ ากการด� า เนิ น การดั ง กล่ า วด้ ว ย
ตามที่กฎหมายบัญญัติ

มาตราที่ ๔๓ (๒)

จัดการบ�ารุงรักษา และใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติ สิง่ แวดล้อม
และความหลากหลายทางชีวภาพ
อย่างสมดุลและยั่งยืนตามวิธีการที่
กฎหมายบัญญัติ

มาตรา ๕๘
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ร่ ว มมื อ และสนั บ สนุ น การอนุ รั ก ษ์ แ ละ
คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ
ความหลากหลายทางชี ว ภาพ รวมทั้ ง
มรดกทางวัฒนธรรม

รัฐพึงด�าเนินการเกีย่ วกับทีด่ นิ ทรัพยากรน�า้ และพลังงาน
ดังต่อไปนี้
(๑) วางแผนการใช้ที่ดินของประเทศให้เหมาะสมกับ
สภาพของพื้นที่และศักยภาพของที่ดินตามหลักการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน
(๒) จัดให้มีการวางผังเมืองทุกระดับและบังคับการให้
เป็นไปตามผังเมืองอย่างมีประสิทธิภาพรวมตลอดทัง้
พัฒนาเมืองให้มีความเจริญโดยสอดคล้องกับความ
ต้องการของประชาชนในพื้นที่
(๓) จัดให้มีมาตรการกระจายการถือครองที่ดินเพื่อให้
ประชาชนสามารถมี ที่ ท� า กิ น ได้ อ ย่ า งทั่ ว ถึ ง และ
เป็นธรรม
(๔) จั ด ให้ มี ท รั พ ยากรน�้ า ที่ มี คุ ณ ภาพและเพี ย งพอ
ต่อการอุปโภคบริโภคของประชาชน รวมทั้งการ
ประกอบเกษตรกรรม อุตสาหกรรมและการอื่น
(๕) ส่งเสริมการอนุรกั ษ์พลังงานและการใช้พลังงานอย่าง
คุม้ ค่า รวมทัง้ พัฒนา และสนับสนุนให้มกี ารผลิตและ
การใช้พลังงานทางเลือกเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง
ด้านพลังงานอย่างยั่งยืน

การด� า เนิ น การใดของรั ฐ หรื อ ที่ รั ฐ จะอนุ ญ าตให้
ผู ้ ใ ดด� า เนิ น การ ถ้ า การนั้ น อาจมี ผ ลกระทบต่อ
ทรั พ ยากรธรรมชาติ คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม สุ ข ภาพ
อนามัย คุณภาพชีวิตหรือส่วนได้เสียส�าคัญอื่นใดของ
ประชาชนหรือชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง รัฐ
ต้องด�าเนินการให้มีการศึกษาและประเมินผลกระทบ
ต่ อ คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มและสุ ข ภาพของประชาชน
หรือชุมชน และการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนและชุมชนที่เกี่ยวข้องก่อน
เพื่อน�ามาประกอบการพิจารณาด�าเนินการหรืออนุญาต
ตามที่กฎหมายบัญญัติ
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พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕

พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑

เป็นกฎหมายที่ก�ำหนดให้มีคณะกรรมการ
สิง่ แวดล้อมแห่งชาติ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน
จัดตั้งกองทุนสิ่งแวดล้อม การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม
การควบคุมมลพิษ มาตรการส่งเสริม ความรับผิด
ทางแพ่งซึ่งเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งก�ำเนิด
มลพิษต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือค่า
เสียหาย และบทก�ำหนดโทษผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามค�ำสั่ง

เป็ น กฎหมายเกี่ ย วกั บ การจั ด ท� ำ รายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้สอดคล้องกับ
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๕๘ และมาตรา ๒๗๘

๑

๒

พระราชบัญญัติรักษาความสะอาด
และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
พ.ศ. ๒๕๓๕

พระราชบัญญัติรักษาความสะอาด
และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐

เ ป ็ น ก ฎ ห ม า ย ที่ ก� ำ ห น ด ก า ร รั ก ษ า
ความสะอาด การดู แ ลรั ก ษาต้ น ไม้ การห้ า มทิ้ ง
สิ่งปฏิกูลมูลฝอยในที่สาธารณะและสถานสาธารณะ
การรั ก ษาความเป็ น ระเบี ย บเรี ย บร้ อ ยโดยทั่ ว ไป
และบทก�ำหนดโทษผู้ที่ฝ่าฝืน

