
 
 

บทที ่2 
ระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ 

 
 การด ารงชีพของส่ิงมีชีวติมีความเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้มทั้งทางตรงและทางออ้ม  ไม่วา่จะเป็น
ความสัมพนัธ์ทางบวกหรือทางลบ  จะเห็นไดว้า่ไม่มีส่ิงมีชีวิตชนิดใดสามารถด ารงชีวิตอยูไ่ดเ้พียงล าพงั
โดยไม่ตอ้งพึ่งพาส่ิงแวดลอ้ม  ดงันั้นถา้ส่ิงแวดลอ้มเกิดการเปล่ียนแปลงยอ่มส่งผลกระทบต่อส่ิงมีชีวิต 
ท่ีอาศยัในส่ิงแวดลอ้มนั้นดว้ย  เช่น  การด ารงชีวิตของพืช  สัตว ์ และส่ิงมีชีวิตชั้นต ่าอ่ืนๆ จะตอ้งมีการ-
พึ่งพาอาศยักนัและมีความเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้มท่ีไม่มีชีวิต  เช่น  แร่ธาตุ  แสงแดด  มีการใช้
พลงังานและแลกเปล่ียนสารอาหารซ่ึงกนัและกนั  เป็นวฏัจกัรท่ีด าเนินไปเป็นระบบภายใตค้วามสมดุล
ของธรรมชาติ  ดงันั้นหากระบบมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน  และส่งผลกระทบเก่ียวเน่ืองไปทั้งระบบและ
ท าให้เกิดปัญหากบัการด ารงชีวิตของส่ิงมีชีวิตอ่ืนๆ  ระบบดงักล่าวเรียกวา่  “ระบบนิเวศ”  ซ่ึงหมายถึง  
ความสัมพนัธ์ระหวา่งส่ิงมีชีวติทั้งหมดกบัส่ิงแวดลอ้มท่ีด ารงอยู ่
 
2.1  ระบบนิเวศ 
 นิยามและความหมาย 
 โอดมั  (Odum, 1963) ไดใ้หค้  านิยามไวว้า่  “ระบบนิเวศ  (Ecosystem) หมายถึงหน่วยพื้นท่ีหน่ึง    
ท่ีประกอบดว้ยสังคมของส่ิงมีชีวติกบัส่ิงแวดลอ้มท าหนา้ท่ีร่วมกนั 
 จากขอ้ความดงักล่าวประกอบดว้ยประเด็นส าคญั  3  ประเด็น  ดงัน้ี 
 1. หน่วยพื้นท่ี  หมายถึง  ระบบนิเวศจะถูกจ ากดัขอบเขตหรือขนาด  ดงันั้นจะเล็กหรือใหญ่
อยา่งไรก็ได ้ แต่ตอ้งใหมี้อาณาบริเวณอยา่งเด่นชดั  เช่น  สระน ้ า  อ่างเก็บน ้ า  ป่าไม ้ ระบบเมือง  ระบบ
ชนบท 
 2. สังคมของส่ิงมีชีวิต หมายถึง องค์ประกอบหรือโครงสร้างทั้งหมดท่ีอยู่ภายในหน่วย
พื้นท่ีหรือระบบนิเวศนั้นๆ อาจเป็นส่ิงแวดลอ้มท่ีมีชีวติ ไม่มีชีวติ  และอาจเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนโดยธรรมชาติ
หรือส่ิงท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนก็ได ้
 3. การท าหนา้ท่ีร่วมกนัขององคป์ระกอบ  หมายถึง องคป์ระกอบทั้งหลายในระบบนิเวศ
ต่างก็มีบทบาทและหน้าท่ีของตนเอง  จึงสามารถสร้างความสัมพนัธ์ท่ีจะอยูร่่วมกนักบัส่ิงต่างๆ ไดท้ั้ง
กลุ่มเล็กและกลุ่มใหญ่  สุดทา้ยก็จะแสดงเอกลกัษณ์ของระบบนั้นๆ  เช่น  ระบบนิเวศป่าชายเลน  ระบบ
นิเวศป่าดิบช้ืน  ระบบนิเวศทะเล  เป็นตน้  (เกษม  จนัทร์แกว้,  2540) 
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 ระบบนิเวศหน่ึงๆ เป็นโครงสร้างท่ีเปิด  มีความสามารถในการควบคุมตวัมนัเองประกอบดว้ย
ส่ิงมีชีวติและส่ิงไม่มีชีวติ การท่ีกล่าววา่เป็นระบบนิเวศ ระบบเปิด  เพราะมีความสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้ม  
มีการแลกเปล่ียนสารและพลงังาน  ซ่ึงระบบนิเวศท่ีใหญ่ท่ีสุด คือโลก  เรียกวา่  ชีวาลยั  (Biosphere หรือ  
Ecosphere)  ระบบเปิด  หมายถึง  การท่ีตอ้งมีการน าเขา้ของพลงังาน  สสาร  แร่ธาตุ  ตลอดจนส่ิงมีชีวิต
เขา้ไปในระบบ  และขณะเดียวกนัตอ้งมีการน าส่ิงเหล่าน้ีออกจากระบบ  ทั้งน้ีเพื่อให้เกิดความสมดุล
ระหวา่งระบบนิเวศ  และส่ิงแวดลอ้มภายนอก  (ราตรี  ภารา,  2538) 
 2.1.1  โครงสร้างของระบบนิเวศ 
 แมว้า่ระบบนิเวศบนโลกจะมีความหลากหลาย  แต่องค์ประกอบภายในระบบนิเวศแต่ละชนิด
จะประกอบดว้ยส่วนส าคญั  2  ส่วน  คือ 
 2.1.1.1  องค์ประกอบทีไ่ม่มีชีวติ  (Abiotic Components)  จ าแนกไดเ้ป็น  3  ส่วน  คือ 
       1) อนินทรียสาร (Inorganic Substance) เช่น คาร์บอน คาร์บอนไดออกไซด ์ไนโตรเจน 
น ้า  ฟอสฟอรัส  ออกซิเจน  ฯลฯ   
       2) อินทรียสาร  (Organic Substance)  เช่น  คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมนั  ฮิวมสั  ฯลฯ 
       3) สภาพแวดลอ้มทางกายภาพ  (Physical Environment)  เช่น  ความช้ืน อุณหภูมิ  แสง
อากาศ   ความเป็นกรด-ด่าง ฯลฯ 
 2.1.1.2  องค์ประกอบทีม่ีชีวติ  (Biotic Components)  ไดแ้ก่  ส่ิงมีชีวติทุกชนิด  จ  าแนกตาม
บทบาทหนา้ท่ีได ้ 3  ชนิด  คือ 
       1) ผู้ผลติ  (Producer) หมายถึง ส่ิงมีชีวติท่ีสามารถสร้างอาหารไดเ้อง โดยกระบวนการ
สังเคราะห์แสง  (Photosynthesis)  ไดแ้ก่  พืชสีเขียว  แพลงตอนพืช  แบคทีเรีย บางชนิด  ฯลฯ  ส่ิงมีชีวิต
เหล่าน้ีมีรงควตัถุสีเขียว คือ คลอโรฟิลล์ เพื่อรับพลงังานแสงอาทิตยม์าใช้ร่วมกบัคาร์บอนไดออกไซด์
และน ้า  ท าใหเ้กิดปฏิกิริยาเคมี  เกิดเป็นสารประกอบคาร์โบไฮเดรตข้ึน   ดงัสมการ 

     แสง 
6 CO2  + 12 H2O           คลอโรฟิลล ์     C6H12O6   + 6 O2  + 6 H2O 

 
  ผูผ้ลิต  จดัวา่มีความส าคญัมากเพราะเป็นส่วนท่ีเร่ิมตน้เช่ือมต่อระหวา่งส่วนประกอบท่ี
ไม่มีชีวติและส่วนประกอบท่ีมีชีวติอ่ืนๆ ในระบบนิเวศ โดยการสร้างและสะสมอาหารข้ึนมาจากแร่ธาตุ
และสารประกอบโมเลกุลเล็ก  รวมทั้งพลงังานจากแสงอาทิตย ์ ซ่ึงส่ิงมีชีวิตพวกอ่ืนๆ ในระบบนิเวศไม่
สามารถใชส่ิ้งเหล่าน้ีไดโ้ดยตรงในการเจริญเติบโต 
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       2) ผู้บริโภค (Consumer)  หมายถึง  ส่ิงมีชีวติท่ีไม่สามารรถสร้างอาหารเองได ้แต่ไดรั้บ
อาหารจากการกินส่ิงมีชีวติอ่ืน ส่ิงมีชีวติท่ีมีบทบาทเป็นผูบ้ริโภค คือ พวกสัตวต่์างๆ จ าแนกเป็น  3  ชนิด  
ตามล าดบัขั้นการบริโภค  คือ 
 (1) ผูบ้ริโภคปฐมภูมิ (Primary Consumer) เป็นส่ิงมีชีวิตท่ีกินพืชเป็นอาหาร เรียกวา่
ผูบ้ริโภคพืช  (Herbivores) ไดแ้ก่ กระต่าย  ววั ควาย ชา้ง  มา้  ปลาท่ีกินพืชเล็กๆ  ฯลฯ 
 (2) ผูบ้ริโภคทุติยภูมิ (Secondary Consumer) เป็นส่ิงมีชีวิตท่ีกินสัตวด์ว้ยกนัเป็น
อาหาร (Carnivores)  เช่น  งู  เสือ  นกฮูก นกเคา้แมว จระเข ้ ฯลฯ 
 (3) ผูบ้ริโภคตติยภูมิ (Tertiary Consumer) ไดแ้ก่  ส่ิงมีชีวติท่ีกินทั้งพืช และสัตวเ์ป็น
อาหาร  (Omnivore)  เช่น  คน  หมู  สุนขั ฯลฯ 
  นอกจากน้ียงัอาจมีผูบ้ริโภคอนัดบัต่อไปไดอี้กตามล าดบัขั้นของการบริโภค  ผูบ้ริโภค
ขั้นสุดทา้ยเรียก  ผูบ้ริโภคขั้นสูงสุด  (Top Consumer)  หมายถึง  ส่ิงมีชีวิตท่ีอยูใ่นระดบัขั้นการกินสูงสุด  
ซ่ึงก็คือสัตวท่ี์ไม่ถูกกินโดยสัตวอ่ื์น ๆ ต่อไป  เป็นสัตวท่ี์อยู่ในอนัดบัสุดทา้ยของการถูกกินเป็นอาหาร  
เช่น  มนุษย ์ เป็นตน้ 
 3) ผู้ย่อยสลาย  (Decomposer)  หมายถึง  ส่ิงมีชีวิตท่ีสร้างอาหารเองไม่ได ้แต่จะได้
อาหารโดยการสร้างเอนไซม์ออกมาย่อยสลายซากของส่ิงมีชีวิต ของเสีย  กากอาหาร ให้เป็นสารท่ีมี
โมเลกุลเล็กลงแลว้จึงดูดซึมไปใชบ้างส่วน  ส่วนท่ีเหลือจะปล่อยออกสู่ระบบนิเวศ  ซ่ึงผูผ้ลิตสามารถ
น าไปใช้สร้างอาหารต่อไป  ส่ิงมีชีวิตท่ีมีบทบาทเป็นผูย้่อยสลายส่วนใหญ่  ไดแ้ก่ แบคทีเรีย เห็ด รา
ส่ิงมีชีวติกลุ่มน้ีมีบทบาทส าคญัอยา่งมากในระบบนิเวศ  เพราะท าใหเ้กิดการหมุนเวยีนของสาร 
           
 
 
           
 
 
                                                                                       
                                                                                       
 
 

ภาพท่ี  2.1  แผนภูมิแสดงวฏัจกัรของระบบนิเวศ 
ท่ีมา : กนก  จนัทร์ทอง,  2539 

มนุษย์ 

ดวงอาทติย์ ผู้ผลติ 

วตัถุดิบ 

สัตว์กนิพชื สัตว์กนิสัตว์ 

ผู้ย่อยสลายท าให้เกดิ 
การสลายตัว 
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 องค์ประกอบทั้งส่วนท่ีเป็นส่ิงไม่มีชีวิตและส่ิงมีชีวิต  เป็นส่วนท่ีเป็นโครงสร้างและ
ส่วนท่ีเป็นหนา้ท่ี ไดแ้ก่  กิจกรรมต่างๆ ของส่ิงมีชีวิตในระบบนิเวศ  การเปล่ียนแปลง การเจริญเติบโต
ของระบบนิเวศ  ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการถ่ายทอดพลงังานและสารอาหาร  ในขณะท่ีมีการถ่ายทอดพลงังาน
และสารอาหาร  พลงังานจะลดลงไปตามล าดบัขั้นของการกิน  (Throphic Level)  ท่ีสูงข้ึน โดยประมาณ
แลว้จะลดลงร้อยละ  90  ทุกๆ คร้ังท่ีเปล่ียนล าดบัขั้นของการกินเหลือพลงังานเพียงร้อยละ 10 เน่ืองจาก
พลงังานส่วนใหญ่จะเปล่ียนรูปและปล่อยออกมาในรูปของความร้อน  แต่สารอาหารยงัคงมีอยูเ่ท่าเดิม  
และในท่ีสุดก็จะถูกยอ่ยสลายให้เป็นสารประกอบโครงสร้างง่ายๆ เพื่อเป็นธาตุอาหารของผูผ้ลิตต่อไป 
(ดงัภาพท่ี  2.2) 

ภาพท่ี  2.2  ความสัมพนัธ์ระหวา่งล าดบัขั้นการกิน  (Trophic Level) 
ท่ีมา  :  เกษม  จนัทร์แกว้,  2540 
 
