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ระบบนเิวศ

การดํารงอยูข่องมนุษย ์ไมว่า่จะมพัีฒนาการทาง
สงัคม เศรษฐกจิ การเมอืง และเทคโนโลยี
ระดบัไหนก็ตาม ตอ้งอยูเ่ป็น “ระบบนเิวศ”

ระบบนเิวศ (ecosystem) = ระบบความสมัพันธ์
ระหวา่งสิง่มชีวีติกบัสิง่แวดลอ้ม



ระบบนเิวศ จัดจําแนกตามสดัสว่นความเป็น
ธรรมชาตกิบัการปรงุแตง่จากมนุษยไ์ดเ้ป็น...

1. ระบบนเิวศทางชวีวทิยา
2. ระบบนเิวศทางเทคโนโลยี



1. ระบบนเิวศทางชวีวทิยา คอื ระบบนเิวศทีม่ี
องคป์ระกอบทางธรรมชาต ิและกระบวนการ
ทางชวีวทิยาทีเ่กดิขึน้เป็นหลักในการรักษา
สภาวะปกตแิละความตอ่เนือ่งไว ้แบง่ออกได ้
เป็น...

1.1 ระบบนเิวศธรรมชาต ิไมม่อีทิธพิลของมนุษย์
เขา้ไปยุง่เกีย่วโดยตรง รักษาสภาวะปกตไิด ้
ดว้ยตนเอง



1.2 ระบบนเิวศใกลเ้คยีงธรรมชาต ิเป็นระบบทีม่ี
อทิธพิลของมนุษยเ์ขา้ไปมผีลเพยีงเล็กนอ้ย 
เชน่ การใชป้ระโยชนข์องมนุษยโ์ดยไมต่ัง้ใจ

1.3 ระบบนเิวศกึง่ธรรมชาต ิเกดิจากมนุษยต์ัง้ใจ
เขา้ไปใชป้ระโยชนโ์ดยตรง จําเป็นตอ้งอาศยั
บทบาทของมนุษยเ์ขา้ไปจัดการเพือ่รักษา
สภาวะปกตไิว ้



1.4 ระบบนเิวศทางชวีวทิยาทีม่นุษยส์รา้งขึน้ เพือ่
ตอบสนองความตอ้งการของมนุษยเ์อง มี
วตัถปุระสงคใ์นการผลติ จําเป็นตอ้งมกีาร
นําเขา้พลังงานใหแ้กร่ะบบ นอกเหนอืจาก
พลังงานแสงอาทติย ์(โดยเฉพาะพลังงาน
เชือ้เพลงิฟอสซลิ)



2. ระบบนเิวศทางเทคโนโลย ีมโีครงสรา้งและการ
ทํางานทีถ่กูสรา้งขึน้ตามระดับพัฒนาการทาง
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยขีองมนุษย ์
ประกอบดว้ย...

- โครงสรา้งทางกายภาพทีม่นุษยส์รา้งขึน้
- ระบบเศรษฐกจิเพือ่ผลติสนิคา้และบรกิาร
- ระบบสงัคมเพือ่แบง่บทบาทหนา้ทีข่องผูค้น
- ระบบการเมอืงการปกครอง



อยา่งไรกต็าม ระบบนเิวศทางเทคโนโลยกี็
จําเป็นตอ้งพึง่พาอาศยัระบบนเิวศทางชวีวทิยา
แบบตา่ง ๆ เป็นแหลง่ใหส้สารและพลังงาน 

ขณะเดยีวกนัก็ใชร้ะบบนเิวศทางชวีวทิยาเป็น
แหลง่รองรับสสารและพลังงานทีไ่มต่อ้งการ

หนา้ถัดไป ภาพตวัอยา่งระบบนเิวศทาง
เทคโนโลยี





ป่าชมุชน

หลกัการของป่าชุมชน คอื การใหป้ระชาชน
ในทอ้งถิน่ไดม้สีว่นรว่มจดัการทรพัยากรป่า
ไมผ้นืเล็กทีใ่กลห้มูบ่า้น ตาํบล  ผนืป่าเหลา่นี้
ตามกฎหมาย คอื เป็นป่าสาธารณประโยชน ์เป็น
พืน้ทีป่่าทีช่มุชนชว่ยกนัดแูลรักษาและใชส้อย
รว่มกนั เชน่ การตดัไม ้การเก็บหาของป่าหรอื
การนําสตัวม์าเลีย้งในป่าชมุชน 



