
3. ระบบนิเวศทางทะเล 
  

  ระบบนิเวศทางทะเล คือ แหล่งท่ีส่ิงมีชีวติกลุ่มหน่ึงมาอาศยัอยูใ่นพ้ืนท่ีซ่ึงมีสภาพแวดลอ้มแบบหน่ึง ทะเลไทยอยู่
ในเขตร้อน  มีระบบนิเวศชายฝ่ัง 5 รูปแบบ 
  1. หาดหิน มีคล่ืนลมและกระแสน ้ ารุนแรง องคป์ระกอบของพ้ืนอาจใหญ่ขนาดกอ้นหิน หรือเลก็ขนาดกอ้นกรวด 
  2. หาดทราย พ้ืนเป็นทราย ไม่มีส่ิงมีชีวติหลกัอาศยัอยู ่
  3. หาดโคลน มีคล่ืนลมและกระแสน ้ าเบา องคป์ระกอบของพ้ืนเป็นโคลน 
  4. ป่าชายเลน อยูใ่นเขตน ้ ากร่อย พ้ืนเป็นโคลน มีไมช้ายเลนเป็นผูผ้ลิตและใหท่ี้อยูอ่าศยัแก่ส่ิงมีชีวติอ่ืนๆ 
  5. แหล่งหญา้ทะเล พ้ืนเป็นทราย ปะการังเป็นสตัวก์ลุ่มหลกั มีสาหร่ายเซลลเ์ดียวท่ีอาศยัในปะการังเป็นผูผ้ลิต 
 

ทรัพยากรทีส่ าคญั 
3.1 ป่าชายเลน 
 ป่าชายเลนหรือป่าโกงกาง (Mangrove หรือ Intertidal forest) หมายถึง กลุ่มสังคมพืชซ่ึงข้ึนอยูใ่นเขตน ้ าลงต ่าสุดและ
น ้ าข้ึนสูงสุดบริเวณชายฝ่ังทะเล ปากแม่น ้ าหรืออ่าว ป่าชายเลนเป็นแหล่งท่ีอยูอ่าศยัของส่ิงมีชีวติหลายชนิด ทั้งพืชและสตัว ์
 

 3.1.1 ประโยชน์ของป่าชายเลน 
  ด้านป่าไม้      ด้านการประมง        ด้านการอนรัุกษ์พืน้ท่ีชายฝ่ังทะเล  
 

 3.1.2 ปัญหาของป่าชายเลน 
  การเพ่ิมข้ึนของประชากรในประเทศ มีส่วนส าคญัท าใหพ้ื้นท่ีป่าชายเลนลดลง กล่าวคือ ในช่วงปี 2504 - 2532 เน้ือ
ท่ีป่าชายเลนถูกท าลายทั้งส้ิน 1,170,881 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 50.93 ของเน้ือท่ีป่าชายเลนท่ีมีอยูใ่นปี 2504 หรือคิดเป็นอตัราการ
ท าลายเฉล่ียปีละประมาณ 41,817 ไร่ 
  สาเหตุส าคญัของการลดลงของพ้ืนท่ีป่าชายเลนในช่วงหลงัปี 2522 เน่ืองจากมีการต่ืนตวัในการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ า
ชายฝ่ัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบุกรุกพ้ืนท่ีป่าชายเลนเพ่ือการเพาะเล้ียงกุง้ เน่ืองจากเป็นอาชีพท่ีมีผลตอบแทนการลงทุน
ค่อนขา้งสูง และมีระยะคืนทุนสั้นท าใหธุ้รกิจการเพาะเล้ียงกุง้ทะเลขยายตวัอยา่งรวดเร็ว  
   

สรุปปัญหาทีเ่กดิขึน้กบัป่าชายเลน 
  1. การใชป้ระโยชน์ท่ีมากเกินไป  
 2. การแปรสภาพป่าชายเลน กิจกรรมต่าง ๆ เช่น การเพาะเล้ียงสตัวน์ ้ า การท าบ่อปลา  
 3. กิจกรรมการใชป้ระโยชน์จากป่าชายเลนท่ีมากเกินไป รวมทั้งกิจกรรมท่ีตอ้งอาศยัการแปรสภาพป่าชายเลน  
 

 3.1.3 สาเหตุส าคัญของการลดลงของพื้นทีป่่าชายเลน กรมป่าไมไ้ดส้รุปสาเหตุส าคญัท่ีมีผลท าให้ปริมาณพ้ืนท่ีป่าชาย
เลนลดลง ประกอบดว้ย 
  1. การตัดไม้เกินก าลงัของป่า  
  2. การตัดถนนผ่านพืน้ท่ีป่าชายเลน  
 3. การก่อสร้างบ้านเรือนขึน้ใหม่  
  4. การตั้งโรงงานอุตสาหกรรม  
  5. การท าเหมืองแร่  



 6. การท านากุ้งและบ่อเลีย้งสัตว์น า้ชนิดต่างๆ  
 7. การท านาเกลือ  
 8. นโยบายของรัฐบาล  
 

