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ความสําคัญของมนุษยกับสิ่งแวดลอม

อ สมภพ  อยูเอ

ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหาร 

คณะวิทยาศาสตร



คําถาม :  นักศึกษาคิดวา “สิ่งแวดลอม” มีความสําคัญกับ

การดาํรงชีวิตของทานหรือไม?



นิยามความหมายของสิ่งแวดลอม

คําวา “สิ่งแวดลอม” มีนิยามดังนี้คือ 

“สิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและสิ่งที่มนุษยสรางขึ้น สิ่งที่เปน

รูปธรรม และนามธรรม สิ่งที่เห็นไดดวยตา และที่ไมสามารถ

เห็นดวยตา สิ่งที่มีชีวิตและไมมีชีวิต ตลอดจนสิ่งที่เปนทั้งที่ให

คุณและให โทษ ” หรือ คํ า นิย ามทั่ ว ไปที่ ใช ในกลุ ม นัก

สิ่งแวดลอมนั่นก็คือ  “สิ่งต างๆที่อยู รอบตัวเรา” นั่นเอง 

(Everything around us) 



สมบัติเฉพาะตัวของสิ่งแวดลอม

• สิ่งแวดลอมมีเอกลักษณเฉพาะตัว

• สิ่งแวดลอมไมอยูโดดเดี่ยว

• สิ่งแวดลอมหนึ่งตองการสิ่งแวดลอมอื่นเสมอ

• สิ่งแวดลอมอยูรวมกันเปนกลุม

• สิ่งแวดลอมเกี่ยวพันเปนลูกโซ

• สิ่งแวดลอมมีความทนทานและเปราะบางตางกัน

• สิ่งแวดลอมมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา



การประเมินสถานภาพสิ่งแวดลอม 

มิติสิ่งแวดลอม

มิติทรัพยากร มิติเทคโนโลยี

มิติมลพิษ มิติมนุษย/เศรษฐสังคม



สามารถแบงออกไดเปน 2 ประเภทตอลักษณะการเกิดคือ

– ทรัพยากรธรรมชาติ (natural resources) หมายถึง สิ่งตางๆที่เกิดขึ้นโดย

ธรรมชาติและใหประโยชนตอมนุษยไมทางใดก็ทางหนึ่ง 

นักอนุรกัษวิทยาไดแบงประเภทของทรัพยากรธรรมชาติไว 3 ประเภท คือ

• ทรัพยากรธรรมชาติที่ไมหมดสิ้น

• ทรัพยากรธรรมชาติที่ใชแลวทดแทนได

• ทรัพยากรธรรมชาติที่ใชแลวหมดไป

1. มิติทางทรัพยากร (resource dimension) 



– ทรัพยากรที่มนุษยสรางขึ้น (man-made resources)

• กลุมทรัพยากรชีวกายภาพ

• กลุมทรัพยากรเศรษฐสังคม

2. มิติทางเทคโนโลยี    สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมได

-   ฮารดแวร (hardware) 

–   ซอฟทแวร (software)

3. มิติทางของเสียและมลพษิสิ่งแวดลอม

4. มิติมนุษย/เศรษฐสังคม



โลกและสิ่งแวดลอม

  โลกของเราประกอบดวย 7 ทวีป 4 มหาสมุทร 

  ทวีปทั้ง 7 มีลําดับขนาดใหญมาหาเล็กที่สุด ไดแก 

  เอเชีย แอฟริกา อเมริกาเหนือ อเมริกาใต  

  ยุโรป ออสเตรเลีย และแอนตารกติกา 

   

    มหาสมุทร ไดแก แปซิฟก แอตเลนติก อินเดีย 

และอารกตกิา



ทวีปทั้ง 7



มหาสมุทรทั้ง 4



กําเนิดสิ่งมีชีวติ

นักวิทยาศาสตรไดสันนิษฐานแนวคิดเกี่ยวกับการกําเนิดสิ่งมีชีวิต 

1. สิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นไดเอง (abiogenesis) เชน หนอนเกิดจากเนื้อเนา , หนูเกิดจากผาขี้ริ้ว