 2.1.2  ปัจจัยทีเ่ป็นส่ิงก าหนดลกัษณะของระบบนิเวศ 
 พืชและสัตวใ์นแต่ละระบบนิเวศยอ่มเกิดข้ึน  หรืออาศยัอยูใ่นสภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสม  ดงันั้น
จึงมีปัจจยัหลายประการท่ีเป็นส่ิงก าหนดลกัษณะของระบบนิเวศ  ปัจจยัส าคญั  ไดแ้ก่ 
 2.1.2.1.  อุณหภูมิ  เป็นเคร่ืองก าหนดชนิดของพืชและสัตวว์า่มีชนิดใดอยู่บา้ง เน่ืองจาก
อุณหภูมิมีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงของออกซิเจนในน ้า  การเปล่ียนแปลงรูปพรรณสัณฐานและสรีระ
วิทยาของส่ิงมีชีวิต  การอพยพของสัตว ์ การแพร่กระจายของพืชและสัตวใ์นพื้นท่ีต่างๆ และควบคุม
ชนิดของไข่  และอตัราส่วนเพศในสัตวบ์างชนิด 
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 2.1.2.2  น ้าและความช้ืน  พืชและสัตว ์ มีการถ่ายเทไอน ้ าให้กบัอากาศอยูเ่สมอ  บริเวณท่ี
อากาศมีความช้ืนต ่า  ร่างกายจะมีการถ่ายเทน ้ าให้กบัอากาศมากข้ึน  ส่วนพืชจะมีการถ่ายเทน ้ าให้กบั
อากาศอยูเ่สมอ  ระบบนิเวศท่ีมีความช้ืนมากมกัจะมีพืชและสัตวอ์าศยัอยูอ่ยา่งหนาแน่น  ท าให้มีโอกาส
ประสานสัมพนัธ์ในการถ่ายทอดวตัถุธาตุและพลงังานใหแ้ก่กนัไดม้ากข้ึน 
 2.1.2.3  แสงสว่าง  มีความส าคญัต่อการด ารงชีวิตของส่ิงมีชีวิตส่วนใหญ่เป็นแสงสวา่ง 
จากดวงอาทิตย ์  ซ่ึงมีความส าคญัต่อระบบนิเวศ   เพราะท าให้การถ่ายเทวตัถุธาตุต่างๆ  อิทธิพลของ
แสงสวา่งท่ีมีต่อส่ิงมีชีวติ  เช่น  คุณภาพแสงมีผลต่อการงอกของเมล็ด  ช่วงแสงมีผลต่อการเจริญเติบโต  
และการสืบพนัธ์ุของพืชหลายชนิด  ความเขม้แสงมีผลต่อการสังเคราะห์แสง 
 2.1.2.4  ดิน  เป็นท่ีรวมของธาตุอาหารต่างๆ  เช่น  แคลเซียม  ไนเตรท  ฟอสฟอรัส และยงั
เป็นแหล่งปุ๋ยธรรมชาติ  คือ  เม่ือส่ิงมีชีวติตายลงก็จะถูกยอ่ยสลายกลายเป็นฮิวมสัเพิ่มความอุดมสมบูรณ์
แก่ดิน  ดินท่ีมีลกัษณะความสมบูรณ์หรือมีธาตุอาหารแตกต่างกนัยอ่มมีผลต่อพืชและสัตวท่ี์อาศยัดินนั้น
ด ารงชีวิตอยู ่ ในแง่ของชนิด จ านวน การแพร่กระจาย การเจริญเติบโต  เช่น บริเวณดินเค็ม  ก็จะมีพืช
พวกทนเคม็ข้ึนอยู ่
 2.1.2.5  ไฟป่า  มีทั้งผลดีและผลเสียต่อส่ิงมีชีวิต  ผลเสีย  คือ  เป็นอนัตรายโดยตรงต่อ
ส่ิงมีชีวิต ท าลายแหล่งอาหารและท่ีอยูอ่าศยั  สร้างผลเสียหายต่อส่ิงแวดลอ้มอ่ืนๆ  เช่น  ดิน  น ้ า  อนัจะ
ส่งผลถึงการด ารงชีวติของส่ิงมีชีวติ  ส่วนผลดี ของไฟป่า คือ  ช่วยเพิ่มธาตุอาหารบางชนิดให้พืชช่วยเร่ง
การงอกของเมล็ดพืชบางชนิด 
 2.1.2.6  มลภาวะ  เป็นปัจจยัท่ีเขา้มามีบทบาทในการเปล่ียนแปลงหรือก าหนดลกัษณะ 
ของส่ิงมีชีวิตและไม่มีชีวิตในระบบนิเวศ  การเกิดมลภาวะก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงสภาพแวดลอ้ม
หรือระบบนิเวศท่ีไม่พึงประสงค ์ ซ่ึงเกิดจากกิจกรรมของมนุษยเ์ป็นส่วนใหญ่ 
 2.1.2.7  การแย่งชิง   เป็นการแยง่ชิงกนัระหวา่งส่ิงมีชีวิตชนิดเดียวกนั  หรือต่างชนิดกนั
เน่ืองจากมีความต้องการปัจจยัพื้นฐานเหมือนกัน  แต่มีจ านวนจ ากัด  หรือมีไม่เพียงพอท่ีจะท าให้
ส่ิงมีชีวิตด ารงอยูไ่ดเ้ป็นปกติ  ท าให้เกิดการแย่งชิงน ้ า  อาหาร   แสงสวา่ง  ท่ีอยู่อาศยั   เช่น  การท่ีพืช
สองชนิดข้ึนอยูใ่กลเ้คียงกนัจะแก่งแย่งกนัครอบครองพื้นท่ี  ท าให้ทั้งสองฝ่ายไม่เจริญเติบโตเท่าท่ีควร
บางคร้ังฝ่ายท่ีอ่อนแอกวา่จะถูกแก่งแยง่จนตายไป 
 2.1.2.8  การกนิซ่ึงกนัและกนั  เป็นลกัษณะท่ีส่ิงมีชีวิตชนิดหน่ึงกินส่ิงมีชีวิตชนิดอ่ืนๆ เป็น
อาหารมีผลต่อการควบคุมจ านวนของสัตวใ์นแต่ละระบบนิเวศเพื่อใหเ้กิดความสมดุล  ระบบนิเวศท่ีขาด
ความสมดุลในเร่ืองการกินซ่ึงกนัและกนัมีผลท าให้เกิดปัญหา  เช่น  ไร่ขา้วโพดมีตัก๊แตนมากิน และ
ท าลายขา้วโพดเสียหาย  ถา้ไม่มีสัตวอ่ื์นมากินตัก๊แตนก็จะท าให้ตัก๊แตนแพร่พนัธ์ุไดร้วดเร็ว  เกิดเสีย
สมดุลทางธรรมชาติ 
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 2.1.2.9  ความเป็นกรดเป็นด่าง  มีความส าคญัต่อกระบวนการหายใจและระบบการท างาน
ของเอนไซมภ์ายในร่างกาย ซ่ึงเป็นตวัการท่ีส าคญัมากเพราะตวัความเป็นกรดหรือด่างเปล่ียนแปลงเพียง
เล็กนอ้ยก็อาจเป็นอนัตรายได ้ นอกจากน้ียงัมีความส าคญัต่อการเจริญเติบโตของพืชดว้ย 
 2.1.3  การประสานสัมพนัธ์กนัในระบบนิเวศ 
 ส่ิงมีชีวิตไม่สามารถด ารงชีวิตอยูไ่ดโ้ดยล าพงั  ตอ้งมีการประสานสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้มและ
ส่ิงมีชีวิตอ่ืนๆ ในระบบนิเวศการประสานสัมพนัธ์ขององค์ประกอบต่างๆ โดยเร่ิมจากกระบวนการ
สังเคราะห์แสงของพืช  ท าให้เกิดสารประกอบของคาร์บอน  (Carbon Compound)  ซ่ึงเป็นสารท่ีท าให้
ส่ิงมีชีวิตทั้งหลายด ารงอยูไ่ด ้  ธาตุอาหารและพลงังานท่ีเกิดจากพืชจะถ่ายทอดไปยงัสัตว ์ รวมทั้งกลุ่ม
ส่ิงมีชีวติท่ีท าหนา้ท่ีในการยอ่ยสลายซากพืชและซากสัตว ์ ในท่ีสุดธาตุต่างๆ ท่ีอยูใ่นลกัษณะของอาหาร
ก็จะสลายออกสู่ส่ิงแวดลอ้มและถูกน ามาใช้อีก  (Recycle)  ธาตุต่างๆ ถ่ายเทและสามารถอยูไ่ดก้็โดย 
การถ่ายเท  (Flow)  ของพลงังานในรูปแบบต่างๆ (ดงัภาพท่ี  2.3) 

ภาพท่ี  2.3   แสดงการถ่ายทอดพลงังานและการหมุนเวยีนธาตุอาหารในระบบนิเวศ 
ท่ีมา : มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช,  2536 
 
 จากภาพพลงังานท่ีใชใ้นระบบนิเวศจะไดรั้บมาจากดวงอาทิตย ์ เพื่อใช้ในการสังเคราะห์แสง
แลว้สะสมไวใ้นอาหารท่ีสร้างข้ึน  จากนั้นจะถูกถ่ายทอดไปสู่ผูบ้ริโภคตามล าดบัขั้นการบริโภค และถูก
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ถ่ายทอดเขา้สู่ผูย้่อยสลายในการถ่ายทอดพลงังานน้ี  พลงังานส่วนหน่ึงจะสูญเสียไปนอกระบบในรูป
พลงังานความร้อน โดยพลงังานจะไม่มีการหมุนเวียน (Non cyclic) อยู่ในระบบนิเวศนั้น ส่วนการ-
หมุนเวียนของธาตุอาหารในระบบนิเวศนั้น  ผูผ้ลิตไดธ้าตุอาหารจากน ้ าจากดินไปใชใ้นการสังเคราะห์
แสง   ผูบ้ริโภคไดรั้บแร่ธาตุโดยการบริโภคต่อๆ กนั ในท่ีสุดเม่ือผูผ้ลิต  ผูบ้ริโภคตาย  ผูส้ลายสารจะ
ย่อยสลาย  ธาตุอาหารจะถูกปล่อยออกมาให้ผูผ้ลิตน าไปใช้อีก จะวนเวียนเช่นน้ี  ดงันั้นสารอาหารท่ี
หมุนเวยีนอยูใ่นระบบนิเวศจึงอยูใ่นลกัษณะของวฏัจกัร 
 2.1.4  การท างานขององค์ประกอบในระบบนิเวศ 
 องคป์ระกอบของระบบนิเวศทุกประเภทจะมีบทบาทแตกต่างกนั  ท าให้องคป์ระกอบแตกต่าง
กนัไปดว้ย  ถา้แบ่งองคป์ระกอบเป็นกลุ่มตามหนา้ท่ี สามารถแบ่งไดเ้ป็น  4  กลุ่ม คือ กลุ่มแร่ธาตุอาหาร
(Nutrient Pool หรือ Abiotic Component) หรือผูส้นบัสนุน (Supporters) ให้แร่ธาตุต่อผูผ้ลิต (Producers)  
แลว้มีการบริโภคโดยผูบ้ริโภค  (Consumers)  ต่อมาเม่ือผูผ้ลิตและผูบ้ริโภคตายลง  จะถูกยอ่ยสลายโดย
ผูย้อ่ยสลาย  (Decomposers) แปรสภาพเป็นธาตุอาหารให้ผูผ้ลิตเป็นเช่นน้ีตลอดไปส าหรับระบบนิเวศท่ี
มีความสมดุลตามธรรมชาติ  (ดังภาพท่ี  2.4)  แต่ถ้าระบบนิเวศถูกรบกวนหรือถูกท าลายจะท าให้
ภาวการณ์ไม่เป็นไปตามน้ี 
 
                                                                                     
 
                                               
                                             
 
                                                                                
                                                                            
   
 
 
 

ภาพท่ี  2.4   แสดงองคป์ระกอบแบ่งตามหนา้ท่ีในระบบนิเวศ 
ท่ีมา :  ดดัแปลงจาก  เกษม  จนัทร์แกว้,  2540 

ผูผ้ลิต
(Producers) 

ผูบ้ริโภค
(Consumers) ผูเ้ก้ือหนุน 

(Supporters, 
Nutrient Pool) 

                                                

ผูย้อ่ยสลาย
(Decomposers) 
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 2.1.5  ความสัมพนัธ์เชิงอาหารของส่ิงมีชีวติ 
 ห่วงโซ่อาหาร  (Food Chain)  พลงังานท่ีผูผ้ลิตรับจากดวงอาทิตยแ์ละเปล่ียนไปอยูใ่นรูปของ
สารอาหาร  จะมีการถ่ายทอดไปตามล าดบัขั้นของการกินอาหารภายในระบบนิเวศ  กล่าวคือ  ผูบ้ริโภค
ได้รับพลงังานจากผูผ้ลิตโดยการกินต่อกนัเป็นทอดๆ ในแต่ละล าดบัขั้นของการถ่ายทอดพลงังานท่ี
พลงังานจะค่อยๆ ลดลงไปในแต่ละล าดบั เน่ืองจากสูญเสียไปในรูปของพลงังานความร้อนกระบวนการ
เคล่ือนยา้ยหรือถ่ายทอดพลงังานในรูปสารอาหารจากผูผ้ลิตไปสู่ผูบ้ริโภค  โดยการกินต่อกนัเป็นทอดๆ
เรียกวา่  “ห่วงโซ่อาหาร”  (Food Chain)  (ดงัภาพท่ี  2.5)  หรือบางคร้ังอาจเรียกห่วงโซ่อาหารน้ีวา่  “ห่วง
โซ่พลงังาน”  (Energy Chain)  จ านวนของระดบั  (Trophic  Level)  การถ่ายทอดพลงังานข้ึนอยูก่บั
ลกัษณะหรือชนิดของระบบนิเวศ 
 

