การควบคุมมลพิษและการจัดการแหล่ งมลพิษ
(Pollution Control and Management)
บทที่ 1 สถานการณ์ สิ่งแวดล้ อม
เรื่อง สถานการณ์สง่ิ แวดล้อมในต่างประเทศ
อาจารย์รุ่งเรื อง งาหอม
สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

1.ทวีปเอเซี ย
2.แอฟริ กา
3.ทวีปอเมริ กาเหนือ
4.ทวีปอเมริ กาใต้
5.ทวีปยุโรป
6.ทวีปออสเตรเลีย
7.ทวีปแอนตาร์ กติก
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เอเชียเป็ นทวีปใหญ่และมีประชากรมากที่สุดในโลก ครอบคลุมพื้นที่ร้อยละ
8.7 ของผิวโลก (ร้อยละ 30 ของส่ วนที่เป็ นพื้นดิน) และมีประชากรราว
3,900 ล้านคน หรื อร้อยละ 60 ของประชากรมนุษย์ปัจจุบนั
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ญี่ปุ่น (Japan)
• ภูมปิ ระเทศและภูมอิ ากาศ : ตั้งอยูใ่ นเขตรอยเลื่อนของเปลือกโลก 3 แผ่น ทาให้เกิดแผ่นดินไหวบ่อย
และเป็ น 1 ใน 10 ของประเทศที่มีภูเขาไฟมากที่สุด ญี่ปุ่นประกอบไปด้วยเกาะหลัก 4 เกาะคือ ฮอกไกโด
ฮอนชู ชิโกกุและคิวชิว ทางเหนือมีอากาศหนาวเย็นคล้ายยุโรป มีหิมะตกหนักในฤดูหนาว ขณะที่ทางใต้
มีสภาพอากาศค่อนไปทางเขตร้อนชื้นและมีฝนตกชุกในฤดูฝน
• ทรัพยากรธรรมชาติ : บนภูเขาส่ วนใหญ่เต็มไปด้วยป่ าธรรมชาติและ
มีสตั ว์ป่ามากกว่า 90,000 ชนิด มีทะเลล้อมรอบ 4 ด้าน ทาให้มีปลามากมาย แร่ ธาตุ เช่น ทองคา เงิน
ตะกัว่ ทองแดง ซี เมนต์ ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิ น และพลังงานจากน้ า
• วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี : ประเทศชั้นนาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี การแพทย์ หุ่นยนต์
เรื อดาน้ า การเตือนภัยแผ่นดินไหว การสารวจอวกาศ ปั ญญาประดิษฐ์
สิ่งแวดล้ อม : รัฐบาลญี่ปุ่นมีมติให้ปล่อยน้ าปนเปื้ อนกัมมันตรังสี ซ่ ึ งยัง
หลงเหลืออยูใ่ นโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ฟุกุชิมะ ลงสู่ ทะเล หลังได้รับความเสี ยหาย
อย่างหนักจากแผ่นดินไหวและสึ นามิ เมื่อเดือนมีนาคม 2554 ทั้งนี้ น้ าเสี ย
ทั้งหมดจะผ่านกระบวนการกรองเพื่อลดสารอันตรายลงประมาณร้อยละ 40
การดาเนินงานจะเริ่ มต้นในปี พ.ศ. 2565

ที่มา : สานักข่าวกรองแห่ งชาติ. 2561 ; https://allabout-japan.com/th/article/7962/ ; http://www.onep.go.th/env_data
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ภูฏาน (Bhutan)
• ภูมิประเทศและภูมิอากาศ : (1) ตอนเหนือ เป็ นเทือกเขาหิ มาลัย (2) ตอนกลางเป็ นที่ลาดเชิงเขา
(3) ตอนใต้เป็ นที่ราบมีแม่น้ าพรหมบุตรไหลผ่าน ภูมิอากาศไม่แตกต่างกันมาก ส่ วนมากเป็ น
ภูมิอากาศแบบกึ่งร้อนมีฝนชุก ยกเว้นตอนเหนือเป็ นเทือกเขามีอากาศแบบหนาวและหิ มะ
• สิ นค้าส่ งออก : ยิปซัม่ ไม้ซุง สิ นค้าหัตถกรรม ปูนซี เมนต์ ผลไม้ พลังน้ า อัญมณี และเครื่ องเทศ
• สิ นค้านาเข้ า : น้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ข้าว ธัญพืช เครื่ องจักรและชิ้นส่ วนรถยนต์ และผ้า
ทรัพยากรธรรมชาติที่สาคัญ : ไม้ซุง พลังงานจากน้ า ยิปซัม แคลเซี ยมคาร์บอเนต
• สิ นค้าเกษตร : ข้าว ข้าวโพด ส้ม ผลิตภัณฑ์จากนมและไข่
• อุตสาหกรรม : ซี เมนต์ ไม้แปรรู ป เครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ แคลเซี ยมคาร์ไบด์ และการท่องเที่ยว
• วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี : อยูใ่ นระดับด้อยพัฒนา ไม่ให้ความสนใจความเจริ ญทาง
เทคโนโลยีมากนัก การดาเนินชีวิตเรี ยบง่าย ใกล้ชิดธรรมชาติและรักษาขนบธรรมเนี ยม
ประเพณี นาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่ อสารเข้ามาใช้ในการบริ หารจัดการงานของรัฐ

