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จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐานทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ตลอดจน

สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 
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• 1. อธิบายความหมาย ความส าคัญ และขอบเขตของงานอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ถูกต้อง 

• 2. อธิบายความหมายของน  าสะอาด วัฏจักรของน  า ประโยชน์ และโทษของน  า รวมถึงปริมาณการใช้น  าแต่
ละประเภท และการอนุรักษ์ได้ 

• 3. อธิบายความหมายของการจัดการน  าสะอาด การจัดการน  าบริโภค รวมทั งการจัดหาและบ ารุงรักษา
แหล่งน  า และวัสดุอุปกรณ์ในการจัดหาน  าสะอาดได้

• 4. อธิบายหลักการและวิธีการทางสุขาภิบาลที่เก่ียวข้องกับที่อยู่อาศัย ความต้องการพื นฐานทางด้านร่างกาย 
ด้านจิตใจและสังคม รวมถึงการป้องอุบัติเหตุและการโรคติดต่อ ภายในที่พักอาศัยได้ 

• 5. อธิบายความหมายและความจ าเป็นในการก าจัดสิ่งปฎิกูลและการจัดการที่เหมาะสม สาเหตุของการเกิด
โรคโดยมีอุจจาระเป็นสื่อ รวมถึงหลักการและวิธีการสร้างส้วมที่ถูกสุขลักษณะได้

• 6. อธิบายหลักการและวิธีการทางสุขาภิบาลที่เก่ียวข้องกับการจัดการมูลฝอย วิธีการก าจัดขยะ มาตรการ
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาได้

วัตถุประสงค์ของรายวิชา
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7. อธิบายหลักการ อันตรายและโรคที่เกิดจากอาหารและน  าเป็นสื่อ สาเหตุและที่มาของการ
ปนเปื้อนในอาหาร รวมถึงแนวทางการตรวจประเมินสภาวะสุขาภิบาลอาหารในสถานที่
จ าหน่ายอาหารได้
8. อธิบายหลักการ และการเกิดโรคจากสัตว์พาหะ การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดจาก
สัตว์พาหะน าโรค รวมทั งเสนอแนะแนวทางหรือวิธีการควบคุมได้
9. อธิบายหลักการ และความส าคัญของการบ าบัดน  าเสีย คุณลักษณะของน  าเสีย แหล่ง
และปริมาณน  าเสีย และกระบวนการบ าบัดน  าเสียได้
10. อธิบายหลักการควบคุมและป้องกันมลพิษทางอากาศ แหล่งก าเนิด ประเภทของสารเจอ
ปนในอากาศ ผลเสียของการเกิดมลพิษทางอากาศ และมาตรฐานคุณภาพอากาศได้ 
11. อธิบายหลักการ ความหมายและประเภทของภาวะภัยพิบัติ ผลเสียและปัญหาที่เกิดจากภัย
พิบัติที่ก่อให้เกิดภาวะฉุกเฉิน แนวทางในการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในภาวะภัยพิบัติ 
รวมถึงการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดสุขาภิบาลภาวะภัยพิบัติ

https://elearningindustry.com/wp-content/uploads/2016/01/7-tips-to-use-visual-metaphors-in-elearning-e1453996189834.jpg

วัตถุประสงค์ของรายวิชา
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อนามัยสิ่งแวดล้อม คืออะไร ??

What is environmental health ??  
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ต้นไม้ อากาศ ดิน น  า 
ที่อยู่รอบ ๆ ตัวเรา

แหล่งเพาะปลูก 
แหล่งผลิตอาหาร

ทะเล มหาสมุทร แม่น  า  
ที่เราไปท่องเที่ยว

ทุกๆ ที่ที่เราอาศัย เรียน และ 
ท างาน 

What is environment?

