
บทที่ 4 
ทรัพยากรธรรมชาติทางดานชีวภาพ

ทรัพยากรธรรมชาติ หมายถึง สิ่งที่เกิดขึ้นเองตาม

ธรรมชาติ และมนุษยสามารถนํามาใชเปนประโยชนได



ทะเลเปนแหลงผลิตออกซิเจนที่ใหญที่สุด ของโลก

เปนที่อยูของสิ่งมีชีวิต รอยละ 99  และมนุษยไดอาหารจากทะเลมากกวา
ระบบนิเวศอื่นๆ

ระบบนิเวศทางทะเลของไทย จัดอยูในเขตรอน และมีระบบนิเวศชายฝง 5 

รูปแบบ คือ 

1. หาดหิน

2. หาดทราย

3. หาดโคลน

4. ปาชายเลน

5. แหลงหญาทะเล

ระบบนิเวศทางทะเล



ทรัพยากรที่สําคัญ

1. ปาชายเลน

- แหลงปาชายเลน

- ไมปาชายเลน

- สัตวปาชายเลน

- ระบบนิเวศปาชายเลน

- ประโยชนของปาชายเลน

      @ ดานปาไม

     @ ดานการประมง

     @ ดานการอนุรักษพื้นที่ชายฝงทะเล



- สรุปปญหาที่เกิดขึ้นกับปาชายเลน 

1. การใชประโยชนที่มากเกินไป

2. การแปรสภาพปาชายเลน

3. กิจกรรมการใชประโยชนจากปาชายเลนที่มากเกินไป

- สาเหตุสําคัญของการลดลงของพื้นที่ปาชายเลน เชน

1. การตัดไมเกินกําลังของปา

2. การตัดถนนผานพื้นที่ปา

3. การกอสรางอาคารบานเรือนและโรงงานอุตสาหกรรม

4. การทําเหมืองแร

5. การทํานากุง สัตวเลี้ยงอื่นๆ รวมถึง นาเกลือ

6. นโยบายของรัฐ



แนวทางการแกไข รวมถึงมาตรการควบคุม

- หยุดยั้งการทําลายปา 

- จัดทําผลกระทบตอสิ่งแวดลอม

- รณรงคใหประชาชนตระหนักถึงความสําคัญของปาชายเลน

- ปลูกปาชดเชย

    การควบคุม

- ควบคุมการทําบอเลี้ยงกุง การตัดไม

- รักษาสภาพภูมิประเทศและลักษณะดินของปา และรองน้ําใหอยู

   ตามธรรมชาติ

- รักษาสมดุลทางธรรมชาติไว



มคีวามสุข ความเจริญ 

ไมเจ็บ ไมจน ไดเปนบัณฑิตที่สมบูรณ ทุกทาน



ปะการัง



ปะการังเปนสัตวชั้นต่ํา ไมมีกระดูกสันหลัง มีเนื้อเยื่อ 2 ชั้น อวัยวะ

ของปะการังประกอบดวย 2 สวน หลักคือ โพลิบ (Polyp) เนื้อเยื่อออน

นุม กับ คอรอลไลด (corallite) ซึ่งเปนโครงสรางหินปูนแข็ง

ปะการังเจริญไดดีเฉพาะบริเวณที่น้ําทะเลอุน (18-27 องศา

เซลเซียส) มีแสงแดดพอประมาณ น้ําไมขุน น้ําลึกไมเกิน 50 เมตร พบ

ในเขตอบอุนของโลกเทานั้น และเจริญเติบโตไดชามาก โดย 1 ป 

สามารถสรางคอรอลไลดไดเพียง 6-7 มิลลิเมตรเทานั้น

สิ่งมีชีวิตในแนวปะการัง

- สาหรายเซลลเดียว หญาทะเล ปะการังออน กัลปงหา ดอกไมทะเล หนอน

ทะเล และสัตวอื่นๆ 



แนวปะการัง ทําหนาที่ปองกันการกัดเซาะของคลื่นกระแสน้ําโดยตรง 

และสรางทรายใหกับชายหาด

แนวปะการัง เปนแหลงอาหารของมนุษย

สิ่งมีชีวิตหลายชนิดในแนวปะการัง สามารถนํามาสกัดทํายารักษาโรค

เปนแหลงทองเที่ยวที่สวยงาม

ประโยชนของแนวปะการัง



การเสื่อมสลายของแนวปะการัง

1. เสื่อมสลายตามธรรมชาติ

2. โดยการกระทําของมนุษย

การอนุรักษปะการัง

1. ไมเก็บ หรือ ซื้อขายปะการัง เปนของที่ระลึก

2. วางทุนเรือแทนการทอดสมอเรือ

3. ลดการใชประโยชนจากแนวปะการัง

4. จัดการปะการังโดยหลักนิเวศ 

5. สรางแนวปะการังเทียม



เตาทะเล

ชนิดของเตาทะเล

1. เตามะเฟอง



2. เตาตนุ เปนเตากระดองแข็งที่มีขนาดใหญที่สุด

3. เตากระ 

   ปากมีจงอยเหมือนปาก

เหยี่ยว มีเล็บทีพ่ายคู

หนา 4 อัน



4. เตาหญา หรือ เตาสังกะสี

สถานการณ เตาทะเลไทย

มีแนวโนมลดลงอยางชัดเจน โดยระหวางป 2533-2535 มีเตาทะเลขึ้นมา

วางไขเพียง 20-30 ครั้งเทานั้น จึงจําเปนตองทําการอนุรักษ ในรูปแบบ

โครงการ คืนบานใหเตาทะเล (อุทยานแหงชาติเขาลําป หาดทายเหมือง



พะยูน