• ภูฏานเป็ นประเทศเดียวในโลกที่มีการปล่อยคาร์ บอนไดออกไซด์เท่ากับศูนย์
เนื่องจากมีป่าไม้ที่ปล่อยออกซิ เจนมากกว่าคาร์ บอนไดออกไซด์ปีละ 1.1 ล้านตัน
• แต่ ปัจจุบนั กาลังเผชิญกับสภาวะโลกร้อนที่เกิดจากหลายประเทศทัว่ โลกคุกคาม
จนส่ งผลต่อธารน้ าแข็งบนเทือกเขาหิ มาลัย
ที่มา : สานักข่าวกรองแห่ งชาติ. 2561
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กัมพูชา (Cambodia)
• ภูมปิ ระเทศและภูมอิ ากาศ : ภูมิประเทศคล้ายชามหรื ออ่าง คือ ตรงกลางเป็ นแอ่งทะเลสาบ และลุ่ม
แม่น้ าโขงอันกว้างขวาง มีภูเขาล้อมรอบ อยู่ 3 ด้าน เป็ นแบบร้อนชื้นแถบมรสุ ม ฝนตกชุกยาวนาน
• สินค้าส่ งออก : เสื้ อผ้าสาเร็ จรู ป ไม้ซุง รองเท้า ยางพารา ข้าว และสิ นค้าประมง
• สินค้านาเข้ า : วัตถุดิบสาหรับผลิตน้ ามันเชื้อเพลิงและยานยนต์บุหรี่ ทอง วัสดุก่อสร้าง ยารักษาโรค
• วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี : ล้าหลัง ขาดแคลนบุคลากรนักวิทยาศาสตร์ และเครื่ องมือ แสวงหา
ความช่วยเหลือในการพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรและการพัฒนาแหล่งปิ โตรเลียมในทะเล
สิ่งแวดล้ อม
นา้ เสีย คลองบาบัดน้ าเสี ยเบืองตระเบ็ก ในกรุ งพนมเปญ ถูกออกแบบเพื่อรองรับประชากรเพียงแค่
5 แสนคน แต่ปัจจุบนั เพิ่มขึ้นมากกว่า 2 ล้านคน ทาให้คลองสกปรก เต็มไปด้วยขยะพลาสติกเข้าไปปิ ด
กั้นทางน้ าและสะสมกองอยูต่ ามหลังสะพาน บริ เวณปลายสุ ดทางทิศใต้ของคลอง เรี ยกว่า เบืองตระเบ็ก
เป็ นชุมชนแออัด มีน้ าเสี ยจากบ้านเรื อนหลายร้อยหลัง ขยะลอยเต็มไปด้วยกลิ่นเหม็นเน่า
มลพิษทางอากาศ : การปล่อยมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม ยานพาหนะที่ใช้น้ ามันดีเซลและ
เชื้อเพลิงอื่นๆ ไฟป่ า การเผาทุ่งหญ้า การเผาขยะการเกษตร การถางป่ า การเผาฟางข้าว การเผาขยะมูล
ฝอยในที่โล่งและหลุมฝังกลบ และฝุ่ นจากสถานที่ก่อสร้าง
ที่มา : สานักข่าวกรองแห่ งชาติ. 2561
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จีน (China)
• ภูมิประเทศและภูมิอากาศ : จีนมีพ้นื ที่กว้างใหญ่ทาให้ในแต่ละพื้นที่
มีภูมิอากาศแตกต่างกันมาก ทางภาคใต้จะมีภูมิอากาศแบบเขตร้อน
ทางภาคเหนือจะมีอากาศแบบกึ่งขั้วโลก
• ผลผลิตทางการเกษตร : ข้าว ข้าวสาลีมนั ฝรั่ง ข้าวโพด ถัว่ ลิสง ชา ผลไม้และปศุสตั ว์
• อุตสาหกรรม : การทาเหมืองแร่ การผลิตเครื่ องจักร สิ่ งทอ อุตสาหกรรมปิ โตรเลียม ซีเมนต์ เคมีภณั ฑ์ ปุ๋ ย อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ อาวุธ ยานยนต์และอุตสาหกรรมเทคโนโลยีข้นั สู ง
• ทรัพยากรธรรมชาติ : ถ่านหิน สิ นแร่ เหล็ก น้ ามันและก๊าซธรรมชาติ ปรอท ยูเรเนียม และพลังงานน้ า
• สิ นค้าส่ งออก : คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์โทรศัพท์ สิ นค้าอิเล็กทรอนิกส์ ยานพาหนะ สิ่ งทอ และแผงไฟฟ้า
• สิ นค้านาเข้ า : เครื่ องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ น้ ามันดิบ ก๊าซธรรมชาติ แร่ ธาตุเชื้อเพลิง ทองแดง หม้อไอน้ าและชิ้นส่ วน
เครื่ องจักร อุปกรณ์การแพทย์ แร่ เหล็ก ยานยนต์และถัว่ เหลือง
• วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี : ความเจริ ญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอวกาศ เช่น ปล่อยดาวเทียมสื่ อสารดวงแรก ปี 2527
ดาวเทียมแรงโน้มถ่วงต่า ดาวเทียมควอนตัมดวงแรกของโลกยานสารวจดาวอังคาร ยานสารวจดวงจันทร์ สร้างเครื อข่าย
ดาวเทียมแทนระบบ GPS และเทคโนโลยีการสื่ อสารเคลื่อนที่ 5G (อินเทอร์เน็ตความเร็ ว) เทคโนโลยีการผลิตเอทานอล
สิ่ งแวดล้อม
ฝุ่ นละออง : มีโรงไฟฟ้าถ่านหิน โรงงานเหล็กและซีเมนต์
ที่มา : สานักข่าวกรองแห่ งชาติ. 2561 ;
น้ าเสี ย : โรงงานที่เกิดขึ้นไปทัว่ ประเทศ ดึงน้ ามาใช้ในอุตสาหกรรมอย่างมากมาย แล้วปล่อยสารเคมีลงน้ า
http://www.ej.eric.chula.ac.th/content/6102/21
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และเหมืองถ่านหิน ใช้น้ าอย่างมากเพื่อชะล้างฝุ่ นผง ทาความสะอาดถ่านหินก่อนเข้าเตาเผา เพื่อผลิตเป็ นพลังงาน