 
ภาพท่ี  2.5  แสดงห่วงโซ่อาหาร 
ท่ีมา  : วนิยั  วีระวฒันานนท ์ และ บานช่ืน  สีพนัผอ่ง,  2537 
 
 ระดบัท่ี  1  พืชหรือผูผ้ลิต  ใชพ้ลงังานแสงอาทิตยแ์ละธาตุอาหารมาผลิตส่วนต่างๆ ของพืช 
 ระดบัท่ี  2  ผูบ้ริโภคขั้นตน้  ไดแ้ก่  แมลง  หนอน  สัตวกิ์นพืช 
 ระดบัท่ี  3  ผูบ้ริโภคขั้นท่ีสอง  ไดแ้ก่  สัตวกิ์นแมลง  หนอน 
 ระดบัท่ี  4  ผูบ้ริโภคขั้นท่ีสาม  ไดแ้ก่  สัตวกิ์นสัตวด์ว้ยกนัเป็นอาหาร 
 ระดบัท่ี  5  ผูย้อ่ยสลาย  ยอ่ยสลายผูผ้ลิต และผูบ้ริโภคทุกระดบั  
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 การถ่ายทอดพลงังานในห่วงโซ่อาหารในแต่ละขั้นจะมีการสูญเสียพลงังาน  ดงันั้นช่วงการ-
ถ่ายทอดพลงังานจึงตอ้งจ ากดัแค่  4  หรือ 5  ขั้น  ห่วงโซ่อาหารยิ่งสั้นเท่าไรก็ยิ่งมีพลงังานเหลืออยูม่าก
เน่ืองจากไม่ตอ้งสูญเสียพลงังานในระหวา่งท่ีมีการกินอาหารในขั้นต่างๆ 
 สายใยอาหาร  (Food  Web) ในธรรมชาติการถ่ายทอดพลงังานและสารอาหารจะไม่เป็นสายตรง
เสมอไป  เพราะส่ิงมีชีวิตหน่ึงอาจกินอาหารได้หลายชนิดและขณะเดียวกนัอาจตกเป็นเหยื่อของผูล่้า
ชนิดอ่ืนๆ อีกหลายชนิดเช่นกนั  ดงันั้น ห่วงโซ่อาหารของแต่ละระบบนิเวศจึงมีความสัมพนัธ์กนั  โดยมี
การกินขา้มห่วงโซ่อาหาร  การถ่ายทอดพลงังานจึงมีความซับซ้อนมากข้ึนและสัมพนัธ์เก่ียวโยงไปมา
หลายห่วงโซ่อาหาร  ความสัมพนัธ์ในลกัษณะการกินท่ีเก่ียวโยงกนัและมีความซบัซ้อนน้ีเรียกวา่ สายใย
อาหาร (Food Web) หรือข่ายใยอาหาร (ดงัภาพท่ี  2.6) 
 
 

 
 
ภาพท่ี  2.6  สายใยอาหาร 
ท่ีมา  : วนิยั  วีระวฒันานนท ์ และบานช่ืน  สีพนัผอ่ง,  2537 
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 สายใยอาหารประกอบดว้ยห่วงโซ่อาหารหลายสายเช่ือมโยงกนั  แสดงให้เห็นถึงความสัมพนัธ์
ระหวา่งส่ิงมีชีวติในชุมชนท่ีมีต่อกนัอยา่งซบัซอ้นดงันั้นระบบนิเวศใดท่ีมีสายใยอาหารซบัซ้อนแสดงวา่
มีเสถียรภาพสูงเพราะมีโอกาสท่ีจะเสียสมดุลไดน้อ้ย  ถา้หากมีส่ิงมีชีวิตใดสูญหายไปก็ยงัมีส่ิงมีชีวิตอ่ืน
ทดแทนไดไ้ม่เกิดอนัตรายต่อระบบนิเวศ  (ด ารงศกัด์ิ  ชยัสนิท และ สุนีย ์ เลิศแสวงกิจ,  2537) 
 การถ่ายทอดพลงังานไปตามล าดบัขั้นการบริโภค  ส่ิงท่ีผ่านมาตามห่วงโซ่อาหารและสายใย
อาหาร มิไดมี้เพียงสารอาหารเท่านั้น  แต่ยงัมีสารอ่ืนๆ ปะปนมาดว้ย  เช่น  ดีดีที  ปรอท แคดเมียม ฯลฯ 
ซ่ึงสารเหล่าน้ีไม่ไดถู้กน าไปใชใ้นการสร้างพลงังานให้แก่เซลล์  จึงสะสมอยูภ่ายในเซลล์ของส่ิงมีชีวิต  
แลว้ถ่ายทอดต่อๆ ไปตามล าดบัขั้นการบริโภคเขา้มาสู่ผูบ้ริโภคล าดบัสุดทา้ยหรือเขา้สู่มนุษยน์ัน่เอง   
 2.1.6  ปริมาณของสารพษิในห่วงโซ่อาหาร 
 ปกติการถ่ายทอดสารอาหารและพลงังานในระบบจะเป็นไปตามกฎสิบเปอร์เซ็นต์  แต่จาก
การศึกษาพบว่า  สารเคมีหรือสารพิษต่างๆ  เช่น  ยาฆ่าแมลงท่ีเกษตรกรใชก้นัอย่างแพร่หลายสามารถ
ถ่ายทอดสู่ห่วงโซ่อาหาร  แต่การถ่ายทอดสารพิษในระบบนิเวศไม่เป็นไปตามกฎสิบเปอร์เซ็นต ์ แต่จะ
ถ่ายทอดแบบทวีคูณ  คือ สารพิษจะเพิ่มมากข้ึนตามล าดบัชั้นของการบริโภค (Trophic Level)  ซ่ึงหาก
สารพิษดงักล่าวมีปริมาณมากเกินขีดจ ากดัสูงสุดหรือไม่เป็นไปตามกฎ Limiting  Factor  ก็จะท าให้
ส่ิงมีชีวิตท่ีได้รับสารพิษแสดงอาการของโรคอนัเน่ืองมาจากสารพิษนั้นได ้ และหากถา้ไม่มีวิธีก าจดั 
แลว้ปล่อยใหส้ะสมในห่วงโซ่อาหาร  ยอ่มส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงของระบบนิเวศโดยรวมได ้
 2.1.7  การสูญเสียธาตุอาหารไปจากระบบนิเวศ 
 ระบบนิเวศแต่ละแห่งอาจจะมีการสูญเสียธาตุอาหารออกไปนอกระบบได้  โดยมีสาเหตุใหญ่ๆ
มาจากสาเหตุ  5  ประการ คือ 
 1) สูญเสียไปโดยมนุษย ์  กิจกรรมบางอยา่งเป็นการท าใหธ้าตุอาหารสูญเสียไปจากระบบ
นิเวศเป็นอนัมาก  เช่น  การท าไม ้ การท าเกษตรกรรม 
 2) สูญเสียไปโดยสัตว ์โดยธรรมชาติธาตุอาหารท่ีสัตวบ์ริโภคเขา้ไปจะหมุนเวียนกลบัคืน
สู่ระบบนิเวศไดอี้ก  แต่สัตวบ์างชนิดมีการอพยพออกจากระบบนิเวศ  จึงเท่ากบัเป็นการน าธาตุอาหาร
ออกไปจากระบบนิเวศ 
 3) สูญเสียไปโดยลม  ระบบนิเวศท่ีเป็นท่ีโล่งมกัถูกลมพดัพาออกไปไดง่้ายและไปสะสม
อยูใ่นระบบนิเวศท่ีมีส่ิงกีดขวางลม  เช่น  ป่าท่ีมีตน้ไมใ้หญ่หนาแน่น  ธาตุอาหารท่ีอยูใ่นฝุ่ นละอองจึงถูก
เคล่ือนยา้ยออกไปนอกระบบนิเวศ 
 4) สูญเสียไปโดยน ้า น ้าเป็นตวัการน าธาตุอาหารออกไปจากระบบนิเวศได ้ 2  วิธี วิธีแรก  
โดยการกัดเซาะ (Erosion) โดยพดัพาเอาดินและวตัถุหนา้ดินบางอยา่งไหลบ่าออกไปนอกระบบนิเวศ   
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วิธีท่ีสอง  โดยการซึมจากผวิดินลงไปขา้งล่าง  และชะลา้งเอาธาตุอาหารไปสะสมอยูใ่น ดินชั้นล่างท่ีพืช
ไม่สามารถดูดกลบัมาใชใ้นระบบนิเวศไดอี้ก 
 5) สูญเสียไปโดยขบวนการระเหิด  เป็นรูปแบบหน่ึงของขบวนการแปรสภาพของธาตุ
อาหารในดินไปเป็นก๊าซท่ีพืชใช้ประโยชน์ไม่ไดแ้ละอาจถูกเคล่ือนยา้ยออกไปนอกระบบ  เช่น ธาตุ
ไนโตรเจนอยูใ่นดินท่ีอากาศถ่ายเทไดดี้จะมีปฏิกิริยาบางอยา่งเกิดข้ึนท าใหก้ลายเป็นก๊าซ 
 2.1.8  การปรับเปลีย่นระบบนิเวศ  (Ecological Succession) 
 การปรับเปล่ียนระบบนิเวศ  (Ecological Succession)  คือ  การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในระบบ
นิเวศ  เช่น  มีส่ิงมีชีวติใหม่เกิดข้ึน  เกิดชุมชนใหม่  มีการเปล่ียนแปลงสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ ท าให้
เกิดการเปล่ียนชนิดของส่ิงมีชีวิตอ่ืนๆ ในชุมชนแห่งนั้นไปดว้ย โดยการเปล่ียนแปลงดงักล่าวจะตอ้งใช้
เวลาในการก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงพอสมควร 
 ปัจจยัท่ีท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงแทนท่ีของกลุ่มส่ิงมีชีวติ มีดงัน้ี 
 1) ปัจจยัจากการเปล่ียนแปลงทางธรณีวิทยา (Geological Cycle) อาจจะท าให้เกิดธารน ้ าแข็ง
ภูเขาไฟระเบิด แผน่ดินไหว ลว้นเป็นสาเหตุใหส้มดุลธรรมชาติในกลุ่มส่ิงมีชีวติเสียไป 
 2) ปัจจยัจากการเปล่ียนแปลงของภูมิอากาศอยา่งรุนแรงท าให้เกิดภยัพิบติัต่างๆได ้ เช่น ไฟป่า
น ้าท่วม  พายุทอร์นาโด (Tornado)  พายุเฮอริเคนส์  (Hericanes)  ซ่ึงท าให้สภาพแวดลอ้มแปรเปล่ียนไป
ส่ิงมีชีวติถูกท าลายไปแลว้เกิดการเปล่ียนแปลงแทนท่ีข้ึนใหม่ 
 3) ปัจจยัจากส่ิงมีชีวิต (Biotic  Factor) ไดแ้ก่  การตดัไมท้  าลายป่า  การท าไร่เล่ือนลอย  ภาวะ
มลพิษท่ีเกิดจากโรงงานอุตสาหกรรม  การสร้างเข่ือนหรือฝายกั้นน ้ า และอ่ืนๆ มากมาย  ซ่ึงมีผลท าให้
สภาพแวดลอ้มแปรเปล่ียนไป  ดุลธรรมชาติถูกท าลาย  เกิดโรคระบาด  แมลงศตัรูพืชระบาด  ส่ิงมีชีวิต
ลม้ตาย  จึงเกิดการเปล่ียนแปลงแทนท่ีของกลุ่มส่ิงมีชีวติข้ึนใหม่อีก 
 4) ปฏิกิริยาของส่ิงมีชีวติท่ีมีต่อแหล่งท่ีอยูอ่าศยั  เป็นผลใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงแทนท่ี เน่ืองจาก
กลุ่มส่ิงมีชีวติท่ีอาศยัอยูท่  าใหส่ิ้งแวดลอ้มบริเวณนั้น เช่น ความเป็นกรด – เบส ของพื้นดินหรือแหล่งน ้ า
อุณหภูมิ ความเขม้ขน้ของแสง  ความช้ืน และอ่ืนๆ เปล่ียนไปทีละเล็กละนอ้ย  จนในท่ีสุดไม่เหมาะสม
ต่อส่ิงมีชีวติกลุ่มเดิม  เกิดการเปล่ียนแปลงแทนท่ีโดยกลุ่มส่ิงมีชีวติใหม่ท่ีเหมาะสมกวา่ 
(ศิริพรต  ผลสินธ์ุ,  2534) 
 การปรับเปล่ียนของระบบนิเวศ  มี  2  ชนิด  ดงัน้ี 
 1) การเปล่ียนแปลงแทนท่ีขั้นปฐมภูมิ  (Primary Succession)  เป็นการเปล่ียนแปลงแทนท่ีใน
แหล่งท่ีไม่เคยปรากฏส่ิงมีชีวติใดๆ มาก่อน  เช่น บริเวณภูเขาไฟระเบิดใหม่  การเกิดแหล่งน ้าใหม่ 
 2) การเปล่ียนแปลงแทนท่ีขั้นทุติยภูมิ  (Secondary  Succession)  เป็นการเปล่ียนแปลงแทนท่ีใน
แหล่งท่ีเคยมีส่ิงมีชีวิตด ารงอยู่ก่อนแลว้แต่ถูกท าลายไป  จึงมีการเปล่ียนแปลงแทนท่ีข้ึนใหม่ เพื่อกลบั
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เขา้สู่สภาพสมดุล  เช่น  บริเวณท่ีเคยเป็นป่าถูกบุกเบิกเป็นไร่นา  แลว้ละทิ้งกลายเป็นทุ่งหญา้ในภายหลงั  
ต่อมามีไมล้ม้ลุก ไมพุ้ม่  ไมใ้หญ่  เขา้แทนท่ีตามล าดบัจนกลายเป็นป่าไมอี้กคร้ังหน่ึง 
 2.1.9  ประโยชน์ของการรักษาระบบนิเวศ 
 การรักษาระบบนิเวศให้คงสภาพมีจุดประสงค์เพื่อรักษาสภาพกับดุลของธรรมชาติเพื่อ
ประโยชน์ของมนุษยเ์อง  ตวัอยา่งประโยชน์ของการรักษาระบบนิเวศ  ไดแ้ก่ 
 1) ดา้นการพกัผอ่นหยอ่นใจ  สภาพธรรมชาติท่ีอยูใ่นภาวะสมดุล ยอ่มจะก่อให้เกิดทศันียภาพ   
ท่ีสวยงาม มีความร่มร่ืน เป็นแหล่งพกัผอ่นหยอ่นใจได ้
 2) ดา้นการสร้างแหล่งท่ีอยูอ่าศยั  (Habitat)  ระบบนิเวศท่ีอยูใ่นธรรมชาติจะเป็นแบบอยา่งให้
มนุษยจ์  าลองระบบนิเวศข้ึนมาใหม่  เช่น  ความร่มร่ืนของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่กบัสภาพท่ีมนุษย์
ปรับปรุงข้ึนมาท่ีสวนพฤกษศาสตร์พุแค  ความแตกต่างของสถานท่ีสองแห่งน้ีจะเห็นได้ชัดระหว่าง
ธรรมชาติลว้นๆ กบัป่าท่ีมนุษยป์รับปรุงตกแต่งข้ึน 
 3) ดา้นการศึกษาสภาวะแวดลอ้ม  สภาพของระบบนิเวศหรือองคป์ระกอบแต่ละส่วนของระบบ
นิเวศ  สามารถใชเ้ป็นเคร่ืองบ่งช้ีสภาพแวดลอ้มและการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มได ้เช่น  การคด
งอของหางลูกกบ  เป็นเคร่ืองบ่งช้ีว่าเกิดจากยาก าจดัศตัรูพืชและจากการเปล่ียนแปลงของภูมิอากาศ   
การมว้นของใบพืชบางชนิดเกิดเน่ืองจากไดรั้บซลัเฟอร์ไดออกไซด ์ ซ่ึงเป็นมลสารในอากาศ 
 4) ดา้นการวิจยั ดา้นวิทยาศาสตร์  การวิจยัทางวิทยาศาสตร์บางคร้ังตอ้งใชต้วัอยา่งท่ีเหมาะสม 
เช่น หอยทากชนิดหน่ึงมีระบบประสาทท่ีง่ายและน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งส าหรับนกัประสาทวิทยา  หรือ
ลิงใหญ่ เช่น อุรังอุตงั ชิมแพนซี  ซ่ึงมีลกัษณะใกลเ้คียงกบัมนุษยก์็พบในธรรมชาติท่ีไม่ถูกรบกวนจาก
อิทธิพลของมนุษย ์
 5) ดา้นการอนุรักษ ์ การเปล่ียนแปลงระบบนิเวศธรรมชาติท่ีมีความอุดมสมบูรณ์สูงให้เส่ือม-
โทรม  ก่อให้เกิดความหวาดกลวัในหมู่มนุษย ์  เน่ืองจากเม่ือเกิดการเปล่ียนแปลงแลว้เป็นการยากท่ีจะ
ท าให้กลบัมามีสภาพดงัเดิมและการเปล่ียนแปลงอาจก่อให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรงต่อมนุษย ์ เช่น 
การท าลายป่า  การถมคลอง  หนอง  บึง  ท าใหเ้กิดความแหง้แลง้  น ้ าท่วม  น ้ าป่าไหลหลากอยา่งรวดเร็ว
ดงันั้นการรักษาระบบนิเวศให้คงสภาพตามธรรมชาติ  หรือก่อให้เกิดความสมดุลอยา่งเสมอจะอ านวย
ประโยชน์ใหแ้ก่มนุษยอ์ยา่งมากมาย  แนวความคิดในเร่ืองของนิเวศพฒันาจึงเกิดข้ึน 
 