2.      สิ่งมีชีวิตตองเกิดจากสิ่งมีชีวิตดวยกัน (biogenesis) 

จากกลุมที่ 2 มนีักวิทยาศาสตรอธิบายการเกิดของสิ่งมีชีวิตชนิดแรก

ไว 2 กลุมดวยกัน คอื

• แนวความคิดของโอพาริน (Oparin) : สิ่งมีชีวิตเกิดจากการรวมตัวกันของ

สารอินทรีย ไดเปนองคประกอบของสิ่งมีชีวิตที่เรียกวา cell

• การทดลองของมิลเลอร (Stanley Miller)



สิ่งมีชีวิตถือกําเนิดมาไดอยางไร

Raven & Johnson, Biology, 6th Ed., McGraw-Hill Higher Education 



Classification of Humans

Kingdom Animalia

Phylum Chordata

Class Mammalia

Order Primates

Family Hominidae

Genus Homo

Species sapiens (only living species of the genus)



เปรียบเทียบโครงกระดูกระหวางมนุษยกับลิงที่ไมมีหาง (Ape)



สายวิวัฒนาการของมนุษย

• ออสเทรโลพิเทคัส (Australopithecus)

• โฮโม ฮาบิลสิ ( Homo habilis)

• โฮโม อิเรตตัส (Homo erectus) 

• โฮโม ซาเปยน นีแอนเดอรทัล (Homo sapiens neanderthalensis )

• โฮโม ซาเปยน ซาเปยน (Homo sapiens sapiens) 



Australopithecus 
afrarensis

-ลูซี/ แอฟริกาตะวันออก / 

2.7-4 ลานป

Australopithecus 
africanus

   -แอฟริกาใต / 2-3 ลานป

Homo habilis

-แอฟริกา / 1.44-2.55 

ลานป

Australopithecus 
Robustus

   -แอฟริกาใต / 1.2-2.3 ลานป

Homo erectus

-0.4-2.0 ลานป/ ชวา จีน 

แอฟริกา คอเคซัส

H. Sapiens 
neanderthalensis

-0.03-0.35 ลานป / ยุโรป 

(เยอรมันตะวันตก) เอเชีย

ตะวันตก

H. sapiens 
sapiens

-0.2  ลานปถึง

ปจจบุนั/ ทั่วโลกวิวฒันาการของมนุษย





เคาโครงรางของปาลูซี่ : ซากดึกดําบรรณที่เกาแกที่สุดของมนุษยชาติ



เผาพันธุมนษุย

มนุษยปจจุบันจัดอยูในสปชีสเดียวกัน คือ Homo sapiens sapiens 

แบงออกเปน 5 สาย ดวยกัน

• ออสเตรลอยด  ศีรษะยาว จมูกแบน ผมเปนลอน ขนตามตัวมาก ผิวดํา ชนเผา
ตอนกลางของเอเชียใตและแอฟริกา

•  คอเคซอยด   จมูกโดง ผมเปนลอน  อยูแถบยุโรป เมดิเตอเรเนียน (Mediterranean)  
ยุโรปเหนือ (Nordic)  

• มองโกลอยด ศรีษะกวาง กระดูกแกมเปนโหนก อาศัยอยูในเอเชียตะวันออก

• นิกรอยด ศีรษะยาว จมูกกวาง ริมฝปากหนา ผิวดําไดแก นิโกรแอฟริกา (African 
Negroes)  อยูในเขตรอนของแอฟริกา กลุมคนซูลู (Zulu)

