




ทวีปยุโรปทวีปยุโรป



 ปญหาที่เกิดจากการทําลายระบบนิเวศทาง
ธรรมชาติ เชน ฝนทิ้งชวง ภัยจากความแหง
แลง อุทกภัย วาตภัย และภาวะโลกรอนมีอุณหภูมิ
สูง เปนตน

 ปญหาที่เกิดจากการทําลายระบบนิเวศทาง
ธรรมชาติ เชน ฝนทิ้งชวง ภัยจากความแหง
แลง อุทกภัย วาตภัย และภาวะโลกรอนมีอุณหภูมิ
สูง เปนตน



ปญหาความแหงแลงเกิดขึ้นอยางตอเนื่องและเพิ่ม
ความรุนแรงติดตอกันเปนปที่ 3 ใน สเปน
โปรตุเกส ฝรั่งเศส



ปญหาไฟปา ทําลายพื้นที่ มากมายขยายวงกวาง
ประมาณ 1,875,000 ไร  ในยุโรปตอนใต เชน
โปรตุเกส



ปญหาคลื่นความรอนคราผูคนไปหลาย
พันคน ในฝรั่งเศส



ปญหาการปะทุของภูเขาไฟ
ในไอสแลนด สูง
ถึง 8 กิโลเมตร ฝุนขี้เถาลอย
สูงกวา 6,000 เมตร และฟุง
กระจายไปท่ัวประเทศและ
หลายประเทศในยุโรปเมื่อ
เดือน เมษายน 2555 สงผล
กระทบตอประเทศ อังกฤษ
สกอตแลนด ฝรั่งเศส เยอรมัน
ออสเตรีย เดนมารก เบล
เยี่ยม สวีเดน ทันที
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สีชมพูคือบริเวณที่ฝุนขี้เถาฟุงกระจาย



ปญหาคลื่นความเย็นและพายุ
หิมะตก ที่มีอุณหภูมิติดลบถึง
39 องศา สงผลใหประเทศ
ตางๆ ประสบปญหาทันที่เมื่อ
เดือน มกราคม 2555 คือ
ประเทศเอสโตเนีย มอนเตเน
โกร ฝรั่งเศส เนเธอรแลนด
สหราชอาณาจักร ลิทัวเนีย
โปแลนด บัลแกเรีย คอซอวอ
อิตาลี โรมาเนีย ฮังการี
รัสเซีย เซอรเบีย
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ปญหาการเกิดมลภาวะหรือมลพิษตาง ๆ ของ
สิ่งแวดลอม เชน น้ําเนาเสีย อากาศเปนพิษ มลพิษของ
เสียง และมลพิษจากขยะมูลฝอย เปนตน



2.1 ประชากร
(ชาวนา)ในยุโรป
ถือครองที่ดิน
นอยลงถูกทิ้งให
รางกลายเปนปา
พื้นใหญมากขึ้น
ไมมีผูสนใจพื้นที่
ทําเปน
เกษตรกรรม
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2.2 ผลกระทบจากการใช
วิทยาการและเทคโนโลยี
การสํารวจ ขุดเจาะ หรือ
ขนสงน้ําทันดิบจากแหลง
ขุดเจาะในทะเลโดยทางเรือ
บรรทุกน้ําทัน  อาจเกิด
อุบัติเหตุทําใหน้ํามันรั่วไหล
มีคราบน้ํามันปนเปอน
บริเวณพื้นผิวน้ํา  เปน
อันตรายตอสิ่งมีชีวิตใน
ทะเล  และทําใหระบบ
นิเวศของทองทะเลตองเสีย
ความสมดุลไป
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2.2 ผลกระทบจากการใช
วิทยาการและเทคโนโลยี

- การสรางเขื่อนและอาง
เก็บน้ําขนาดใหญ  ทําให
สูญเสียพื้นที่ปาไมจํานวน
มาก

- การตั้งโรงงาน
อุตสาหกรรมอยาง
หนาแนน  ทําใหเกิด
มลพิษทาง
อากาศ เสียง และแหลงน้ํา
ตามธรรมชาติ เปนตน
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(1) ภัยจากความแหงแลง
(2) ไฟปา
(3) คลื่นความรอน
(4) คลื่นความเย็น
(5) หิมะตก
(6) ภูเขาไฟระเบิด
(6) มลพิษทางอากาศ
(7) หมอกควัน และฝนกรด

สรุปสรุปวิกฤตการณวิกฤตการณดานสิ่งแวดลอมของยุโรปดานสิ่งแวดลอมของยุโรป
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(9) ปรากฏการณเรือนกระจก
(Green house effect)

(10) ปรากฏการณเอลนิโญ(El  Nino)
(11) การละลายของธารน้ําแข็งและภาวะน้ําทวม
(12) การเพิ่มขึ้นของขยะเทคโนโลยี
(13) ถานหินในแมน้ําไรน
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 กลุมประเทศในยุโรปมีการรณรงคใหประชากรท่ัวโลกรวมกันกลุมประเทศในยุโรปมีการรณรงคใหประชากรท่ัวโลกรวมกัน
ลดปญหาภาวะโลกรอนอยางจริงจังโดยออกเปนกฎแนวทางลดปญหาภาวะโลกรอนอยางจริงจังโดยออกเปนกฎแนวทาง
ปฏิบัติ เชนปฏิบัติ เชน กฎระเบียบ REACH WEEE Environmental
Action Programme VI และ RoHS :
- การเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศ (climate change)
- ธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ (nature and
biodiversity)
- สิ่งแวดลอมและสุขภาพ และคุณภาพชีวิต (Environment,
health, and quality of life)

แนวทางการอนุรักษแนวทางการอนุรักษ
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- ทรัพยากรธรรมชาติและของเสีย (Natural resources
and waste)

- การควบคุมและการปองกันมลพิษ
(Integrated pollution prevention and
control : IPPC Directive)PC Directive)

 สหภาพยุโรปสหภาพยุโรป((EUEU)) เปนองคกรหลักท่ีสําคัญในการแกไขปญหาเปนองคกรหลักท่ีสําคัญในการแกไขปญหา
สภาวะโลกรอนสภาวะโลกรอน

แนวทางการอนุรักษแนวทางการอนุรักษ
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สิ่งที่ควรรูสิ่งที่ควรรู
สําหรับจุดเริ่มตนของวันสิ่งแวดลอมโลก หรือ World Environment Day
นั้นจัดทําขึ้นเพื่อใหเกิดความตื่นตัวในดานวิกฤตการณสิ่งแวดลอมขึ้นทั่วโลก
จึงมีมติใหจัดประชุมใหญที่กรุงสตอกโฮลม ระหวางวันที่ 5-16 มิถุนายน
พ.ศ. 2515 ที่มีรัฐบาลของสวีเดนเปนเจาภาพ โดยเรียกการประชุมนี้วา "การ
ประชุมสหประชาชาติเรื่องสิ่งแวดลอมของมนุษย" หรือ "UN Conference
on the Human Environment”

การจัดตั้งโครงการสิ่งแวดลอมแหงสหประชาชาติ (UNEP:
United Nations Environment Programme) วันท่ี 5 มิถุนายน
ของทุกปเปนวันสิ่งแวดลอมโลก
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รักษตนไม รักษอากาศ

รักษน้ํารักษพลังงาน
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