อินเดีย (India)
• ภูมปิ ระเทศและภูมอิ ากาศ : 1) เขตภูเขาสู งตอนเหนือ (เทือกเขาหิ มาลัย) เริ่ มต้นจากเขตแดน
อัฟกานิสถาน อินเดีย จีนและ เมียนมา 2) เขตลุ่มน้ าคงคา พรหมบุตร และลุ่มน้ าสิ นธุ 3) เขต
พื้นที่ทะเลทราย 4) เขตพื้นที่คาบสมุทร ยืน่ เข้าไปในมหาสมุทรอินเดีย ฤดูร้อน ฤดูฝน ฤดู
มรสุ ม และฤดูหนาว
• สินค้าส่ งออก : ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม อัญมณี เครื่ องจักร เหล็กและเหล็กกล้า เคมีภณ
ั ฑ์
รถยนต์ เวชภัณฑ์และเครื่ อง แต่งกาย
• สินค้านาเข้ า : น้ ามันดิบ เครื่ องจักรกล อัญมณี ปุ๋ย เหล็ก-เหล็กกล้า พลาสติก และเคมีภณ
ั ฑ์
• วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี : วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีดา้ นอุตสาหกรรมหนัก
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ นิวเคลียร์ อวกาศ อุตสาหกรรมเทคโนโลยสารสนเทศ (IT)

ก่อนและหลังเคอร์ ฟิวส์ (22 มี.ค. 2553)