• ปกมี่ เปนคนแคระ ความสูงไมถึง 145 เซนติเมตร  อาศัยอยูในแถบอาฟริกา



การเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวของมนุษย

• ลักษณะทางกายวิภาค

• การปรับตัวทางพฤติกรรม : เพื่อใหมีชีวิตรอด

• ลักษณะทางวัฒนธรรม : บงบอกวิถีความเปนอยูของมนุษย

• มนุษยยุคหินเกา (2 ลานป-8000 ปกอนคริสตศักราช)

      - Homo erectus                 - Homo sapien neanderthalensis 

- Homo sapien sapien

• มนุษยในยุคแรกและการเกษตร

- เปนพวกไลลา หาเก็บ ไมรูจักการเพาะปลูก

- การเกษตรแบบแรกของมนุษย คือ แบบถางเผาหรือทําไรเลื่อนลอย



• การปฏิวัติทางการเกษตร : อาหารเริ่มไมเพียงพอตอการบริโภค

 ผลกระทบอยางรุนแรงที่สุดของการปฏิวัติการเกษตร คือการ

เปลี่ยนแปลงความสัมพันธและแนวคิดของมนุษยและสิ่งแวดลอม จาก

เดิมที่อยูรวมกับธรรมชาติ มาเปนการเอาชนะธรรมชาติมากขึ้น

  ผลของการปฏิวัติการเกษตร

- อัตราการตายของมนุษยลดลง อัตราการเกิดสูงขึ้น

- การเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติมากขึ้น สภาพแวดลอมถูกทําลาย 

ตอ



• สังคมเมืองและสังคมอุตสาหกรรม

• การปฏิวัติเขียว 

เนื่องจากอาหารเริ่มมีไมเพียงพอ ประชากรเพิ่มมากขึ้น

ปจจัยทีท่ําใหการปฏิวตัิเขียวนั้นจะสําเร็จไดตองมีปจจัยตางๆ ที่

จําเปน เชน

• ระบบชลประทาน

• การจัดหาปุยหรือยากําจัดศัตรูพชื

• การเผยแพรและชักจูงใหเกษตรกรหนัมาปลกูขาวพันธุใหม

• การสนับสนุนและวิจัยทางดานเกษตร



การเปลี่ยนแปลงสูยุคปฏิวัติเขียว

ระบบชลประทาน เครื่องจักรกลการเกษตร

 การใชปุย ยาปราบศัตรูพืช



 นอกจากนี้ ยังมีปญหาตางๆ อันสืบเนื่องมาจากการปฏิวัติเขียวที่เกิดขึ้น
ในหลายประเทศ ไดแก

• ปญหาความไมเสมอภาคในการปนผลที่ไดจากการปฏิวัติเขียว

• ปญหาการสรางที่เก็บผลผลิตและการจัดจําหนาย

• ปญหาการระบาดของโรคพืช

• การเอารัดเอาเปรียบของบริษัทนายทุนตางชาติ

• โลกในยุคปจจุบันและอนาคต : เขาสูยุคโลกแหงการ
ตดิตอสื่อสาร หรือยุคโลกไรพรมแดน



วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

• วิทยาศาสตร คือ วิชาที่ศึกษาถึงปรากฏการณทางธรรมชาติ เชน โลก
หมุนรอบดวงอาทิตย  ฝนตก กลางวัน กลางคืน เปนตน

• เทคโนโลยี คือ กระบวนการหรือวิธีการและเครื่องมือที่นําความรูทาง
วิทยาศาสตร มาประยุกตใชงาน เพื่อกอใหเกิดประโยชนตอมนุษย

ประเภทของวิทยาศาสตร 

• วิทยาศาสตรพื้นฐาน เชน ฟสิกส เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร ฯ 

