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เทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับมนุษย

และสิ่งแวดลอม

อ. สมภพ  อยูเอ



  เทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับมนุษยและสิ่งแวดลอม

เทคโนโลยีสะอาด

เทคโนโลยีชีวภาพ

นาโนเทคโนโลยี

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เทคโนโลยีวัสดุศาสตร



เทคโนโลยีสะอาด (Clean Technology)

การจัดการสิ่งแวดลอม ปจจุบันนิยมพิจารณาที่ตนกําเนิด หรือแหลง
ที่กอใหเกิดมลพิษเปนสําคัญ เปนการลดมลพิษที่แหลงกําเนิด

เทคโนโลยีสะอาด คือ การพัฒนาเปลี่ยนแปลงปรับปรุง อยาง
ตอเนื่องของกระบวนการผลิต การบริการ และการบริโภค โดย
กอใหเกิดผลกระทบหรือความเสี่ยง ตอมนุษยและสิ่งแวดลอมนอย
ที่สุด และตองคุมคาทางเศรษฐศาสตรดวย

การทํา CT ในประเทศไทย เริ่มตั้งแต ป 2533 และไดพัฒนาสู
มาตรฐานอื่นๆ ที่เกีย่วของกับสิ่งแวดลอม เชน ISO 14000



วัตถุประสงค

สงเสริมความสามารถในการแขงขันในตลาดโลก (เนื่องดวยตนทุนการผลิต
และคาแรงสูงขึ้น)

พัฒนาขีดความสามารถ และประสิทธิภาพในการประกอบธุรกิจ

ประโยชนที่ไดรับ

- ลดตนทุน

- เพิ่มความปลอดภัย

- ลดความเสี่ยงตอมนุษยและรักษาสิ่งแวดลอม

- ลดภาระกําจัดของเสีย

- ปฏิบัติตามกฎหมายดานสิ่งแวดลอม

- สรางภาพลักษณที่ดี  

- ฯลฯ 



หลักการเทคโนโลยีสะอาด

หลักการจัดการมลพิษ



1. การลดมลพิษที่แหลงกําเนิด

แบงเปน 2 แนวทาง 

การเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ

การเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิต

- การเปลี่ยนแปลงวัตถุดิบ

- การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี

- การปรับปรุงกระบวนการดําเนินงาน



2. การนํากลบัมาใชใหม (Recycle)

การใชผลิตภัณฑหมุนเวียน : นําเอาวัตถุดิบที่ไมไดคณุภาพมาใช หรือ
หาทางนําสารที่ปนกับของเสียมาแยกใชในการผลิต (ใชเทคโนโลยีเดิม)

การใชเทคโนโลยีหมุนเวียน : นําเอาของเสียผานกระบวนการตางๆนํา
กลับมาใช การนําของเสียกลับมาใชใหม ควรทํา ณ จุดกําเนิด

ประโยชนจากการนําเทคโนโลยีสะอาดมาใช

• ตอตัวเราเอง : มนุษยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึน้ , ไดใชสนิคาที่เปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอม , สภาพแวดลอมรอบๆตัวเราดีขึ้น , ประหยัดคาใชจายคาพยาบาล

• ตอสังคม : เกิดความสามัคคีในสังคมโดยรอบ ,  สังคมนาอยูและมีทรัพยากร

ใชอยางเพียงพอ



ตอภาคอุตสาหกรรม

- ชวยทําใหเกิดการประหยดัทรพัยากรที่จําเปนในการผลิต เชน น้ํา  

            วัตถุดิบ เปนตน

- การทํางานมีประสิทธภิาพเพิ่มมากขึน้

- ปรับปรุงคุณภาพสินคาเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน

- ของเสียนอยลง เสียคาใชจายในการกําจัดนอยลง

- สรางภาพลักษณที่ดตีอสาธารณชน และสรางสัมพันธที่ดีตอ 

              ชุมชน 

- ลดการสะสมมลพิษในสิ่งแวดลอม



ขั้นตอนสูความสําเร็จ ในการทํา CT

มีอยู 6 ขั้นตอน
การวางแผนและการจัดการองคกร

การประเมินเบื้องตน

การประเมินละเอียด

การศึกษาความเปนไปได

ลงมือปฏิบัติ

ตรวจติดตามผล



ปญหาอุปสรรคของการนํา CT ไปใช

ไมเขาใจกรอบความคิดของเทคโนโลยีสะอาด

การไมมีสวนรวมของบุคลากรภายในองคกร

ไมมีขอมูล

บุคลากรที่มีความรูดาน CT มีนอย

 

