
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จากการที่จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดนําระบบ CU-ERP มาใชในงานตาง ๆ ของหนวยงาน
ภายในมหาวิทยาลัย  สงผลใหลดขั้นตอนการทํางานและประหยัดทรัพยากรมากขึ้น  ดังนั้นจึงทําใหบาง
หนวยงานที่เคยรับภาระงานเดิมมีข้ันตอนการทํางานลดนอยลง  ในทางตรงกันขามบางหนวยงานอาจมี
ภาระงานที่ดูมากขึ้น  เชน  งานดานบุคคล  จะตองดูแลเรื่องการเบิกจายเงินเดือน  การเบิกคาตอบแทน
ใหแกบุคลากรในคณะ  จากประเด็นดังกลาวจึงทําใหเกิดคําถามวา ระบบ  CU-ERP  สงผลใหงาน
การเงินฯ มีภาระงานนอยลงจริงหรือ  เพื่อใหเกิดความเขาใจที่ตรงกัน  ประชาคมครุศาสตรจึงไดขอให
หัวหนางานการเงินและบัญชี  ใหขอมูลในเรื่องดังกลาว ซึ่งมีสาระสําคัญ  ดังนี้ 
 
ประชาคมครุศาสตร :  ทําไมจึงตองมีระบบ CU – ERP? 
งานการเงินฯ             :  เหตุที่ตองมีระบบ CU – ERP  (CU – Enterprise Resource  Planning)
เนื่องจากมหาวิทยาลัยตองการใหการบริหารงบประมาณเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและทันเวลา  โดย
จะสามารถออกงบการเงินของแตละคณะและงบการเงินรวมของมหาวิทยาลัยไดอยางถูกตอง  รวดเร็ว  
นอกจากนั้นในปงบประมาณ   ๒๕๕๒   สํานักงบประมาณกําหนดใหมหาวิทยาลัยเสนอตั้งงบประมาณ
แผนดินประจําปโดยใชตนทุนรายหัวของนิสิต   ซึ่งสอดคลองกับการนําระบบ  CU – ERP  มาใชดวย 
 
ประชาคมครุศาสตร  : การเบิกจายเงินเดือนและคาตอบแทน ทําไมตองเปนหนวยบริหาร 
      ทรัพยากรมนุษย  ? 
งานการเงินฯ              :  เพราะเปนนโยบายของมหาวิทยาลัย เนื่องจากเงินเดือน และคาตอบแทน
ของบุคลากรเปนขอมูลดานบุคคลที่จะตองเปนความลับและหนวยบริหารทรัพยากรมนุษยเปน
ผูรับผิดชอบ  นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังจะสามารถใชระบบ CU – HR ในการบริหารจัดการทรัพยากร
บุคคลของมหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  ทั้งในดานการพัฒนา การสรรหา การจัดการ
สวัสดิการ และการจัดการขอมูลบุคลากรอีกดวย 
 

ฉบับที่  ๔๑   ประจําสัปดาหที่   ๑   วันจันทรที่   ๕   พฤศจิกายน   ๒๕๕๐ 

ระบบ  CUERP  ทําใหงานการเงินและบัญชีลดงานจริงหรือ ? 
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 อนึ่ง   ในการจดัทําเงินเดือนและคาตอบแทน  หนวยบรหิารทรพัยากรมนุษยม ี
หนาที่คียขอมูลคร้ังแรกที่จะเขาระบบ   CU – HR   ซึ่งจะมีขอมูลจํานวนมาก สวนในเดือนตอ ๆ ไปก็จะ
ใชฐานขอมูลเดิมและมีการปรับปรุงรายการเฉพาะทีเ่ปลี่ยนแปลงไปเทานั้น  เมื่อตรวจสอบขอมูลถูกตอง
แลวก็จะสงขอมูลไปใหมหาวทิยาลยั และแจงยอดเงนิใหงานการเงนิ ฯ  เพื่อที่จะไดทําเช็คสัง่จายเงินให
สวนการคลังของมหาวทิยาลัย  ซึง่งานการเงนิฯ จะตองทาํการตั้งหนีแ้ละทําเช็คจายใหมหาวิทยาลัยเปน
รายเงนิทุนแตไมใชรายบุคคลดังเชนที่เคยปฏิบัติมา  และเมื่อมหาวทิยาลัยไดรับเช็คจากคณะแลวก็จะทาํ
การโอนเงนิเขาบัญชีของบุคลากรแตละคนตอไป 