สิ่ งแวดล้อม
• อากาศ : ค่าฝุ่ นละอองสู งเกินมาตรฐานถึง 2 เท่า สาเหตุมาจากการการปล่อยควันจากโรงงานอุตสาหกรรม
โรงไฟฟ้าถ่านหิน การเผาทาลายพืชพันธุ์ทางการเกษตรหลังฤดูเก็บเกี่ยว การใช้ยานยนต์เก่าที่ใช้น้ ามันดีเซล
การใช้เชื้อเพลิงทาจากมูลวัวอัดเป็ นก้อน
• นา้ เสี ย : (1) พิธีกรรมล้างบาปและแสวงบุญในแม่น้ าคงคา ช่วงเทศกาลกุมภเมลาของชาวฮินดู คาดว่ามี
ผูเ้ ข้าร่ วมพิธี 30-50 ล้านคน (2) ผูเ้ สี ยชีวิตจาก COVID-19 เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ วทาให้ฟืนที่ใช้เผาศพไม่เพียงพอ
จนต้องนาร่ างผูเ้ สี ยชีวิตมาทิง้ ลงในแม่น้ า (3) การปล่อยน้ าเสี ยของอุตสาหกรรม ที่มา : สานักข่าวกรองแห่งชาติ. 2561 ; https://workpointtoday.com ; https://www.pptvhd36.com
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ทวีปแอฟริ กา
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อียปิ ต์ (Egypt)
• ภูมิประเทศและภูมิอากาศ : พื้นที่ส่วนใหญ่มีสภาพอากาศแห้งแล้งแบบทะเลทรายเวลากลางวันอากาศร้อนจัด
กลางคืนอากาศหนาว มีฝนตกน้อยมาก ส่ วนบริ เวณที่ราบลุ่มน้ าไนล์มีประชากรอาศัยอยูห่ นาแน่ น
• ผลผลิตการเกษตร : ฝ้าย ข้าว ข้าวโพด ข้าวสาลีถวั่ ผลไม้ผกั และปศุสตั ว์
• อุตสาหกรรม : สิ่ งทอ อาหารแปรรู ป การท่องเที่ยว เคมีภณั ฑ์ เวชภัณฑ์ ไฮโดรคาร์บอน การก่อสร้าง ปูนซีเมนต์
โลหะ และอุตสาหกรรมเบา
• ทรัพยากรธรรมชาติสาคัญ : ปิ โตรเลียม ก๊าซธรรมชาติ แร่ เหล็ก ฟอสเฟต แมงกานีส หินปูน แร่ ทลั ก์แร่ ใยหิน
ตะกัว่ แร่ หายาก และสังกะสี
• สิ นค้าส่ งออก : น้ ามันดิบและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ผักและผลไม้ ฝ้าย สิ่ งทอ ผลิตภัณฑ์โลหะ เคมีภณั ฑ์และ
อาหารแปรรู ป
• สิ นค้านาเข้ า : เครื่ องจักรและอุปกรณ์อาหาร เคมีภณั ฑ์ผลิตภัณฑ์ ไม้และเชื้อเพลิง
• วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชลประทานและการระบายน้ า การเกษตรที่ใช้ระบบน้ า
หยดและโรงเพาะปลูกในระบบปิ ด การสร้างเขื่อนกักเก็บน้ า เทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคม
สิ่งแวดล้อม
• แม่น้ าไนล์วิกฤติหนัก พายุที่เกิดขึ้นส่งผลให้เกิดน้ าท่วม และกวาดเอาเศษดินโคลนจานวนมหาศาลลง
ไปในแม่น้ า สถานี บาบัดน้ าหลายแห่งต้องปิ ดใช้งานชัว่ คราว เนื่ องจากโคลนจานวนมากอาจทาให้อุด
ตัน ส่งผลให้ขณะนี้บางพื้นที่ประชาชนไม่มีน้ าไว้สาหรับอุปโภค และบริ โภค
• ปฏิกูลนคร (garbage city) เป็นทั้งพื้นที่อยูอ่ าศัยในแบบชุมชนแออัด และเป็นที่นาขยะจากกรุ งไคโรที่
มีประชากร 20 ล้านคน แต่ไม่มีระบบจัดการขยะที่ดี

