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ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ
ÃÍºµÑÇ

หนวยการเรยีนรูที่

  ใ นธรรมชาติรอบตัวเรามีทรัพยากร
อยูมากมายทั้ งที่ เปนสิ่ งมีชี วิตและสิ่ ง
ไมมีชีวิต ซึ่งสิ่งแวดลอมตางๆ น้ีตองมี
ความสัมพันธกับมนุษย เพราะมนุษยเปน
สวนหน่ึงในระบบนิเวศของโลกที่ตอง
ดํารงชีวิตดวยการอาศัยปจจัยพ้ืนฐาน 
๔ ประการ ไดแก อาหาร เคร่ืองนุงหม 
ที่อยูอาศัย และยารักษาโรค จึงตองใช
ประโยชนจากสิ่งแวดลอมตางๆ นับไดวา
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอมลวน
มีอิทธิพลตอการดํารงชีวิตของมนุษยเปน
อยางยิ่ง

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง

  บอกประโยชนและความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

  วิเคราะหความสัมพันธของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดลอม

๑๑

ประเด็นที่จะศึกษา

  สิ่งแวดลอม

  ทรัพยากรธรรมชาติ

  ความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

  การใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

  ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดลอม



ñ. ÊÔè§áÇ´Å้Íม
	 สิ่งแวดล้อม	 หมายถึง	 สรรพสิ่งต่างๆ	 รอบตัวเรา	 ทั้งท่ีเป็นสิ่งมีชีวิตและส่ิงไม่มีชีวิต	 ทั้งที่

เป็นรูปธรรมและนามธรรม	ซึ่งมีอิทธิพลเกี่ยวโยงถึงกัน	ผลกระทบจากสิ่งหนึ่งจะมีส่วนเสริมสร้าง

หรือท�าลายอีกส่วนหนึ่งอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้	 ส่ิงแวดล้อมสามารถก่อให้เกิดประโยชน์หรือโทษต่อ

การด�ารงชีวิตของเราได้	ประเภทของสิ่งแวดล้อมสามารถจ�าแนกออกเป็น	๒	ประเภทใหญ่ๆ	ดังนี้

๑)	สิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ	 เป็นสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ	 ได้แก่	
สิ่งมีชีวิตต่างๆ	เช่น	พืช	สัตว์	จุลินทรีย์	และสิ่งไม่มีชีวิต	เช่น	แสงแดด	น�้า	ดิน	แร่ธาตุ	อากาศ	

เป็นต้น

	 ๒)	สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น	 เป็นสิ่งแวดล้อมที่ถูกสร้างขึ้นจากการกระท�าของ
มนษุย์	โดยใช้สิง่ต่างๆ	ทีอ่ยูแ่วดล้อมตวัมนษุย์มาพฒันาเปล่ียนแปลงเพ่ือให้เกดิประโยชน์ต่อตนเอง	

เช่น	 อาคาร	บ้านเรือน	ถนน	 โรงเรียน	 โรงงานอุตสาหกรรม	 รถยนต์	 สิ่งก่อสร้างต่างๆ	 เป็นต้น	

สิ่งแวดล้อมที่ถูกสร้างขึ้นนี้จะมีความสัมพันธ์ทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อสภาพแวดล้อมตาม

ธรรมชาติ	

	 นอกจากนี้ยังมีสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นบางชนิดที่ไม่มีผลต่อการด�ารงชีวิตของ

มนุษย์โดยตรงแต่มีคุณค่าด้านจิตใจ	ได้แก่	สิ่งก่อสร้างที่เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม	ขนบธรรมเนียม

ประเพณี	ความเชื่อต่างๆ	เช่น	วัด	ศาลเจ้า	โบสถ์	กฎหมาย	การศึกษา	เป็นต้น	

ทะเลจัดเปนสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ซึ่งมี
ความสําคัญตอสิ่งมีชีวิต

บานเรือนจัดเปนสิ่งแวดลอมที่มนุษยสรางข้ึนเพื่อใช
ประโยชนในการดํารงชีวิต

๒



ò. ทรัพยากร¸รรมªาµÔ
	 ทรัพยากรธรรมชาติ	หมายถึง	สิ่งต่างๆ	ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ	ซึ่งมนุษย์สามารถน�ามา