 ปจจุบันงานการเงินฯ มีบัญชีอยูในความรับผิดชอบทั้งสิ้นจํานวนประมาณ  
๑๐๐  บัญชี  การที่หนวยบริหารทรัพยากรมนุษยรับไปดําเนินการในเรื่องการเบิกจายเงินเดือนและ
คาตอบแทน  ก็จะเปนการแบงเบาภาระของงานการเงินฯไปไดจํานวน   ๒  บัญชี  สวนอีกประมาณ ๙๘  
บัญชี ยังคงอยูในความรับผิดชอบของงานการเงินฯ ทั้งในดานบัญชีสินทรัพย หนี้สิน ทุน รายได และ
รายจายทุกหมวดรายจาย (ยกเวนหมวดเงินเดือนและคาตอบแทนบางรายการ) 
 
ประชาคมครศุาสตร  :  ปจจุบันภาระงานหลักของงานการเงนิและบัญชีมอีะไรบาง ? 
งานการเงินฯ    :  ในระบบ CU-ERP แบงระบบงานออกเปน ๙ ระบบงานยอย คือ 
       ผูรับผิดชอบ 

๑. ระบบงบประมาณ (FM)  งานแผนและงบประมาณ 
๒. ระบบบริหารตนทนุ (CO) 
๓. ระบบบริหารเงินสด (CM) 
๔. ระบบการเงนิรับ  (AR)         งานการเงินและบัญช ี
๕. ระบบการเงนิจาย (AP) 
๖. ระบบบัญชีแยกประเภท (GL) 
๗. ระบบจัดซื้อจัดจาง (PO) 
๘. ระบบบริหารวสัดุ (IM)   หนวยพัสดุ 
๙. ระบบบริหารสนิทรพัยถาวร (FA) 

         ซึง่ปจจบัุนภาระงานหลักของงานการเงนิฯ จะรับผิดชอบอยู  ๔  ระบบงานยอย   
คือ   
                  -  หนวยการเงิน  รับผิดชอบระบบ CM, AR, AP 

  -  หนวยบัญชี       รับผิดชอบระบบ GL 
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ประชาคมครศุาสตร  :   ถือวาเปนการลดภาระงานของงานการเงนิและบัญชีหรือไม ? 
งานการเงินฯ   :   ในสวนของหนวยการเงินจะเปนการเพิ่มภาระงาน  แตในสวนของหนวย
บัญชีจะเปนการลดภาระงาน  ดังนั้นงานการเงิน ฯ จึงไดมีการปรับเปลี่ยนบุคลากรในการปฏิบัติงานใหม    
โดยโอนเจาหนาที่ของหนวยบัญชี  ซึ่งเดิมมี ๓ คน ไปชวยงานที่หนวยการเงิน ๑  คน คือ  น.ส.วันทนี  
หิรัญสุข  ปจจุบันหนวยการเงินจึงมีเจาหนาที่ปฏิบัติงาน  ๕  คน   และหนวยบัญชีมีเจาหนาที่บัญชี
ปฏิบัติงาน  ๒   คน 

   สําหรับหนวยการเงินมีงานในสวนที่เพิ่มข้ึนมาคือการจัดทําใบขออนุมัติจาย   
ซึ่งเดิมจะทําเฉพาะการจัดซื้อจัดจางที่รับมาจากหนวยพัสดุประมาณ ปละ ๘๐๐  ฉบับ แตใน  ระบบ CU 
- ERP จะตองทําใบขออนุมัติจายทุกรายการออกจากระบบ ซึ่งจะเพิ่มเปนปละประมาณ  ๖,๐๐๐ ฉบับ 
จึงจําเปนตองใหเจาหนาที่จากหนวยบัญชีไปชวยปฏิบัติงานในสวนนี้ จํานวน ๑  คน 

