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                                                 มนุษย กับ ปญหาส่ิงแวดลอม

                                                                              โดย  รองศาสตราจารย ประวิตร ชูศิลป
                                                                           สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม
                                                   --------------------------------------------------

                  โดยท่ีผูเขียนเองตองมีสวนรวมในการจัดประชุมสัมมนาเก่ียวกับเร่ืองส่ิงแวดลอม และการ
ไดรับเชิญใหเปนผูบรรยายพิเศษในการเปดประชุมสัมมนาทางวิชาการท่ีเก่ียวกับเร่ืองปญหาสิ่งแวด
ลอมอยูหลายคร้ัง  รวมท้ังโดยความสนใจสวนตัว  ก็ชอบเร่ืองตนไมใบหญา แมนํ้ า ทะเล ปา ภูเขา อยู
มาก    ในวันหน่ึงเม่ือปลายป 2518 หรือประมาณ 23 ปมาแลวขณะปฏิบัติราชการเปนผูชํ านาญการ
สาขาวิชาเคมีท่ี สสวท. ไดมีโอกาสฟงการบรรยายพิเศษในเรื่องปญหาสิ่งแวดลอมซึ่ง สสวท. ไดจัดข้ึน
สํ าหรับเฉพาะผูปฏิบัติงานของสถาบันโดยไดเชิญทาน รศ.ดร. นาท ตัณฑวิรุฬห  สังกัดมหาวิทยาลัย
มหิดล ซ่ึงเปนวิศวกรไฟฟาแตมีความสนใจในเร่ืองปญหาส่ิงแวดลอมมาเปนวิทยากร  ไดมีสวนชวยให
เกิดความกระจางชัดในเชิงระบบ ท่ีเห็นความเช่ือมโยง เก่ียวพันกันระหวางปจจัยท่ีเปนตนเหต ุ กับผล
ท่ีเกิดข้ึนตามมา  หรือปญหาสิง่แวดลอมท้ังหลายไดอยางดีดวยการเสนอ แบบจํ าลอง (Model) ที่งาย
ผูเขียนสามารถจดจํ าไดจนถึงบัดน้ี  จึงใครขอนํ ามาเขียนไวเพ่ือใหทุกทานท่ีมีความรูจะไดลองคิด
ไตรตรอง และพิจารณาดูใหเกิดปญญา เปนการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันวาจะมีแบบจ ําลองอะไรใหม
ๆ  ท่ีใชไดดีกวาอีกหรือไม  เพราะในปจจุบัน ปญหาส่ิงแวดลอมน้ัน ไมไดเปนปญหาเฉพาะของคน
ชาติใดชาติหน่ึง แตเปนปญหาของพลโลกและเก่ียวพันกับความอยูรอดของมนุษยชาติตอไปดวย จึงจํ า
เปนอยางย่ิงท่ีครู อาจารย และผูสนใจตองทํ าความกระจางชัดถึงปจจัย ตัวแปรตาง ๆ ท่ีเก่ียวของวา
ส่ิงใดเปนเหตุ เปนผล  เกิดกอนหรือภายหลังกันอยางไร    เพื่อใหเกิดความเขาใจในเชิงระบบโลก
(Global system) และไดมีสวนรวมนํ าไปใชสรางจิตส ํานึกในการท่ีจะอนุรักษ ดูแลส่ิงแวดลอมแกเยาว
ชนตอไป  ทานวิทยากร ดร. นาท ตัณฑวิรุฬห  (ผูลวงลับไปแลว) ไดใชแบบจํ าลองประกอบคํ าอธิบาย
ในวันน้ัน ดังรูป

                บริเวณผิวโลก ท่ีเรียกวา ชีวมณฑล (Biosphere หรือ Ecosphere)น้ัน ก็คือ บริเวณที่สิ่งที่มีชีวิต
ท้ังหลายอาศัยอยูได   ซึ่งอาจอยูลึกลงไปใตผิวโลก หรือสูงขึ้นไปจากผิวโลก ไดที่ระยะจ ํากัดหน่ึงเทาน้ัน
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การเพิ่มของประชากร (Population growth)  และ ความเจริญกาวหนาทางเศรษฐกิจและ
