มนุษย กับ ปญหาสิง่ แวดลอม
โดย รองศาสตราจารย ประวิตร ชูศลิ ป
สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม
-------------------------------------------------โดยที่ผูเขียนเองตองมีสว นรวมในการจัดประชุมสัมมนาเกีย่ วกับเรือ่ งสิง่ แวดลอม และการ
ไดรับเชิญใหเปนผูบรรยายพิเศษในการเปดประชุมสัมมนาทางวิชาการที่เกี่ยวกับเรื่องปญหาสิ่งแวด
ลอมอยูห ลายครัง้ รวมทั้งโดยความสนใจสวนตัว ก็ชอบเรือ่ งตนไมใบหญา แมนํ้า ทะเล ปา ภูเขา อยู
มาก ในวันหนึง่ เมือ่ ปลายป 2518 หรือประมาณ 23 ปมาแลวขณะปฏิบตั ริ าชการเปนผูช ํานาญการ
สาขาวิชาเคมีท่ี สสวท. ไดมีโอกาสฟงการบรรยายพิเศษในเรื่องปญหาสิ่งแวดลอมซึ่ง สสวท. ไดจดั ขึน้
ุ ห สังกัดมหาวิทยาลัย
สําหรับเฉพาะผูป ฏิบตั งิ านของสถาบันโดยไดเชิญทาน รศ.ดร. นาท ตัณฑวิรฬ
มหิดล ซึ่งเปนวิศวกรไฟฟาแตมคี วามสนใจในเรือ่ งปญหาสิง่ แวดลอมมาเปนวิทยากร ไดมีสวนชวยให
เกิดความกระจางชัดในเชิงระบบ ที่เห็นความเชือ่ มโยง เกี่ยวพันกันระหวางปจจัยทีเ่ ปนตนเหตุ กับผล
ที่เกิดขึน้ ตามมา หรือปญหาสิง่ แวดลอมทัง้ หลายไดอยางดีดว ยการเสนอ แบบจําลอง (Model) ที่งาย
ผูเขียนสามารถจดจําไดจนถึงบัดนี้
จึงใครขอนํามาเขียนไวเพือ่ ใหทกุ ทานทีม่ คี วามรูจ ะไดลองคิด
ไตรตรอง และพิจารณาดูใหเกิดปญญา เปนการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันวาจะมีแบบจําลองอะไรใหม
ๆ ที่ใชไดดกี วาอีกหรือไม เพราะในปจจุบนั ปญหาสิง่ แวดลอมนัน้ ไมไดเปนปญหาเฉพาะของคน
ชาติใดชาติหนึง่ แตเปนปญหาของพลโลกและเกีย่ วพันกับความอยูร อดของมนุษยชาติตอ ไปดวย จึงจํา
เปนอยางยิง่ ทีค่ รู อาจารย และผูสนใจตองทําความกระจางชัดถึงปจจัย ตัวแปรตาง ๆ ที่เกีย่ วของวา
สิ่งใดเปนเหตุ เปนผล เกิดกอนหรือภายหลังกันอยางไร
เพื่อใหเกิดความเขาใจในเชิงระบบโลก
(Global system) และไดมีสวนรวมนําไปใชสรางจิตสํานึกในการทีจ่ ะอนุรกั ษ ดูแลสิง่ แวดลอมแกเยาว
ุ ห (ผูลวงลับไปแลว) ไดใชแบบจําลองประกอบคําอธิบาย
ชนตอไป ทานวิทยากร ดร. นาท ตัณฑวิรฬ
ในวันนัน้ ดังรูป
บริเวณผิวโลก ที่เรียกวา ชีวมณฑล (Biosphere หรือ Ecosphere)นัน้ ก็คอื บริเวณที่สิ่งที่มีชีวิต
ทั้งหลายอาศัยอยูไ ด ซึ่งอาจอยูลึกลงไปใตผิวโลก หรือสูงขึ้นไปจากผิวโลก ไดที่ระยะจํากัดหนึง่ เทานัน้
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การเพิ่มของประชากร (Population growth) และ ความเจริญกาวหนาทางเศรษฐกิจและ