 สําหรับหนวยบัญชี ซึ่งเดิมมีหนาที่บันทึกบัญชีและจัดทํารายงานการเงินของ 
คณะประจําเดือนและประจําป  เมื่อมีระบบ CU-ERP  เขามา เจาหนาที่บัญชีจะปรับเปลี่ยนบทบาทจาก
การบันทึกบัญชีไปเปนผูตรวจสอบบัญชี  และเจาหนาที่การเงินจะทําหนาที่บันทึกบัญชีแทน  ทั้งการ
บันทึกบัญชีดานรายรับ รายจาย และการตั้งหนี้ (กรณีไดรับเร่ืองจากหนวยพัสดุและจากหนวยงานอื่น) 
โดยเจาหนาที่บัญชีจะตองลงนามเปนผูตรวจสอบในเอกสารของหนวยการเงินทุกฉบับ  ซึ่งมีประมาณป
ละ  ๑๕,๐๐๐  ฉบับ  เมื่อตรวจสอบถูกตองแลวจึงจะทําการปรับปรุงรายการบัญชีตอนสิ้นเดือน  โดยรวม
งบการเงินของโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายประถมและฝายมัธยมเขามาดวยและออกงบการเงินรวมของ
คณะครุศาสตร   ซึ่งจะสามารถออกงบการเงินไดเร็วกวาเดิมมากโดยเปาหมายของมหาวิทยาลัยจะออก
งบการเงินประจําเดือนของทุกคณะ และงบการเงินรวมของมหาวิทยาลัยภายในวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป  
ซึ่งเดิมไมสามารถทําได 

จากบทสัมภาษณขางตน  ประชาคมครุศาสตรคงไดรับทราบขอมูลที ่
ถูกตองและชดัเจนแลว  และจะไดนาํขอมูลดังกลาวไปใชประโยชนในการทํางานในหนวยงาน
ของทานใหมปีระสิทธิภาพตอไป 
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 ประชุมคณาจารยทีป่ฏิบัติงานประจาํภาควิชา 
 
 
 
 
 
 
 
 
เมื่อวันพุธที่   ๓๑    ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๐    เวลา ๑๒.๐๐ น.  ณ หองประชุม ๔๐๑  ชั้น ๔   

อาคารประชุมสุข  อาชวอํารุง   คณะครุศาสตร จัดประชุมคณาจารยที่ปฏิบัติงานประจําภาควิชา   
โดยมีคณบดี (รองศาสตราจารย ดร.พฤทธิ์  ศิริบรรณพิทักษ)  เปนประธาน  หัวขอการประชุม
ประกอบดวย  ความคืบหนาโครงการสรางอาคารใหมทดแทนอาคาร  ๒  การใชระบบอิเล็กทรอนิกสใน
การบริหารงานบุคคล    งบประมาณ   การเงิน และพัสดุ ตามนโยบายมหาวิทยาลัย    

ในวันเดียวกัน  เวลา ๑๓.๐๐ น. ผูอํานวยการสํานักงานจัดการศึกษาทั่วไป    (รองศาสตราจารย 
ดร.ศรีเพ็ญ  ศุภพิทยกุล)   และคณะ  บรรยายเรื่อง  “แนวทางการปรับปรุงหลักสูตรวิชาการศึกษาทั่วไป
ในคณะครุศาสตร”  ใหแกคณะกรรมการประจําคณะ    ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต ระดับสาขาวิชาและวิชาเอก  และคณาจารย 
                        
 
 

 คลังปญญาจฬุา ฯ คืออะไร ทานจะไดอะไรจาก CUIR ?  
 ศูนยบรรณสารสนเทศทางการศึกษา  ขอเชิญคณาจารย  นกัวิจยั  และนิสิตบัณฑิตศึกษา คณะ
ครุศาสตร   ฟงการบรรยายเรื่อง “คลังปญญาจฬุา ฯ เพื่อประเทศไทย”  (CUIR – Chulalongkorn  
University  Intellectual  Repository)  วันที่  ๒๐  พฤศจิกายน  ๒๕๕๐  เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.   
ณ หองคอมพวิเตอร ๑  อาคารประชุมสุข อาชวอํารุง   คณะครุศาสตร   จฬุา ฯ 
 
 