เทคโนโลยี (Economic and technological advancement) ปจจัยทั้งสองนี้   มีเครื่องหมายลูกศรชี้เขา
ถือเปนตนเหตุสํ าคัญแหงปญหา       ทํ าใหเกิดผลตามมา 2 ประการ    ดังท่ีมีเคร่ืองหมายลูกศรช้ีออก
คือ

ทํ าให ทรัพยากรหมดส้ินไป (Resource depletion)  กับ การเกิดมลภาวะ (Pollution) ท้ังหลาย
เชน   เกิดสภาพดิน  น้ํ า  อากาศเสียและเปนพิษ  ทัศนียภาพเสียไป  เสียงอึกทึก  เปนตน
                การเพิ่มของประชากร (Population growth) ถือเปนตนเหตุหลักแหงปญหา    โดยเฉพาะ
การเพิ่มจ ํานวนแบบกาวหนา(Exponential growth)   ส่ิงท่ีมีชีวิตบนโลกน้ี เร่ิมเกิดมีข้ึนมาบนโลก เมื่อ
ประมาณ 3,000 ลานป มาแลว (โลก  มีอายุประมาณ 4,600 ลานป)   แต มนุษย (Homo sapiens)  เพิ่ง
จะเกิดมีข้ึนในโลก  เมือ่ประมาณหน่ึงแสนหาหมื่นปมาแลวเทาน้ัน    และไดทวีจ ํานวนเพิ่มมากขึ้น ๆ
และอายุเฉล่ียยืนยาวข้ึน   จนในปจจุบันน้ี โลกมปีระชากรมากถึงประมาณ 6,000 ลานคนแลว   ดัง
กรณีประชากรของประเทศไทย เมื่อเริ่มแรกสมัยกรุงรัตนโกสินทร พ.ศ. 2325 หรือเมื่อ 216 ปมานั้น
ประเทศไทยมีประชากรประมาณ 5 ลานคนเทาน้ัน  แลวเพิ่มขึ้นเปน 8.3 ลานคนในป พ.ศ. 2453 (ซึ่ง
เปนปท่ีมีการทํ าสํ ามะโนประชากรคร้ังแรกของประเทศไทย),    17.4  ลานคนในป 2490,   34.4 ลานคน
ในป 2513  และ 61.143 ลานคนเม่ือวันท่ี 1 กรกฎาคม 2541  ดวยอัตรารอยละของการเพ่ิมประชากร
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โดยเฉล่ียตอป(Average annual growth rate, % )  ที่เคยสูงสุดถึงรอยละ 3.2 ในป 2503 เปนรอยละ 1.2
ในป 2541   ในอัตราการเพิ่มดังกลาวนี้ประชากรของไทยจะเพิ่มจ ํานวนมากขึ้นประมาณปละเจ็ดแสน
หาหม่ืนคน            หรือถาพิจารณาจากขอมูลจํ านวนประชากรของท้ังโลก ก็จะมีลักษณะคลายกัน  ดัง
เชน  ในป 2493 หรือเมื่อ 48 ปมาแลวนั้น โลกมีประชากร 2,556 ลานคน   แลวเพิ่มขึ้นเปน 3860.8 ลาน
คนในป 2515  และเปน 5,846.9 ลานคนในป 2540  โดยเฉลี่ยแลวประชากรโลกจะมีจ ํานวนเพิ่มขึ้นจาก
เดิม 75 ลานคนตอป    จํ านวนคนท่ีเพ่ิมมากข้ึนดังกลาวน้ี  ทํ าใหมีความตองการบริโภคในปจจัยส่ีมาก
ขึ้น   ตองการใช หรือไปบุกรุกทํ าลายทรัพยากรธรรมชาติมากข้ึน  สรางมลภาวะมากขึ้น  ตามปกติโดย
ธรรมชาตินั้น  ส่ิงมีชีวิตอ่ืน ๆ จะไมมีขยะ  มนุษยเทานั้นที่สรางขยะขึ้นมา   ย่ิงถาประชากรท่ีมีมากข้ึน
นั้นมีคุณภาพไมด ี เชน  เปนคนไมมีศีลมีธรรม  เปนคนเห็นแกตัว    มักงาย  ไมเอ้ือเฟอตอเพ่ือนมนุษย
ไมเคารพสิทธิของผูอื่น  ไมมีวินัยในตนเอง  เปนตน  ก็จะทํ าใหเกิดปญหา  ความไมสงบ  สับสนวุนวาย
ตาง ๆ ไดอยางมากมาย   จนมีความตองการที่จะก ําหนดนโยบาย ควบคุมใหมีการเพิ่มจ ํานวนของ
ประชากรเปน ศูนย ท่ีเรียกวา  Zero population growth (ZPG)    หรือลดจ ํานวนลงจากเดิมท่ีเรียกวา