 

 

 



ปญหาอุปสรรคของการนํา CT ไปใช (ตอ)

ขาดเทคโนโลยี ทั้งทางดานความรูของบุคลากรและ      

การพัฒนาวัสดุอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องจักรที่คาํนึงถึง

สิ่งแวดลอม

ตัวอยางความสําเร็จของ CT ที่เปนรูปธรรมมีนอย

การไมเปดเผยขอมูลความสําเร็จของ CT ในวงกวาง

 

 

 



เทคนิคของเทคโนโลยีสะอาด

การลดมลพิษที่แหลงกําเนิด การนํากลับมาใชใหม/ใชซ้ํา

1. การเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ

2. เปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิต

3. ใชผลิตภัณฑหมุนเวียน (reuse)

4. ใชเทคโนโลยีหมุนเวียน (recycle)

www.ertc.deqp.go.th/ertc/images/stories/user/ct/ct2/ct_1.pps 

- เปลี่ยนแปลงวัตถุดิบ       -เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี                           

            - ปรับปรุงกระบวนการดําเนินการ



http://www.scg.co.th/th/05sustainability_development/08_scg-eco-value-flash.html?KeepThis=true&TB_iframe=true&modal=true&width=900&height=680


              เทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) คือ การใช           

                   ความรูเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตหรือผลิตผลของสิ่งมีชีวิต ใหเปน 

                   ประโยชนตอมนุษย เชน สินคาที่ใชเทคโนโลยีชีวภาพ  

                   หรือ การขจัดปญหาสิ่งแวดลอมเสื่อมโทรม

เทคโนโลยีชีวภาพที่เกาแกที่สุด ของมนษุยชาติ

     คือ เทคโนโลยีการหมัก

ความสําคัญของเทคโนโลยีชีวภาพ

- ลดการใชสารเคมี   

- เพิ่มพื้นที่เพาะปลูก

- เพิ่มผลิตผลทางการเกษตร 

- คิดคนอาหารใหมีคุณคาสูงขึ้น, คิดคนยาปองกันและรกัษาโรครายแรงตางๆ  

เทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology)



สินคา Biotec



ประโยชนของเทคโนโลยีชีวภาพ

เพื่อการเกษตร

1. การปรับปรุงพันธุใหตานทางโรคและแมลง : ฝาย BT , ปลูกวัคซีนในพืช

เพื่อปองกันโรคบางชนิด

2. พัฒนาพันธุใหมีคุณภาพผลผลิตดี : ปลูกถายยีนสุกชา

3. พัฒนาพันธุใหผลิตสารพิเศษ : เพิ่มคุณคาทางอาหารในพืช

4. การพัฒนาพันธุสัตว : ตานทานโรคมากขึ้น

5. การพัฒนาสายพันธุจุลนิทรีย : กําจัดคราบน้ํามัน ใชหมักนมเปรี้ยว ฯ



 เทคโนโลยีชีวภาพเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร ตัวอยางเชน

- ขาวและธัญพชื ตานทานแมลง

- พืชที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม : ใชสารเคมีนอยลง
- พืชที่ทนตอยาปราบศัตรูพืช

- ผัก ผลไมที่มีคณุคาทางอาหารสูง

- น้ํามันพืชที่ผานการปรับแตง



เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อสิ่งแวดลอม

- พันธุพืชใหมๆ  - ลดการใชปุย

เทคโนโลยีการแพทยเพื่อสุขภาพ

1. การตรวจโรค
2. การพัฒนายารักษาโรคและวัคซีน
3. การสับเปลี่ยนยีนดอยดวยยีนดี
เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม

โดยใชความรูทางพันธุวิศวกรรม เชน การผลิตพืช GMOs เพื่อ

ปรับปรุงคุณภาพใหตรงกับความตองการของอุตสาหกรรมมากขึ้น



GMOs และ LMOs
        จีเอ็มโอ ยอมาจากคําภาษาอังกฤษวา Genetically Modified Organisms (GMOs)   