วดีทิัศน ์3

สารคดชีดุ ภตัตาคารบา้นทุง่ ตอน ตน้เป้ง
youtu.be/7-AaVGu9JN0
26:03 นาที
- ตน้เป้ง ความสมัพันธก์บัระบบนเิวศและวถิชีวีติ
- การอนุรักษ์ตน้เป้ง
- ป่าชมุชนบา้นหนองทราย ต.วงัควง อ.พราน

กระตา่ย จ.กําแพงเพชร เป็นป่าเต็ง (ป่าแดง)



กระบวนการในสิง่แวดลอ้ม

ม ี3 กระบวนการหลัก คอื
- กระบวนการหมนุเวยีนสสาร
- กระบวนการถา่ยทอดพลังงาน
- กระบวนการถา่ยทอดขอ้มลู



1. กระบวนการหมนุเวยีนสสาร
- สสารมปีรมิาณจํากดั โลกเป็นระบบปิด
- สสารบางชนดิมอียูใ่นสิง่แวดลอ้มนอ้ยมาก แต่

สิง่มชีวีติตอ้งการมาก
- สิง่มชีวีติมวีวิฒันาการทีม่ปีฏสิมัพันธก์บั

สิง่แวดลอ้ม เกดิวงจรการหมนุเวยีนของสสาร
ระหวา่งสิง่มชีวีติกบัสิง่แวดลอ้ม



กฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัการหมนุเวยีนสสาร
- กฎของการทนทาน (Law of Tolerance)
สสารแตล่ะชนดิจะมคีวามเขม้ขน้ทีส่ ิง่มชีวีติ

สามารถทนทานได ้และมชีว่งทีเ่หมาะสมทีส่ดุ

มนุษยก์็ไมไ่ดห้ลดุไปจากกฎขอ้นี ้เพยีงแต่
สามารถดัดแปลงสิง่แวดลอ้มใหอ้ยูใ่นชว่งที่
ทนทานได ้





- กฎนอ้ยทีส่ดุ (Law of the Minimum)
สิง่มชีวีติเจรญิเตบิโตไดก้็ตอ่เมือ่ไดรั้บสสารที่

จําเป็นในปรมิาณเพยีงพอ
แตถ่า้ขาดสสารทีจํ่าเป็นซึง่มอียูน่อ้ยทีส่ดุเพยีง

อยา่งเดยีว การเจรญิเตบิโตก็จะหยดุลง
ตวัอยา่งเชน่ ระบบนเิวศในเขตรอ้นอาจจะขาด

ฟอสฟอรัสในรปูทีพ่ชืนําไปใชป้ระโยชนไ์ด ้





- กฎการอนุรักษ์สสาร (Law of the 
Conservation of Matter)

ในธรรมชาตไิมม่คํีาวา่ “ของเสยี” เพราะเป็นเพยีง
คําศพัทท์ีม่นุษยส์รา้งขึน้ ใชเ้รยีกสิง่ทีต่นเอง
ไมต่อ้งการเทา่นัน้





- การขยายทางชวีภาพ (Biological 
Magnification)

ความเขม้ขน้ของสารเพิม่ขึน้ตามลําดบัขัน้ของการ
ถา่ยทอด





2. กระบวนการถา่ยทอดพลังงาน
แหลง่พลงังานของสิง่มชีวีติ
- พลังงานแสงอาทติย์
- พลังงานเคม ีเชน่ บรเิวณกน้มหาสมทุร







3. กระบวนการถา่ยทอดขอ้มลู
จากสิง่มชีวีติในอดตีมายังสิง่มชีวีติในปัจจบุนั เพือ่

ตอบสนองตอ่การเปลีย่นแปลง เชน่ การ
ถา่ยทอดทางพันธกุรรม



กรณีศกึษา: ประโยชนข์องป่าไม ้

ประโยชนท์างตรง - ปัจจัยสี่
- เนือ้ไม ้สรา้งอาคารบา้นเรอืน ผลติภณัฑต์า่ง ๆ
- ใชส้ว่นตา่ง ๆ เป็นอาหาร
- ใชเ้สน้ใยทําเครือ่งนุ่งหม่ เชอืก
- ใชทํ้ายารักษาโรคตา่ง ๆ 











ประโยชนข์องป่าไม ้

ประโยชนท์างออ้ม
- แหลง่กําเนดิตน้น้ําลําธาร
- รักษาความชุม่ชืน้และควบคมุสภาวะอากาศ
- แหลง่พักผอ่น ศกึษาหาความรู ้
- บรรเทาลมพาย ุป้องกนัอทุกภยั
- กนัการกดัเซาะ พัดพาหนา้ดนิ









วดีทิัศน ์4

สารคดชีดุ พนัิยกรรมธรรมชาต ิตอน ปฐมบท
youtu.be/bvr6lctxYSQ
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