ดดัแปลงจาก Integrated Environmental Health Middle School Project 

• University of Washington © 20056



ดดัแปลงจาก Integrated Environmental Health Middle School Project 

• University of Washington © 2005

การรับประทานอาหาร วิตามิน 
จะท าให้สุขภาพดี

แพทย์ สถานพยาบาล และ
ยารักษาโรค จะช่วยท าให้เรา
หายจากการเจ็บป่วยต่าง ๆได้ 

การออกก าลังกายอย่าง
สม่ าเสมอ เพื่อให้ร่างกาย
แข็งแรง

What is health?
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Environmental Health?

The study of how the environment
affects your health.

อาหาร

อากาศ

น  า

แสงแดด

เสียง

ดิน

ดดัแปลงจาก Integrated Environmental Health Middle School Project 

• University of Washington © 20058



Good Things Around Us

There are many things around us 
that help us stay healthy.

เพ่ือน ๆ และ
ครอบครัว

ทัศนียภาพที่
สวยงามตาม

สถานที่ต่าง ๆ

ยารักษาโรคและ
วิตามินต่าง ๆ

ออกซิเจนใน
อากาศ

สารอาหารต่าง ๆ  
ที่อยู่ในอาหาร

ดดัแปลงจาก Integrated Environmental Health Middle School Project 

• University of Washington © 20059



Hazards

A hazard is anything in the environment 

that can hurt you or make you sick.

แบคทีเรียและ
ไวรัส 

สารเคมีอันตราย

เสียงดัง

ควันบุหรี่

แรงกดดัน

ดดัแปลงจาก Integrated Environmental Health Middle School Project 

• University of Washington © 200510



ความหมายของ “อนามัย”

องค์การอนามัยโลก
“การมีสุขภาพสมบูรณ์ดีทั งทางร่างกายและจิตใจ และสามารถ
ด ารงชีพอยู่ในสังคมได้ด้วยดีซึ่งไม่เพียงปราศจากโรค หรือไม่

แข็งแรงทุพพลภาพเท่านั น” 
(Health is defined as a state complete physical, 

mental and social well-being and merely the absence 
of disease infirmity)

พจนานุกรมฉบับเฉลิมพระเกียรติ พ.ศ. 2530
“ความไม่มีโรค ถูกหลักสุขภาพหรือมีสุขภาพดี” ซึ่งค าว่า 
“สุขภาพ” หมายถึง “ความสุขปราศจากโรค ความสบาย”
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“โรค” หรือ “ความไม่สบาย” คือภาวะผิดปกติที่ เกิดขึ้นในร่างกาย 
เนื่องจากเกิดการท างานผิดปกติในองค์ประกอบของร่างกาย ท าให้เกิด
ความรู้สึกว่าไม่สบายหรือแสดงอาการว่า ไม่สบายออกมาให้เห็น เช่น รู้สึก
หนาวร้อน เป็นไข้ หรือแสดงอาการสั่น ไอ หรือ ชัก เป็นต้น ซึ่ง
ความรู้สึกและอาการผิดปกตินี้จะไม่มีในคนปกติธรรมดาที่สบายดีหรือไม่มีโรค

การสุขาภิบาล, การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม, อนามัย สิ่งแวดล้อม
“สุขาภิบาล” มาจากค าว่า สุข + อภิบาล 
“สุข” นั้นมีความหมายว่า “สบาย” อภิบาลมีความหมายว่า “บ ารุงรักษา” 

สุขาภิบาล หมายถึง การระวังรักษา เพื่อความสุขปราศจากโรค
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ประกอบด้วยด้านต่าง ๆ ของมนุษย์ รวมถึง
คุณภาพชีวิตที่ถูกก าหนดโดยปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมทาง
กายภาพ เคมี ชีวภาพ สังคมและสังคมจิตวิทยา และ
ยังรวมถึงหลักการและวิธีปฏิบัติในการประเมิน แก้ไข 
ควบคุม ป้องกันปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบ
ด้ านลบต่อสุ ขภาพทั งของคนรุ่นปัจจุบันและรุ่น
ลูกหลานในอนาคต

(WHO Regional Office for Europe, 2003)