ใช้ประโยชน์เพ่ือการด�ารงชีวิตได้	 โดยอาศัยการดัดแปลง	 แปรรูป	 หรือการเปลี่ยนแปลงให้

เหมาะสมตามความต้องการของมนุษย์	 เช่น	 พืช	 ดิน	 น�้า	 แร่ธาตุต่างๆ	 เป็นต้น	 	ประเภทของ

ทรัพยากรธรรมชาติแบ่งออกเป็น	๒	ประเภท	ดังนี้

	 ๑)	ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วหมดไป	 เป็นทรัพยากรที่เม่ือน�าไปใช้แล้วจะต้อง
ส้ินเปลืองและหมดไปในท่ีสุด	 ทรัพยากรประเภทนี้มีอยู่อย่างจ�ากัด	 การเกิดขึ้นทดแทนต้องอาศัย

ระยะเวลาท่ียาวนาน	ไม่สามารถเกดิขึน้ทดแทนได้เพยีงพอกบัความต้องการใช้งาน	ดงันัน้จงึพบว่า

ทรัพยากรประเภทนี้บางชนิดอาจหมดไปจากโลกในช่วงเวลาอีกไม่นานนัก	 ทรัพยากรธรรมชาติที่

ใช้แล้วหมดไปสามารถแบ่งได้เป็น	๒	กลุ่ม	ดังนี้

	 ๑.๑)	 ทรัพยากรธรรมชาตทิีเ่กดิข้ึนใหม่ทดแทนหรอืรกัษาให้คงอยู่ได้	เป็นทรพัยากร

ที่น�าไปใช้ประโยชน์แล้ว	 สามารถรักษาหรือเกิดขึ้นทดแทนได้หากมีการจัดการแนวทางการ

ใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม	จะท�าให้ทรพัยากรมีเพยีงพอใช้ได้ตลอดไป	เช่น	ดนิ	ป่าไม้	และสตัว์ป่า

ชนิดต่างๆ	เป็นต้น

	 ๑.๒)	ทรัพยากรธรรมชาติที่ไม่สามารถสร้างเสริมหรือทดแทนได้	 เป็นทรัพยากร

ที่น�าไปใช้ประโยชน์แล้วหมดสิ้นไปโดยไม่สามารถสร้างขึ้นใหม่ทดแทนให้เหมือนเดิมได้	 เช่น	

แร่ธาตุต่างๆ	ปโตรเลียม	เป็นต้น

ปาไมเปนทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถเกิดขึ้นใหม
ทดแทนได

ปโตรเลียมเปนทรพัยากรธรรมชาตทิีไ่มสามารถสรางเสรมิ
ทดแทนได

๓



๒)	ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้ไม่หมดหรือมีใช้ตลอดไป	 เป็นทรัพยากรที่สามารถ
เกิดขึ้นมาใหม่ทดแทนได้โดยไม่หมดสิ้นไป	สามารถน�ามาใช้ประโยชน์ได้ตลอด	ทรัพยากรเหล่านี้

แสงแดดเปนทรัพยากรธรรมชาติที่มีใชตลอดไป และมี
ความสําคัญตอการดํารงชีวิตของมนุษย สัตว และพืช

มีอยู่อย่างมากมายทั่วทุกหนแห่งในโลกและมี

ความจ�าเป็นต่อการด�ารงชีวิต	เช่น	น�้า	อากาศ	

แสงแดด	เป็นต้น	แต่ทรพัยากรธรรมชาติบางชนดิ

หากไม่มีการจัดการที่เหมาะสมแล้ว	 จะท�าให้

เกิดโทษหรือส่งผลเสียต่อสิ่งมีชีวิตได้	เช่น	การ

ปนเปือนสารพิษในแหล่งน�้า	 การเกิดแก๊สและ

ฝุ่นละอองในอากาศ	เป็นต้น

	 กล่าวโดยรวมแล้วทรพัยากรธรรมชาตแิละ

สิ่งแวดล้อมจะมีความสัมพันธ์กันทั้งในทางตรง

และทางอ้อม	 โดยทรัพยากรธรรมชาติจะเป็น

องค์ประกอบส่วนหนึง่ของส่ิงแวดล้อม	หรือเป็น

สิ่ งแวดล ้อมท่ีสามารถเกิดขึ้นเองได ้ตาม

ธรรมชาติ	 ซึ่งหากมีการใช้งานอย่างไม่ถูกต้อง

เหมาะสมแล้ว	ทรพัยากรธรรมชาติเหล่านัน้กย่็อมหมดสิน้ไปได้	ท�าให้สิง่มชีวีติและสิง่แวดล้อมเกดิ