2.2  ความสัมพนัธ์เชิงระบบระหว่างชีวติกบัส่ิงแวดล้อม 
 องคป์ระกอบในระบบนิเวศต่างมีบทบาทหรือหนา้ท่ีของตนเอง  ซ่ึงสามารถสร้างความสัมพนัธ์
ท่ีจะอยู่ร่วมกบัส่ิงต่างๆ ได ้ ความสัมพนัธ์จะกระท าร่วมกนัตั้งแต่ส่ิงสองส่ิงจนเป็นกลุ่มเล็กและกลุ่ม
ใหญ่  สุดทา้ยก็จะแสดงเอกลกัษณ์ของระบบนั้นๆ  ภายในระบบนั้นจะมีส่ิงแวดลอ้มอยูห่ลายประเภท
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ดงันั้น  ในระบบนิเวศจึงมีระบบยอ่ยหลายๆ ระบบ  ซ่ึงการรวมกลุ่มของระบบยอ่ยนั้นจะเป็นกลุ่มของ
ส่ิงแวดล้อมเฉพาะเป็นหลัก บางคร้ังจึงเรียกระบบย่อยในระบบนิเวศน้ีว่า  ระบบส่ิงแวดล้อม
(Environmental Systems) เช่น ระบบนิเวศป่าไม ้ จะประกอบดว้ย ระบบ (ส่ิงแวดลอ้ม) น ้ า  ระบบ 
(ส่ิงแวดลอ้ม) ดิน   ระบบ (ส่ิงแวดลอ้ม) สัตวป่์า  ระบบ (ส่ิงแวดลอ้ม) พืช  ฯลฯ  ในทางปฏิบติัแลว้
ระบบนิเวศมกัใช้เหมือนหรือแทนกนัไดก้บัค าว่าระบบส่ิงแวดล้อม  บางกรณีจะใช้ค  าเฉพาะร่วมกบั
ระบบนิเวศก็จะท าใหเ้ขา้ใจไดเ้ลยวา่เป็นระบบส่ิงแวดลอ้ม  เช่น  ระบบนิเวศเมือง  ระบบนิเวศป่าไม ้
ท าใหเ้ขา้ใจไดว้า่เป็นระบบส่ิงแวดลอ้มของเมืองหรือป่าไม ้
 2.2.1  โครงสร้างและหน้าทีข่องส่ิงมีชีวติในส่ิงแวดล้อม 
 ส่ิงมีชีวติกบัส่ิงแวดลอ้มท่ีอยูโ่ดยรอบในฐานะเป็นองคป์ระกอบและท าหนา้ท่ีอยา่งใดอยา่งหน่ึง
ในระบบนิเวศ  การท่ีส่ิงมีชีวติท าหนา้ท่ีเป็นองคป์ระกอบของระบบนิเวศ  เรียกวา่  “Ecological Niches”  
นอกจากส่ิงมีชีวิตจะท าหนา้ท่ีในการด ารงลกัษณะทางรูปธรรมอยู่ในระบบนิเวศ  หรือส่ิงแวดลอ้มแลว้  
ยงัท าหนา้ท่ีรับส่งธาตุและพลงังานในส่ิงแวดลอ้มตอบสนองต่อส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพและชีวบริเวณ
ดว้ย 
 ส่ิงมีชีวติมีภาระต่อส่ิงแวดลอ้ม  ดงัน้ี 
 1) ภาระของส่ิงมีชีวิตต่อส่ิงแวดลอ้มเดียวกนัยอ่มต่างกนั  กล่าวคือ  ส่ิงมีชีวิตต่างชนิดกนัยอ่มมี
ภาระหนา้ท่ีต่อส่ิงแวดลอ้มต่างกนั  แมจ้ะอาศยัอยูใ่นถ่ินท่ีอยู ่ (Habital) เดียวกนั แต่ส่ิงมีชีวิตต่างชนิดกนั
อาจอาศยัอยูใ่นระบบนิเวศท่ีคลา้ยกนัและมีภาระหนา้ท่ีต่อส่ิงแวดลอ้มคลา้ยกนัได ้ ตวัอยา่งเช่น  มา้ลาย
ในแอฟริกา  จิงโจใ้นออสเตรเลีย  ต่างอยูใ่นระบบนิเวศทุ่งหญา้ 
 2) ลกัษณะความสัมพนัธ์บางอยา่งคลา้ยกนั  กล่าวคือ  การกระท าหรือถูกกระท าของส่ิงมีชีวิต
ต่อส่ิงแวดลอ้มในระบบนิเวศท่ีส าคญัจะมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั  เช่น  นกกินปรสิตท่ีอยู่บนสัตวอ่ื์นใน
แอฟริกา  นกกระยางจะจบัแมลงท่ีอยูใ่กลช้า้ง 
 3) การก าหนดลกัษณะความสัมพนัธ์ของส่ิงมีชีวิตกบัส่ิงแวดล้อม  ส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ  
เช่น  แสงแดด  ความช้ืน  ธาตุอาหารในดิน ฯลฯ  จะเป็นปัจจยัก าหนดลกัษณะความสัมพนัธ์หรือภาระ
ของส่ิงมีชีวิตต่อส่ิงแวดลอ้ม  เช่น ในดินท่ีช้ืนพวกหนอนหรือไส้เดือนจะช่วยผสานองคป์ระกอบต่างๆ
ของดินท าใหเ้กิดฮิวมสั  ส่วนในดินท่ีแหง้หนอนหรือไส้เดือนเกิดไม่ไดก้็มีมดเขา้ไปท ารังเป็นท่ีอยูอ่าศยั 
 การเรียนรู้เก่ียวกบั Ecological  Niches  จะช่วยใหเ้กิดความระมดัระวงัในการเปล่ียนแปลงหรือ 
น าส่ิงแวดลอ้มเขา้ไปในระบบนิเวศ เช่น การเปล่ียนแปลงสภาพแวดลอ้มทางกายภาพอาจท าใหส่ิ้งมีชีวิต
เปล่ียนการท าถ่ินท่ีอยูห่รือเปล่ียนนิสัยการกินอาหาร  ส่ิงมีชีวิตจะกระท าต่อส่ิงแวดลอ้มทั้งเป็นผูใ้ห้และ
ผูรั้บไปพร้อมกนั  นัน่คือส่ิงมีชีวติเป็นตวัประกอบ  (Element)  ท่ีส าคญัของระบบนิเวศอยา่งหน่ึงซ่ึงตอ้ง
ท าหน้าท่ีทั้งเป็นผูใ้ห้และผูรั้บท่ีสมดุลกนั  การเพิ่มประชากรของส่ิงมีชีวิตใดๆ มากเกินไปย่อมท าให้
ระบบนิเวศหรือส่ิงแวดลอ้มขาดสมดุล (วนิยั วรีะวฒันานนท ์และบานช่ืน  สีพนัผอ่ง,  2537) 
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 2.2.2  ความสัมพนัธ์ระหว่างส่ิงมีชีวติกบัส่ิงแวดล้อม 
 ส่ิงแวดลอ้มทั้งหลายไม่วา่จะอาศยัอยูท่ี่ใดก็ตาม  จะตอ้งมีความสัมพนัธ์กบัสภาพแวดลอ้มนั้น
ไม่เคยปรากฏวา่ส่ิงมีชีวิตใดในธรรมชาติจะอยูไ่ดโ้ดยล าพงัเพียงตวัเดียว  ส่ิงมีชีวิตทั้งมวลต่างเก่ียวขอ้ง 
ร่วมมือกนั  พึ่งพากนั  อยูร่่วมกนั  มีการแลกเปล่ียนกนั  เป็นส่ิงแวดลอ้มให้แก่กนั  ควบคุมสมดุลของ
จ านวนระหวา่งชนิด  ความสัมพนัธ์ระหวา่งส่ิงมีชีวิตกบัส่ิงแวดลอ้มน้ี  ท าให้มีการจดัตวัเป็นแบบแผน
เฉพาะและมีการท างานอยา่งมีระบบเกิดข้ึน  ซ่ึงแตกต่างไปจากชุมชนหรือกลุ่มส่ิงมีชีวิตอ่ืนๆ แบบแผน
ของชุมชนหรือกลุ่มส่ิงมีชีวติท่ีแตกต่างกนัน้ีเรียก “Pattern of  Diversity”  มีดงัน้ี 
 1) Stratification  Pattern เป็นแบบแผนของชุมชนหรือกลุ่มส่ิงมีชีวิตท่ีมีการกระจายส่ิงมีชีวิต 
อยูท่ ัว่ไปในลกัษณะเป็นแนวตั้ง  (Vertical Layering)  เช่น  ตน้ไม ้ ท่ีมีระดบัขนาดแตกต่างกนัในพวกไม้
ยนืตน้ ไมพุ้ม่และไมล้ม้ลุก 
 2) Zonation Pattern  เป็นแบบแผนของชุมชนหรือกลุ่มส่ิงมีชีวิตท่ีมีการกระจายของส่ิงมีชีวิต
ต่อเน่ืองลดหลัน่กนัไป  เน่ืองจากความแตกต่างกนัของระดบัความอดทนท่ีมีต่อสภาพแวดลอ้มท่ีแปร-
เปล่ียนไปทีละนอ้ยท าใหเ้กิดเป็นเขตต่างๆ ข้ึน 
 3) Activity Pattern แบบแผนของชุมชนหรือกลุ่มส่ิงมีชีวิตแบบน้ีเกิดจากการตอบสนองต่อ
สภาพแวดล้อม การท ากิจกรรมอย่างใดอย่างหน่ึงของส่ิงมีชีวิต ส่ิงมีชีวิตบางพวกออกหากินเวลา
กลางคืนบางพวกก็ออกหากินในเวลากลางวนั  ซ่ึงทั้งสองพวกน้ีจะมีความไวคนละช่วงเวลา(Periodicity) 
ท าใหแ้บบแผนของชุมชนหรือกลุ่มส่ิงมีชีวติเปล่ียนแปลงไปตามช่วงเวลา 
 4) Food Web Pattern  เป็นแบบแผนของชุมชนของส่ิงมีชีวิตท่ีเกิดจากความสัมพนัธ์เชิงอาหาร  
(Food Relationship) ในลกัษณะท่ีซบัซ้อนหรือท่ีเรียกวา่  “สายใยอาหาร”  ซ่ึงมีผลดีและให้ประโยชน์
ในการถ่ายทอดพลงังานและรักษาสมดุลของธรรมชาติ 
 5) Reproductive Pattern  เป็นแบบแผนของชุมชนหรือกลุ่มส่ิงมีชีวิตท่ีเป็นผลสืบเน่ืองมาจาก
กระบวนการสืบพนัธ์ุ 
 6) Social Pattern เป็นแบบแผนของชุมชนของส่ิงมีชีวิตท่ีเกิดจากการรวมฝงูกนั  เช่น โขลงชา้ง  
ฝงูลิง  ฝงูนก  ฝงูปลา 
 7) Coactive Pattern  เป็นแบบแผนของชุมชนหรือกลุ่มส่ิงมีชีวิตท่ีเกิดจากความสัมพนัธ์ในการ-
อยูร่่วมกนัของส่ิงมีชีวติท่ีมีการกระทบกระทัง่กนัซ่ึงมีหลายรูปแบบ  เช่น  ภาวะพึ่งพากนั  ภาวะอิงอาศยั 
การแข่งขนั และ Antibiosis 
 8) Stochastic Pattern เป็นแบบแผนของชุมชนหรือกลุ่มของส่ิงมีชีวิตท่ีเกิดจากการพดัพาของ
กระแสลม  กระแสน ้ า เช่น แพลงตอน แมงกะพรุน จอก แหน  ผกัตบชวา เป็นตน้ ซ่ึงมีการผนัแปร
ตลอดเวลาท าใหมี้แบบแผนไม่แน่นอนข้ึนอยูก่บัแรงธรรมชาติ 
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2.2.3  การแพร่กระจายของพชืและสัตว์ 
 ในแต่ละส่วนของโลกจะพบว่ามีชนิดและปริมาณของพืชและสัตวท่ี์แตกต่างกนั  ทั้งน้ีเพราะ
สภาพแวดลอ้มไม่เหมือนกนั  เช่น บริเวณป่าดิบช้ืน ป่าผลดัใบ ป่าสน ทุ่งหญา้ ทะเลทราย แม่น ้ า  ทะเล
ทะเลสาบ  และมหาสมุทร  ในแต่ละบริเวณดงักล่าวน้ีส่ิงมีชีวิตตอ้งปรับตวัให้เหมาะสมกบัส่ิงแวดลอ้ม
ท าให้ระบบการด ารงชีวิตแตกต่างกนัไป  พวกท่ีปรับตวัไม่เหมาะสมก็ตายไปหรือยา้ยถ่ินฐานกระจาย
ออกไปสู่บริเวณอ่ืนๆ ต่อไป  จึงท าให้เกิดการแพร่กระจายของพืชและสัตว ์ แต่เน่ืองจากส่ิงมีชีวิตแต่ละ
ชนิดยงัไม่มีความสมบูรณ์ด้วยตนเอง  จึงไม่พบพืชและสัตวช์นิดหน่ึงชนิดใดในทุกส่วนของโลกได้
นอกจากน้ียงัมีปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีควบคุมการแพร่กระจายของพืชและสัตว์ เช่น สภาพการแบ่งแยกทาง
ภูมิศาสตร์เป็นส่ิงกีดขวางท่ีส าคญัต่อการแพร่กระจายของประชากรส าหรับพืชและสัตวบ์ก  โดยจะมี
เทือกเขาสูง  แม่น ้า  ทะเล และมหาสมุทร เป็นส่ิงกีดขวางการแพร่กระจาย  ส าหรับสัตวน์ ้ าในทะเล และ
มหาสมุทรส่ิงกีดขวางการแพร่กระจาย คือ  กระแสน ้ า  อุณหภูมิของมวลน ้ า  ในสัตวบ์างชนิดท่ีสามารถ
เดินทางไดไ้กล  เช่น  นก  ก็ยงัมีมหาสมุทรเป็นส่ิงกีดกั้นการแพร่กระจายจนกว่าจะมีการเปล่ียนแปลง
เปลือกโลกท าใหเ้กิดการเช่ือมของแผน่ดิน จึงท าใหมี้การแพร่กระจายขา้มทวีปได ้(กฤษณ์  มงคลปัญญา  
และอมรา  ทองปาน, 2540) 

