
บทที ่1 
ความส าคญัของมนุษย์กบัส่ิงแวดล้อม 

บทน า 
 มนุษยด์ ำรงชีวิตอยูบ่นพ้ืนพิภพและมีควำมสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้ม โดยอำศยัทรัพยำกรธรรมชำติทั้งส่ิงท่ีมีชีวิต เช่น พืช สัตว ์
และส่ิงท่ีไม่มีชีวิต เช่น อำกำศ น ้ ำ ดิน ฯลฯ  เพ่ือควำมอยูร่อด หำกขำดทรัพยำกรต่ำงๆ เหล่ำนั้น หรือทรัพยำกร เส่ือมโทรมไปยอ่มมี
ผลกระทบต่อคุณภำพชีวิตของมนุษย ์ในปัจจุบนัไดเ้กิดปัญหำส่ิงแวดลอ้มข้ึนมำกมำยซ่ึงเกิดจำกกำรกระท ำของมนุษย ์จึงจ ำเป็นตอ้ง
ศึกษำปัญหำส่ิงแวดลอ้มอยำ่งถูกตอ้ง 
นิยามความหมายของส่ิงแวดล้อม 
 ค ำวำ่ “ส่ิงแวดลอ้ม” มีหลำยนิยำมท่ีใกลเ้คียงกนั เช่น  “ส่ิงท่ีเกิดข้ึนเองตำมธรรมชำติและส่ิงท่ีมนุษยส์ร้ำงข้ึน ส่ิงท่ีเป็นรูปธรรม 
และนำมธรรม ส่ิงท่ีเห็นไดด้ว้ยตำ และท่ีไม่สำมำรถเห็นดว้ยตำ ส่ิงท่ีมีชีวติและไม่มีชีวติ ตลอดจนส่ิงท่ีเป็นทั้งท่ีใหคุ้ณและใหโ้ทษ” แต่
ค  ำนิยำมทัว่ไปท่ีใชใ้นกลุ่มนกัส่ิงแวดลอ้มนัน่ก็คือ “ส่ิงต่ำงๆท่ีอยูร่อบตวัเรำ” นัน่เอง (Everything around us)  
สมบัตเิฉพาะตวัของส่ิงแวดล้อม 

1. ส่ิงแวดลอ้มมีเอกลกัษณ์เฉพำะตวั 
2. ส่ิงแวดลอ้มไม่อยูโ่ดดเด่ียว 
3. ส่ิงแวดลอ้มหน่ึงตอ้งกำรส่ิงแวดลอ้มอ่ืนเสมอ 
4. ส่ิงแวดลอ้มอยูร่วมกนัเป็นกลุ่ม 
5. ส่ิงแวดลอ้มเก่ียวพนัเป็นลูกโซ่ 
6. ส่ิงแวดลอ้มมีควำมทนทำนและเปรำะบำงต่ำงกนั 
7. ส่ิงแวดลอ้มมีกำรเปล่ียนแปลงตลอดเวลำ 

1.   มติส่ิิงแวดล้อม 
1. มิติทำงทรัพยำกร (resource dimension) เป็นมิติท่ีส ำคญัยิง่ เพรำะมีบทบำทต่อกำรเอ้ือประโยชน์ต่อมนุษย ์มีทรัพยำกรทั้ง

ท่ีเป็นธรรมชำติและทรัพยำกรท่ีมนุษยส์ร้ำงข้ึน สำมำรถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภทต่อลกัษณะกำรเกิดคือ 
1.1 ทรัพยำกรธรรมชำติ  (natural resources) หมำยถึง ส่ิงต่ำงๆท่ีเกิดข้ึนโดยธรรมชำติและใหป้ระโยชนต์่อมนุษยไ์ม่ทำง

ใดก็ทำงหน่ึง และนกัอนุรักษว์ทิยำไดแ้บ่งประเภทของทรัพยำกรธรรมชำติไว ้3 ประเภท คือ 
1.1.1 ทรัพยำกรธรรมชำติท่ีไม่หมดส้ิน 
1.1.2 ทรัพยำกรธรรมชำติท่ีใชแ้ลว้ทดแทนได ้
1.1.3 ทรัพยำกรธรรมชำติท่ีใชแ้ลว้หมดไป 