“อนามัยสิ่งแวดล้อม” (Environmental Health)
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ขอบเขตของงาน
อนามยัส่ิงแวดล้อม
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1. การจัดหาน  าสะอาด

2. การควบคุมมลพิษทางน  า

3. การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

4. การควบคุมสัตว์และแมลงน าโรค

5. มลพิษของดิน

6. การสุขาภิบาลอาหาร

7. การควบคุมมลพิษทางอากาศ

8. การป้องกันอันตรายจากรังสี

9. อาชีวอนามัย


ขอบเขตงานอนามัยสิ่งแวดล้อม (WHO 1999)
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10. การควบคุมมลพิษทางเสียง

11. ที่อยูอ่าศัยและส่ิงแวดล้อม

12. การวางผังเมือง การจัดให้ส่วนต่างๆ ของเมืองให้ถูกต้องเป็น
สัดส่วน

13. งานอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการคมนาคม

14. การป้องกันอุบัติภัยต่างๆ

15. การสุขาภิบาลของสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

16. การด าเนินงานสุขาภิบาลเมื่อเกิดโรคระบาด เหตุฉุกเฉิน ภัยพิบัติ 
และการอพยพย้ายถ่ินของประชากร 

17. มาตรการป้องกันเพื่อให้สิ่งแวดล้อมโดยทั่วไปปราศจากความเสี่ยง 
หรืออันตรายใด ๆ 

ขอบเขตงานอนามัยสิ่งแวดล้อม (WHO 1999)
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สาเหตท่ีุท าให้
ส่ิงแวดล้อมเกิดการ

เปล่ียนแปลง
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เทคโนโลยีช่วยให้มนุษย์พัฒนาขีดความสามารถของตนเอง
ได้มากขึ น โดยเฉพาะความสามารถในการเอาชนะธรรมชาติ เพื่อให้
ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ น

โดยเฉพาะเทคโนโลยี ที่ช่วยให้มนุษย์สามารถท างานได้
มากขึ น เดินทางสะดวกวดเร็วขึ น อยู่คนละซีกโลกก็สามารถ
มองเห็นกันได้ สามารถติดต่อสื่อสารและสื่อสารกันได้ โดยไม่
ต้องเดินทางมาพบกัน ฯลฯ เช่น มนุษย์สามารถเดินทางได้ถึง  

วันละ 408,000 ไมล์โดยทางอากาศ เป็นต้น

เทคโนโลยีส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไร
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เทคโนโลยีช่วยให้มนุษย์เพิ่มศักยภาพในการผลิตอาหาร  ท าให้ได้อาหาร

มากขึ นต่างกับสมัยก่อน ที่มนุษย์ใช้ก้อนหินกิ่งไม้หรือหอก ในการล่าสัตว์มา

ท าอาหาร ซึ่งจะได้เพียงจ านวนหนึ่งเท่านั น แต่เมื่อมนุษย์มีพัฒนาการมากขึ น ก็ได้

เปล่ียนมาใช้ธนูและเคร่ืองจับสัตว์แทน ท าให้มนุษย์สามารถหาสัตว์มาได้มากกว่าเดิม   

ต่อมามนุษย์ก็ได้พัฒนาเทคโนโลยีขึ นเรื่อย ๆ ในที่สุดก็กลายเป็น

เทคโนโลยีการเลี ยงสัตว์และการเพาะปลูกมนุษยไ์ดพ้ัฒนาจาก     

การเก็บตุนอาหาร (Food collection)  การผลิตอาหาร (Food production) 

ด้านเทคโนโลยีการเลี ยงสัตว์ มนุษย์ได้พัฒนาขึ นไปเรื่อยๆ จากการใช้

พันธุ์พื นบ้านไปเป็นการคัดเลือกสายพันธุ์ การพัฒนาพันธุ์ใหม่ ๆ เกิดขึ น และ

การเลี ยงอาหารที่มีคุณภาพ  ฯลฯ

เทคโนโลยี ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไร
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เทคโนโลยี ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไร

ด้านการเพาะปลูก  มนุษย์สามารถผลิตเครื่องมือที่ดีขึ น เช่น 

สามารถผลิตและใช้คันไถ รู้จักการใช้ปุ๋ย การชลประทาน  ท าให้

สามารถเพิ่มผลผลิตได้สูงมากขึ น ด้านการอุตสาหกรรม เทคโนโลยีท าให้

เกิดการปฏิวัติ ทางอุตสาหกรรม  ด้วยการน าเอาเครื่องจักรมาใช้แทน

แรงงานคนและแรงงานสัตว์ ด้านเทคโนโลยีพลัง งาน มนุษย์มี

ความสามารถสูงจากการรู้จักเอาพลังงานต่างๆ มาใช้ เช่น พลังงาน

แสงอาทิตย์ พลังงานน  ามัน แก๊สธรรมชาติ และพลังงานจากลม  ฯลฯ

นอกจากนี ยังมีเทคโนโลยีอื่นๆ ที่ช่วยสร้างคุณภาพชีวิตให้แก่

มนุษย์    เช่น เทคโนโลยีทางชีวภาพ นาโนเทคโนโลยี และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ดาวเทียม เป็นต้น
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เทคโนโลยี ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไร

เทคโนโลยีที่ได้กล่าวข้างต้นนี  แม้จะให้ประโยชน์แก่มนุษยชาติอย่าง

มหาศาล แต่หากมนุษย์ใช้ไม่เหมาะสมหรือในทางที่ผิด ก็ก่อให้เกิดปัญหาได้

เช่นกัน เช่น การลักลอบปล่อยน  าเสีย การจับปลาโดยใชช้อตไฟฟ้า การมี

โรงไฟฟ้าพลังงานงานนิเคลียร์แต่ระบบการรักษาความปลอดภัยไม่พร้อม  

ท าให้เกิดการรั่วของสารกัมมันตรังสี เป็นต้น  

ดังนั นผลเสียที่อาจเกิดจากการเทคโนโลยีมาใช้ที่ตามมา ได้แก่

1.  ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมถูกท าลายจนเสียสมดุลธรรมชาติ                      

2.  การเกิดมลภาวะ 

3.  การท าลายชีวิตและทรัพย์สินในสิ่งแวดล้อม   
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ปัญหาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม  หมายถึง ปัญหาความเสื่อมโทรมใน
เชิงคุณภาพและปริมาณของสิ่งแวดล้อม ทั งที่เป็นสิ่งแวดล้อมทางชีวกายภาพและ
สิ่งแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคม  โดยมีสาเหตุมาจากการกระท าของมนุษย์   
โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการพัฒนา ด้วยเทคโนโลยีและวิทยาการสมัยใหม่ อันมี
ผลเกี่ยวเนื่องให้ต่อสุขภาพของมนุษย์ได้ 

สาเหตุของปัญหาอนามัยสิ่งแวดล้อม    

1. การเพิ่มขึ้นของจ านวนประชากร                  
2.  การขยายตัวทางเศรษฐกิจและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
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1.  ความเส่ือมสลายของทรัพยากรธรรมชาติ              
2.  ภาวะมลพิษของส่ิงแวดล้อม                                   
3.  ปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชนเมือง                           
4.  ความเส่ือมสลายของสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม
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1. ความเสื่อมสลายของทรัพยากรธรรมชาติ

หมายถึง การที่ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมสลายทั งในเชิง
ปริมาณและคุณภาพ ซึ่งครอบคลุมทั งทรัพยากรทางกายภาพและ
ชีวภาพ อันเนื่องจากการกระท าของมนุษย์ โดยที่ทรัพยากรบาง
ประเภทใช้แล้วหมดไปไม่สามารถสร้างขึ นทดแทนได้ หรือได้แต่ต้อง
ใช้เวลานาน ได้แก่ 
- การสูญเสียพื้นท่ีป่าไม้จากการท าไร่เลื่อนลอย 
- การลุกล้ าป่าชายเลนจากการท านากุ้ง 
- ปริมาณส ารองของน้ ามันดิบและก๊าซธรรมชาติที่นับวันจะลดลง 
อาจไม่เหลือถึงลูกหลานก็เป็นได้ เป็นต้น
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2. ภาวะมลพิษของสิ่งแวดล้อม