        คือสิ่งมีชีวิตซึ่งไมวาเปนพืช หรือสัตวที่ถูกดัดแปลง พันธุกรรม จากกระบวนการ

       ทาง พันธุวิศวกรรม (Genetic Engineering)โดยจากการตัดเอา ยีน ของสิ่งมีชีวิต

       ชนิดหนึ่ง มาใสเขาไปในยีนของสิ่งมีชีวิตอีกชนิดหนึ่ง โดยตามปกติไมเคยผสม

       พันธุกันไดในธรรรมชาติ เพื่อใหสิ่งมีชีวิตชนิดนั้น ที่มีคุณลักษณะหรือคุณสมบัติ
ตามที่ตองการ ซึ่งสิ่งมีชีวิตที่ถูกนํา  ยีน   มาใสเขาไปแลวก็คือ จีเอ็มโอ(GMOs) 

                                                                       ตัวอยาง เชน 

#  นํายีนทนความหนาวเย็นจากปลาขั้วโลกมาผสมกับมะเขือเทศเพื่อใหมะเขือเทศปลูก
ในที่ที่อากาศหนาวเย็นได 

#   นํายีนจากแบคทีเรียชนิดหนึ่งมาใสในยีนของถั่วเหลือง เพื่อใหถั่วเหลืองทนทานตอ
ยาปราบวัชพืช 

#    นํายีนจากไวรัสมาใสในมะละกอ เพื่อใหมะละกอตานทานโรคไวรัสใบดางวงแหวน
ได เปนตน

http://www.thaibiotech.info/what-is-heredity.php
http://www.thaibiotech.info/what-is-heredity.php
http://www.thaibiotech.info/what-is-heredity.php
http://www.thaibiotech.info/what-is-genetics-engineering.php
http://www.thaibiotech.info/what-is-genetics-engineering.php
http://www.thaibiotech.info/what-is-genetics-engineering.php
http://www.thaibiotech.info/what-is-genetics-engineering.php
http://www.thaibiotech.info/what-is-gene.php


โดยพืชที่ไดรับการตัดตอยีนจากกระบวนการทาง พันธุวิศวกรรม 

(Genetic Engineering) อาจเรียกแบบเฉพาะไดวา Transgenic Plant สวนคําวา 

จีเอ็มโอ (GMOs) เปนคําที่เรียกสิ่งมีชีวิตทั่วไปที่ไดรับการตัดตอยีน 

             พืช จีเอ็มโอ ที่มขีายตามทองตลาดในปจจุบัน ไดแก ถั่วเหลือง, ขาวโพด, 

มันฝรั่ง, มะเขือเทศ, มะละกอ, ฝาย, คาโนลา (Canola) (พืชใหน้ํามัน) และ สค

วอช (Squash)

ตอ



ความเสี่ยงของ LMOs (Living Modified Organisms)

หรือ GMOs

ขึ้นกับปจจัย ดังนี้

1. แหลงยีน : ถาแหลงยีนมีความเสี่ยง สิ่งมีชีวิตที่ใชยีนดังกลาวก็จะมีความ
เสี่ยงตามไปดวยเสมอ

2. สวนประกอบยีน : การใชยีนชวยแสดงหรือยีนชวยคัดเลือก อาจสงผลตอ

สิ่งมีชีวิตที่มียีนหรือบริโภคสิ่งนั้นไป 

ผลกระทบตอสังคมไทย  

- การรับรูใน GMOs , ประโยชนและโทษ?  

                - ผลตอเศรษฐกิจและสังคม (การผูกขาดตลาด) 

                         - ความปลอดภัยตอสุขภาพ 

                                  - ผลกระทบตอความหลากหลายทางชีวภาพ



http://pirun.ku.ac.th/~b4704016/pics/gmf.jpg

เทคนิคการตัดตอยีน



เทคนิค การ Cloning



แกะ Dolly



ขอจํากัดในการใชเทคโนโลยีชีวภาพ

ปญหาเรื่องทรัพยสินทางปญญา

ขัดกับหลักจริยธรรม/ คุณธรรม

ความกังวลตอผลกระทบตอความปลอดภยัของผูบริโภคและ

สิ่งแวดลอม

การกีดกันทางการคา
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