การเปลี่ยนแปลง	ซึ่งจะน�าไปสู่ผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์ในที่สุด

โขดหิน หาดทราย และทะเล จัดเปนทรัพยากรธรรมชาติ
ที่ ถือเปนองคประกอบสวนหนึ่งของสิ่งแวดลอม ซึ่งหาก
ไมจัดการดูแลรักษาใหอยูในสภาพดี จะสงผลกระทบตอความ
เปนอยูของสิ่งมีชีวิตชนิดตางๆ รวมทั้งมนุษย

๔



ó. ¤ÇÒÁÊíÒ¤ÑÞ¢Í§·ÃÑ¾ÂÒ¡Ã¸ÃÃÁªÒµÔáÅÐÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ
	 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการด�ารงชีพของสิ่งมีชีวิต

ทุกชนิด	โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีความจ�าเป็นต่อมนุษย์	ดังนี้

๑)	 เป็นปัจจัยพื้นฐานในการด�ารงชีวิต	 ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเป็น
องค์ประกอบท่ีส�าคัญของชวีติ	เช่น	มนษุย์	สตัว์	พืช	ต้องการแก๊สออกซเิจนในการหายใจ	พืชต้องการ

แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์	น�้า	แร่ธาตุ	และแสงในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง	เป็นต้น

	 สตัว์ต้องการพชืและสตัว์อืน่เป็นอาหาร	ต้องการน�า้และแร่ธาตุในการด�ารงชวิีตและออก

หากนิในเวลากลางวันหรอืกลางคนื	ต้องการอณุหภมูแิละแสงสว่างทีแ่ตกต่างกนั	ต้องการท่ีอยูอ่าศยั	

ในขณะที่มนุษย์ต้องการใช้ดิน	 ป่าไม้	 และน�้าในการเพาะปลูก	 สร้างที่อยู่อาศัย	 ท�าเครื่องนุ่งห่ม

ใช้อุปโภคบริโภค	และใช้พืชสมุนไพรในการรักษาโรค

๒)	มีความส�าคัญต่อความเจริญและการพัฒนาประเทศ	 ประเทศที่มีทรัพยากร
ธรรมชาติมากสามารถน�าทรัพยากรธรรมชาติมาใช้อย่างเหมาะสมในการท�าอุตสาหกรรม	 หรือ

ส่งออกเป็นสินค้าไปขายกับต่างประเทศ	 โดยเฉพาะประเทศที่มีทรัพยากรน�้ามันซึ่งเป็นเช้ือเพลิง

ที่มีความจ�าเป็นในการอุตสาหกรรม	 การคมนาคมขนส่ง	 หรือใช้ผลิตกระแสไฟฟา	 จะท�าให้ภาวะ

เศรษฐกจิและคณุภาพชีวิิตของประชาชนในประเทศทีมี่ทรพัยากรเหล่านีด้กีว่าประเทศทีข่าดแคลน

ทรัพยากร

ทรัพยากรปาไมมีความสําคัญตอมนุษยและสัตวนานาชนิด 
โดยเปนปจจัยพื้นฐานในการดํารงชีวิต ทั้งยังใชเปนสถานที่
ทองเที่ยวพักผอนหยอนใจ

๕



๓)	มคีวามส�าคญัต่อประวตัคิวามเป็นมาของมนษุย์	ส่ิงแวดล้อมทีเ่ป็นโบราณวัตถุ	
โบราณสถาน	ศิลปกรรม	ขนบธรรมเนียมประเพณี	วัฒนธรรม	ตลอดจนกฎหมาย	กฎระเบียบของ

สังคม	จะสะท้อนความเจริญรุ่งเรือง	ตลอดจนวิวัฒนาการด้านต่างๆ	ที่เป็นมาในอดีตของมนุษย์