Negative population growth (NPG) ข้ึนมาแลวในบางประเทศ     การเพิ่มจ ํานวนของประชากร จึงมีผล
ท้ังการทํ าให ทรัพยากรหมดส้ินไป  และการสราง มลภาวะมากข้ึน
                ความเจริญกาวหนาทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยี (Economic and technological
advancement)   เปนตนเหตุส ําคัญอีกประการหน่ึงท่ีเรงใหเกิดปญหาคือ ผลท้ังสองประการ  (ท่ีมเีคร่ือง
หมายลูกศรช้ีออก) ตามมามากขึ้นไปอีก    มนุษยเริ่มรูจักทํ าเกษตรกรรม เมื่อประมาณหนึ่งหมื่นปมา
แลวน้ีเอง ท่ีเรียกวา ยุคปฏิวัติเกษตรกรรม    ซ่ึงก็ยังคงสามารถอยูกลมกลืนไปกับธรรมชาติ ไมได
สรางปญหาใหแกส่ิงมีชีวิตอ่ืน ๆ หรือแกสิ่งแวดลอมจนทํ าใหสมดุลธรรมชาติเสียไปแตประการใด  ครั้น
มาถึง  ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม ท่ีมีการเรงผลิตสินคาบริโภคและอุปโภค เพื่อการคาขาย   เพื่อความม่ัง
ค่ัง     และสนองความตองการอันมีอยูอยางไมจํ ากัดของมนุษย เปนอุตสาหกรรม ทํ าใหมีการรุกรานส่ิง
แวดลอมและใชทรัพยากรธรรมชาติอยางมากมาย ทรัพยากรชนิดท่ีเกิดใหมได (Renewable) ก็โตไมทัน
ใช หรืออาจสูญพันธุไปเลยก็ม ี  เชน   พืช พันธุไม  และสัตวตาง ๆ  เปนตน    สวนพวกทรัพยากรที่เกิด
ใหมไมได(Non-renewable)   เชน   น้ํ ามันดิบ  แรธาตุ   ตาง ๆ    ก็คอย ๆ หมดสิ้นไปจากโลก    ในชวง
ชีวิตของเราก็มีตัวอยางใหเห็นหลายกรณ ี  เชน  การสงแรดีบุก  ไมสัก  ออกไปขายยังตางประเทศเพื่อ
นํ าเงินตรามาพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนาทันสมัย   ก็จะมีความพยายามสงออกใหไดปริมาณเพิ่ม
มากข้ึน ๆ ในแตละปตอเน่ืองกันไป   จนในวันหน่ึงทรัพยากรดังกลาว  หรืออีกหลายอยางท่ีเรามีอยู ก็
รอยหรอหมดไป   ความกาวหนาทางเทคโนโลยี หรือการนํ าเทคโนโลยีท่ีมนุษยพยายามคิดคน
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พัฒนาขึ้น มาใชก็เปนตัวเรงใหทรัพยากรธรรมชาติถูกใช  ทํ าลายไปมากเร็วข้ึน   และยังกอใหเกิดมล
พิษตามมาไมมากก็นอย ตัวอยางเชน คนในสมัยโบราณมีความสามารถที่จะถางท ําลายปาไดวันละ
อาจไมถึงหนึ่งไรเทานั้น  คร้ันเม่ือมีรถแทรกเตอร   เคร่ืองผอนแรง    และเล่ือยยนตชวย   ก็จะสามารถ
กระทํ าไดรวดเร็วข้ึนหลาย สิบเทา       หรือการจับปลาในสมัยกอน ๆ  อาจจับไดวันละไมมากนัก  แต
เมื่อมีการใชเคร่ืองมือและเทคโนโลยีมาชวย  ปลาก็แทบจะไมเหลือแลว        กรณีปลาบึกก็เปนตัวอยาง
หน่ึงที่มีโอกาสจะสูญพันธุ
ไปไดมาก    ถึงแมจะมีการนํ าเทคโนโลยีเพาะเล้ียงสัตวน้ํ ามาชวยในการเพิ่มผลผลิต ก็จะไปมีผล
กระทบกับการทํ าลายพ้ืนท่ีปาชายเลน และทํ าใหเกิดน้ํ าเสีย ดินเสียข้ึน บางครั้งจึงอาจไมคุมคากับผล
เสยีท่ีสวนรวมไดรับ          การผลิตน้ํ าตาลทรายเพ่ือสงเปนสินคาออกใหไดมากข้ึน ๆ  ตามความเติบโต
หรือความเจริญกาวหนาทางเศรษฐกิจ ก็เปนอีกตัวอยางหน่ึง  เพราะตองเพิ่มพื้นที่เพาะปลูกออยให