1.2 ทรัพยำกรท่ีมนุษยส์ร้ำงข้ึน (man-made resources) 
1.2.1 กลุ่มทรัพยำกรชีวกำยภำพ 
1.2.2 กลุ่มทรัพยำกรเศรษฐสงัคม 

 
2.  มติทิางเทคโนโลยี 

เทคโนโลยกีำรบ ำบดั/ก ำจดัของเสียและมลพิษส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงเทคโนโลยใีนโลกน้ีประกอบไปดว้ย 2 ส่วนคือ 
1.3  ฮำรดแ์วร์ (hardware)  
1.4   ซอฟทแ์วร์ (software) 

2. มิติทำงของเสียและมลพิษส่ิงแวดลอ้ม 
3. มิติมนุษย/์เศรษฐสงัคม 



โลกและส่ิงแวดล้อม 
 โลกของเรำประกอบดว้ย 7 ทวปี 4 มหำสมุทร ทวปีทั้ง 7 มีล ำดบัขนำดใหญ่มำหำเลก็ท่ีสุด ไดแ้ก่ เอเชีย แอฟริกำ อเมริกำเหนือ 
อเมริกำใต ้ยโุรป ออสเตรเลีย และแอนตำร์กติกำ ส่วนมหำสมุทร ไดแ้ก่ แปซิฟิก แอตเลนติก อินเดีย และอำร์กติกำ้  

ก าเนิดส่ิงมชีีวติ 
 ภำยหลงัไดมี้นกัวทิยำศำสตร์ไดส้นันิษฐำนแนวคิดเก่ียวกบักำรก ำเนิดส่ิงมีชีวติ ไดแ้ก่ แนวคิดของโอปำรินและกำรทดลอง
ของมิลเลอร์ 

1. ส่ิงมีชีวติเกิดข้ึนไดเ้อง (abiogenesis) 
2. ส่ิงมีชีวติตอ้งเกิดจำกส่ิงมีชีวติดว้ยกนั (biogenesis) ซ่ึงก็มีนกัวทิยำศำสตร์ไดอ้ธิบำยไดไ้ว ้2 กลุ่มดว้ยกนั 

ไดแ้ก่  แนวควำมคิดของโอพำริน (Oparin) และ กำรทดลองของมิลเลอร์ (Stanley Miller) 
ววิฒันาการของมนุษย์ 

มนุษยเ์กิดจำกผลของกำรวิวฒันำกำรมำเป็นเวลำหลำยลำ้นปี มนุษยเ์ป็นสัตวเ์ล้ียงท่ีมีควำมเก่ียวพนัใกลชิ้ดกัน ไพรเมท 
(Primate) ก็คือพวกลิงไม่มีหำงชนิดต่ำงๆ ซ่ึงไพรเมทน้ีปรำกฏข้ึน 60 ลำ้นปีมำแลว้ ตั้งแต่หลงัยคุกำรสูญพนัธ์ุของไดโนเสำร์รำว 63 ลำ้น
ปีก่อน 
สายววิฒันาการทีเ่ป็นไปได้ของมนุษย์มดีงัต่อไปนี ้

1) ออสเทรโลพิคสั (Australopithecus) 
    2)    โฮโม ฮำบิลิส ( Homo habilis) 

3) โฮโม อิเรตตสั (Homo erectus)  
4) โฮโม ซำเปียน นีแอนเดอร์ทลั (Homo sapiens neanderthalensis ) 
5) โฮโม ซำเปียน ซำเปียน (Homo sapiens sapiens)                                   

เผ่าพนัธ์ุมนุษย์ 
 มนุษยปั์จจุบนัจดัอยูใ่นสปีชีส์เดียวกนั คือ Homo sapiens sapiens  โดยแบ่งออกเป็น 5 สำย ไดแ้ก่ 