2.2.4  การปรับตัวของส่ิงมีชีวติ 
 การปรับตวั  หมายถึง  การท่ีส่ิงมีชีวิตมีการเปล่ียนแปลงหรือการปรับลกัษณะเพื่อให้เหมาะสม
ท่ีจะอยูร่อดและแพร่พนัธ์ุไดใ้นสภาพแวดลอ้ม  การปรับตวัของส่ิงมีชีวิตเป็นผลมาจากการคดัเลือกโดย
ธรรมชาติ  รูปแบบการปรับตวัอาจสรุปไดเ้ป็น  3  แบบ  คือ 
 1) การปรับตวัทางรูปร่างลกัษณะหรือทางสัณฐาน  (Morphological Adaptation)  เป็นการปรับ
ลกัษณะ  รูปร่าง  และอวยัวะภายนอกของส่ิงมีชีวติ  เช่น  ตน้โกงกางท่ีอยูต่ามป่าชายเลนมีรากค ้าจุนช่วย
ใหไ้ม่ลม้ง่าย  ผกักระเฉดมีทุ่นช่วยในการลอยตวั 
 2) การปรับตวัทางสรีระวิทยา (Physiological Adaptation) เป็นการปรับหนา้ท่ีการท างานของ
อวยัวะ เช่น สัตวเ์ลือดอุ่นมีต่อมเหง่ือส าหรับขบัเหง่ือระบายความร้อน  นกทะเลมีต่อมขบัเกลือ (Nasal 
Gland) ส าหรับขบัเกลือส่วนเกินออกนอกร่างกาย 
 3) การปรับตวัทางพฤติกรรม  (Behavior Adaptation) เป็นการปรับการด ารงชีวิต เช่น การออก
หากินกลางคืนของสัตวท์ะเลทราย  การพนัหลกัของต าลึง การจ าศีลของสัตว ์ เพื่อหลบเล่ียงส่ิงแวดลอ้ม
ท่ีไม่เหมาะสม 
 2.2.5  การหมุนเวยีนของธาตุอาหารในระบบนิเวศ 
 การหมุนเวยีนของแร่ธาตุและการถ่ายทอดพลงังาน  ถือวา่เป็นหวัใจส าคญัของระบบนิเวศโดยมี
สังคมของส่ิงมีชีวิตเป็นตวัควบคุมขบวนการทั้งสองและท าให้ระบบนิเวศคงอยู่ได ้ การหมุนเวียนของ
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แร่ธาตุเป็นวฏัจกัรจากส่ิงแวดลอ้มเขา้สู่ส่ิงมีชีวิตและจากส่ิงมีชีวิตถูกปลดปล่อยออกสู่ส่ิงแวดลอ้มอีก มี
ลกัษณะหมุนเวียนสับเปล่ียนกนัไป  เราจึงเรียกวา่  การหมุนเวียนของธาตุอาหาร (Nutrient  Cycle) และ
การหมุนเวียนของธาตุอาหารน้ีมีปฏิกิริยาทางเคมีและกายภาพท่ีเกิดข้ึนทั้งในส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดลอ้ม      
จึงเรียกวา่  การหมนุเวียนทางชีวธรณีเคมี  (Biogeochemical  Cycle) ดงัภาพท่ี  2.7 
 

 
ภาพท่ี  2.7  แสดงการหมุนเวียนของสสารระหวา่งส่ิงมีชีวิตกบัส่ิงแวดลอ้ม 
ท่ีมา  : http://human.uru.ac.th/Major_online/SOC/02Ecosystem/Life_2.htm 
 

 2.2.5.1  วฏัจักรน า้  (Hydrologic Cycle in Ecosystem) 
 น ้าเป็นปัจจยัส าคญัในการด ารงชีวิตของมนุษยแ์ละเป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัของส่ิงมีชีวิต
ทั้งหลาย  น ้ ามีอยูใ่นโลกทั้งหมดราว 1,350  ลา้นลูกบาศก์กิโลเมตร ประมาณร้อยละ 1 ของน ้ าจ  านวนน้ี
จะอยู่ในทะเลสาบ  แม่น ้ าล าคลองและใตดิ้น  ปริมาณน ้ าจ  านวนหน่ึงจะถูกส่งผา่นไปมาในบรรยากาศ 
น ้าท่ีถูกส่งเขา้สู่บรรยากาศจะตกลงเป็นฝนหรือหิมะในปริมาณใกลเ้คียงกนั  ปริมาณน ้ าทั้งหมดจะอยูใ่น
ทะเล  มหาสมุทรร้อยละ 97  อยูใ่ตดิ้นร้อยละ 0.6  อยูใ่นดินร้อยละ 0.2  อยูใ่นลกัษณะของน ้ าแข็งร้อยละ 
2.1  และอยูใ่นลกัษณะของไอน ้าท่ีลอยอยูใ่นบรรยากาศ ร้อยละ  0.001 
 

http://human.uru.ac.th/Major_online/SOC/02Ecosystem/Life_2.htm
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ภาพท่ี 2.8  วฏัจกัรน ้า 
ท่ีมา : ทบวงมหาวทิยาลยั,  2530 
 

 จากภาพท่ี  2.8  พลงังานจากแสงอาทิตยท์  าให้น ้ าจากแหล่งน ้ าต่างๆ ระเหยกลายเป็นไอ  
พืชเม่ือไดรั้บแสงจากดวงอาทิตยก์็มีการคายน ้ าออกสู่บรรยากาศ  ไอน ้ าเม่ือลอยสูงข้ึนสู่บรรยากาศก็จะ
รวมตวักนัเป็นเมฆแลว้ตกลงมาเป็นฝน  บางส่วนถูกดูดเก็บไวใ้นดิน  ส่วนท่ีไม่ไดดู้ดเก็บไวก้็ไหลลงสู่
ล าธาร  แม่น ้า  ทะเลสาบ  แลว้ลงสู่มหาสมุทรต่อไป  น ้ าในดินถา้ลงชั้นหินใตดิ้นท่ีเก็บน ้ าไวไ้ดก้็จะเป็น
แหล่งน ้าบาดาล ซ่ึงอาจกลบัข้ึนสู่ผวิโลกตามธรรมชาติเป็นน ้าพุร้อนหรือดว้ยการขดุเจาะน ้ากลบัมาใชไ้ด ้ 
น ้าส่วนท่ีอยูใ่นดินชั้นบนก็ถูกดูดมาใชโ้ดยพืช  สัตวไ์ดรั้บน ้าโดยตรงจากแหล่งน ้าหรือจากพืชแลว้ปล่อย
น ้าออกมากบัของเสียและการหายใจกลบัสู่บรรยากาศ  จึงเห็นไดว้า่  น ้าสามารถหมุนเวียนเขา้สู่ส่ิงมีชีวิต
แลว้กลบัออกมาได ้
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 วฏัจกัรของน ้าจ  าเป็นต่อส่ิงมีชีวติมากเพราะน ้าเป็นตวัละลายท่ีดี สามารถน าแร่ธาตุท่ีจ  าเป็น      
เขา้สู่พืชเพื่อสร้างเป็นสารอาหารให้แก่ส่ิงมีชีวิต  การเรียนรู้วฏัจกัรของน ้ าจึงมีประโยชน์มากโดยเฉพาะ
ดา้นการอนุรักษส่ิ์งมีชีวติและสภาพแวดลอ้ม เป็นตน้ 
 2.2.5.2  วฏัจักรของคาร์บอน  (Carbon Cycle) 
 ส่ิงมีชีวิตทุกชนิดตอ้งการธาตุคาร์บอน (C) เพราะเป็นธาตุหลกัในสารประกอบอินทรีย์  
ทุกชนิด  คาร์บอนสามารถน ามาใชป้ระโยชน์ในการหมุนเวียนระหวา่งส่ิงมีชีวิตและส่ิงไม่มีชีวิตในรูป
ของคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศซ่ึงมีอยู่ประมาณร้อยละ 0.04 และในน ้ าซ่ึงอยู่ในรูปของ
คาร์บอนไดออกไซดอิ์สระหรือรูปของไบคาร์บอเนต 
 