มากข้ึน  ก็จะไปรุกพื้นที่ปา ทํ าเปนไรออย   และจํ าเปนจะตองมีโรงงานทํ าน้ํ าตาลทราย หลาย ๆ โรงต้ัง
บนฝงแมนํ้ า  ก็จะทํ าใหเกิดเขมา และฝุนละอองในอากาศ  เปนมลภาวะมากขึ้น        แมน้ํ าหรือแหลง
น้ํ าท่ีเคยสามารถปรับสมดุลจากการท้ิงระบายของเสียของโรงงานท่ีมีอยูเพียงหน่ึงโรงได  ก็จะไม
สามารถทนทานไดอีกตอไป  เกิดเปนมลภาวะทั้งทางอากาศและนํ ้าเนาเสียข้ึน    จึงอาจกลาวไดวา
ความเจริญกาวหนาทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีน้ัน สงเสริมใหมนุษยเปนนักบริโภคนิยมหรือวัตถุนิยม
มากข้ึน    จะเห็นไดชัดเจนวา ประชากรในประเทศที่เจริญหรือพัฒนาแลว(อาจเปนความเจริญทางวัตถุ
เทาน้ัน) จะมีความตองการใชพลงังานตอคนตอวัน มากกวาประชากรในประเทศท่ีดอยพัฒนากวา
รวมท้ังความตองการบริโภค หรือใชทรัพยากรธรรมชาติ ของคนในประเทศท่ีเรียกวาเจริญแลว  ก็จะ
มากกวาคนในประเทศอ่ืน ๆ     เมื่อมีความตองการใชพลังงาน (ท่ีสํ าคัญคือ พลังงานไฟฟา) มากข้ึน   ก็
จํ าเปนตองสรางโรงงานผลิตไฟฟามากโรงขึ้น   ผลเสียท่ีตามมาก็คือ   ถานหิน  หรือแกส ท่ีจะขุดนํ ามา
ใชเปนเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟา  ก็จะหมดไป รวมทั้งทํ าใหมีมลภาวะเกิดมากขึ้น    ดังตัวอยางกรณีท่ี
เกิดข้ึนแลวท่ี อ.แมเมาะ จ.ลํ าปาง    ดังน้ัน ความเจริญกาวหนาทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยี จึงถือเปน
ตัวเรงใหเกิดการใช  หรือทํ าลายทรัพยากรใหหมดส้ินไปเร็วข้ึน  และกอใหเกิดมลภาวะทั้งหลายตามมา
                    กรณ ีปรากฏการณภาวะเรือนกระจก (Greenhouse effect )       และปรากฏการณชั้น
โอโซน
ถูกทํ าลาย (Ozone depletion  หรือ  Ozone layer destroying)    ท่ีชาวโลกเราประสบอยูในปจจุบัน ก็
เปนเพียงบางตัวอยางของมลภาวะเทาน้ันท่ีเกิดข้ึนจากตนเหตุสองประการคือ การเพิ่มของจํ านวน
ประชากรโลก  และความเจริญกาวหนาทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยี ที่เกินพอดี  ถือเปนผลการ
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กระทํ าของมนุษย ดังไดกลาวมาและอยูท่ีปลายเหตุแลว     การแกไขปญหามลภาวะ น้ํ าเสีย  ดินเสีย
หรืออากาศเสีย จึงเปนเพียงการซอมแซม บูรณะระบบนิเวศไดอยางช่ัวคราวเทาน้ัน    มนุษย จึงควร
พัฒนาและปรับปรุงตัวเองใหสามารถอยูอาศัยกลมกลืนไปกับธรรมชาติ ส่ิงแวดลอมอ่ืน ๆ อยางฉัน
เพื่อนรวมโลก  มากกวาท่ีจะคิดวา มนุษยเราเกงกวาใคร จะตองอยูอยางเปนนาย ไดเปรียบหรือเอา
เปรียบธรรมชาติ ส่ิงแวดลอมอ่ืน ๆ ใหได    จึงจะเปนแนวทางการพัฒนาท่ีย่ังยืนกวาท่ีเคยเปนมา
ในขณะน้ีเปนท่ีแนชัดมากข้ึนแลววา ยอมจะเปนไปไมไดแน ท่ีระบบโลก ท่ีเราอาศัยอยูน้ี จะ
สามารถรองรับประชากรท่ีเพ่ิมมากข้ึน ๆ แบบไมจํ ากัดจํ านวน   หรือรองรับการนํ าเทคโนโลยีมาใชใน