๔)	ให้ประโยชน์ด้านการท่องเที่ยวและการพักผ่อนหย่อนใจ	 ทรัพยากร-
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีประโยชน์ด้านการท่องเที่ยวและการพักผ่อนหย่อนใจ	 เช่น	 ป่าเขา

ล�าเนาไพร	อทุยานแห่งชาต	ิหมูเ่กาะต่างๆ	และโบราณสถานทีส่วยงาม	จดัเป็นทรัพยากรทีมี่ค่าแก่การ

ท่องเทีย่วที่ให้ทัง้ความรูแ้ละความเพลดิเพลนิใจ	ก่อให้เกดิการสร้างงานและรายได้จากการท่องเทีย่ว	

ท�าให้เศรษฐกิจในท้องถิ่นดีขึ้น

ô. ¡ÒÃãªŒ»ÃÐâÂª¹�¨Ò¡·ÃÑ¾ÂÒ¡Ã¸ÃÃÁªÒµÔáÅÐÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ
	 มนุษย์เป็นผู้น�าทรัพยากรธรรมชาติมาใช้เพื่อให้ได้อาหาร	 เครื่องนุ่งห่ม	 ที่อยู่อาศัย	 และ

ยารักษาโรค	 ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานในการด�ารงชีวิต	 ส�าหรับทรัพยากรธรรมชาติที่มนุษย์น�ามา

ใช้ประโยชน์	มีดังต่อไปนี้

 ô.ñ ·ÃÑ¾ÂÒ¡Ã¹éíÒ
	 น�้าเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถเกิดหมุนเวียนได้เรื่อยๆ	ไม่มีวันหมดสิ้น	และเป็นแหล่ง

ก�าเนิดชีวิตพืชและสัตว์	 จึงเป็นทรัพยากรท่ีท�าให้เกิดปัจจัยส�าหรับส่ิงมีชีวิตและเป็นปัจจัยส�าคัญ

ในการพัฒนาประเทศ	โดยมนุษย์ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน�้าเพื่อการด�ารงชีวิตดังต่อไปนี้

ในการเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตร จําเปนตองใชนํ้า
ในการเลี้ยงดูพืชใหเจริญเติบโต

๑)	 ใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค
มนุษย์ใช้น�้าในการดื่มกิน	 ใช้ประกอบอาหาร

และยา	และช�าระล้างร่างกายหรือสิง่สกปรกต่างๆ

๒)	ใช้ในการเกษตรกรรม	ในการ
เพาะปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์	จ�าเป็นต้องอาศัยน�้า

ปริมาณมากเพื่อให้ความชุ่มชื้นแก่พืชและให้

สัตว์ได้ดื่มกิน	ชะล้างคอกปศุสัตว์

๓)	เป็นแหล่งอาหารของมนุษย์
แหล่งน�้าเป็นที่อยู่อาศัยของปู	 ปลา	 กุ้ง	 หอย	

สาหร่ายชนิดต่างๆ	 นอกจากนี้ยังเป็นแหล่ง

เพาะพันธุ์สัตว์น�้าพวกกุ้ง	ปู	ปลา	และหอย	เพื่อ

เป็นอาหารของมนุษย์และส่งเป็นสินค้าไปขาย

ยังต่างประเทศ

๖



๔)	ใช้ในการอุตสาหกรรม	 น�้าเป็นปัจจัยส�าคัญในกระบวนการผลิตของโรงงาน
อุตสาหกรรม	 เช่น	 ใช้ระบายความร้อนแก่เครื่องจักร	 ใช้ท�าความสะอาดเครื่องจักรกลของโรงงาน

ช�าระล้างของเสียในโรงงาน	 และเป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์อาหารกระปอง	 ตลอดจนใช้เป็น

เส้นทางล�าเลียงวัตถุดิบเข้าสู่โรงงานและขนส่งสินค้าออกสู่ตลาด

๕)	ใช้เป็นเส้นทางคมนาคมและขนส่ง	 มนุษย์ใช้แม่น�้าล�าคลอง	 ทะเล	 และ
มหาสมุทรเป็นเส้นทางในการล�าเลียงสินค้า	 การเดินทางจากสถานที่หนึ่งไปยังอีกสถานที่หนึ่ง	