หมายถึงการที่สิ่งแวดล้อมถูกปนเปื้อนด้วยสิ่งแปลกปลอมหรือ
ของเสียต่างๆ ที่เกิดจากกระบวนการผลิตทั งในรูปของวัตถุดิบและ

พลังงาน ทั งทางกายภาพและชีวภาพ โดยที่สิ่งต่างๆ เหล่านี เมื่อ
ปล่อยสู่ธรรมชาติจนเกินระดับที่กระบวนการฟื้นตัวของระบบ
ธรรมชาติจะรองรับได้ และในบางกรณีอาจถึงระดับที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพและอนามัยของมนุษย์ รวมทั งระบบนิเวศน์ของพืชและ
สัตว์ก็ได้ เช่น มลพิษทางน้ า ทางอากาศ ทางเสียง รวมทั้ง
ปัญหาขยะและของเสียอันตราย เป็นต้น
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3. ปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชนเมือง
หมายถึง ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ นในเมืองทั งทางด้าน

กายภาพ สังคม และวัฒนธรรม อันมาจากการกระท าของมนุษย์ 

โดยมีสาเหตุมาจากการขาดแผนการควบคุมการใช้ที่ดินที่เหมาะสม 

และขาดการจัดการชุมชนเมืองที่เป็นระบบ ท าให้สภาพแวดล้อม

ของเมืองเสื่อมโทรม ได้แก่ ปัญหาของระบบสาธารณูปโภค  

ปัญหาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ปัญหาชุมชนแออัดและปัญหาการ

จารจรติดขัด เป็นต้น
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4. ความเสื่อมสลายของสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม

หมายถึงความเสื่อมสลายที่ เกิดขึ นตามกาลเวลาและ

อายุขัยของศิลปวัตถุ โดยมีสาเหตุมาจาก

- การถูกท าลายทั งจากสภาวะทางธรรมชาติ อาทิ ฝนกรด 

การทรุดตัวของพื นดิน น  าท่วม ไฟป่า พายุ และแผ่นดินไหว 

- การกระท าของมนุษย์อันเป็นผลมาจากการพัฒนา อาทิ 

การก่อสร้าง  การลักลอบขุดหาทรัพย์สิน การรื อถอนท าลาย

เพื่อเอาทรัพย์สิน และส่ิงของมีค่าจากโบราณสถาน  เป็นต้น

27



ขอบเขตของปัญหา
ส่ิงแวดล้อม
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ขอบเขตของปัญหาสิ่งแวดล้อม แบ่งออกเป็น
3 ระดับคือ

1. ปัญหาสิ่งแวดล้อมระดับท้องถิ่น 
2. ปัญหาสิ่งแวดล้อมระดับภูมิภาค 
3. ปัญหาสิ่งแวดล้อมระดับโลก
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(National  Environmental  Problem)
ปัญหาสิ่งแวดล้อมระดับท้องถิ่น เป็นปัญหาที่มีสาเหตุ

และผลกระทบในลักษณะที่ค่อนข้างจ ากัด กล่าวคือจะมีผลกระทบ
ต่อมนุษย์ พืช สัตว์ ทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อมในบริเวณใด
บริเวณหนึ่ง หรือภายในอาณาเขตประเทศใดประเทศหนึ่ง
โดยเฉพาะเท่านั น เช่น  
- ปัญหาอากาศเป็นพิษจากการปล่อยทิ งกากของเสียของโรงงาน  

อุตสาหกรรม   
- การรั่วไหลของสารเคมีจากสถานที่จัดเก็บ   
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(Regional  Environmental  Problem)