เทคโนโลยี (Economic and technological advancement) ปจจัยทั้งสองนี้ มีเครื่องหมายลูกศรชี้เขา
ถือเปนตนเหตุสําคัญแหงปญหา
คือ

ทําใหเกิดผลตามมา 2 ประการ ดังที่มีเครือ่ งหมายลูกศรชีอ้ อก

้ ไป (Resource depletion) กับ การเกิดมลภาวะ (Pollution) ทั้งหลาย
ทําให ทรัพยากรหมดสิน
เชน เกิดสภาพดิน นํ้า อากาศเสียและเปนพิษ ทัศนียภาพเสียไป เสียงอึกทึก เปนตน
การเพิ่มของประชากร (Population growth) ถือเปนตนเหตุหลักแหงปญหา โดยเฉพาะ
การเพิ่มจํานวนแบบกาวหนา(Exponential growth) สิ่งทีม่ ชี วี ติ บนโลกนี้ เริ่มเกิดมีขน้ึ มาบนโลก เมื่อ
ประมาณ 3,000 ลานป มาแลว (โลก มีอายุประมาณ 4,600 ลานป) แต มนุษย (Homo sapiens) เพิ่ง
จะเกิดมีขน้ึ ในโลก เมือ่ ประมาณหนึ่งแสนหาหมื่นปมาแลวเทานัน้ และไดทวีจานวนเพิ
ํ
่มมากขึ้น ๆ
และอายุเฉลีย่ ยืนยาวขึน้ จนในปจจุบนั นี้ โลกมีประชากรมากถึงประมาณ 6,000 ลานคนแลว ดัง
กรณีประชากรของประเทศไทย เมื่อเริ่มแรกสมัยกรุงรัตนโกสินทร พ.ศ. 2325 หรือเมื่อ 216 ปมานั้น
ประเทศไทยมีประชากรประมาณ 5 ลานคนเทานัน้ แลวเพิ่มขึ้นเปน 8.3 ลานคนในป พ.ศ. 2453 (ซึ่ง
เปนปทม่ี กี ารทําสํามะโนประชากรครัง้ แรกของประเทศไทย), 17.4 ลานคนในป 2490, 34.4 ลานคน
ในป 2513 และ 61.143 ลานคนเมือ่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2541 ดวยอัตรารอยละของการเพิม่ ประชากร
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โดยเฉลีย่ ตอป(Average annual growth rate, % ) ที่เคยสูงสุดถึงรอยละ 3.2 ในป 2503 เปนรอยละ 1.2
ในป 2541 ในอัตราการเพิ่มดังกลาวนี้ประชากรของไทยจะเพิ่มจํานวนมากขึ้นประมาณปละเจ็ดแสน
หาหมืน่ คน
หรือถาพิจารณาจากขอมูลจํานวนประชากรของทัง้ โลก ก็จะมีลกั ษณะคลายกัน ดัง
เชน ในป 2493 หรือเมื่อ 48 ปมาแลวนั้น โลกมีประชากร 2,556 ลานคน แลวเพิ่มขึ้นเปน 3860.8 ลาน
คนในป 2515 และเปน 5,846.9 ลานคนในป 2540 โดยเฉลี่ยแลวประชากรโลกจะมีจานวนเพิ
ํ
่มขึ้นจาก
เดิม 75 ลานคนตอป จํานวนคนทีเ่ พิม่ มากขึน้ ดังกลาวนี้ ทําใหมีความตองการบริโภคในปจจัยสีม่ าก
ขึ้น ตองการใช หรือไปบุกรุกทําลายทรัพยากรธรรมชาติมากขึน้ สรางมลภาวะมากขึ้น ตามปกติโดย
ธรรมชาตินั้น สิ่งมีชวี ติ อืน่ ๆ จะไมมีขยะ มนุษยเทานั้นที่สรางขยะขึ้นมา ยิ่งถาประชากรทีม่ มี ากขึน้
นั้นมีคุณภาพไมดี เชน เปนคนไมมีศีลมีธรรม เปนคนเห็นแกตวั มักงาย ไมเอือ้ เฟอ ตอเพือ่ นมนุษย