1. ออสเตรลอยด ์ ศีรษะยำว จมูกแบน ผมเป็นลอน ขนตำมตวัมำก ผิวด ำ ชนเผำ่ตอนกลำงของเอเชียใตแ้ละแอฟริกำ 
2.  คอเคซอยด ์  จมูกโด่ง ผมเป็นลอน  อยูแ่ถบยโุรป เมดิเตอเรเนียน (Mediterranean)  ยโุรปเหนือ (Nordic)   
3. มองโกลอยด ์ศรีษะกวำ้ง กระดูกแกม้เป็นโหนก อำศยัอยูใ่นเอเชียตะวนัออก 
4. นิกรอยด ์ศรีษะยำว จมูกกวำ้ง ริมฝีปำกหนำ ผิวด ำไดแ้ก่ นิโกรแอฟริกำ (African Negroes)  อยูใ่นเขตร้อนของแอฟริกำ 

กลุ่มคนซูลู (Zulu) 
5. ปิกม่ี  เป็นคนแคระ ควำมสูงไม่ถึง 145 เซนติเมตร  อำศยัอยูใ่นแถบอำฟริกำ 

การเปลีย่นแปลงและการปรับตวัของมนุษย์ 
1. ลกัษณะทำงกำยวภิำค 
2. กำรปรับตวัทำงพฤติกรรม 
3. ลกัษณะทำงวฒันธรรม 
4. มนุษยย์คุหินเก่ำ (2 ลำ้นปี-8000 ปีก่อนคริสตศกัรำช) 
5. มนุษยใ์นยคุแรกและกำรเกษตร 
6. กำรปฏิวติัทำงกำรเกษตรอยำ่งรุนแรง คือกำรเปล่ียนแปลงควำมสมัพนัธ์และแนวคิดของมนุษยแ์ละส่ิงแวดลอ้ม 
7. สงัคมเมืองและสงัคมอุตสำหกรรม 
8. กำรปฏิวติัเขียว ปรำกฎกำรณ์น้ีเรำใชเ้รียกกำรปฏิวติัทำงกำรเกษตรท่ีเกิดข้ึนในประเทศโลกท่ีสำมซ่ึงไดเ้ร่ิมขยำยตวัเม่ือไม่

นำนมำน้ี 



9. โลกในยคุปัจจุบนัและแนวโนม้ในอนำคต 
ปัญหาและผลกระทบอนัเกดิจากการเปลีย่นแปลงทีป่ระเทศไทยหลกีเลีย่งได้ยาก 
 ตั้งแต่สมยัปฏิวติัอุตสำหกรรมเป็นตน้มำ ท ำให้ทรัพยำกรธรรมชำติถูกน ำมำใชเ้ป็นวตัถุดิบในกำรผลิตสินคำ้ส ำเร็จรูปมำกข้ึน 
จนกลำยเป็นกำรท ำลำยและถ่ำยเทของเสียออกมำเจือปนกับธรรมชำติ จนกระทบกระเทือนต่อส่ิงแวดล้อม เกิดเป็นมลพิษไป
กระทบกระเทือนกำรด ำรงชีวติของมนุษยเ์อง  ควำมเส่ือมโทรมท่ีกระทบต่อประเทศไทยและสงัคมไทยในช่วงสงครำมโลกคร้ังท่ี 2 เป็น
ตน้มำ ซ่ึงแบ่งเป็น 2 ประกำรคือ  

1. ควำมเส่ือมโทรมทำงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม 
2. ควำมเส่ือมโทรมทำงวฒันธรรม  

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 กฎทำงวทิยำศำสตร์ ท่ีส ำคญัคือ 

1. สสำรและพลงังำนยอ่มไม่อำจสร้ำงหรือท ำลำยใหส้ิ้นสูญได ้
2. ไม่มีกระบวนกำรใดท่ีมนุษยส์ร้ำงข้ึนหรือมีอยูใ่นธรรมชำติจะมีประสิทธิภำพร้อยเปอร์เซ็นต ์
3. สรรพส่ิงในโลกลว้นมีควำมเก่ียวพนัซ่ึงกนัและกนั 
4. ไม่มีส่ิงใดไดม้ำโดยไม่มีส่ิงตอบแทน 
5. ไม่มีวธีิใดท่ีแกปั้ญหำธรรมชำติไดดี้เท่ำกบัธรรมชำติ 

ประเภทของวทิยาศาสตร์ ไดแ้ก่ 
1. วทิยำศำสตร์พ้ืนฐำน (basic science)  คือกลุ่มวทิยำศำสตร์กำยภำพและชีวภำพรวมกนั เนน้กำรคน้พบธรรมชำติ เฉพำะ