ที่มา : สานักข่าวกรองแห่ งชาติ. 2561
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แอฟริกาใต้ (South Africa)
• ภูมปิ ระเทศและภูมอิ ากาศ : ที่ราบกว้างใหญ่ลอ้ มรอบด้วยเนินเขาและที่ราบชายฝั่งทะเล มีฝนตกน้อย
ด้านชายฝั่งตะวันออก มีอากาศแบบกึ่งเขตร้อนอากาศอุ่นในตอนกลางวันและเย็นสบายในตอนกลางคืน
• ทรัพยากรธรรมชาติ : ทองคา โครเมียม พลวง ถ่านหิ น สิ นแร่ เหล็ก แมงกานีส นิกเกิล ฟอสเฟต ดีบุก
แร่ ธาตุหายาก ยูเรเนียม อัญมณี เพชร แพลทินมั ทองแดง ธาตุโลหะสี ขาว เหล็ก อัลลอย เกลือ และก๊าซ
ธรรมชาติ
• ผลผลิตการเกษตร : ข้าวโพด ข้าวสาลีออ้ ย ผลไม้ผกั เนื้อวัว เนื้อสัตว์ปีก เนื้อแกะ ขนสัตว์ผลผลิตจากน้ า
นมวัว
• อุตสาหกรรม : เหมืองแร่ โรงงานผลิต รถยนต์เครื่ องใช้โลหะ เครื่ องจักรกล สิ่ งทอ เหล็กและเหล็กกล้า
เคมีภณ
ั ฑ์ ปุ๋ ยเคมี ผลผลิตอาหาร และการซ่อมเรื อพาณิ ชย์
• สินค้าส่ งออก : ทองคา เพชร แพลทินมั โลหะอื่นและสิ นแร่ อื่น ๆ เครื่ องจักรกลและอุปกรณ์
• สินค้านาเข้ า : เครื่ องจักรกลและอุปกรณ์เคมีภณ
ั ฑ์ ผลิตภัณฑ์จากปิ โตรเลียม อุปกรณ์ วทิ ยาศาสตร์ และ
ผลผลิตอาหาร
สิ่งแวดล้ อม
• ภัยแล้ ง : ปั ญหาภัยแล้งที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง 3 ปี ส่ งผลให้อ่างเก็บน้ าบางแห่งของเมืองเคป
ทาวน์ ที่มีประชากรอาศัยอยู่ 4 ล้านคน ลดต่ากว่าร้อยละ 10
ที่มา : สานักข่าวกรองแห่ งชาติ. 2561 ; https://news.thaipbs.or.th/content11
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สหรัฐอเมริกา (United States of America)
• ภูมิประเทศและภูมิอากาศ : สหรัฐอเมริ กามีขนาดใหญ่ และมีความหลากหลายทางภูมิอากาศ โดยทัว่ ไปมีสภาพ
อากาศหนาวเย็นและมีอุณหภูมิต่าในช่วงหน้าหนาวในเขตตอนเหนือและตอนกลางของประเทศ
• อุตสาหกรรม : อุตสาหกรรมเทคโนโลยีที่ทนั สมัย การปิ โตรเลียม เหล็ก ยานยนต์อวกาศ โทรคมนาคม เคมี ภณั ฑ์
อิเล็กทรอนิกส์ ผลิตภัณฑ์อาหาร สิ นค้าบริ โภค ผลิตภัณฑ์ไม้และเหมืองแร่
• ผลผลิตทางการเกษตร : ข้าวสาลีขา้ วโพด ธัญพืชต่าง ๆ ผลไม้ ฝักฝ้าย ปศุสตั ว์และเนื้อสัตว์
• ทรัพยากรธรรมชาติ : แร่ ธาตุ เหล็ก ถ่านหิน ทองคา น้ ามัน และก๊าซธรรมชาติ
• สิ นค้าส่ งออก : ชิ้นส่ วนรถยนต์ รถยนต์ อากาศยาน ยารักษาโรค ผลิตภัณฑ์จากปิ โตรเลียม อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์
โทรคมนาคม พลาสติก ชิ้นส่ วนคอมพิวเตอร์ ถัว่ เหลืองและเนื้อสัตว์
• สิ นค้านาเข้ า : รถยนต์โดยสาร น้ ามันดิบ ยารักษาโรค ชิ้นส่ วนยานพาหนะ โทรศัพท์ สิ นค้าอุปโภคบริ โภคใน
ครัวเรื อน อุปกรณ์โทรคมนาคม คอมพิวเตอร์และชิ้นส่ วน เครื่ องจักรอุตสาหกรรม อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์ทาง
การแพทย์ สิ นค้าประมง และผลไม้
• วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี : ผูน้ าโลกทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การวิจยั และพัฒนาในสาขาทาง
การแพทย์ พลังงาน เทคโนโลยีอวกาศ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และนวัตกรรมเชิงพาณิ ชย์
สิ่งแวดล้อม
• น้ าเสี ย : รัฐฟลอริ ดาของสหรัฐอเมริ กา เกิดการรั่วไหลของน้ าเสี ยจากอ่างเก็บน้ าที่ปนเปื้ อนกัมมันตภาพรังสี จากการผลิตปุ๋ ย
• อากาศ : ฝุ่ นละอองพุง่ สูงขึ้นร้อยละ 6.7 ในปี 2563 เพราะวิกฤตไฟป่ าที่เกิดขึ้นในแคลิฟอเนียร์ รัฐโอเรกอนและวอชิงตัน
• ขยะ : สหรัฐอเมริ กาผลิตขยะต่อคนสูงที่สุดในโลก ซึ่งสร้างขยะ 12% ของปริ มาณขยะทัว่ โลก ทั้งที่มีประชากรเพียง 4% ของประชากรโลก
• คลื่นความร้อน : กลางวันอุณหภูมิสูง 42-45 องศาเซลเซียส บางวันอุณหภูมิสูงขึ้นเกือบๆ 49 องศาเซลเซียส
ที่มา : สานักข่าวกรองแห่ งชาติ. 2561 ; https://today.line.me/th
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บราซิล (Brazil)
ภูมปิ ระเทศ : บราซิ ลเป็ นประเทศที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในทวีปอเมริ กาใต้
ส่ วนใหญ่เป็ นที่ราบและเนินเขาเตี้ยๆ ในตอนเหนือ และเป็ นที่ราบลุ่ม เนิน
เขา ภูเขา และแนวชายฝั่งแคบๆ
• ภูมอิ ากาศ : ส่วนใหญ่รอ้ นชืน้ และอุณหภูมริ ะดับกลางในตอนใต้ของประเทศ
• ทรัพยากรธรรมชาติ: บ๊อกไซด์ ทอง เหล็ก แมงกานีส นิเกิล ฟอสเฟต แพลตทินมั สังกะสี ยูเรเนียม ปิ โตรเลียม พลังน้ า ไม้
• สินค้าส่ งออก : อะไหล่รถยนต์สินแร่ เหล็ก ถัว่ เหลือง รองเท้า กาแฟและรถยนต์
• สินค้านาเข้ า : เครื่ องจักรกล อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และชิ้นส่ วน ผลิตภัณฑ์เคมีอะไหล่รถยนต์ น้ ามัน เครื่ องใช้ไฟฟ้า
• วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี : มีทรัพยากรและเทคโนโลยีการสร้างจรวดและดาวเทียม เรื อดาน้ า เครื่ องบิน
• สภาพแวดล้อม : การตัดไม้ทาลายป่ าในลุ่มแม่น้ าอเมซอน การค้าสัตว์ป่าทีผ่ ดิ กฎหมาย มลภาวะทางอากาศและน้ าในริโอ เดอ จาเน
โร เซาเปาโล และเมืองใหญ่หลายเมือง ดินเสือ่ มโทรมและมลภาวะทางน้ าจากการทาเหมืองทีไ่ ม่ถูกวิธ ี ปั ญหาพืน้ ดินทีร่ าบลุ่มเสือ่ ม
โทรม และปั ญหาน้ ามันรัวซึ
่ ม เกิดไฟไหม้ป่าแอมะซอน ทาให้เกิดควันไฟและคาร์ บอนไดออกไซด์