เป็นกฎหมายทีใ่ ห้อำ� นาจราชการส่วนท้องถิน่
ในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยและก�ำหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมการให้บริการ รวมทัง้ ก�ำหนดให้ราชการ
ส่วนท้องถิน่ มีอำ� นาจน�ำสิง่ ปฏิกลู และมูลฝอยทีจ่ ดั เก็บ
ได้ไปใช้ประโยชน์หรือหาประโยชน์ได้
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สตั วป์ ่าสงวน

พระราชบัญญัติที่คุ้มครองและอนุรักษ์สัตว์ป่าทุกชนิด
๑. พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า
พ.ศ. ๒๕๓๕
๒. พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
๓. พระราชบัญญัติสงวนและ
คุ้มครองสัตว์ป่า (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๕๗

สมเสร็จ

สัตว์ป่าคุ้มครอง
๑. สัตว์ป่าคุ้มครอง

ไกฟา

มีอยู่ ๑๕ ชนิด ได้แก่ นกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธร
แรด กระซู่ กูปรีหรือโคไพร ควายป่า ละองหรือละมั่ง
สมันหรือ เนื้อสมัน เลียงผา หรือเยือง หรือกูร�า หรือโคร�า
กวางผา นกแต้วแร้วท้องด�า นกกระเรียน
แมวลายหินอ่อน สมเสร็จ เก้งหม้อ
และพะยูนหรือหมูน�้า โดยสัตว์ป่าสงวนห้ามล่า
และห้ามมีไว้ในครอบครอง

สัตว์ป่าคุ้มครอง มี ๗ ประเภท ได้แก่ ๑) สัตว์ป่าจ�าพวก
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม จ�านวน ๒๐๒ ชนิด ๒) สัตว์ป่าจ�าพวกนก
จ�านวน ๙๕๒ ชนิด ๓) สัตว์ป่าจ�าพวกสัตว์เลื้อนคลาน จ�านวน ๙๒ ชนิด
๔) สัตว์ป่าจ�าพวกสัตว์สะเทินน�้าสะเทินบก จ�านวน ๑๒ ชนิด
๕) สัตว์ป่าไม่มีกระดูกสันหลัง : แมลง จ�านวน ๒๐ ชนิด
๖) สัตว์ป่าจ�าพวกปลา จ�านวน ๒๖ ชนิด ๗) สัตว์ป่าไม่มีกระดูกสันหลังอื่นๆ
จ�านวน ๑๒ ชนิด รวมทั้งสิ้น ๑,๓๑๖ ชนิด

๒. สัตว์ป่าคุ้มตรองชนิดที่เพาะพันธ์ุได้

สัตว์ป่าคุ้มครองชนิดที่เพาะพันธ์ุได้ มี ๕ ประเภท ได้แก่
๑) สัตว์ป่าจ�าพวกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม จ�านวน ๘ ชนิด ๒) สัตว์ป่า
จ�าพวกนก จ�านวน ๔๒ ชนิด ๓) สัตว์ป่าจ�าพวกสัตว์เลื้อยคลาน
จ�านวน ๗ ชนิด ๔) สัตว์ป่าจ�าพวกสัตว์สะเทินน�้าสะเทินบก
จ�านวน ๑ ชนิด ๕) สัตว์ป่าจ�าพวกปลา จ�านวน ๔ ชนิด
รวมทั้งสิ้น ๖๒ ชนิด
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การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
การพัฒนาอย่างยั่งยืน (sustainable development)

การพัฒนาอย่างยั่งยืน การพัฒนาที่ค�ำนึงถึงขีดจ�ำกัดของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสนอง
ความต้องการในปัจจุบัน โดยไม่ส่งผลเสียต่อความต้องการในอนาคต ค�ำนึงถึงความเป็นองค์รวม คือ มองว่าการจะ
ท�ำสิ่งใดต้องค�ำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดกับสิ่งอื่นๆ และค�ำนึงถึงเทคโนโลยีและองค์ความรู้ใหม่ว่าควรเป็นไปในทาง
สร้างสรรค์และเอื้อประโยชน์อย่างสอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น

เป้าหมาย ๑๗ ข้อ ของการพัฒนาที่ยั่งยืน (17 Sustainable Development Goals)