เร่ือง เฉพำะกำรณ์ 
2. วทิยำศำสตร์ประยกุต ์ (applied science)  เป็นควำมรู้ท่ีไดม้ำจำกกำรศึกษำวทิยำศำสตร์พ้ืนฐำน ท ำใหเ้กิดกำรสร้ำงสรรค์

และควำมเขำ้ใจใหม่ ๆ 
3. เทคโนโลย ี(technology)  คือกำรน ำควำมรู้ทำงวทิยำศำสตร์มำประยกุตใ์ชเ้พ่ือใหเ้กิดควำมสุขสบำยของมนุษย ์
4. ผลิตกรรม (production) เป็นส่วนในกำรใชเ้ทคโนโลยใีนกำรปฏิวติัใหเ้กิดผล หรืออำจเรียกวำ่ ชั้นอุตสำหกรรม 

(industrialization) ก็ได ้เพรำะเป็นกำรแปรรูปวตัถุดิบใหอ้ยูใ่นสภำพท่ีใชไ้ดห้รือบริกำรดีกวำ่  
วธีิการทางวทิยาศาสตร์ 
 วธีิกำรทำงวทิยำศำสตร์ เป็นวธีิท่ีนกัวทิยำศำสตร์ใชใ้นกำรหำควำมรู้ ทั้งน้ีอำจมีควำมแตกต่ำงกนับำ้งในแต่ละสำขำ แต่ใน
ภำพรวมมีลกัษณะคลำ้ยกนั สรุปเป็นขั้นตอนไดด้งัน้ี 
 ขั้นท่ี 1 กำรสงัเกต     ขั้นท่ี 2 กำรตั้งสมมุติฐำน  ขั้นท่ี 3 กำรทดลอง   ขั้นท่ี 4 กำรสรุปผลกำรทดลอง 
ววิฒันาการของเทคโนโลย ี

1. สงัคม        2.  เทคโนโลย ี         3. เศรษฐกิจ               4. กำรเมือง 
ววิฒันาการของเทคโนโลยสีามารถแบ่งออกเป็น 5 ยุค คือ 

1) ยดุหิน (Stone age)  
 เคร่ืองมือเคร่ืองใชท้ ำมำจำกหินทั้งส้ิน เช่น อำวธุ เคร่ืองเรือน เป็นตน้ ในแต่ละทวปีมีเวลำของยคุหินต่ำงๆ กนัคือ    

                 ทวปีอเมริกำเร่ิมตั้งแต่ 30,000 ปีท่ีแลว้ – 2,500 ปีก่อนคริสตศกัรำช  ทวปีเอเชียส้ินสุดเม่ือ 6,000 ปีก่อน ทวปียโุรป แอฟริกำ  
                 และเอเชียเหนือส้ินสุดเม่ือ 4,000 ปีก่อน 

2) ยดุทองส ำริด (Bronze age) 
  เร่ิมข้ึนเม่ือประมำณ 3,000 ปี – ส้ินสุดเม่ือ 1,000 ปีก่อนคริสตศกัรำช เช่ือกนัวำ่ เคร่ืองไมเ้คร่ืองมือท่ีท ำจำกทองส ำริด 
               ไดเ้ร่ิมข้ึน 



 คร้ังแรกในแถบตะวนัออกกลำง (Middle East)  
3) ยคุเหลก็ (Iron age) 

 มีกำรน ำเหลก็มำใชเ้ป็นเคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ และอำวธุ มีกำรน ำเตำเผำซ่ึงมีประสิทธิภำพสูงในกำรหลอมโลหะ 
เหลก็ใชแ้พร่หลำยมำกในช่วง 500 ปี 

4) ยคุปฎิวติัอุตสำหกรรม (Industrial revolution) 
  เร่ิมตน้ท่ีประเทศองักฤษ ระหวำ่งปี ค.ศ. 1790-1830 อุตสำหกรรมกำรผลิตแห่งแรกไดแ้ก่ อุตสำหกรรมส่ิงทอ ต่อมำ 
        Jame Watt & Thomas Newcomen ไดผ้ลิตเคร่ืองจกัรไอน ้ ำข้ึน 
5) ยคุศตวรรษท่ี 20 