ปัญหาสิ่งแวดล้อมระดับภูมิภาค ถือเป็นปัญหาที่
ปราศจากพรมแดน กล่าวคือผลกระทบที่เกิดขึ นจากปัญหา
สภาพแวดล้อมต่างๆ มิได้จ ากัดขอบเขตอยู่เพียงเฉพาะใน
ประเทศที่ก่อให้เกิดปัญหาเท่านั น แต่อาจจะส่งผลไปถึง
ประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคเดียวกัน เช่น ปัญหาน  าเสีย 
ปัญหาฝนกรด ปัญหาป่าไม้ แหล่งน  าจืด และระบบนิเวศน์
ทางน  า เป็นต้น   
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(Global  Environmental  Problem)

ปัญหาสิ่งแวดล้อมโลก เป็นปัญหาที่มีผลกระทบต่อ
มนุษย์และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ทั่วโลก  ซึ่งถือเป็นวิกฤตการณ์อย่าง
หนึ่งของโลก เป็นภัยที่ก าลังคุกคามต่อสิ่งแวดล้อมรอบตัว
มนุษย์ในส่วนที่เรียกว่า  “ชีวาลัย” หรือระบบนิเวศน์ของโลก  
เช่น การลดลงของชั นโอโซนในบรรยากาศซึ่งมีสาเหตุมาจากการ
ใช้สาร CFC หรือการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศโลกอันเป็นผล
มาจากสภาวะเรือนกระจกซึ่งมีสาเหตุมาจากการเพิ่มขึ นของก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ มีเทน ไนตรัสออกไซด์ ในบรรยากาศ  
เป็นต้น
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- ปัญหามลพิษจากโรงไฟฟ้าแมเ่มาะ

- ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจาการก่อสร้างโรงไฟฟ้าบ่อนอก

- ปัญหาการบุกรุกพื นที่บนเกาะช้าง 

- มลพิษที่เกิดจากการเลี ยงกุ้งกุลาด าในเขตพื นที่น  าจืด   

บริเวณจ.สุพรรณบุรีและลพบุรี      

- ผลกระทบจากการสร้างเขื่อนปากมูล
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ผลกระทบของปัญหา
ส่ิงแวดล้อม
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ผลกระทบของปัญหาส่ิงแวดล้อมที่มีต่อมนุษย์และ
สิ่งมีชีวิตต่างๆ  พิจารณาได้ใน 2 ประเด็นใหญ่ๆ คือ 

1. พิจารณาจากลักษณะการเกิด ความรุนแรง และ
ความเสียหายทีเ่กิดขึ้น

2. พิจารณาจากผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ต่อมนุษย์  
และต่อทรัพย์สิน
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1. ผลกระทบอย่างเฉียบพลัน   
(Acute Environment-disruption)  
เป็นผลกระทบของปัญหาที่อาจจะเกิดขึ นได้ ในบางเวลา 

บางสถานที่ในรูปแบบของปรากฏการณ์ที่ เห็นได้อย่างเด่นชัด 
ซึ่งโดยทั่วไปมักจะสร้างความเสียหายต่อมนุษย์ สิ่งมีชีวิต และ
สิ่งแวดล้อมโดยตรงและในขอบเขตที่กว้างขวาง เช่น การระเบิดของ
ถังแก๊สเหลวที่ใช้ในอุตสาหกรรม หรือการรั่วไหลของน  ามันจากเรือ
บรรทุกน  ามัน เป็นต้น

37



2. ผลกระทบอย่างต่อเนื่อง 
(Creeping Enviromental-disruption)   
เป็นผลกระทบของปัญหาที่จะแสดงผลในรูปของความเสื่อมโทรม

ของคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างค่อยเป็นค่อยไป และจะปรากฎผลให้เห็น
ในระยะยาว โดยตกอยู่ในสภาวะที่เสี่ยงภัยต่อความอดอยากและหิวโหย 
เนื่องจากเกิดภาวะขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้เป็นอาหาร 
รวมทั้งแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภคและบริโภค และอื่นๆ เป็นต้น
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3. ผลกระทบอย่างสะสม 
(Risk Environmental-disruption)