เปนสัตวเลี้ยงลูกดวยนมชนิดหนึ่ง อาศัยอยูในทะเลเขตรอน และกึ่งรอน

เทานั้น มีสายวิวัฒนาการเดียวกันกับชาง  อาหารหลักคือ หญาทะเล 

พบมากที่สุดในบริเวณอุทยานแหงชาติหาดเจาไหม จ. ตรัง

http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://203.158.191.28/aquarium/board/data/imagefiles/R52-4.jpg&imgrefurl=http://203.158.191.28/aquarium/board/view.php%3FNo%3D52&h=317&w=478&sz=15&tbnid=P9SEDbGaZiFtYM:&tbnh=86&tbnw=129&prev=/images%3Fq%3D%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%25B0%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25B9%25E0%25B8%2599&hl=th&usg=__y3kPoM1q5D0a4Ggl3ny9Ghsjr-Y=&ei=7E4oS9yyE5eXkQWtvIz2DA&sa=X&oi=image_result&resnum=4&ct=image&ved=0CA8Q9QEwAw


ความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity)

ความหลากหลายทางพันธุกรรม

ความหลากหลายของชนิดหรือชนิดพันธุของสิ่งมีชีวิต

ความหลากหลายของระบบนิเวศ

ความสําคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ :
เพื่อใหมนุษยชาติคงอยูสืบไป



การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ

- การเติบโตของประชากร 

- การขยายตัวทางดานเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม

- มลพิษของสิ่งแวดลอม

- การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมของโลก

สาเหตุที่ทําใหสิ่งมีชีวิตเสี่ยงตอการสูญพันธุ ไดแก

- การขาดแคลนความหลากหลายทางพันธุกรรม

- การลดลงของจํานวนประชากรในแตละถิ่นที่อยูอาศัย

- การสูญเสียถิ่นที่อยูอาศัย



สถานการณความหลากหลายทางชีวภาพ : แนวโนมเสื่อมลง
    เรื่อยๆ เนื่องจากการเสื่อมโทรมของสภาพแวดลอม

              การอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ 

:   อนุสัญญาที่เกี่ยวของกับความหลากหลายทางชีวภาพ เชน 

                              - อนสุัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ

มีวัตถุประสงค 3 ประการคือ 

 1. อนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ

2. เพื่อใชประโยชนจากองคประกอบของความหลากหลาย

3. แบงปนผลประโยชนอยางเทาเทียมกัน

www.biodiversity.biotech.or.th



-  อนุสัญญาวาดวยพื้นที่ชุมน้ําที่มีความสําคัญระหวางประเทศ  

    โดยเฉพาะที่อยูอาศัยของนกน้ํา

-     อนุสัญญาวาดวยการคาระหวางประเทศ ซึ่งชนิดพันธุสัตวปา

       และพืชปาใกลสูญพันธุ (CITES)

ประเทศไทยกับการดําเนินงานตามพันธกรณีของอนุสัญญา

- การอนุรักษพันธุกรรม  - การอนุรักษชนิดพันธุ 

- การอนุรักษนอกถิ่นอาศัย    - การใชประโยชนอยางยั่งยืน

- ฯ



-    อนุสัญญาวาดวยการคาระหวางประเทศ ซึ่งชนิดพันธุสัตวปาและพืช

ปาใกลสูญพันธุ (CITES)

บัญชีรายชื่อชนิดพันธุของอนุสัญญาฯ

 บัญชีหมายเลข 1 : หามทําการคาเด็ดขาด ยกเวนเพื่อการศึกษาวิจัย

            บัญชีหมายเลข 2 : ตองควบคุมไมใหเกิดความเสียหายหรือลดปริมาณ

บัญชีหมายเลข 3 : เปนสิ่งมีชีวิตเฉพาะถิ่น ไดรับการคุมครองทาง

                                               กฏหมายของประเทศนั้นๆโดยเฉพาะ

กรมวิชาการเกษตร : รับผิดชอบพืชปา
กรมปาไม         : รับผิดชอบสัตวปา
กรมประมง        : รับผิดชอบปลาและสัตวน้ํา
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