กิจกรรมดานบริหาร 

กิจกรรมดานบริการวิชาการ 
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   สนใจติดตอสํารองทีน่ั่ง  โดยไมเสียคาใชจายใด ๆ ทั้งสิ้น ไดที่ คุณศรีไพร  โชติจิรวฒันา  หนวย
บริการ  ศูนยบรรณสารสนเทศทางการศึกษา  โทร. ๐๒ – ๒๑๘ ๒๔๒๗ – ๙    หรือ   E – mail : 
sripraich@yahoo.com,  tsuvimon@chulaac.th  , i_love_piya@hotmail.com  ภายในวนัที่ ๑๗  
พฤศจิกายน ๒๕๕๐    
 

 ขยายเวลาเปดบริการ 
 ศูนยบรรณสารสนเทศทางการศึกษา  ขยายเวลาเปดบริการในวันเสาร – อาทิตย  เปน
เวลา  ๐๘.๐๐ – ๑๙.๐๐ น.    
 รายละเอียดเวลาเปดบริการ 
  เปดภาคเรียน     ปดภาคเรียน 

วันจนัทร – ศุกร   : ๐๗.๐๐ – ๑๙.๐๐ น.  วันจนัทร – ศุกร : ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐  น. 
วันเสาร –  อาทิตย  : ๐๘.๐๐ – ๑๙.๐๐ น.  ปดบริการในวนัเสาร – อาทติย 
ปดบริการในวนัหยุดนักขัตฤกษ   และวันหยุดนกัขัตฤกษ 

 
 รับสมัครบุคคลเขาศึกษาตอในระดับปริญญาโท – ปริญญาเอก  

 สาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเปนผูนาํทาง
การศึกษา  คณะครุศาสตร  เปดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอในระดับปริญญาโท – 
ปริญญาเอก  (ในเวลาราชการ)    และในระดับปริญญาเอก (นอกเวลาราชการ)   ภาคการศึกษาตน  ป
การศึกษา ๒๕๕๑      
 ผูสนใจสามารถ ดาวนโหลดใบสมัคร http://www.edu.chula.ac.th/nfed หรือสอบถาม
รายละเอียดและซื้อใบสมัครดวยตนเองที ่    สาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน   อาคารพนูทรพัย  
นพวงศ  ณ  อยุธยา   คณะครุศาสตร  โทร. ๐๒ – ๒๑๘ - ๒๖๓๑ -  ๒    โทรสาร ๐๒ – ๒๑๘ – ๒๖๓๒    
ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป 
 
             
 

 การสั่งงานทีโ่รงพิมพจุฬา ฯ แทนการสั่งจาง 
 โรงพิมพจฬุา ฯ  เปลี่ยนแปลงการสัง่งานดวยเอกสารแทนการสั่งจาง  โดยหนวยงานภายใน
จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัยสามารถจัดทาํเอกสารในรปูแบบการสั่งงานแทนการสั่งจางได 
เนื่องจากโรงพมิพและหนวยงานภายในจุฬา ฯ  เปนหนวยงานในสงักดัมหาวิทยาลยั ไมมีฐานะเปนนิติ
บุคคล  

นานาขาว  
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 ทั้งนี้ โรงพมิพจุฬา ฯ ไดแจงขั้นตอนการจัดทําเอกสารดังนี ้

๑. หนวยงานทาํบันทกึใหโรงพมิพจุฬา ฯ จัดพิมพส่ิงพมิพตาง ๆ ที่ตองการ โดยระบ ุ
รายละเอียดของงาน เชน จาํนวนพิมพ  ขนาด  ชนิดกระดาษ   และกาํหนดเสร็จ เปนตน  

๒. โรงพิมพจฬุา ฯ จัดทาํบันทึกตอบพรอมประเมินราคาสิ่งพิมพนัน้ ๆ   
๓. หนวยงานทาํบันทกึขออนุมติังบประมาณในการจัดพิมพเสนอผูบริหารตามวงเงนิทีแ่ตละ

หนวยงานกาํหนด 
๔. เมื่อโรงพมิพแหงจฬุา ฯ ดําเนินการพมิพเสร็จเรียบรอยแลว จะสงงานพรอมแบบ ใบสงของ/

ใบแจงหนี้ และบันทึกแจงคาใชจาย เพื่อใหหนวยงานนาํไปเปนหลักฐานในการเบกิจาย 
๕. หนวยงานทาํบันทกึขออนุมติัเบิกเงนิหรือโอนเงนิใหกับโรงพิมพแหงจฬุาฯโดยเสนอผูบริหาร

