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มนุษยก์บัสิง่แวดลอ้ม
Man and Environment

ภาคตน้ ปีการศกึษา 2565
สัปดาหที่ 2 วันที่ 4-8 ก.ค. 2565



กําหนดเวลาเรยีน

หมู ่700-703 สําหรับนสิติทกุคณะ ภาคปกติ
หมู ่815 สําหรับนสิติบรหิารธรุกจิ การจัดการ ภาคพเิศษ
หมู ่845 สําหรับนสิติทกุคณะ ภาคพเิศษ

ทกุหมู ่เรยีนออนไลนผ์า่นเว็บไซตร์ายวชิา
ไม ่fix เวลาเรยีน 

 เป็นการเรยีนแบบ On Demand



เคา้โครงรายวชิา

1. สิง่แวดลอ้มคอือะไร
2. มนุษยค์อืใคร
3. มนุษยก์บัสิง่แวดลอ้ม
4. การพัฒนากบัสิง่แวดลอ้ม
5. มนุษย ์ทรัพยากรและปัญหาสิง่แวดลอ้ม
6. การอนุรักษ์ธรรมชาต ิการบรหิารจัดการ

สิง่แวดลอ้มและทรัพยากร
7. ความยั่งยนืระหวา่งมนุษยก์บัสิง่แวดลอ้ม



วตัถปุระสงคข์องรายวชิา

1. มคีวามรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกบัสิง่แวดลอ้ม นเิวศวทิยา 
2. ทราบถงึอทิธพิลของสิง่แวดลอ้มตอ่พฤตกิรรม

ของมนุษย ์การใชป้ระโยชนท์รัพยากรธรรมชาติ
3. เขา้ใจสภาพเศรษฐกจิ สงัคม การเมอืงและ

วฒันธรรมทีม่ตีอ่ทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้ม

4. ทราบเกีย่วกบัสภาวะการเปลีย่นแปลงของ
ทรัพยากรธรรมชาต ิและแนวทางแกไ้ขปัญหา



การวดัและประเมนิผล

• Midterm 50% กลางเดอืนสงิหาคม 2565
• Final 50% ปลายเดอืนตลุาคม 2565
• สอบแบบ Take Home Exam ตดัเกรดแบบองิเกณฑ ์



คณาจารย์

• อ.พทุธพร สอ่งศร ีผูจั้ดการรายวชิา
• หอ้งทํางาน SC2-313 ศวท.
• สาขาวชิาชวีเคม ีSC3-106
• puttaporn.s@ku.th
• Facebook : พทุธพร สอ่งศรี



เว็บไซต์

• เว็บไซตร์ายวชิาอยูท่ีส่าขาวชิาชวีเคม ีศวท.
biochem.flas.kps.ku.ac.th



เพจรายวชิา

• เพจเฟซบุก๊รายวชิาอยูท่ี่
facebook.com/envibiochemkps
หรอื search
envi kps ใน
facebook



บทที ่1 สิง่แวดลอ้มคอือะไร

- สิง่แวดลอ้มของใคร >> มนุษย์
- การศกึษาความสมัพันธร์ะหวา่ง “มนุษยก์บั

สิง่แวดลอ้ม” เรยีกวา่วชิา นเิวศวทิยา (ecology)
- มนุษยเ์ป็น “ชวีติ” หรอืไม่
- วชิาชวีวทิยา นยิามวา่ ชวีติเกดิจากหน่วย (unit 

หรอื cell)



ลักษณะชวีติ 7 ประการ
1. การจัดองคก์รทีม่รีะเบยีบและซบัซอ้น
2. รักษาสถานะปกตไิด ้แมส้ ิง่แวดลอ้มภายนอก

เปลีย่นแปลงสงู
3. รักษาความสบืเนือ่งดว้ยตนเอง
4. มกีารเจรญิเตบิโตและพัฒนาการ
5. มปีฏสิมัพันธก์บัสิง่แวดลอ้มอยา่งมปีระสทิธภิาพ
6. ปรับตวัใหเ้ขา้กบัสิง่แวดลอ้ม
7. ตอบสนองตอ่สิง่เรา้