เป็นผลกระทบที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยีในกิจการ
อุตสาหกรรมเพื่อการผลิตทั งในเชิงพาณิชย์และการทหาร การ
ผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ที่มีอ านาจในการท าลายล้างสูงซึ่งมนุษย์
สามารถควบคุมอันตรายที่อาจจะเกิดขึ นจากกระบวนการผลิต
ต่างๆ ได้ในระดับหนึ่งเท่านั น ซึ่งหมายความว่า ทุกวันนี เรายัง
ต้องอยู่บนความเสี่ยงต่อความผิดพลาดและความเสียหายต่อ
สิ่งแวดล้อม อันอาจจะเกิดขึ นได้จากการใช้เทคโนโลยีเหล่านี 39



1. ผลกระทบต่อระบบนิวเศน์
ในระบบนิเวศหนึ่งๆ สิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตจะช่วยด ารง

สถานภาพของระบบธรรมชาติ มิให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมาก
จนเกินไป เรียกว่า “สมดุลทางนิเวศวิทยา” ดังนั นเมื่อมนุษย์
เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับระบบนิเวศน์มากเกินไปย่อมท าให้ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเสียความสมดุลและเกิดเป็นมลพิษ
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2.  ผลกระทบต่อมนุษย์
การเปลี่ยนแปลงคุณภาพของสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเกิดจากการ

พัฒนา การเกษตรกรรมหรือการอุตสาหกรรมนอกจากจะท าให้ความสมดุล
ในธรรมชาติต้องเสียหายแล้ว ยังมีผลต่อการสร้างสภาพแวดล้อมใหม่ที่
เหมาะสมต่อสิ่งมีชีวิตอื่นๆ อีกด้วย เช่น การสร้างเขื่อนฯ นักนิเวศน์วิทยาได้
ท าการศึกษาพบว่า การสร้างเขื่อน นอกจากสร้างความเสียหายให้กับความ
สมดุลของธรรมชาติแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมต่อการแพร่กระจายของโรคบาง
ชนิด เช่น โรคพยาธิใบไม้ในเลือด และโรคพยาธิใบไม้ในตับ เพราะเชื อโรค
เหล่านี จะอยู่ในตัวหอยซึ่งขยายพันธุ์ได้ดีในบริเวณน  านิ่งที่อยู่เหนือเขื่อนเป็น
พาหนะ ฯลฯ  
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3. ผลกระทบต่อทรัพย์สินของมนุษย์

จากการศึกษาศิลปกรรมของยุโรปนานาชนิด พบว่าหน้าจั่ว

ของมหาวิหารโคโลญจ์ในประเทศเยอรมัน สนามกีฬาโคลอสเซี่ย
มของอิตาลี และกระจกสีตามวิหารต่างๆ ได้รับความเสียหายจาก
ปัญหาฝนกรด ซึ่งเกิดจากออกไซด์ของไนโตรเจนจากไอเสีย
รถยนต์ในอากาศ รวมตัวกับน  าฝนที่ตกลงสู่พื นดิน และมีสภาพ
เป็นกรดกรัดกร่อนท าลายสิ่งก่อสร้างดังกล่าว รวมทั งพืชพันธุ์
ตามธรรมชาติต่างๆ ได้รับความเสียหายเป็นอันมาก
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ปัญหาสิ่งแวดล้อม

การแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ
- การจัดการมนุษย์

- การป้องกัน

การแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ
- การบังคับและควบคุม
- การบ าบัดฟื้นฟู

- การสร้างความตระหนัก
- การสร้างจิตส านึก
- การมีส่วนร่วม
- อาศัยหลักบูรณาการ

- การใช้กฎหมาย 
- การใช้เคร่ืองมือทาง

เศรษฐศาสตร์
- การใชเ้ทคโนโลยี ฯลฯ

วิธีการ

แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
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