สาเหตุการทาลายป่ าฝนแอมะซอน จากนโยบายรัฐบาลที่ตอ้ งการพลิกสภาพ
ผืนป่ าฝนแอมะซอนให้เป็ นพื้นที่ธุรกิจภาคเกษตรกรรมและเหมืองแร่ การ
ขยายพื้นที่สร้างเขื่อนผลิตกระแสไฟฟ้าพลังน้ า และสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์
/

ที่มา : สานักข่าวกรองแห่งชาติ. 2561 ; http://webcache.googleusercontent.com
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ฝรั่งเศส (French)
• ภูมปิ ระเทศ : ส่ วนใหญ่เป็ นพื้นที่ราบ ทางเหนือและตะวันตกเป็ นเนินเขาส่ วนที่เหลือเป็ น
เทือกเขาสู ง
• ภูมอิ ากาศ : อากาศเย็นในฤดูหนาวและอบอุ่นในฤดูร้อน
• ผลผลิตการเกษตร : ข้าวสาลีธญ
ั พืช มันฝรั่ง องุ่นที่ใช้ในการผลิตไวน์ หัวบีทที่ใช้ทาน้ าตาล
(sugar beets) เนื้อวัว และผลผลิตประมง
• อุตสาหกรรมหลัก : เครื่ องจักรกล เคมีรถยนต์โลหะภัณฑ์ เครื่ องบิน เครื่ องใช้ไฟฟ้า สิ่ งทอ
กระบวนการผลิต อาหาร การท่องเที่ยว
• สินค้าส่ งออก : เครื่ องจักรกลและอุปกรณ์การขนส่ ง เครื่ องบิน พลาสติก เคมีภณั ฑ์เวชภัณฑ์
เหล็กและเหล็กกล้า เครื่ องดื่ม
• สินค้านาเข้ า : เครื่ องจักรกลและอุปกรณ์ยานพาหนะ น้ ามันดิบ เครื่ องบิน พลาสติก เคมีภณ
ั ฑ์
• วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี : มีความเชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีข้นั สู งและ
การพัฒนาระบบคมนาคมที่ใช้ความเร็ วสู ง เช่น ระบบรถไฟ TGV เครื่ องบินคอนคอร์ ดและ
ระบบรถไฟใต้ดิน เป็ นประเทศผูส้ ่ งออกเทคโนโลยีนิวเคลียร์ ที่สาคัญแห่งหนึ่งของโลก
กรุ งปารี สเป็ นหนึ่งในเมืองใหญ่ที่แก้ไม่ตกกับปั ญหาการจราจรติดขัดจนทาให้ปัญหามลภาวะทางอากาศพุ่งพรวดเป็ นบางครั้ง เนื่องจากมี
นักท่องเที่ยวจากทัว่ ทุกมุมโลกเดินทางไปชมสถานที่สาคัญต่างๆ
ที่มา : สานักข่าวกรองแห่งชาติ. 2561
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เยอรมนี (Germany)
• ภูมิประเทศ : ภูมิประเทศมีความหลากหลาย มีแนวเขาสู งต่า
สลับกับที่ราบสู ง ทะเลสาบและที่ราบลุ่มกว้างใหญ่
• ภูมิอากาศ : อุณหภูมิหนาวเย็นปานกลาง ฝนตกทุกฤดูกาล
• สิ นค้าส่ งออก : ยานยนต์เครื่ องจักร เครื่ องจักรไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์เภสัชกรรม
ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสายตาและเวชกรรม
• สิ นค้านาเข้ า : เครื่ องจักร เครื่ องจักรไฟฟ้า ยานยนต์เชื้อเพลิงและน้ ามัน และ
ผลิตภัณฑ์เภสัชกรรม
• วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของโลก โดยเฉพาะ
ด้านระบบสื่ อสารโทรคมนาคม และสิ่ งแวดล้อม เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ คุณภาพของอากาศอยูใ่ นเกณฑ์ต่ากว่าค่ามาตรฐานที่สหภาพยุโรปตั้งไว้
เนื่องจากการใช้พลังงานเชื้อเพลิงจากน้ ามันปิ โตรเลียมในภาคขนส่ ง
สภาพของปัญหาเยอรมันในอดีต
โดยเฉพาะการใช้เครื่ องยนต์ดีเซล เช่น รถบรรทุก และรถโดยสารประจา
1. อุตสาหกรรมที่ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม เช่น ปิ โตรเคมี เคมี นิวเคลียร์
ทาง ไอเสี ยที่ถูกปล่อยออกมีปริ มาณสู งทั้งในรู ปของฝุ่ นละอองขนาดเล็ก
2. ทาลายทรัพยากรจานวนมากเพื่อผลิตสิ นค้า เช่น ถ่านหิน เหล็กและป่ าไม้
และมลพิษอื่นที่มีผลต่อสุ ขภาพอนามัยของประชาชน
3. การเกษตรเชิงเดี่ยวและเข้มข้นทาให้ดินเสื่ อมสภาพและยาฆ่าแมลงตกค้าง
• ปิ ดโรงไฟฟ้าถ่านหินทั้งหมด 84 แห่งทัว่ ประเทศอย่างถาวรในปี 2038
4. ให้ความสาคัญกับการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจมากกว่าการอนุรักษ์
• ปิ ดโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ท้งั หมดในปี 2022 ซึ่งล่าสุ ดปิ ดไปแล้ว
สิ่ งแวดล้อม
12 แห่งจากทั้งหมด 19 แห่ง
6. เน้นการผลิตสิ นค้าที่เป็ นรู ปธรรมจับต้องได้ เช่น รถยนต์ เบียร์
ที่มา : https://globthailand.com/germany; https://www.cleanenergywire.org/
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ทวีปออสเตรเลีย