ไมเคารพสิทธิของผูอื่น ไมมวี นิ ยั ในตนเอง เปนตน ก็จะทําใหเกิดปญหา ความไมสงบ สับสนวุน วาย
ตาง ๆ ไดอยางมากมาย จนมีความตองการที่จะกําหนดนโยบาย ควบคุมใหมีการเพิ่มจํานวนของ
ประชากรเปน ศูนย ที่เรียกวา Zero population growth (ZPG) หรือลดจํานวนลงจากเดิมทีเ่ รียกวา
Negative population growth (NPG) ขึ้นมาแลวในบางประเทศ การเพิ่มจํานวนของประชากร จึงมีผล
้ ไป และการสราง มลภาวะมากขึน้
ทัง้ การทําให ทรัพยากรหมดสิน
ความเจริญกาวหนาทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยี (Economic and technological
advancement) เปนตนเหตุสาคั
ํ ญอีกประการหนึง่ ทีเ่ รงใหเกิดปญหาคือ ผลทั้งสองประการ (ที่มเี ครือ่ ง
หมายลูกศรชีอ้ อก) ตามมามากขึ้นไปอีก มนุษยเริ่มรูจักทําเกษตรกรรม เมื่อประมาณหนึ่งหมื่นปมา
แลวนีเ้ อง ที่เรียกวา ยุคปฏิวัติเกษตรกรรม ซึ่งก็ยังคงสามารถอยูก ลมกลืนไปกับธรรมชาติ ไมได
สรางปญหาใหแกสง่ิ มีชวี ติ อืน่ ๆ หรือแกสิ่งแวดลอมจนทําใหสมดุลธรรมชาติเสียไปแตประการใด ครั้น
มาถึง ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม ที่มีการเรงผลิตสินคาบริโภคและอุปโภค เพื่อการคาขาย เพื่อความมัง่
คัง่ และสนองความตองการอันมีอยูอ ยางไมจากั
ํ ดของมนุษย เปนอุตสาหกรรม ทําใหมกี ารรุกรานสิง่
แวดลอมและใชทรัพยากรธรรมชาติอยางมากมาย ทรัพยากรชนิดทีเ่ กิดใหมได (Renewable) ก็โตไมทนั
ใช หรืออาจสูญพันธุไปเลยก็มี เชน พืช พันธุไม และสัตวตา ง ๆ เปนตน สวนพวกทรัพยากรที่เกิด
ใหมไมได(Non-renewable) เชน นํ้ามันดิบ แรธาตุ ตาง ๆ ก็คอ ย ๆ หมดสิ้นไปจากโลก ในชวง
ชีวิตของเราก็มีตัวอยางใหเห็นหลายกรณี เชน การสงแรดบี กุ ไมสัก ออกไปขายยังตางประเทศเพื่อ
นําเงินตรามาพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนาทันสมัย ก็จะมีความพยายามสงออกใหไดปริมาณเพิ่ม
มากขึน้ ๆ ในแตละปตอ เนือ่ งกันไป จนในวันหนึง่ ทรัพยากรดังกลาว หรืออีกหลายอยางทีเ่ รามีอยู ก็
ความกาวหนาทางเทคโนโลยี หรือการนําเทคโนโลยีทม่ี นุษยพยายามคิดคน
รอยหรอหมดไป
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พัฒนาขึ้น มาใชกเ็ ปนตัวเรงใหทรัพยากรธรรมชาติถกู ใช ทําลายไปมากเร็วขึน้ และยังกอใหเกิดมล
พิษตามมาไมมากก็นอย ตัวอยางเชน คนในสมัยโบราณมีความสามารถที่จะถางทําลายปาไดวนั ละ
อาจไมถึงหนึ่งไรเทานั้น ครั้นเมือ่ มีรถแทรกเตอร เครือ่ งผอนแรง และเลือ่ ยยนตชว ย ก็จะสามารถ