มนุษย ์มลีักษณะชวีติทัง้ 7 ประการ
ดงันัน้ ความสมัพันธร์ะหวา่งมนุษยก์บัสิง่แวดลอ้ม 

จงึเหมอืนกบั ความสมัพันธร์ะหวา่งสิง่มชีวีติอืน่
กบัสิง่แวดลอ้ม



biological levels of organization





มนุษย ์มคีวามสามารถในการประดษิฐแ์ละใช ้
เครือ่งมอื

ทําใหส้ามารถปรับตวัใหเ้ขา้กบัความตอ้งการและ
เหมาะสมกบัตนเอง

ตวัอยา่งเชน่ ชวีนเิวศ (biome) ในสว่นตา่ง ๆ ของ
โลก











สิง่มชีวีติอืน่ ไมส่ามารถปรับตวัใหเ้ขา้กบั
สิง่แวดลอ้มในชว่งทีก่วา้งมาก ๆ ได ้

แตม่นุษยอ์ยูไ่ดใ้นทกุ “ชวีนเิวศ (biome)” เพราะ
สามารถดัดแปลงสิง่แวดลอ้มอืน่ใหอ้ยูใ่น
สถานะทีเ่หมาะสมตอ่การดํารงอยูข่องตนเอง



วดีทิัศน ์1

“ท่ัวถิน่แดนไทย : ซมึซบัวถิแีหง่ทอ้งทะเล
แหลมผักเบีย้ จ.เพชรบรุ”ี 
26:00 นาที
youtu.be/xrtUbAwS9ho









สิง่แวดลอ้มของมนุษย ์แบง่ออกเป็น 2 กลุม่ใหญ่ๆ  คอื 
สิง่แวดลอ้มตามธรรมชาต ิและ สิง่แวดลอ้มทีม่นุษย์
สรา้งขึน้

สิง่แวดลอ้มตามธรรมชาต ิม ี4 สว่นคอื
- lithosphere เปลอืกโลก หนิแข็ง
- hydrosphere สว่นของน้ํา
- atmosphere อากาศ
- biosphere ชวีาลัย ชวีมณฑล เกดิจากของแข็ง น้ํา 
อากาศ มามปีฏสิมัพันธก์นั เกดิความหลากหลายทาง
ชวีภาพ





ระบบสนับสนุนชวีติ

สิง่แวดลอ้มเป็นระบบสนับสนุนชวีติ (life-support 
system)

มนุษยต์อ้งพึง่พาพลังงานจากดวงอาทติย ์เป็น
ตน้ทนุดวงอาทติย(์solar capital) และพึง่พา
ระบบนเิวศ เป็นตน้ทนุของโลก (earth 
capital)

Solar capital + Earth capital = life-support 
system



หนา้ทีข่องระบบสนับสนุนชวีติ

1. ควบคมุป้องกนั ภัยพบิตัทิางธรรมชาต ิดนิฟ้าอากาศ 
การพังทลายและชะลา้งดนิ การสะสมและหมนุเวยีน
ของเสยี วงจรน้ํา ความหลากหลายทางชวีภาพ

2. ผลติใหท้รัพยากรพืน้ฐาน ปัจจัยสี ่เชือ้เพลงิ 
การแพทย ์

3. สนับสนุนรองรับววิัฒนาการ การดํารงอยู ่พืน้ทีอ่นุรักษ์ 
พักผอ่น นันทนาการ กสกิรรม ป่าไม ้ประมง 
อตุสาหกรรม

4. หนา้ทีท่างวัฒนธรรม ภมูปัิญญาทอ้งถิน่ การศกึษา 
วทิยาศาสตร ์ศาสนาและจติวญิญาณ



สิง่แวดลอ้มทีม่นุษยส์รา้งขึน้
ไดแ้ก ่เรอืกสวน ไรน่า ป่าปลกู และทีต่ัง้ถิน่ฐาน

ของมนุษย์







วดีทิัศน ์2

สารคดชีดุ อาหารบนัดาลใจ ตอน"น้ําตาลมะพรา้ว
แมก่ลอง" หวานมัน หอม กลมกลอ่ม  

youtu.be/Dtl2wb6n5-s
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