ออสเตรเลีย (Australia)
ออสเตรเลียเป็ นประเทศเดียวในโลกที่มีลกั ษณะเป็ นทวีป

• ภูมปิ ระเทศและภูมอิ ากาศ : ภูมิประเทศร้อยละ 65 เป็ นที่ราบสู ง ตั้งอยูท่ างทิศตะวันตก มี
ทะเลทรายหลายแห่ง เช่น ทะเลทรายเกรตแซนดี ทะเลทรายกิบสัน และ ทะเลทรายเกรตวิกตอเรี ย
รวมกันใหญ่เป็ นอันดับ 2 ของโลก รองจากทะเลทรายสะฮารา (Sahara) ในทวีปแอฟริ กา
ออสเตรเลียอยูท่ างตอนใต้ของเสันศูนย์สูตร จึงทาให้มีสภาพอากาศต่างจากซี กโลกเหนือ กล่าวคือ
ทางซี กโลกใต้เป็ นฤดูหนาว ทางซี กโลกเหนือเป็ นฤดูร้อน แต่สภาพอากาศทัว่ ไปของ ออสเตรเลีย
จะเป็ นแบบเขตร้อนจนถึงเขตอบอุ่น
• สินค้าส่ งออก : แร่ เหล็ก ถ่านหิ น ทองคา ก๊าซธรรมชาติเนื้อสัตว์อะลูมิเนียม ข้าวสาลีเครื่ องจักรและ
อุปกรณ์ขนส่ ง
• สินค้านาเข้ า: เครื่ องจักรและอุปกรณ์ขนส่ ง คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์สานักงาน ชิ้นส่ วนและ
อุปกรณ์โทรคมนาคม น้ ามันดิบและ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ยา
• วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี : วิทยาศาสตร์ และนวัตกรรมด้านการเกษตร อุตสาหกรรม
สารสนเทศ เหมืองแร่ พลังงาน การแพทย์สาธารณสุ ข สิ่ งแวดล้อม ทรัพยากร
ที่มา : https://www.planetware.com/tourist-attractions/australia-aus.htm
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แม่ น้าดาร์ ลิง ปลาตายเป็ นแพ
•
•
•
•
•