• วิทยาศาสตรประยุกต เชน วิศวกรรม แพทยศาสตร

• เทคโนโลยี

• ผลิตกรรม



วิธีการทางวิทยาศาสตร

วิธีการทางวิทยาศาสตร เปนวิธีที่นักวิทยาศาสตรใชในการหา

ความรู ทั้งนี้อาจมีความแตกตางกันบางในแตละสาขา แตในภาพรวมมี

ลักษณะคลายกัน สรุปเปนขั้นตอนไดดังนี้

ขั้นที่ 1 การสังเกต

              ขั้นที่ 2 การตั้งสมมุติฐาน  

                ขั้นที่ 3 การทดลอง

                                 ขั้นที่ 4 การสรุปผลการทดลอง

F = m x a



วิวัฒนาการของเทคโนโลยสีามารถแบงออกเปน 5 ยคุ คือ

• ยุคหิน (Stone age) 

เปนยุคที่เครื่องมือเครื่องใชทํามาจากหินทั้งสิ้น เชน อาวุธ เครื่องเรือน เปน
ตน ในแตละทวีปมีเวลาของยุคหินตางๆ กันคอื 

-  ทวีปอเมริกาเริ่มตั้งแต 30,000 ปที่แลว – 2,500 ปกอนคริสตศักราช

-  ทวีปเอเชียสิ้นสุดเมื่อ 6,000 ปกอน 

-  ทวีปยุโรป แอฟริกา และเอเชียเหนือสิ้นสุดเมื่อ 4,000 ปกอน

• ยุดทองสําริด (Bronze age)

เริ่มขึ้นเมื่อประมาณ 3,000 ป – สิ้นสุดเมื่อ 1,000 ปกอนคริสตศักราช เชื่อกัน
วา เครื่องไมเครื่องมือที่ทําจากทองสําริดไดเริ่มขึ้นครั้งแรกในแถบตะวันออกกลาง 
(Middle East) 



• ยุคเหล็ก (Iron age)

มีการนําเหล็กมาใชเปนเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ และอาวุธ มีการนําเตาเผาซึ่ง
มีประสิทธิภาพสูงในการหลอมโลหะ เหล็กใชแพรหลายมากในชวง 500 ปกอน

      คริสตศักราช

• ยุคปฎิวัติอุตสาหกรรม (Industrial revolution)

เริ่มตนที่ประเทศอังกฤษ ระหวางป ค.ศ. 1790-1830 อุตสาหกรรมการผลิต
แหงแรกไดแก อุตสาหกรรมสิ่งทอ ตอมา Jame Watt & Thomas Newcomen  ได
ผลิตเครื่องจักรไอน้ําขึ้น

• ยุคศตวรรษที่ 20

ถือเปนยุคทองแหงเทคโนโลยี กระบวนการผลิตทางเทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้น 
ความเปลี่ยนแปลงที่เห็นไดชัดคือ เรื่องของคอมพิวเตอร มีการใชการสื่อสารที่
ทันสมัย (Internet)  และใชคอมพิวเตอรเพื่อเก็บขอมูลตางๆ บนพื้นโลก 
รายละเอียดจากดาวเทียมและการสื่อสารที่เรียกวา Remote sensing และ
Geographic Information System (GIS)



ความกาวหนาและอนาคตของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ของประเทศไทย

กลุมเทคโนโลยี สําหรับอนาคตของประเทศไทย ออกเปน 7 กลุมใหญๆ  คือ

–        เทคโนโลยีพื้นฐาน : ไฟฟา ประปา ถนน

–        เทคโนโลยีชีวภาพ : อาหารหมักดอง การเพาะเนื้อเยื่อ

–        เทคโนโลยีทางการแพทย

–        เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส คอมพิวเตอร สารสนเทศ ดาวเทียม 

(กลุมที ่1 ) ไดแก กลุมเทคโนโลยีระบบสื่อสารโทรคมนาคม ยาน

ยนตไฟฟา

–         เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส คอมพิวเตอร สารสนเทศ ดาวเทียม 

(กลุมที ่2 )  ไดแก ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร (GIS)  เปนตน