ตามวงเงนิที่แตละหนวยงานระบุไว   
หากทานใดมขีอสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ โทร. ๐๒ - ๒๑๘๓๕๕๗ 

  
 
 

 ภาวะโลกรอน : ผลกระทบตอประเทศไทย 
            ภาวะโลกรอนมีผลตอการอยูรอดของสิ่งมีชวีิต เนื่องจากอุณหภูมิสูงขึ้นทําใหฤดูกาลตาง ๆ 
เปลี่ยนแปลง ส่ิงมีชีวิตที่ไมสามารถปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมได ก็จะคอย ๆ ตายลง ผลตอมนษุยเมื่อ
อุณหภูมิที่สูงขึ้น อาจทําใหบางพื้นที่กลายเปนทะเลทราย ประชาชนขาดแคลนอาหารและน้ําดื่ม แตบาง
พื้นที่ประสบปญหาน้ําทวมหนัก เนื่องจากฝนตกรุนแรงขึน้ น้ําแข็งขัว้โลกและบนยอดเขาสูงละลาย ทําให
ปริมาณน้าํทะเลเพิ่มสูงขึ้น พื้นที่ชายฝงทะเลไดรับผลกระทบบางพืน้ที่อาจจมหายไปอยางถาวร งานวิจยั
เนื้อหากวา ๑,๐๐๐ หนา จากนกัวทิยาศาสตรกวา ๗๐๐ คน เกี่ยวกบักรณีภาวะโลกรอนจะแตกตางกัน
ในแตละประเทศแตละสวนของโลก  

๑. ผลกระทบดานนิเวศวิทยา  
      แถบขั้วโลกไดรับผลกระทบมากสุดและกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงมากมาย โดยเฉพาะ 

อยางยิ่งภูเขาน้ําแข็ง กอนน้าํแข็งจะละลายอยางรวดเร็ว ทําใหระดับน้าํทะเลทางขั้วโลกเพิ่มข้ึน และไหล
ลงสูทัว่โลกทําใหเกิดน้าํทวมไดทุกทวีป นอกจากนี้จะพลอยทําใหสัตวทางทะเลเสยีชีวิตเพราะระบบนิเวศ
เปลี่ยนแปลง 
               สวนทวีปยุโรป ยโุรปใตภูมิประเทศจะกลายเปนพืน้ที่ลาดเอียงเกิดความแหงแลงในหลายพืน้ที่
ปญหาอทุกภยัจะเพิ่มข้ึน เนื่องจากธารน้าํแข็งบนบริเวณยอดเขาสูงที่ปกคลุมดวยหิมะจะละลายจนหมด 
 