แม่น้ าดาร์ลิง เป็นสาขาแม่น้ าเมอร์เรย์-ดาร์ลิง ไหลผ่าน
หลายรัฐเป็ นระยะทางหลายร้อยกิโลเมตร เป็ นพื้นที่
เพาะปลูกอาหารที่สาคัญของประเทศ
ปลาตายลอยขึ้นมาเป็นแพในแม่น้ าดาร์ลิง รอบสาม
นักวิทยาศาสตร์ ช้ ี วา่ สาเหตุจากระดับน้ าและออกซิเจนที่
ลดลง ตลอดจนพิษจากสาหร่ าย
เจ้าหน้าที่คาดว่าอุณหภูมิที่เพิม่ ต่อเนื่ อง กับฝนทิง้ ช่วงทา
ให้ปลาตายเพิม่ อีกในอีกไม่กี่วนั ข้างหน้า
รัฐบาลโทษว่าสาเหตุหลักเป็นเพราะภัยแล้งรุ นแรง แต่
ผูเ้ ชี่ยวชาญและประชาชนเชื่อว่า ส่วนหนึ่งเป็ นเพราะการ
ผันน้ าและมลพิษในแม่น้ าด้วย

แม่น้ าดาร์ ลิง
ที่มา: http://www.komchadluek.net/news/foreign

ไฟป่ าออสเตรเลีย
• สภาพภูมิอากาศของออสเตรเลียโดยทัว่ ไปร้ อนแห้งและ
มีแนวโน้มจะเกิดภัยแล้งได้ง่าย
• ปี 2562 – 2563 ไฟเผาผลาญฟื้ นที่ไปถึง 116,475,483 ไร่
ด้วยสาเหตุจากฟ้าผ่า การวางเพลิง บวกกับความ
เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลก ภัยแล้ง และ
อุณหภูมิที่ร้อน
• อาคารถูกทาลาย 9,352 หลัง ผูเ้ สี ยชีวิต 34 คน
• สัตว์ตายไปราว 1,000 ล้านตัว และสัตว์ใกล้สูญพันธุ์บาง
ชนิดอาจเสี่ ยงที่จะสู ญพันธุ์ไปเลย เช่น ตัวดันนาร์ท
(Dunnart) บนเกาะแคงการู ที่เป็ นพื้นที่ไฟป่ ารุ นแรง และ
ตัวแอนทีไคนัสหัวเงิน (Silver-headed antechinus) ทาง
ตอนใต้ของรัฐควีนส์แลนด์หายไปหมด

ที่มา : https://www.deqp.go.th/new

ปะการังฟอกขาว

• ชายฝั่งของออสเตรเลียประสบ
ปั ญหาน้ าทะเลเพิ่มสู ง กัดเซาะ
ชายฝั่ง เกิดปรากฏการณ์
ปะการังฟอกขาวในบริ เวณ
เกรต แบริ เออร์ รี ฟ ซึ่ งมีผลต่อ
ระบบนิเวศน์ทางทะเล
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ทวีปแอนตาร์กติก
• ทวีปแอนตาร์กติกาอยูท่ างทิศใต้สุดของโลก ถูกล้อมรอบไปด้วยมหาสมุทร ได้แก่ มหาสมุทรแปซิฟิก มหาสมุทร
อินเดีย และมหาสมุทรแอตแลนติกซึ่งร้อยละ 98% ของแอนตาร์กติกาถูกปกคลุมด้วยแผ่นน้ าแข็ง เรี ยกว่า พืดน้ าแข็ง
คิดเป็ น 90% ของน้ าแข็งทั้งหมดบนโลก น้ าแข็งที่ปกคลุมมีความหนาเฉลี่ย 2,450 เมตร
• ฤดูหนาวมีอุณหภูมิ-65 ถึง -70 องศาเซลเซียส ส่ วนฤดูร้อน -25 ถึง -45 องศาเซลเซียส
• ทวีปแอนตาร์กติกาถูกประเทศต่าง ๆ อ้างกรรมสิ ทธิ์ครอบครอง เช่น ประเทศ
อาร์เจนตินา ชิลี ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สหราชอาณาจักร เป็ นต้น มีศูนย์วิจยั มากกว่า 20 ประเทศ จานวน 60 แห่ง ช่วง
ฤดูหนาวมีนกั วิจยั ทางานประมาณ 1,000 คน และเพิ่มเป็ น 4,000 คนในฤดูร้อน
• สิ่ งมีชีวิตที่พบมาก ได้แก่ นกเพนกวิน แมวน้ า ปลาวาฬ และสาหร่ าย
• อุณหภูมิโลกสู งขึ้น ทาให้น้ าแข็งละลาย กลายเป็ นมวลน้ าแทรกตัวเข้าไปยังใต้บริ เวณที่เป็ นน้ าแข็งและก่อให้เกิดรอย
ร้าวของพืดน้ าแข็งได้
• อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นอาจทาให้แบคทีเรี ยและไวรัสที่ถูกกักเก็บอยูใ่ นชั้นดินให้กลับฟื้ นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้ง

ที่มา: https://ngthai.com/environment/12484/antarctica-continent/
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