กระทําไดรวดเร็วขึน้ หลาย สิบเทา
หรือการจับปลาในสมัยกอน ๆ อาจจับไดวันละไมมากนัก แต
เมื่อมีการใชเครือ่ งมือและเทคโนโลยีมาชวย ปลาก็แทบจะไมเหลือแลว กรณีปลาบึกก็เปนตัวอยาง
หนึ่งที่มีโอกาสจะสูญพันธุ
ไปไดมาก
ถึงแมจะมีการนําเทคโนโลยีเพาะเลีย้ งสัตวนามาช
้ํ
วยในการเพิ่มผลผลิต ก็จะไปมีผล
กระทบกับการทําลายพืน้ ทีป่ า ชายเลน และทําใหเกิดนํ้าเสีย ดินเสียขึน้ บางครั้งจึงอาจไมคุมคากับผล
เสียทีส่ ว นรวมไดรบั
การผลิตนํ้าตาลทรายเพือ่ สงเปนสินคาออกใหไดมากขึน้ ๆ ตามความเติบโต
หรือความเจริญกาวหนาทางเศรษฐกิจ ก็เปนอีกตัวอยางหนึง่ เพราะตองเพิ่มพื้นที่เพาะปลูกออยให
มากขึน้ ก็จะไปรุกพื้นที่ปา ทําเปนไรออ ย และจําเปนจะตองมีโรงงานทํานําตาลทราย
้
หลาย ๆ โรงตัง้
บนฝงแมนํ้า ก็จะทําใหเกิดเขมา และฝุน ละอองในอากาศ เปนมลภาวะมากขึ้น
แมนาหรื
้ํ อแหลง
นํ้าที่เคยสามารถปรับสมดุลจากการทิง้ ระบายของเสียของโรงงานทีม่ อี ยูเ พียงหนึง่ โรงได
ก็จะไม
สามารถทนทานไดอกี ตอไป เกิดเปนมลภาวะทั้งทางอากาศและนําเน
้ าเสียขึน้
จึงอาจกลาวไดวา
ความเจริญกาวหนาทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีนน้ั สงเสริมใหมนุษยเปนนักบริโภคนิยมหรือวัตถุนยิ ม
มากขึน้ จะเห็นไดชดั เจนวา ประชากรในประเทศที่เจริญหรือพัฒนาแลว(อาจเปนความเจริญทางวัตถุ
เทานัน้ ) จะมีความตองการใชพลังงานตอคนตอวัน มากกวาประชากรในประเทศทีด่ อ ยพัฒนากวา
รวมทัง้ ความตองการบริโภค หรือใชทรัพยากรธรรมชาติ ของคนในประเทศทีเ่ รียกวาเจริญแลว ก็จะ
มากกวาคนในประเทศอืน่ ๆ เมื่อมีความตองการใชพลังงาน (ที่สําคัญคือ พลังงานไฟฟา) มากขึน้ ก็
จําเปนตองสรางโรงงานผลิตไฟฟามากโรงขึ้น ผลเสียทีต่ ามมาก็คอื ถานหิน หรือแกส ที่จะขุดนํามา
ใชเปนเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟา ก็จะหมดไป รวมทั้งทําใหมีมลภาวะเกิดมากขึ้น ดังตัวอยางกรณีท่ี
เกิดขึน้ แลวที่ อ.แมเมาะ จ.ลําปาง ดังนัน้ ความเจริญกาวหนาทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยี จึงถือเปน
ตัวเรงใหเกิดการใช หรือทําลายทรัพยากรใหหมดสิน้ ไปเร็วขึน้ และกอใหเกิดมลภาวะทั้งหลายตามมา
กรณี ปรากฏการณภาวะเรือนกระจก (Greenhouse effect )
และปรากฏการณชั้น
โอโซน
ถูกทําลาย (Ozone depletion หรือ Ozone layer destroying) ที่ชาวโลกเราประสบอยูใ นปจจุบนั ก็
เปนเพียงบางตัวอยางของมลภาวะเทานั้นที่เกิดขึน้ จากตนเหตุสองประการคือ การเพิ่มของจํานวน