 
ภาพท่ี  2.9   แสดงวฏัจกัรคาร์บอน 
ท่ีมา  :  http://human.uru.ac.th/Major_online/SOC/02Ecosystem/Life_2.htm 
 จากภาพท่ี  2.9  คาร์บอนท่ีอยู่ในอากาศจะอยู่ในรูปของคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) 
คาร์บอนไดออกไซด์จะถูกพืชน าไปสร้างเป็นสารอาหารโดยกระบวนการสังเคราะห์แสง ซ่ึงจะถูก
ถ่ายทอดไปยงัสัตวโ์ดยการกิน  ในท่ีสุดทั้งพืชและสัตวจ์ะปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่บรรยากาศ
ดว้ยการหายใจ  บางส่วนท่ียงัคงอยูใ่นรูปของเน้ือเยื่อพืชและสัตวจ์ะมีการหมุนเวียนกลบัสู่บรรยากาศ
ใหม่หลงัจากพืชและสัตวต์ายและมีการยอ่ยสลายเกิดข้ึน  นอกจากน้ีบางส่วนท่ีไม่ยอ่ยสลายก็ทบัถมกนั
เป็นเวลานานกลายเป็นถ่ายหิน น ้ ามันและก๊าซ  เ ม่ือมนุษย์น ามาใช้ เ กิดการเผาไหม้ก็จะได้
คาร์บอนไดออกไซดคื์นสู่บรรยากาศ  นอกจากน้ียงัไดจ้ากการระเบิดของภูเขาไฟเป็นคร้ังคราว 
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 2.2.5.3  วฏัจักรไนโตรเจน (Nitrogen Cycle) 
 ธาตุไนโตรเจนเป็นธาตุท่ีจ าเป็นในการสร้างโปรโตพลาสซึมของส่ิงมีชีวิต โดยจะเป็น
ส่วนประกอบหลกัของโปรตีน  ในบรรยากาศมีก๊าซไนโตรเจนประมาณร้อยละ 78  ส่ิงมีชีวิตไม่สามารถ
น ามาใช้ไดโ้ดยตรง  แต่จะใช้ไดเ้ม่ืออยู่ในสภาพของสารประกอบแอมโมเนีย ไนไตรท์  และไนเตรท  
ไนโตรเจนในบรรยากาศจึงตอ้งเปล่ียนรูปใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีส่ิงมีชีวติส่วนใหญ่จะใชไ้ด ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี  2.10  แสดงวฏัจกัรไนโตรเจน 
ท่ีมา  :  http://human.uru.ac.th/Major_online/SOC/02Ecosystem/Life_2.htm 

  
 จากภาพท่ี  2.10  จะเห็นไดว้า่ วฏัจกัรไนโตรเจนประกอบดว้ยขบวนการตรึงไนโตรเจน 

(Nitrogen Fixation) ขบวนการสร้างแอมโมเนีย (Ammonification) ขบวนการสร้างไนเตรท  
(Nitrification)  และขบวนการสร้างไนโตรเจน  (Denitrification)  ซ่ึงขบวนการเหล่าน้ีจะตอ้งอาศยั
แบคทีเรีย จุลินทรียอ่ื์น ๆจ านวนมากจึงท าใหเ้กิดสมดุลของวฏัจกัร  นอกจากจะถูกตรึงโดยส่ิงมีชีวิตแลว้
ไนโตรเจนในบรรยากาศยงัถูกตรึงจากธรรมชาติอีกดว้ย  เป็นตน้ว่า  เม่ือเกิดฟ้าแลบข้ึนมาไนโตรเจน  
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ในทอ้งฟ้าจะเปล่ียนแปลงทางเคมี  ฟิสิกส์  ก่อให้เกิดสารประกอบไนเตรดข้ึนมา  จากนั้นจะถูกน ้ าฝน 
ชะลา้งพาลงสู่พื้นดินต่อไป  
 2.2.5.4  วฏัจักรฟอสฟอรัส  (Phosphorus  Cycle) 
 ฟอสฟอรัส  เป็นธาตุท่ีจ  าเป็นต่อการด ารงชีพของส่ิงมีชีวิตเพราะเป็นองค์ประกอบของ
DNA,  RNA และ ATP  ฟอสฟอรัสเป็นธาตุท่ีอยูใ่นธรรมชาตินอ้ยมากและเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลง         
ทางธรณีวิทยา เช่น แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด  ดว้ยเหตุน้ีฟอสฟอรัสจึงถูกใช้หมุนเวียนอยู่ระหว่าง
ส่ิงมีชีวิตและไม่มีชีวิตในปริมาณท่ีจ ากดั  ดงันั้น ฟอสฟอรัสจึงเป็นปัจจยัท่ีจ  ากดัจ านวนส่ิงมีชีวิตใน
ระบบนิเวศหลายชนิด 
 

 
 
ภาพท่ี  2.11  แสดงวฏัจกัรฟอสฟอรัส 
ท่ีมา  :  http://human.uru.ac.th/Major_online/SOC/02Ecosystem/Life_2.htm 
 
 จากรูปท่ี  2.12  ฟอสฟอรัสส่วนใหญ่จะอยูใ่นรูปของหินฟอสเฟตหรือแร่ฟอสเฟต  เม่ือถูก
กดักร่อนโดยน ้ า และกระแสลมปะปนอยู่ในดินแล้วถูกน ้ าชะล้างให้อยู่ในรูปท่ีละลายน ้ าได้  ซ่ึงพืช
สามารถน าไปใช้และถ่ายทอดไปในระบบนิเวศตามห่วงโซ่อาหาร  เม่ือตายลงก็จะถูกย่อยสลายด้วย 
พอสฟาไทโดยแบคทีเรีย  (Phosphatizing Bacteria) ให้อยูใ่นรูปท่ีละลายน ้ าได ้ ส่วนน้ีนอกจากพืชจะ
น าไปใชโ้ดยตรงแลว้  ยงัถูกกระบวนการชะลา้งพดัพาลงสู่ทะเล  มหาสมุทร  ปะปนอยู่ในดินตะกอน  
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ทั้งทะเลลึกและต้ืน  และถูกส่ิงมีชีวิตเล็กๆ ในทะเลน ามาใช้ถ่ายทอดไปตามห่วงโซ่อาหารจนถึงปลา
ขนาดใหญ่และนกทะเล  เม่ือสัตวพ์วกน้ีตายลงเกิดการสะสมเป็นแหล่งสะสมชนิดกวัโน  (Guano) ซ่ึง
เกิดจากการสะสมตวัของมูลนกและกระดูกนกเช่นเดียวกบัมูลคา้งคาว ธาตุไนโตรเจนท่ีเกิดร่วมอยูด่ว้ย
ในมูลสัตวเ์หล่าน้ีละลายน ้ าไดดี้มาก  จึงถูกพดัพาไปหมดคงเหลือไวแ้ต่ธาตุฟอสฟอรัสท่ีสลายตวัยาก 
น ามาใชไ้ม่ได ้ จากนั้นจะเร่ิมวฏัจกัรใหม่อีกคร้ัง 
 ปัจจุบนัฟอสฟอรัสมีส่วนท าให้เกิดมลภาวะทางน ้ าได ้ เน่ืองจากผงซักฟอกซ่ึงมีฟอสเฟต      
เป็นส่วนผสม  เม่ือปล่อยลงสู่แม่น ้ าล าธารท าให้พืชน ้ าบางชนิด  เช่น  สาหร่าย  ผกัตบชวาเจริญเติบโต
อยา่งรวดเร็วซ่ึงท าใหเ้กิดปัญหาแก่แหล่งน ้ามากข้ึน 
 2.2.5.5  วฏัจักรซัลเฟอร์  (Sulfur Cycle) 
 ซลัเฟอร์ หรือก ามะถนัเป็นธาตุท่ีส าคญัในการเจริญเติบโตและเมตาโบลิซัมของส่ิงมีชีวิต
ดงันัน่ถา้ขาดก ามะถนัจะไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได ้ ก ามะถนัท่ีพบในธรรมชาติจะอยู่ในสภาพของแร่ธาตุ  
และในสภาพของสารประกอบหลายชนิด เช่น ไฮโดรเจนซลัไฟด ์(H2S) และซลัเฟต (SO4) 
 

 
 
ภาพท่ี  2.12  แสดงวฏัจกัรซลัเฟอร์ 
ท่ีมา  :  http://human.uru.ac.th/Major_online/SOC/02Ecosystem/Life_2.htm 
 

 จากภาพท่ี 2.13 สารประกอบอินทรียใ์นพืชและสัตวจ์ะถูกยอ่ยสลายเป็นไฮโดรเจนซลัไฟต ์ 
โดยปฏิกิริยาของแบคทีเรียและถูกเปล่ียนต่อจนกลายเป็นซลัเฟต  ซ่ึงพืชจะน ากลบัไปใชไ้ด้   ก ามะถนั
ในซากของพืชและสัตว ์ บางส่วนจะถูกสะสมและถูกตรึงไวใ้นถ่านหินและน ้ ามนัปิโตรเลียม  เม่ือมีการ
น ามาใชเ้ป็นเช้ือเพลิงเกิดการเผาไหมไ้ดก้๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)  เม่ือก๊าซน้ีอยูใ่นบรรยากาศ     

http://human.uru.ac.th/Major_online/SOC/02Ecosystem/Life_2.htm
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จะรวมตวักบัละอองน ้ าตกลงมาเป็นเม็ดฝนของกรดก ามะถนัหรือกรดซัลฟิวริก (H2SO4)  ซ่ึงจะกดั    
และท าใหส่ิ้งก่อสร้างต่างๆ สึกกร่อนและเป็นอนัตรายต่อการหายใจของคน 
 วฏัจกัรต่างๆ  เหล่าน้ีเป็นวฏัจกัรท่ีส าคญัในการรักษาสมดุลธรรมชาติ  (Balance of Nature)  
ยงัมีวฏัจกัรอ่ืนๆ  อีกหลายอยา่งในธรรมชาติ  แต่ละวฏัจกัรก็มีระบบภาวะธ ารงดุลของตนเอง  ถา้ส่วนใด
ส่วนหน่ึงของระบบถูกท าลายไปก็จะส่งผลกระทบไปยงัวฏัจกัรอ่ืนๆ  ท าให้สมดุลธรรมชาติเสียหาย 
การท่ีสารต่างๆ มีการหมุนเวียนกลบัคืนสู่ธรรมชาติท าให้ปริมาณสารท่ีมีอยูใ่นธรรมชาติไม่หมดส้ินไป  
ซ่ึงสารในธรรมชาติจะมีอยู่ในปริมาณท่ีสมดุลกับส่ิงมีชีวิตในระบบนิเวศนั้นๆ ดุลธรรมชาติจึงเป็น
ปรากฏการณ์ท่ีเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ของส่ิงมีชีวติดว้ยกนั  กบัส่ิงไม่มีชีวติในธรรมชาติ 