เรื่องนารู  :  ภาวะโลกรอน 
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              ขณะที่เอเชยีอุณหภูมิจะสูงขึ้นเกดิฤดูกาลที่แหงแลง มีน้าํทวม ผลิตผลทางอาหารลดลง 
ระดับน้ําทะเลสูงขึ้น สภาวะอากาศแปรปรวนอาจทาํใหเกิดพายุตาง ๆ มากมายเขาไปทําลายบานเรือนที่
อยูอาศัยของประชาชน  ซึง่ปจจุบันก็เหน็ผลกระทบไดชดัไมวาจะเปนไตฝุนกก 
               แตแถบทวีปอเมริกาเหนืออุตสาหกรรมการผลิตอาหารจะไดรับผลประโยชนเนื่องจากอากาศที่
อุนขึ้น พรอม ๆ  กับทุงหญาใหญของแคนาดาและทุงราบใหญสหรัฐอเมริกาจะลมตายเพราะความ
แปรปรวนของอากาศสงผลตอสัตว 
               สําหรับประเทศไทยมีอุณหภูมสูิงขึ้นประมาณ ๑ องศาเซลเซียส ในชวง ๔๐ ป อยางไรก็ตาม 
หากอุณหภูมิเพิ่มสูงขึน้ ๒ - ๔ องศาเซลเซียส จะทําใหพายุไตฝุนเปลีย่นทิศทาง เกดิความรุนแรงและมี
จํานวนเพิ่มข้ึนรอยละ ๑๐ - ๒๐ ในอนาคต นอกจากนีฤ้ดรูอนจะขยายเวลายาวนานขึน้   ในขณะที่ฤดหูนาว
จะสั้นลง อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกที่เพิ่มสูงขึ้น จะทาํใหการระเหยของน้าํทะเล มหาสมุทร แมน้ํา ลําธาร 
และทะเลสาบเพิ่มมากขึ้น ยิ่งจะทําใหฝนตกมากขึน้ และกระจุกตัวอยูในบางบริเวณ ทําใหเกิดอุทกภัย 
สวนบริเวณอื่นๆก็จะเกิดปญหาแหงแลง เนื่องจากฝนตกนอยลง กลาวคือ พืน้ที่ภาคใตจะมีฝนตกชุก และ
เกิดอุทกภัยบอยครั้งขึ้น ในขณะที่ภาคเหนือและตะวนัออกเฉียงเหนือ ตองเผชิญกับภัยแลงมากขึ้น 
รูปแบบของฝนและอุณหภมูิที่เปลี่ยนแปลงไปทําใหวัฏจักรของน้าํเปลี่ยนแปลง ลักษณะการไหลของ
ระบบน้ําผวิดนิ และระดับน้ําใตดินก็จะไดรับผลกระทบดวย ทั้งพืชและสัตวจึงตองปรับตัวเองเขาสูระบบ
นิเวศที่เปลี่ยนไป ลักษณะความหลากหลายทางชีวภาพก็จะเปลี่ยนแปลงตามไปดวย ระบบนิเวศทาง
ทะเล ก็เปนอีกระบบนิเวศหนึง่ทีจ่ะไดรับผลกระทบจากภาวะโลกรอน เนื่องจากระดับน้ําทะเลที่สูงขึ้น 
และอุณหภูมิผิวน้าํที่เพิ่มข้ึนสงผลใหพืชและสัตวทะเลบางชนิดสูญพนัธุ รวมถงึการเกิดปรากฏการณ
ปะการังฟอกสทีั้งในอาวไทยและฝงทะเลอนัดามนั 
 
        ๒.   ผลกระทบดานเศรษฐกจิ  
               รัฐที่เปนเกาะเล็ก ๆ ของทวีปอเมริกาจะไดรับผลจากระดับน้ําทะเลที่สูงขึน้กัดกรอนชายฝง จะ
สรางความเสยีหายแกระบบนิเวศ แนวปะการังจะถกูทําลาย ปลาทะเลประสบปญหา เนื่องจากระบบ
นิเวศที่แปรเปลี่ยนไป ธุรกิจทองเที่ยวทางทะเลที่สําคัญจะสูญเสียรายไดมหาศาล 
               ในเอเชียยังมีโอกาสรอยละ ๖๖ - ๙๐ ที่อาจเกิดฝนกระหน่าํและมรสุมอยางรนุแรง รวมถึงเกิด
ความแหงแลงในฤดูรอนที่ยาวนาน ภาวะโลกรอนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศนัน้ สงผล
กระทบทางออมตอความมัน่คงทางสงัคมและเศรษฐกิจของประเทศชาติ เนื่องจากความเสยีหายตาง ๆ  
ที่เกิดขึ้น ไมวาจะเปนการสูญเสียพืน้ที่เกษตรกรรมที่สําคัญตามแนวชายฝงที่ยุบตัว ภัยธรรมชาติ และ
ความเสยีหายที่เกิดจากเหตกุารณธรรมชาติที่รุนแรงลวนสงผลใหผลิตผลทางการเกษตร  ซึ่งเปน
สินคาออกหลกัของประเทศมีปริมาณลดลง พื้นทีท่ี่คุมคาแกการปองกนัในเชงิเศรษฐกิจ และพื้นทีท่ี่มีการ
พัฒนาสูง อาจไดรับการปองกนัลวงหนา เชน นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จําตองมีโครงสรางปองกัน
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กระแสคลื่น   ซึ่งจะรุนแรงขึ้นเมื่อน้าํทะเลสูงขึ้น หรือการสรางกาํแพงกัน้น้าํทะเลหรือเขื่อน เพื่อปองกนั
การเพาะเลีย้งสัตวน้ําทางการเกษตร และการทํานาเกลือ เปนตน ทัง้นี ้ในป ๒๕๓๒-๒๕๔๕ ประเทศไทย
เกิดความเสียหายจากอทุกภัย พาย ุ และภัยแลง คิดเปนมูลคาเสยีหายทางเศรษฐกจิมากกวา ๗๐,๐๐๐ 
ลานบาท 
 