ประชากรโลก และความเจริญกาวหนาทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยี ที่เกินพอดี ถือเปนผลการ
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กระทําของมนุษย ดังไดกลาวมาและอยูท ป่ี ลายเหตุแลว การแกไขปญหามลภาวะ นํ้าเสีย ดินเสีย
หรืออากาศเสีย จึงเปนเพียงการซอมแซม บูรณะระบบนิเวศไดอยางชัว่ คราวเทานัน้
มนุษย จึงควร
พัฒนาและปรับปรุงตัวเองใหสามารถอยูอ าศัยกลมกลืนไปกับธรรมชาติ สิ่งแวดลอมอืน่ ๆ อยางฉัน
เพื่อนรวมโลก มากกวาทีจ่ ะคิดวา มนุษยเราเกงกวาใคร จะตองอยูอ ยางเปนนาย ไดเปรียบหรือเอา
เปรียบธรรมชาติ สิ่งแวดลอมอืน่ ๆ ใหได
จึงจะเปนแนวทางการพัฒนาทีย่ ง่ั ยืนกวาทีเ่ คยเปนมา
ในขณะนีเ้ ปนทีแ่ นชดั มากขึน้ แลววา ยอมจะเปนไปไมไดแน ทีร่ ะบบโลก ที่เราอาศัยอยูน ้ี จะ
สามารถรองรับประชากรทีเ่ พิม่ มากขึน้ ๆ แบบไมจํากัดจํานวน หรือรองรับการนําเทคโนโลยีมาใชใน
การผลิตหรืออํานวยความสะดวกสบาย (เพื่อความเจริญกาวหนา)แบบไมจํากัด ที่อาจเรียกวา เจริญ
เติบโตแบบไมจํากัด (Infinite growth) ไดอกี ตอ ๆ ไปแลว เพราะโลกทีเ่ ราอาศัยอยูน ้ี เปนระบบ
จํากัด(Finite world) การควบคุมหรือชะลอจํานวนประชากรไมใหมีจานวนมากจนเกิ
ํ
นไป และการ
พัฒนาคุณภาพของมนุษยใหเจริญงอกงามครบสมบูรณทกุ ดานโดยเฉพาะดานจิตใจใหไดประชากรทีม่ ี
คุณภาพดี ที่รูจักจํากัดความตองการของตนเอง
จึงเปนเรื่องสําคัญยิง่ ที่ตอ งทํากอนใหจงได
ปญหาทั้งหลายจะเบาบางลง
เมื่อพิจารณาจากปจจัยทั้งสวนที่เปนเหตุ และเปนผลทั้ง 4 ประการดังกลาว คือ การเพิ่ม
ของประชากร (Population growth) ความเจริญกาวหนาทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยี (Economic &
Technological advancement) การหมดสิน้ ไปของทรัพยากร (Resource depletion) และการเกิดมล
ภาวะ (Pollution) แลว จะเห็นไดวา ลวนเปน ปญหายุง ยาก ซับซอนที่ชาวโลกปจจุบันกําลังประสบอยู
และจะมีผลไปถึงความอยูร อดปลอดภัยของมนุษยชาติตอ ไปดวย เชน การที่จะควบคุมจํานวนประชา
กรใหพอดี การพัฒนาคนในทุก ๆ ประเทศใหมีคุณภาพจะทําใหไดอยางไร ก็เปนปญหาทีห่ นักมาก
เทคโนโลยีหลายอยางเมื่อนํามาใช คนสวนหนึ่งไดรับประโยชน แตมีคนอีกสวนหนึง่ เสียประโยชน
เชนนี้จะมีการจัดการอยางไร เปนตน จึงกลาวไดวา เรื่องทั้งหมดนี้ ก็คือเรือ่ งของ ปญหาสิ่งแวด

ลอม (Environmental problems) นัน่ เอง
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