การผลิตหรืออํ านวยความสะดวกสบาย (เพื่อความเจริญกาวหนา)แบบไมจํ ากัด  ท่ีอาจเรียกวา  เจริญ
เติบโตแบบไมจํ ากัด (Infinite growth) ไดอีกตอ ๆ ไปแลว    เพราะโลกท่ีเราอาศัยอยูน้ี เปนระบบ
จ ํากัด(Finite world)      การควบคุมหรือชะลอจ ํานวนประชากรไมใหมีจ ํานวนมากจนเกินไป  และการ
พัฒนาคุณภาพของมนุษยใหเจริญงอกงามครบสมบูรณทุกดานโดยเฉพาะดานจิตใจใหไดประชากรท่ีมี
คุณภาพดี   ที่รูจักจ ํากัดความตองการของตนเอง    จึงเปนเรื่องส ําคัญย่ิง ท่ีตองทํ ากอนใหจงได
ปญหาทั้งหลายจะเบาบางลง
                    เมื่อพิจารณาจากปจจัยทั้งสวนที่เปนเหต ุและเปนผลทั้ง 4 ประการดังกลาว คือ   การเพิ่ม
ของประชากร (Population growth)   ความเจริญกาวหนาทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยี (Economic &
Technological advancement)      การหมดส้ินไปของทรัพยากร (Resource depletion)   และการเกิดมล
ภาวะ (Pollution) แลว   จะเห็นไดวา ลวนเปน ปญหายุงยาก ซับซอนท่ีชาวโลกปจจุบันก ําลังประสบอยู
และจะมีผลไปถึงความอยูรอดปลอดภัยของมนุษยชาติตอไปดวย เชน การท่ีจะควบคุมจํ านวนประชา
กรใหพอดี  การพัฒนาคนในทุก ๆ ประเทศใหมีคุณภาพจะท ําใหไดอยางไร  ก็เปนปญหาท่ีหนักมาก
เทคโนโลยีหลายอยางเมื่อน ํามาใช  คนสวนหนึ่งไดรับประโยชน   แตมีคนอีกสวนหน่ึงเสียประโยชน
เชนนี้จะมีการจัดการอยางไร เปนตน    จึงกลาวไดวา เร่ืองทั้งหมดนี ้ ก็คือเร่ืองของ ปญหาสิ่งแวด
ลอม (Environmental problems)  น่ันเอง
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เอกสารที่ใชอางอิงถึง

1. ปาฐกถา “ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรฯ ”  คร้ังท่ี 3   เร่ือง “ การศึกษาไทยในยุคโลกาภิวัตน : เสริม
สรางสมรรถนะไทยในประชาคมโลก   กาวม่ันทันโลก ”    โดย ศ. ดร. สิปปนนท เกตุทัต   เมื่อ
วันท่ี 1 กุมภาพันธ 2538    เวลา  14:00 น.   ณ หองประชุมสารนิเทศ  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

2.   ปาฐกถาเร่ือง  “ Ecologist and Engineers – Friends or Foes ”  โดย  ดร. นาท ตัณฑวิรุฬห
เมื่อ
      วันท่ี  22 สิงหาคม  2518   ในการประชุมใหญทางวิชาการ  วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย
3.   รายงาน  การประชุมวิชาการประชากรศาสตรแหงชาติ 2540   โดย สมาคมนักประชากรไทย    
      เม่ือวันท่ี  20-21 พฤศจิกายน 2540   พิมพครั้งที ่ 3  โรงพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2540, 393
หนา

                                                --------------------------------------------------------
                                                                                                                          17  พฤศจิกายน  2541


	àÍ¡ÊÒÃ·ÕèãªéÍéÒ§ÍÔ§¶Ö§