๑. ต้องไม่มีความยากจน
๒. ต้องขจัดความหิวโหย
๓. สุขภาพดีและอยู่ดีกินดี
๔. การศึกษามีคุณภาพ
๕. มีความเท่าเทียมทางเพศ
๖. น�้ำสะอาดและถูกสุขอนามัย
๗. พลังงานสะอาดและราคาไม่แพง
๘. การท�ำงานที่ดีและการเติบโต
ทางเศรษฐกิจ
๙. อุตสาหกรรม นวัตกรรม
และโครงสร้างพื้นฐาน

๑๐. ลดความไม่เสมอภาค
๑๑. เมืองและชุมชนที่ยั่งยืน
๑๒. การบริโภคและการผลิต
ที่มีความรับผิดชอบ
๑๓. การกระท�ำของสภาพภูมิอากาศ
๑๔. ชีวิตใต้น�้ำ
๑๕. ชีวิตบนบก
๑๖. ความสงบ ความยุติธรรม
และสถาบันที่เข้มแข็ง
๑๗. ความร่วมมือกันเพื่อบรรลุเป้าหมาย

มาตรการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทางตรงและทางอ้อม)

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน หมายถึง การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและ
การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างฉลาด ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อคนจ�ำนวนมากที่สุด และเป็นระยะเวลายาวนานที่สุด
สงวนรักษาไว้ไม่ให้น�ำมาใช้อย่างฟุ่มเฟือย
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มาตรการในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ทางตรง

• การถนอมรั ก ษา (preservation) เพื่ อ ให้ น� า ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อมไปใช้ให้ได้นานขึ้น เช่น การสร้างฝายน�้าล้น สร้างเขื่อน ขุดบ่อ ขุดสระ การท�า
อาหารแช่แข็ง การตากแห้ง การก�าหนดเขตป่าสงวน หรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
• การบูรณะ (restoration) เพื่อพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มี
สภาพดีขึ้น สามารถน�ามาใช้ประโยชน์ได้ เช่น การก�าจัดน�้าเสีย การแก้ไขปัญหาดินหรือ
ป่าเสื่อมโทรม การบูรณะสาธารณสถาน
• การปรับปรุง (improvement) เพื่อให้สามารถน�าทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมที่ใช้ประโยชน์ไม่ได้หรือใช้ประโยชน์ได้น้อยมาใช้ประโยชน์ให้มากกว่าเดิม เช่น
การปรับปรุงพื้นที่ดินเปรี้ยว ดินเค็ม ดินเหนียว หรือดินพรุ ให้สามารถใช้ในการเพาะปลูก
หรือเลี้ยงสัตว์
• การนําทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วกลับมาใช้ซํ้า (reuse) เช่น น�ากระดาษที่ใช้
แล้วกลับมาใช้ซ�้า ใช้กระดาษทั้ง ๒ หน้า
• การแปรสภาพแล้วนํากลับมาใช้ใหม่ (recycle) เช่น การน�ากระดาษที่ใช้แล้วมา
แปรรูปแล้วน�ามาใช้ใหม่
• การใช้ให้น้อยลง (reduce) เช่น ใช้สินค้าที่มีการบรรจุหีบห่อน้อยชิ้นจะเป็นการ
ลดขยะ
• กําหนดมาตรฐานสี สัญลักษณ์ และขนาดของถังขยะ ให้เอื้อต่อการเก็บขยะ
อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับการแปรสภาพแล้วน�ากลับมาใช้ใหม่
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ภูมิศาสตร์

ทางอ้อม

• ให้ ก ารศึ ก ษาแก่ ป ระชาชน เรื่ อ งการอนุ รั ก ษ์ แ ละจั ด การทรั พ ยากร
ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
• การจัดตัง้ ชมรมหรือสมาคมอนุรกั ษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เพือ่ ช่วยภาค
รัฐในการส่งเสริมป้องกัน และบ�ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
• การออกกฎหมายควบคุมและการบังคับใช้กฎหมาย เพือ่ ให้เกิดความระมัดระวัง
ในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
• การประชาสัมพันธ์ เพือ่ ให้เกิดความตระหนักและสนใจในการอนุรกั ษ์และจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
• การรณรงค์ จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ประชาชนสนใจและเข้ามามีสว่ นร่วมกับชุมชน
ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
• การจัดตั้งหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อท�าหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงาน
ต่างๆ และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการด�าเนินการอย่างอิสระในการอนุรักษ์และจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น กรมควบคุมมลพิษ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ
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