 ถือเป็นยคุทองแห่งเทคโนโลย ีกระบวนกำรผลิตทำงเทคโนโลยเีพ่ิมมำกข้ึน ควำมเปล่ียนแปลงท่ีเห็นไดช้ดัคือ เร่ือง 
 ของคอมพิวเตอร์ มีกำรใชก้ำรส่ือสำรท่ีทนัสมยัท่ีเรียกวำ่  Internet  และใชค้อมพิวเตอร์เพ่ือเก็บขอ้มูลต่ำงๆ บนพ้ืนโลก  

ความก้าวหน้าและอนาคตของวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยขีองประเทศไทย 
 กลุ่มเทคโนโลย ีส ำหรับอนำคตของประเทศไทย ออกเป็น 7 กลุ่มใหญ่ๆ  คือ 

1)        เทคโนโลยพ้ืีนฐำน 
2)        เทคโนโลยชีีวภำพ 
3)        เทคโนโลยทีำงกำรแพทย ์
4) เทคโนโลยอิีเลคทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ สำรสนเทศ ดำวเทียม  
5) เทคโนโลยโีลหะและยำนยนต ์
6) เทคโนโลยพีลงังำน ยำนยนตแ์ละส่ิงแวดลอ้ม ไดแ้ก่ 

1. เทคโนโลยกีำรอนุรักษพ์ลงังำน  
2. เทคโนโลยดีำ้นกำรน ำกลบัมำประยกุตใ์ชใ้หม่และกำรกลบัคืนมำใชใ้หม่ 
3. เทคโนโลยดีำ้นบ ำบดัของเสียท่ีเป็นพิษจำกอุตสำหกรรม 
4. เทคโนโลยกีำรผลิตพลงังำนจำกชีวมวล เทคโนโลยีกำรผลิตพลงังำนไฟฟ้ำจำกเซลลเ์ช้ือเพลิง (fuel 

cell) 
ความสัมพนัธ์ของเทคโนโลยแีละส่ิงแวดล้อม 

กำรใชเ้ทคโนโลยมีีผลกระทบต่อกำรด ำรงชีวติของมนุษยท์ั้งทำงบวกและทำงลบ ในทำงบวก คือ เทคโนโลย ีช่วยใหค้วำม
เป็นอยูข่องมนุษยดี์ข้ึน ช่วยใหม้นุษยดี์ข้ึน ในทำงลบคือ ท ำใหคุ้ณภำพส่ิงแวดลอ้มเลวร้ำยลง จนก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อโลก 

1. เทคโนโลยมีีบทบำทในกำรเปล่ียนส่ิงแวดลอ้ม 
2. ส่ิงแวดลอ้มมีบทบำทในกำรสร้ำงเทคโนโลย ี

 
เอกสารอ่านประกอบ  

เอกสำรประกอบกำรสอนวชิำมนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้ม (120-101) จดัท ำโดย คณำจำรยค์ณะวทิยำศำสตร์  
มหำวทิยำลยัสยำม. 2552 . โรงพิมพจ์ำมจุรีโปรดกัส์ 

 
 
 
 



ค าถามท้ายบท 
1. ใหน้กัศึกษำอธิบำยควำมหมำยของค ำวำ่ “ส่ิงแวดลอ้ม” พร้อมใหเ้หตุผลประกอบ 
2. มนุษยใ์นยคุปัจจุบนัท่ีเหลืออยู ่มีก่ีสำยพนัธ์ุ ช่ือวำ่อะไร 
3. วชิำคณิตศำสตร์กบั วศิวกรรมศำสตร์ มีควำมเหมือนหรือต่ำงกนัอยำ่งไร 
4. ใหน้กัศึกษำยกตวัอยำ่ง เทคโนโลยท่ีีมีบทบำทในกำรเปล่ียนแปลงส่ิงแวดลอ้ม ในประเทศไทยมำคนละ 1 ตวัอยำ่ง 
5. นกัศึกษำคิดวำ่ เทคโนโลยทีำงดำ้นใด เหมำะสมกบักำรพฒันำประเทศไทยมำกท่ีสุด 

 
 

 