การขนส่งทางน�้าจะมีราคาถูกและขนส่งสินค้าได้ครั้งละจ�านวนมากๆ

๖)	 ใช้น�า้เคม็จากทะเลมาท�าเกลอืสมทุร	โดยการท�านาเกลือ	ซึง่มนษุย์ได้ประโยชน์
จากเกลือหลายประการโดยเฉพาะเกลือสมุทรที่มนุษย์น�ามาบริโภคจะมีไอโอดีนสูง	จึงช่วยปองกัน

การเกิดโรคคอพอกได้	รวมทั้งการน�าน�้าเค็มมากลั่นเป็นน�้าสะอาดใช้อุปโภคบริโภคได้

๗)	เป็นแหล่งผลิตพลังงาน	 มนุษย์ใช้พลังน�้าจากอ่างเก็บน�้าไปผลิตกระแสไฟฟา	
และบางประเทศสามารถใช้พลังงานคลื่นเพื่อผลิตพลังงานไฟฟาได้

๘)	ใช้ประโยชน์ด้านนันทนาการและพักผ่อนหย่อนใจ	 แหล่งน�้าตก	 น�้าพุร้อน	
ทะเล	 อ่าว	 และหมู่เกาะที่สวยงาม	 เป็นแหล่งให้ความเพลิดเพลินใจในการท่องเที่ยว	 การว่ายน�้า	

การตกปลา	และเล่นกีฬาทางน�้า

๙)	 ใช้ประโยชน์ในการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์และเป็นแนวพรมแดน	มนุษย์มักมี
การตัง้ถิน่ฐานอยู่ใกล้แหล่งน�า้	เพราะมคีวามอดุมสมบรูณ์เหมาะแก่การอปุโภคบรโิภค	การเพาะปลกู

และหาอาหารได้ง่าย	นอกจากนี้ยังใช้แม่น�้าหรือทะเลเป็นแนวกั้นพรมแดนระหว่างประเทศ

น้าํ นอกจากจะนาํมาใชอปุโภคแลว ยงัถกูนาํมาใชประโยชน
ดานการกฬีาเพือ่กอใหเกดิความสนกุสนานเพลดิเพลนิใจดวย

๗



àÊÃÔÁÊÒÃÐ

 แหลงน้ําในธรรมชาติที่มนุษยนํามาใชประโยชนในชีวิตประจําวัน สามารถจําแนกตามแหลงที่พบได
เปน ๓ ประเภท ดังนี้

1. นํา้ในบรรยากาศ เปนนํา้ทีเ่กดิจากการกลัน่ตวัของไอนํา้ในบรรยากาศแลวตกลงมาสูพืน้โลก ไดแก 
นํ้าฝน หิมะ ลูกเห็บ นํ้าคาง หมอก ซึ่งจะมีการหมุนเวียนอยูตลอดเวลา สําหรับในประเทศไทยมีฝนตกประมาณ
ปละ ๘๐๐,๐๐๐ ลานลูกบาศกเมตร

๒. นํ้าผิวดิน เปนนํ้าในแหลงนํ้าตามธรรมชาติระดับผิวดิน ไดแก นํ้าในแมนํ้าลําคลอง หนอง บึง พรุ 
ทะเลสาบ ทะเล มหาสมุทร และธารน้ําแข็ง สําหรับธารน้ําแข็งและน้ําแข็งขั้วโลกเปนแหลงน้ําขนาดใหญ 
แตมนษุยนาํมาใชประโยชนไดนอย สวนใหญจะไดรบัประโยชนจากนํา้ผวิดนิทีเ่ปนนํา้จดืในแมนํา้ลําคลอง หนอง 
บึง อางเก็บนํ้าตางๆ ในการเพาะปลูกและการปศุสัตว สวนนํ้าเค็มจากทะเลและมหาสมุทรจะเปนแหลงอาหาร
ที่สําคัญของโลก

๓. นํ้าใตดิน เกิดจากการไหลซึมของนํ้าผิวดินลงไปจนถึงชั้นดินและชั้นหิน แลวสะสมอยูในชองวางใน
ชั้นดินและชั้นหินนั้น สวนใหญเปนแหลงนํ้าจืดที่สะอาด  เพราะผานการกรองของชั้นดิน หิน กรวด ทรายมาแลว
หลายชั้น