– เทคโนโลยีโลหะและยานยนต

– เทคโนโลยีพลังงาน ยานยนตและสิ่งแวดลอม  ไดแก

• เทคโนโลยีการอนุรักษพลังงาน 

• เทคโนโลยีดานการนํากลับมาประยุกตใชใหมและการกลับคืนมาใชใหม

• เทคโนโลยีดานบําบัดของเสียที่เปนพิษจากอุตสาหกรรม

• เทคโนโลยีการผลิตพลังงานจากชีวมวล เทคโนโลยีการผลิตพลังงาน

ไฟฟาจากเซลลเชื้อเพลิง (fuel cell)



เทคโนโลยทีองถิ่น

     เทคโนโลยีทองถิ่นหรือเทคโนโลยีพื้นบาน หมายถึง เทคโนโลยีดั้งเดิมที่

เกิดขึ้นจากประสบการณในการดํารงชีวิต การทํามาหากิน การปรับตัวให

เขากับสภาพแวดลอมของคนในทองถิ่นนั้น เชน การทอผา การกรีดยาง 

การทํานา เปนตน



ภูมิปญญาทองถิ่น (Local wisdom) หรือภูมิปญญาชาวบาน เปนการ
สะสมองคความรูขึ้นมาจากประสบการณชีวิต สังคม และสภาพแวดลอม
ที่แตกตางกันของชาวบาน มีการสืบทอดจากรุนหนึ่งสูรุนหนึ่ง ปรับปรุง 
เปลี่ยนแปลงจนเกิดเปนความรูใหม ๆ และมีการแลกเปลี่ยนทาง
วัฒนธรรมกันระหวางคนตางชุมชน กอใหเกิดการเพิ่มพูนความรูและ
ความหลากหลายของภูมิปญญาตลอดมา ตัวอยางเชน คนที่มีอาชีพทํานา
จะรูจักปรับพื้นที่ใหเหมาะกับการปลกูขาวและรูจักคัดเลือกพันธุขาวที่
เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศและภูมิประเทศ

ความเปนมาของเทคโนโลยีในประเทศไทยและภูมิ

ปญญาทองถิ่น



ความสัมพันธของเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม

การใชเทคโนโลยีมีผลกระทบตอการดํารงชีวิตของมนุษยทั้ง

ทางบวกและทางลบ ในทางบวก คือ เทคโนโลยี ชวยใหความเปนอยูของ

มนุษยดีขึ้น ชวยใหมนุษยดีขึ้น ในทางลบคือ ทําใหคุณภาพสิ่งแวดลอม

เลวรายลง จนกอใหเกิดผลกระทบตอโลก

• เทคโนโลยีมีบทบาทในการเปลี่ยนสิ่งแวดลอม

• สิ่งแวดลอมมีบทบาทในการสรางเทคโนโลยี



ชื่อวิชา ชีวิตกับสิ่งแวดลอม

www.gened.siam.edu



“ไมมีมนุษยคนใด หรือเทคโนโลยีใดๆ บนโลกนี้ จะสามารถเอาชนะ
ธรรมชาติได”  ดัดแปลงมาจาก หนังสือมนุษยกับสิ่งแวดลอม 

คณะวิทยาศาสตร ม.สยาม



คําถามทายบท

–ใหนักศึกษาอธิบายความหมายของคําวา “สิ่งแวดลอม” พรอมให
เหตุผลประกอบ

–มนุษยในยุคปจจุบันที่เหลืออยู มีกี่สายพันธุ ชื่อวาอะไร

– วิชาคณิตศาสตรกับ วิศวกรรมศาสตร มีความเหมือนหรือตางกัน
อยางไร

–ใหนักศึกษายกตัวอยาง เทคโนโลยีที่มีบทบาทในการ

เปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอม ในประเทศไทยมาคนละ 1 ตัวอยาง
–นักศกึษาคิดวา เทคโนโลยีทางดานใด เหมาะสมกับการพัฒนา
ประเทศไทยมากที่สุด อธิบายพอสังเขป
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