2.2.6   ความสมดุลในธรรมชาติ 
 สมดุลทางธรรมชาติ  เป็นภาวะการณ์ทางธรรมชาติของระบบนิเวศท่ีระบบความสัมพนัธ์
ระหว่างองค์ประกอบเป็นไปอย่างสมบูรณ์  หมายความว่า  บรรดาส่ิงมีชีวิตทั้งหลายในระบบนิเวศ
จะตอ้งท าหนา้ท่ีครบถว้น  3  กลุ่ม  คือ  มีทั้งผูผ้ลิต  ผูบ้ริโภค และผูย้อ่ยสลาย  ในส่วนของส่ิงไม่มีชีวิต
เองก็ท าหนา้ท่ีสนบัสนุนอยา่งต่อเน่ืองไม่ขาดหาย  ความสมดุลทางธรรมชาติมีความแตกต่างกนัไปตาม
ความแตกต่างของระบบนิเวศ   ซ่ึงในธรรมชาติระบบนิเวศจะมีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา การ-
เปล่ียนแปลงน้ีอาจเป็นไปโดยธรรมชาติหรือโดยมนุษยก์็ได ้ ลกัษณะการเปล่ียนแปลงเป็นไปได ้ 2 แบบ 
คือ  แบบกะทันหัน  และ แบบค่อยเป็นค่อยไป  การเปล่ียนแปลงของระบบนิเวศโดยธรรมชาติแบบ
กะทนัหัน  ท าให้ระบบนิเวศเสียสมดุลและมีผลกระทบต่อส่ิงมีชีวิต  ท าให้ตายหรือสูญพนัธ์ุไป  เช่น 
การเกิดไฟไหมป่้า  อุทกภยั  การเกิดโรคระบาด ฯลฯ  ส าหรับการเปล่ียนแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไป  
ตามธรรมชาติเป็นการเปล่ียนแปลงอยา่งชา้ๆ ก่อให้เกิดอนัตรายต่อมนุษยแ์ละส่ิงแวดลอ้มนอ้ยมาก  แต่
เม่ือระยะเวลานานเขา้การเปล่ียนแปลงจะมีมากข้ึนซ่ึงจะเกิดผลกระทบต่อส่ิงมีชีวิตอยา่งเด่นชดัข้ึน  เช่น  
ทุ่งนาหรือไร่ร้างจะมีการเปล่ียนแปลงเป็นทุ่งหญา้และพืชพวกไมพุ้่มในเวลาต่อมา  จนในท่ีสุดหากไม่มี
ส่ิงแวดลอ้มภายนอกมารบกวนก็จะกลายเป็นป่าท่ีสมบูรณ์ ดงันั้นส่ิงมีชีวิตจะตอ้งสามารถปรับตวัให้เขา้
กบัส่ิงแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงได ้
 การสูญเสียความสมดุลในระบบนิเวศอาจเกิดข้ึนจากธรรมชาติหรือมนุษยท์  าให้องคป์ระกอบ
ของระบบนิเวศถูกเปล่ียนแปลงไป  หากเกิดโดยธรรมชาติระบบนิเวศจะช่วยแกไ้ขไดด้ว้ยตวัเอง  แต่ถา้
เกิดจากมนุษยจ์ะแกไ้ขไดย้ากมาก  เม่ือมนุษยเ์พิ่มจ านวนมากข้ึนอย่างรวดเร็ว มีการพฒันาวิถีชีวิตมาก
ข้ึนดว้ยเทคโนโลย ี ท าใหค้วามเป็นอยูสุ่ขสบายมากข้ึนมนุษยจึ์งไดช่ื้อวา่  “เป็นตัวการท าลายระบบนิเวศ
มากท่ีสุด” 
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 2.2.6.1  สาเหตุทีท่ าให้ระบบนิเวศเสียความสมดุล 
  1) การเพิ่มของประชากร  ท าใหค้วามตอ้งการใชท่ี้ดินท าการเกษตรมากข้ึน ในประเทศ
ก าลงัพฒันาโดยเฉพาะเขตร้อนประชากรจะบุกเบิกป่าใหม่ๆ เพื่อใชพ้ื้นท่ีท าไร่เล่ือนลอยท าให้ดิน  ป่าไม ้ 
สภาวะแวดลอ้มเสียหายปีละจ านวนมาก 
  2) การเกษตรสมยัใหม่   การเกษตรในปัจจุบนัส่วนใหญ่มุ่งเพื่อการคา้มากข้ึน มีการใช้
ปุ๋ย  และยาฆ่าแมลงจ านวนมาก  สารเหล่าน้ีจะตกคา้งในดินและอาจถูกชะลา้งลงสู่แหล่งน ้ าท าให้มีผล
ต่อชีวติสัตวใ์นดินและในน ้า 
  3) การขยายตวัของเมือง  การเพิ่มข้ึนของประชากรท าให้ความตอ้งการท่ีอยูอ่าศยัเพิ่ม
มากข้ึน  เมืองขยายตวัอยา่งรวดเร็ว ส่งผลใหพ้ื้นท่ีการเกษตรถูกใชไ้ปเพื่อการสร้างตึก  ศูนยก์ารคา้  ถนน  
ระบบนิเวศเปล่ียนไป  การถ่ายเทของเสียจากเมืองก่อใหเ้กิดมลพิษของน ้าและอากาศ 
  4) การอุตสาหกรรม  การพฒันาอุตสาหกรรมท าให้ทรัพยากรถูกใช้เป็นวตัถุดิบมาก
ยิง่ข้ึน กระบวนการผลิตท าใหมี้ของเสีย เช่น  น ้าเสีย  ไอเสีย  ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงระบบ
นิเวศในบริเวณท่ีโรงงานอุตสาหกรรมตั้งอยูแ่ละบริเวณใกลเ้คียง 
 2.2.6.2  การรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ 
 การเปล่ียนแปลงของระบบนิเวศแบบค่อยเป็นค่อยไปตามธรรมชาติ  ก่อให้เกิดอนัตราย 
ต่อมนุษยแ์ละส่ิงแวดลอ้มนอ้ยมาก  ท่ีเป็นปัญหาทุกวนัน้ี  คือ การเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วโดยมนุษย ์ 
มีผลกระทบต่อมนุษยเ์องและส่ิงแวดลอ้มอ่ืนอยา่งรุนแรง  จ  าเป็นท่ีจะตอ้งมีมาตรการหลายอยา่ง  รวมทั้ง
การใชห้ลกัการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  ดงัน้ี 
  1) ส ารวจ (Exploration)  เช่น การส ารวจแหล่งแร่  แหล่งก๊าซธรรมชาติ แหล่งน ้ า  วา่มี
อยูท่ี่ใด เป็นปริมาณเท่าไร สามารถน ามาใชไ้ดห้รือไม่ 
  2)  การป้องกนั  (Protection)  ป้องกนัส่ิงท่ีใชแ้ลว้มิให้เป็นพิษภยั  เกิดความเส่ือมโทรม
หรือถูกท าลาย 
  3) การลดอตัราความเส่ือมสูญ  (Elimination of Waste) หมายถึงการใชใ้ห้ไดป้ระโยชน์
อยา่งเตม็ท่ีมีส่วนเสียหรือส่วนท่ีไม่ใชป้ระโยชน์นอ้ยท่ีสุด 
  4) การใชส่ิ้งท่ีมีคุณภาพรองลงมา (Use Lower - Grade Material) ท าให้มีทรัพยากรท่ี
ใชป้ระโยชน์ไดเ้พิ่มข้ึนอีกหลายชนิด 
  5) การปรับปรุงคุณภาพ  (Improve The Quality) นกัวิทยาศาสตร์ไดค้น้พบเทคนิคและ
วิธีการใหม่ๆ ในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรท่ีมีคุณภาพต ่า  เช่น  ปรับปรุงดินจืดดินเส่ือมให้อุดม-
สมบูรณ์ 
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  6) การน ามาทดแทนกนั (Substitution) ทรัพยากรไมเ้หลือเฟือและท าไดง่้ายจะถูกน ามา
ทดแทนทรัพยากรท่ีมีนอ้ยและหาไดย้าก 
  7) การน ากลบัมาใชป้ระโยชน์อีก (Re-Cycling)  เช่น ใชเ้ศษแกว้มาท าขวดใหม่  ใชเ้ศษ
กระดาษมาท ากระดาษ 
 
2.3  ความหลากหลายทางชีวภาพ 

2.3.1  ความหลากหลายของส่ิงมีชีวติ  (Species Diversity)   
 ความหลากหลายในเร่ืองของส่ิงมีชีวติ  หมายถึง  ความหลากหลายของชนิดส่ิงมีชีวิต (Species) 
ท่ีมีอยูใ่นพื้นท่ีหน่ึงซ่ึงมีความหมายอยู ่ 2  แง่ ไดแ้ก่  ความมากชนิด (Species Richness) คือ จ านวนชนิด
ของส่ิงมีชีวิตต่อหน่วยเน้ือท่ี  อีกแง่หน่ึง คือ ความสม ่าเสมอของชนิด (Species Evenness) หมายถึง
สัดส่วนของส่ิงมีชีวิตต่างๆ ท่ีมีอยู่ในท่ีนั้น ในพื้นท่ีหน่ึงๆ จะมีความหลากหลายของชนิดส่ิงมีชีวิต
(Species Diversity) มากท่ีสุดก็ต่อเม่ือมีจ านวนส่ิงมีชีวิตมากมายหลายชนิดและแต่ละชนิดมีสัดส่วน
เท่าๆ กนั  ความหลากหลายของส่ิงมีชีวตินั้นแตกต่างไปตามพื้นท่ี 
 2.3.2  ความหลากหลายของระบบนิเวศ (Ecosystem Diversity) 
 ความหลากหลายของระบบนิเวศมี 3 ประเด็น  คือ 
 1) ความหลากหลายของถ่ินก าเนิดตามธรรมชาติ (Habitat Diversity) เช่น ผืนป่าภาคตะวนัตก
ของไทยมีล าน ้ าใหญ่ไหลผา่น  จะพบถ่ินก าเนิดตามธรรมชาติมากมาย  คือ ล าน ้ า  หาดทราย  ห้วยเล็ก
ห้วยน้อย  อนัเป็นล าน ้ าสาขาพรุมีน ้ าขัง  โดยในแต่ละถ่ินก าเนิดก็มีส่ิงมีชีวิตอาศัยอยู่แตกต่างกัน
โดยทัว่ไปแลว้ท่ีใดท่ีมีถ่ินก าเนิดตามธรรมชาติหลากหลายท่ีนั้นจะมีส่ิงมีชีวติหลากหลายตามไปดว้ย 
 2) ความหลากหลายของการทดแทน (Successional Diversity) ในป่ามีการทดแทนของสังคม
พืช  กล่าวคือ เม่ือป่าถูกท าลายจะโดยวิธีการใดก็ตามเกิดเป็นท่ีโล่ง  ต่อมาจะมีพืชเบิกน า  เช่น มีหญา้คา  
สาบเสือ  เกิดในท่ีโล่งน้ี  เม่ือกาลเวลาผา่นไปก็มีตน้ไมเ้น้ืออ่อนโตเร็วเกิดข้ึน เช่น กระทุ่มน ้ า  ปอหูขา้ง  
และหากปล่อยไวโ้ดยไม่มีการรบกวนป่าดั้งเดิมก็จะกลบัมาอีกคร้ังเราเรียกกระบวนการน้ีวา่ การทดแทน
ทางนิเวศวทิยา  ซ่ึงกระบวนการน้ีจะช่วยรักษาความหลากหลายของส่ิงมีชีวติ 
 3) ความหลากหลายของภูมิประเทศ (Landscape Diversity) ในทอ้งท่ีบางแห่งมีถ่ินก าเนิดตาม
ธรรมชาติมากมาย เช่น ล าน ้ า หน้าผา บึง ภูเขา และมีสังคมพืชในหลายๆ ยุคของการทดแทนมีทุ่งหญา้
ป่าโปร่งและป่าทึบ  ท่ีเช่นน้ีจะมีสรรพส่ิงมีชีวิตมากมายผิดกบัในเมืองหนาวท่ีมีตน้ไมช้นิดเดียวข้ึนอยู่
บนเน้ือท่ีหลายร้อยไร่มองไปก็เจอเพียงตน้ไมส้นเพียงอยา่งเดียว 
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 2.3.3  ความหลากหลายของพนัธุกรรม  (Genetic Diversity) 
 ความหลากหลายของพนัธุกรรม  หมายถึง  ความหลากหลายของยีนส์ (Genes) ท่ีมีอยู่ใน
ส่ิงมีชีวิตแต่ละชนิด  ส่ิงมีชีวิตชนิดเดียวกนัอาจมียีนส์แตกต่างกนัไปตามสายพนัธ์ุ เช่น  ขา้วมีสายพนัธ์ุ
นับพนัชนิด  ส่ิงมีชีวิตใดก็ตามท่ีถูกท าลายท าให้มีจ  านวนน้อยลง  ความหลากหลายทางพนัธุกรรม        
ก็สูญเสียทรัพยากรท่ีมีคุณค่ายิง่ 

2.3.4  ความหลากหลายทางทรัพยากรพนัธ์ุพชื   
ความหลากหลายทางทรัพยากรพนัธ์ุพืช  หมายถึง  พืชนานาชนิดท่ีข้ึนอยู่ทัว่ไป  โดยมีความ

หลากหลายทั้งระบบนิเวศและ/หรือถ่ินท่ีพืชข้ึนอยู ่ อนัไดแ้ก่  สภาพของป่าชนิดต่างๆ หรือระบบนิเวศ  
ความหลากหลายของชนิดพรรณ (Species Diversity) ไดแ้ก่  จ  านวนชนิดพรรณพืชท่ีมีอยู่แต่ละแหล่ง
และความหลากหลายทางพนัธุกรรม (Genetic Diversity)  ซ่ึงไดแ้ก่  ความแตกต่างทางสายพนัธ์ุของพืช
ในแต่ละชนิด เช่น  สายพนัธ์ุต่างๆ ของขา้ว  ล าไย  ทุเรียนหรือไมส้ัก 
 เป็นท่ียอมรับกนัวา่ ป่าเขตร้อน (Tropical Forests) โดยเฉพาะอยา่งยิ่งป่าดิบช้ืน  (Tropical Rain 
Forest) จะเป็นแหล่งท่ีมีความหลากหลายของทรัพยากรพนัธ์ุพืชสูงท่ีสุดของ 25,000  ชนิด  ประเทศไทย
จดัวา่มีท าเลท่ีตั้งเอ้ืออ านวยต่อความหลากหลายของทรัพยากรพนัธ์ุพืชมาก  เน่ืองจากตั้งอยูบ่นรอยต่อ
ของชีวภูมิศาสตร์พรรณพืช  ระหวา่ง  3  ภูมิภาคดว้ยกนั  คือ  ภูมิภาคอินโด - เบอร์มิส  (Indo-Burmese 
Region) ทางภาคเหนือและภาคตะวนัตก, ภูมิภาคอินโด - ไชนีส (Indo - Chinese Region) ทางภาคเหนือ  
ตะวนัออกเฉียงเหนือและบางส่วนของภาคตะวนัออก  และภูมิภาคมาเลเซียน (Malesian Region) ภาคใต้
ตั้งแต่จงัหวดัระนองลงไป  และท่ีปลายแหลมภาคตะวนัออก  คือ จงัหวดัจนัทบุรี  จงัหวดัตราด  จากเขต
ภูมิภาคพรรณพืชดงักล่าวและจากสภาพทางกายภาพของประเทศไทย  ท าใหป้ระเทศไทยมีป่าชนิดต่างๆ
ถึง  16  ประเภทยอ่ยหรือมีความหลากหลายทางระบบนิเวศและ/หรือถ่ินก าเนิดพืชพรรณถึง  16  ชนิด 
เป็นสาเหตุหลกัท่ีท าใหป้ระเทศไทยมีความหลากหลายของทรัพยากรพนัธ์ุพืชอยา่งมากมาย   การศึกษา
ความอุดมสมบูรณ์ของจ านวนชนิดพรรณไมใ้นป่าของประเทศไทย  พบว่า  ในพื้นท่ีป่า  1 เฮกแตร์    
(100 x 100  เมตร)  ป่าเบญจพรรณ  (Mixed Deciduous Forests) จะมีพรรณไมอ้ยู ่ 14-21  ชนิด  ป่าเต็งรัง  
(Dry Dipterocarp Forest)  จะมีพรรณไมอ้ยูป่ระมาณ  35-40  ชนิด  ป่าสน  (Pine/Pine – Dipterocarp 
Forests)  มี  22-34  ชนิด  ป่าดิบแลง้ (Dry Evergreen Forest)  มี 57  ชนิด  ป่าดิบเขา  (Montane Forest)  
มี  56-70  ชนิด  ป่าดิบช้ืนจะมีพรรณไมอ้ยูม่ากถึง  69-109  ชนิด 
 การรักษาสายพนัธ์ุของทรัพยากรพนัธ์ุพืชสามารถกระท าได้หลายวิธีและวิธีท่ีดีท่ีสุด คือ  
การศึกษาถึงความหลากหลายทางพนัธุกรรมของป่าแต่ละแห่งประกาศให้ป่านั้นๆ เป็นเขตหรือพื้นท่ี
อนุรักษพ์นัธ์ุพืชในถ่ินเดิมและป้องกนัรักษาอยา่งเขม้งวด  โดยจะรักษาความหลากหลายของทรัพยากร
พนัธ์ุพืชในป่านั้ นทั้ งชีวมณฑล  ในกรณีจ าเป็นหรือในพื้นท่ีท่ีมีความล่อแหลมต่อการถูกท าลาย
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พนัธุกรรมท่ีใกลจ้ะสูญพนัธ์ุ  เช่น  ในพื้นท่ีท่ีมีความจ าเป็นตอ้งพฒันา  อาทิ จ  าเป็นตอ้งมีการก่อสร้าง
ถนน  หรือเข่ือน  อาจมีการเคล่ือนยา้ยสายพนัธ์ุรวมของพืชท่ีส าคญัแต่ละชนิดในพื้นท่ีนั้นๆ โดยกระจาย
การสุ่มเก็บเมล็ดพันธ์ุให้ทั่วพื้นท่ีให้มากท่ีสุด  น าเมล็ดมาคละเคล้ากันแล้วน าไปปลูกในถ่ินท่ีมี
สภาพแวดลอ้มใกลเ้คียงกบัสภาพเดิมเป็นการอนุรักษ์สายพนัธ์ุนอกถ่ินเดิม  ส าหรับพืชท่ีมีขนาดเมล็ด
เล็กหรือพืชเกษตรท่ีมีอายุสั้ น  ในบางกรณีอาจเก็บรักษาในสภาพของเมล็ดพนัธ์ุหรือในสภาพของ     
เช้ือพนัธ์ุและ/หรือธนาคารพนัธ์ุซ่ึงส่วนใหญ่จะเก็บไวใ้นอุณหภูมิท่ีเยน็จดั 