แหลงน้ําในธรรมชาติ

๘



 ô.ò ·ÃÑ¾ÂÒ¡Ã´Ô¹
	 ดินเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นแหล่งก�าเนิดทรัพยากรอื่นๆ	 หลายชนิด	 เช่น	 เป็นแหล่ง

เพาะปลกูพชื	เป็นทีป่ลกูสร้างท่ีอยูอ่าศัย	เป็นแหล่งแร่ธาตแุละยารกัษาโรค	เป็นต้น	ดนิเกิดจากการ

สลายตวัของซากพชื	ซากสตัว์	กลายเป็นอินทรยีสารปะปนคลุกเคล้ากบัวตัถตุ้นก�าเนดิดนิท่ีสลายตวั

มาจากหินและแร่เป็นระยะเวลานาน	 ดินที่

เหมาะสมแก่การเพาะปลกูจะประกอบด้วย	๔	ส่วน

ส�าคัญ	 ได้แก่	 อนินทรียสารที่สลายตัวมาจาก

หินและแร่ร้อยละ	 ๔๕	 		อินทรียสารร้อยละ	 ๕	

น�้าและอากาศอย่างละเท่าๆ	กัน	คือ	ร้อยละ	๒๕	

	 มนุษย์ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรดินใน

กิจกรรมต่างๆ	ดังนี้

	 ๑)	 เกษตรกรรม	 มนุษย์ ใช้ดิน
เป็นแหล่งเพาะปลูก	เลี้ยงสัตว์	เพื่อผลิตอาหาร

ในการด�ารงชีวิต	 หรือเพาะปลูกพืชไว้ประดับ

ตกแต่งให้เกดิความสวยงามและร่มเงา	เพราะดนิเป็นทียึ่ดเกาะของรากพชื	เป็นทีก่กัเกบ็น�า้ส�าหรบั

พืชน�าไปใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง

๒)	การปลกูสร้างทีอ่ยู่อาศยั	มนษุย์ใช้ทีด่นิส�าหรับปลกูสร้างทีอ่ยูอ่าศยั	อาคารพาณชิย์	
สถานที่ท�าการ	วัด	ถนน	ตลอดจนสาธารณูปโภคต่างๆ	ที่ให้ความสะดวกสบายต่อการด�ารงชีวิต

๓)	อุตสาหกรรม	มนุษย์ใชด้ินและทีด่ินเพือ่สร้างโรงงานอตุสาหกรรม	หรอืใช้ดนิเปน็
วัตถุดิบในการท�าอุตสาหกรรม	เครื่องปันดินเผา	ท�าอิฐในการก่อสร้างอาคารบ้านเรือน

๔)	ช่วยในการดดูซบั	กรอง	และ
เก็บรักษาน�้าตามธรรมชาติ	 โดยน�้าจะค่อยๆ	
ไหลซมึลงสูด่นิเป็นน�า้ใต้ดนิ	หรอืน�า้บาดาล	และ

ไหลลงสู่แหล่งน�้าในธรรมชาติ

๕)	ใช้เป็นแหล่งท่องเที่ยว	พื้นที่
ในบางภูมิประเทศมีลักษณะน่าศึกษาทาง

ธรณีวิทยา เพราะมีความสวยงามและเกิดจาก

การเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก	 ท�าให้เกิด

ความประทบัใจแก่ผูท้ีเ่ดนิทางไปท่องเทีย่ว	เช่น	

แพะเมืองผี	 ที่จังหวัดแพร่	 		โป่งยุบ	 ที่จังหวัด

ราชบุรี

แผนภูมิแสดงสวนประกอบของดินท่ีเหมาะสมแกการ
เพาะปลูก

โปงยุบ ที่จังหวัดราชบุรี เปนแหลงทองเที่ยวที่สวยงาม
โดยเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยา
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 ๔.๓ ทรัพยากรป่าไม้
	 ป่าไม้เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความส�าคัญอย่างยิ่งต่อสิ่งมีชีวิต	 เพราะเป็นแหล่งวัตถุดิบ 

ที่ให้ปัจจัยสี่	 ได้แก่	 อาหาร	 เครื่องนุ่งห่ม	 ที่อยู่อาศัย	 และยารักษาโรค	 	นอกจากนี้ยังเป็น 