        ๓.  ผลกระทบดานสขุภาพ  
                เดวิท พิเมนเทล นักนิเวศวทิยาแหงมหาวทิยาลัยคอร แนลในอเมริกา ระบุวาโลกรอนขึ้นจะ
กอใหเกิด สภาพแวดลอมที่เหมาะสมแกการฟกตัวของเชื้อโรคและศัตรูพืช ที่เปนอาหารของมนษุยบาง
ชนิด โรคที่ฟกตัวไดดีในสภาพรอนชืน้ของโลก จะสามารถเพิ่มข้ึนมากในอีก ๒๐ ปขางหนา ทั้งจะมีการ
ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นในโรคมาลาเรีย ไขสา อหวิาตกโรค และอาหารเปนพษินกัวทิยาศาสตรในที่ประชุม
องคการอนามยัโลก  และ  London  School  of   Hygiene  and  Tropical   Medicine วิทยาลัยศึกษา
ดานสุขอนามยัและเวชศาสตรเขตรอนของอังกฤษ แถลงวา ในแตละปประชาชนราว ๑๖๐,๐๐๐ คน
เสียชีวิตเพราะไดรับผลกระทบจากภาวะโลกรอน ต้ังแตโรคมาลาเรีย ไปจนถงึการขาดแคลนสุขอนามัยที่
ดี และตัวเลขผูเสียชีวิตนี้อาจเพิ่มข้ึนเกือบสองเทาตัวในอีก ๑๗ ปขางหนา แถลงการณของคณะแพทย
ระดับโลกระบวุา เด็กในประเทศกาํลังพฒันาจัดอยูในกลุมเสี่ยงมากที่สุด เชน  ในประเทศแถบแอฟริกา  
ละตินอเมริกา และเอเชยีตะวันออกเฉยีงใตที่จะตองเผชญิกับการแพรขยายของการขาดแคลนสุขอนามยั
โรคทองรวง   และโรคมาเลเรีย  ทามกลางอุณหภูมิโลกรอนขึ้น  น้ําทวม  และภยัแลง  อุณหภูมิเฉลี่ยของ
โลกที่เพิ่มสูงขึ้นและเหตกุารณตามธรรมชาติที่รุนแรงและเกิดบอยครั้งสงผลกระทบโดยตรง ตอสุขภาพ
และอนามยัของคนไทย โรคระบาดที่สัมพันธกับการบริโภคอาหารและน้ําดื่ม มีแนวโนมวาจะเพิ่มสูงมาก
ข้ึน โดยภัยธรรมชาติ เชน ภาวะน้ําทวมทําใหเกิดการปนเปอนของเชื้อโรคในแหลงน้าํ ไมวาจะเปน โรค
บิด ทองรวง และอหิวาตกโรค เปนตน โรคติดตอในเขตรอนก็มีแนวโนมวาจะเพิม่ข้ึน และจะคราชีวิตผูคน
เปนจํานวนมากเชนเดยีวกนั โดยเฉพาะ ไขมาลาเรีย ซึ่งมียุงลายเปนพาหะ เนื่องจากการขยายพนัธุของ
ยุงจะมากขึน้ในสภาวะแวดลอมที่รอนขึ้นและฤดูกาลที่ไมแนนอน แนวโนมของผลผลิตทางการเกษตรที่
ลดลงจากภัยธรรมชาติ อาจนาํไปสูภาวะขาดแคลนอาหาร และความอดอยาก ทาํใหเกิดภาวะขาด
สารอาหาร และภูมิตานทานรางกายต่ํา โดยเฉพาะในเด็กและคนชรา 

        
                                                   อางอิงจาก  :    สวนเทคโนโลยีสารสนเทศการเตอืนภัย :  

สํานักบริหารและพัฒนาการใชที่ดิน    
                  
 
 
 
 