2.3.5   ประโยชน์ของความหลากหลายทางชีวภาพ 
1) ดา้นเกษตรกรรม   พนัธ์ุพืชมากกวา่ 3,000 ชนิดใชเ้ป็นอาหารไดแ้ละไม่นอ้ยกวา่ 150 ชนิด   

ท่ีน ามาเพาะปลูกเป็นอาหารของคนและสัตว ์  
2) การแพทย ์พนัธ์ุพืชหลายประเภทสามารถน ามาใช้เป็นยารักษาโรคได้   ในป่าช้ืนเขตร้อน 

ของไทยมีสมุนไพรหลายชนิดท่ีไม่ไดมี้การน ามาใชป้ระโยชน์อยา่งจริงจงั 
3) การอุตสาหกรรม  ผลผลิตของพืชป่าหลายชนิดถูกน ามาใชป้ระโยชน์ในทางอุตสาหกรรม  

เช่น น ้ามนัพืช  ยางธรรมชาติ  พลาสติก  เป็นตน้ 
2.3.6  การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ 

 -  นกัชีววิทยาเห็นพอ้งตอ้งกนัวา่โลกก าลงัสูญเสียสัตวแ์ละพืชในป่าเขตร้อนอยา่งนอ้ย  27,000 
ชนิดต่อปี  นอกจากป่าเขตร้อนแลว้ความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศอ่ืนๆ ก าลงัลดลงเช่นกนั 
เช่น แนวปะการัง  พื้นท่ีชุ่มน ้า  เกาะ  และภูเขา   
 -  แมว้า่การสูญเสียเป็นวฏัจกัรธรรมชาติ  แต่การสูญพนัธ์ุดว้ยอตัราเร่งอยา่งท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนั
เป็นปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติ   
 -  มีหลกัฐานยืนยนัวา่ประเทศไทยไดท้  าให้สมนัตวัสุดทา้ยสูญส้ินไปจากโลกเม่ือ พ.ศ. 2475  
นอกจากน้ียงัมีสัตวอี์กหลายชนิด เช่น  แรดชวา  กปูรี  นกกระสาปากเหลือง  เป็นตน้ 

2.3.7  สาเหตุแห่งการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ 
1) การน ามาใชป้ระโยชน์มากเกินไป  เช่น การล่าสัตว ์

 2) การคา้ขายสัตวแ์ละพืชป่าแบบผดิกฎหมาย  ความตอ้งการสัตวแ์ละพืชท่ีหายากไดท้  าให้ราคา
ของส่ิงมีชีวติชนิดนั้นสูงมาก   
 3) การรบกวนแหล่งท่ีอยูอ่าศยัตามธรรมชาติ  เช่น การเปล่ียนแปลงพื้นท่ีป่า  ความเป็นเมือง  
การท่องเท่ียวและมลพิษ 
 4) การสูญเสียแหล่งท่ีอยูอ่าศยั  ไดแ้ก่  การตดัไมจ้ากแหล่งธรรมชาติ  โดยลดจ านวนไมย้ืนตน้
และท าใหโ้ครงสร้างของป่าเปล่ียนแปลงไป   
  



55 
 

 2.3.8  พืน้ทีส่งวนชีวมณฑล (Biosphere Reserve)   
 2.3.8.1  ความเป็นมาของพืน้ท่ีสงวนชีวมณฑล 

  พื้นท่ีสงวนชีวมณฑลถูกก าหนดข้ึนเพื่อตอบค าถามท่ีส าคญัในช่วงปลายศตวรรษท่ี  20 
คือ ท าอยา่งไรจึงจะสามารถอนุรักษค์วามหลากหลายของพืช  สัตว ์ และจุลินทรีย ์ ซ่ึงเป็นองคป์ระกอบ
ของชีวมณฑลและดูแลรักษาระบบนิเวศตามธรรมชาติให้อุดมสมบูรณ์ไวไ้ด ้ ในขณะท่ีตอ้งตอบสนอง
ความจ าเป็นและความตอ้งการทรัพยากรชีวภาพให้แก่ประชาชนท่ีเพิ่มจ านวนข้ึนทุกขณะ  ท าอย่างไร  
จึงจะเกิดความสอดคลอ้งระหวา่งการอนุรักษแ์ละใชป้ระโยชน์ทรัพยากรอยา่งย ัง่ยนื 
 จากวิกฤตการณ์ส่ิงแวดลอ้มท่ีนานาประเทศไม่สามารถแกปั้ญหาไดด้ว้ยตนเอง  ไดก่้อให้เกิด
การจดัตั้งโปรแกรมมนุษยแ์ละชีวมณฑลของ UNESCO  ข้ึน 

 2.3.8.2  ความหมายของพืน้ทีส่งวนชีวมณฑล 
  พื้นท่ีสงวนชีวมณฑล คือ  พื้นท่ีระบบนิเวศบนบกและ/หรือ ชายฝ่ังทะเล/ทะเล       
หรือพื้นท่ีท่ีมีทั้ งระบบนิเวศบนบกและชายฝ่ังทะเล/ทะเล  ท่ีได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ   
ภายใตโ้ปรแกรมมนุษยแ์ละชีวมณฑลของ UNESCO  
  รัฐบาลประเทศนั้นๆ เป็นผูก้  าหนดพื้นท่ีสงวนชีวมณฑล  ซ่ึงตอ้งเป็นพื้นท่ีท่ีสามารถ
ตอบสนองบทบาทหลกั 3 ประการ  คือ 

 1) บทบาทดา้นการอนุรักษ ์: อนุรักษท์รัพยากรพนัธุกรรม  ชนิดพนัธ์ุ  ระบบนิเวศ และ
ภูมิทศัน์ 
  2) บทบาทดา้นการพฒันา : ดูแลการพฒันาดา้นบุคลากรและเศรษฐกิจอยา่งย ัง่ยนื 
  3) บทบาทดา้นวชิาการ : สนบัสนุนโครงการตวัอยา่งส าหรับการวิจยั  การให้การศึกษา
และฝึกอบรมดา้นส่ิงแวดลอ้มและการติดตามตรวจสอบเร่ืองต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการอนุรักษแ์ละพฒันา
อยา่งย ัง่ยนืในระดบัทอ้งถ่ิน  ระดบัชาติ และระดบัโลก 
 2.3.8.3  องค์ประกอบของพืน้ทีส่งวนชีวมณฑล 
   เขตพื้นท่ีสงวนชีวมณฑลแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ 
  1) เขตแกนกลาง (Core Area)  ตอ้งจดัตั้งข้ึนตามกฏหมายหรือสามารถให้การคุม้ครอง
ภูมิทศัน์ในระยะยาวได ้ ตอ้งมีพื้นท่ีใหญ่พอท่ีจะรองรับวตัถุประสงคด์า้นการอนุรักษ ์ โดยพื้นท่ีสงวน  1
แห่ง อาจมี core area หลายแห่งก็ได ้ เขตน้ีตอ้งไม่มีกิจกรรมใดๆ ยกเวน้เพื่อการวิจยัและการติดตาม
ตรวจสอบ 
  2) เขตกนัชน (Buffer  Zone) ตอ้งก าหนดแนวชดัเจนและลอ้มรอบเขตแกนกลาง  เขตน้ี
ช่วยคุ้มครองเขตแกนกลาง  สามารถท ากิจกรรมด้านการศึกษาด้านส่ิงแวดล้อม  นันทนาการการ
ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษแ์ละการวจิยัต่างๆ  
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  3) เขตรอบนอก (Transition  Area)  เป็นพื้นท่ีท่ีใชด้ าเนินกิจกรรมความร่วมมือทัว่ไป
เช่น การเกษตร  การตั้งถ่ินฐาน และการใชป้ระโยชน์อ่ืนโดยชุมชนทอ้งถ่ิน  ตอ้งเก่ียวกบัการจดัการและ
การใชป้ระโยชน์ทรัพยากรอยา่งย ัง่ยนื   

2.3.9  อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ 
เป็นข้อตกลงด้านส่ิงแวดล้อมระหว่างประเทศท่ีต้องการให้รัฐบาลทุกประเทศเคร่งครัด          

ต่อการรักษาวินัยส่ิงแวดล้อม  ซ่ึงหมายถึงว่า  แม้มีความต้องการอย่างมากท่ีจะพัฒนาเศรษฐกิจ          
ของประเทศ  แต่ก็ตอ้งไม่ละเลยการอนุรักษธ์รรมชาติดว้ย 
 อนุสัญญามีวตัถุประสงค ์3 ประการ คือ 
 1.  เพื่ออนุรักษค์วามหลากหลายทางชีวภาพ 
 2.  เพื่อใชป้ระโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอยา่งย ัง่ยนื 
 3.  เพื่อแบ่งปันผลประโยชน์ท่ีไดจ้ากการใชท้รัพยากรอยา่งเท่าเทียมและยติุธรรม 
 อนุสัญญาเหล่านั้น  ไดแ้ก่ 
 1) อนุสัญญาวา่ดว้ยพื้นท่ีชุ่มน ้ าหรืออนุสัญญาแรมซาร์  พ.ศ. 2514  เพื่อการอนุรักษ ์และ
ส่งเสริมการใชป้ระโยชน์พื้นท่ีชุ่มน ้าอยา่งชาญฉลาด 
 2) อนุสัญญาว่าดว้ยการคุม้ครองมรดกโลกทางวฒันธรรมและธรรมชาติ  พ.ศ. 2514   
เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในการก าหนดมาตรการท่ีเหมาะสมเพื่อสงวนรักษาคุม้ครองและส่งเสริม
มรดกทางวฒันธรรมและธรรมชาติใหค้งอยูต่ลอดไป 
 3) อนุสัญญาว่าดว้ยการคา้ระหว่างประเทศเก่ียวกบัชนิดพนัธ์ุสัตวป่์าและพืชป่าท่ีใกล ้ 
สูญพนัธ์ุ พ.ศ. 2516  เพื่ออนุรักษพ์นัธ์ุสัตวป่์าและพืชป่า โดยเฉพาะชนิดพนัธ์ุท่ีใกลสู้ญพนัธ์ุ 
 4) อนุสัญญาวา่ดว้ยการอนุรักษช์นิดพนัธ์ุท่ีมีการอพยพยา้ยถ่ิน พ.ศ. 2522  เช่น นกเป็ดน ้า   
 ปัจจุบันประเทศไทยเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองมรดกโลกทางวฒันธรรมและ
ธรรมชาติ  และอนุสัญญาว่าด้วยการคา้ระหว่างประเทศเก่ียวกับชนิดพนัธ์ุสัตว์ป่าและพืชป่าท่ีใกล ้     
สูญพนัธ์ุ 
 พืน้ทีส่งวนชีวมณฑลของประเทศไทย  
 ประเทศไทยเขา้ร่วมโปรแกรมมนุษยแ์ละชีวมณฑล  ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2519  ปัจจุบนัประเทศไทย  
มีพื้นท่ีสงวนชีวมณฑลทั้งส้ิน  4 แห่ง ดงัน้ี 
 1) พื้นท่ีสงวนชีวมณฑลของสะแกราชและสถานีวิจยัส่ิงแวดลอ้มสะแกราช  อ าเภอปักธงชยั
จงัหวดันครราชสีมา  ตั้งเม่ือ พ.ศ. 2519 
 2) พื้นท่ีสงวนชีวมณฑลแม่สา - หว้ยคอกมา้  อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่  ตั้งเม่ือ พ.ศ. 2520 
 3) พื้นท่ีสงวนชีวมณฑลสวนสักหว้ยทาก  อ าเภองาว  จงัหวดัล าปาง  ตั้งเม่ือ พ.ศ. 2522 
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4)  พื้นท่ีสงวนชีวมณฑลป่าชายเลน  จงัหวดัระนอง  ตั้งเม่ือ พ.ศ. 2539
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แบบฝึกหัดท้ายบทที ่ 2 
 
1.  จงอธิบายความหมาย และโครงสร้างของระบบนิเวศ 
2.  จงอธิบายและยกตวัอยา่งความสัมพนัธ์ระหวา่งส่ิงมีชีวติในระบบนิเวศ 
3.  จงอธิบายและยกตวัอยา่งการถ่ายทอดพลงังาน รวมถึงการหมุนเวยีนของแร่ธาตุในระบบนิเวศ 
4.  จงเขียนแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งมนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้มในระบบนิเวศ 
5.  จงอธิบายและยกตวัอยา่งคุณค่า ความส าคญั และผลกระทบของการสูญเสียความหลากหลาย 
     ทางชีวภาพ พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางในการดูแลรักษา 
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