ท่ีอยู่อาศยัของสตัว์ป่า	เป็นแหล่งต้นน�า้ล�าธาร	เป็นแหล่งของอนิทรยีสารและแร่ธาตทุีส่�าคญั	รวมท้ัง 

ช่วยในการรกัษาดลุยภาพของสิง่แวดล้อมอกีด้วย	กล่าวได้ว่า	ป่าไม้เป็นระบบนเิวศทีร่วบรวมความ

หลากหลายทางชีวภาพเอาไว้

	 ป่าไม้มีประโยชน์และมีอิทธิพลต่อการด�ารงชีวิตของมนุษย	์ดังนี้

 ๑)	ประโยชน์ทางตรง	 ได้แก่	 การน�าวัตถุดิบจากป่ามาใช้ประโยชน์ด้านปัจจัยสี	่ 
ได้แก	่การน�าเห็ด	หน่อไม้	น�้าผึ้ง	หรือสิ่งที่ได้จากป่ามาเป็นอาหาร	ยาสมุนไพร	น�าไม้มาก่อสร้าง 

บ้านเรือน	ท�าเฟอร์นิเจอร์	ฟืน	ถ่านไม้	กระดาษ	และใช้เส้นใยจากเปลือกไม้	ผล	หรือเถาวัลย์มา

ถักทอเป็นเครื่องนุ่งห่ม	เชือก	เป็นต้น

 ๒)	ประโยชน์ทางอ้อม	 ป่าไม้เป็นระบบนิเวศที่ให้ประโยชน์อย่างยิ่งต่อสิ่งมีชีวิต 
ทุกชนิดโดยเฉพาะมนุษย์	ดังนี้

	 ๒.๑)	 เป็นแหล่งต้นน�้าล�าธาร	เพราะป่าไม้ในเขตภูเขาสูงจะช่วยชะลอการไหลของ

น�า้ฝนก่อนตกลงสู่ดินและซึมซับลงไปในดิน	กลายเป็นน�้าใต้ดินให้มีใช้ตลอดปี

	 ๒.๒)	ช่วยป้องกนัการชะล้างพงัทลายของดิน	โดยลดแรงปะทะของน�า้ฝนทีจ่ะตกลง

สู่ดินโดยตรง	ท�าให้หน้าดินที่อุดมสมบูรณ์ไม่ถูกชะล้างพังทลายไป

	 ๒.๓)	ป้องกันน�้าท่วมฉับพลันและน�้าป่าไหลหลาก	โดยป่าไม้ชะลอการไหลของน�้า 

ให้ช้าลง	 ท�าให้น�้าฝนที่ตกลงสู่พื้นไม่ไหลลงสู่ที่ต�่าทันทีซึ่งท�าให้เกิดน�้าป่าไหลหลากและน�้าท่วม 

ฉับพลันในช่วงฤดูฝน	และท�าให้เกิดภาวะขาดแคลนน�า้ในฤดูแล้ง

	 ๒.๔)	ป่าชายเลนช่วยบรรเทาความรนุแรงของพายุท่ีจะพดัเข้าหาชายฝ่ัง	ท�าให้เกดิ

ความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินน้อยลง	และเป็นแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าตามธรรมชาติ

	 ๒.๕)	ช่วยรักษาดุลยภาพของระบบนิเวศ	 เพราะมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับดิน	

น�้า	 และอากาศ	 และเป็นแหล่งท่ีอยู่อาศัยของสัตว์ป่า	 บริเวณที่มีป่าไม้	 พืชคายน�้าท�าให้มีไอน�้า	 

เกดิความชุม่ชืน้แก่บรรยากาศ	เกดิการหมนุเวยีนของน�า้ในระบบนเิวศได้ดยีิง่ขึน้	และช่วยแก้ปัญหา

โลกร้อน	และลดปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศ

	 ๒.๖)	 เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจและสถานศึกษาหาความรู้	 เช่น	 ภูมิประเทศที่

สวยงามในป่าเป็นทีด่ึงดดูใจของนกัทอ่งเที่ยว	และปา่ไม้ซึง่เป็นทีร่วมพันธุพ์ืชและพันธุ์สตัว์จ�านวน

มากจึงเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ของมนุษย์
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