 3.1.4 แนวทางการแก้ไขปัญหา เช่น 
  1. เพ่ือเป็นการหยดุย ั้งการแผ่ขยายการท าลายป่าชายเลน จึงควรท่ีจะห้ามกิจกรรมใด ๆ ท่ีจะน าไปสู่การเปล่ียน
สภาพป่าชายเลนได ้ 
  2. การตอบสนองความตอ้งการใดๆ ของมนุษย ์จะตอ้งเป็นไปโดยไม่ท าให้ส่งผลเสียหายต่อพืชและสัตวใ์นเขต
อนุรักษ ์
  3. ป่าชายเลนควรจะได้รับการจัดการในรูปแบบของการจัดการทรัพยากรท่ีเกิดทดแทนได้ เพ่ือให้มีการใช้
ประโยชน์ทั้งทางตรงและทางออ้ม ตลอดจนการใหบ้ริการทางดา้นส่ิงแวดลอ้มต่างๆ ไดอ้ยา่งต่อเน่ืองและยาวนาน 
  4. ควรจะถือว่าป่าชายเลนเป็นส่วนหน่ึงของเขตชายฝ่ังทะเล โดยไม่มีการแบ่งแยกการพิจารณาเก่ียวกบัการใช้
ประโยชน์ป่าชายเลน จะตอ้งค านึงถึงลกัษณะการพ่ึงพอของป่าชายเลนท่ีข้ึนอยู่กับการใช้ท่ีดินเพ่ือการเก็บกักน ้ า และ
ลกัษณะความสมัพนัธ์ท่ีส าคญัระหวา่งป่าชายเลนกบัผืนน ้ าชายฝ่ังท่ีอยูติ่ดกนั 
  5. ควรจะมีการจดัท าการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ส าหรับโครงการท่ีอยูใ่นป่าชายเลนหรือท่ีอยูติ่ดกบัป่าชาย
เลน โดยถือว่าระบบนิเวศป่าชายเลนนั้นเปล่ียนแปลงไดง่้าย และควรจะเน้นถึงความส าคญัของกระบวนการภายนอกท่ี
เก่ียวขอ้งกบัแหล่งน ้ าจืดและน ้ าเคม็ และการผลิตสารอาหาร 
  6. ควรจะมีการปรับปรุงฐานขอ้มูลป่าชายเลน และแผนชาติเก่ียวกบัป่าชายเลนใหท้นัสมยัอยูเ่สมอ  
  7. รณรงค์ให้ประชาชนและผูบุ้กรุกป่าชายเลนเขา้ใจถึงความส าคญัของป่าชายเลน และให้ความร่วมมือในการ
อนุรักษป่์าชายเลน 
  8. ชดเชยพ้ืนท่ีป่าชายเลนท่ีสูญเสียไปโดยการปลูกทดแทนข้ึนมา  
 

4.  ความหลากหลายทางชีวภาพของพืชและสัตว์ 
ความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodivesity) หมายถึง การมีส่ิงมีชีวตินานาชนิด นานาพนัธ์ุในระบบนิเวศอนัเป็น

แหล่งท่ีอยูอ่าศยั ซ่ึงมีมากมายและแตกต่างกนัทัว่โลก หรืออธิบายเพ่ิมเติมก็คือ การมีชนิดพนัธ์ุ (Species) สายพนัธ์ุ (Genetic) 
และระบบนิเวศ ( Ecosystem) ท่ีแตกต่างหลากหลายบนโลก 
 1. ความหลากหลายของพรรณพฤกษชาติ (plant diversity) ประเทศไทยมีพรรณพืชอยูป่ระมาณ 15,000 ชนิด (ยกเวน้
พืชท่ีไม่มีท่อล าเลียง) 288 วงศ์ 1,864 สกุล และ 9,315 ชนิด ซ่ึงแบ่งเป็น เฟิร์น มีทั้ งส้ิน 633 ชนิด ไมเ้น้ืออ่อน มีทั้งส้ิน 25 
ชนิด และไมช้ั้นสูง มีทั้งส้ิน 8,657 ชนิด 
  2. ความหลากหลายทางชนิดพันธ์ุสัตว์ (animal diversity) ชนิดของสัตวใ์นประเทศไทยแบ่งเป็น สัตวเ์ล้ียงลูกดว้ยนม 
285 ชนิด สตัวปี์ก 938 ชนิด สัตวเ์ล้ือยคลาน 313 ชนิด สตัวค์ร่ึงบกคร่ึงน ้ า 106 ชนิด ปลาน ้ าจืด 552 ชนิด ปลาทะเลและปลา
น ้ ากร่อย 1,160 ชนิด และปลาน ้ าลึก 30 ชนิด แมงดาทะเล 2 ชนิด กุง้ทะเล 183 ชนิด หอยทะเล 1,016 ชนิด หมึก 28 ชนิด 
แมลง 7,000 ชนิด 
สาเหตุพื้นฐานทีท่ าให้ส่ิงมชีีวติเส่ียงต่อการสูญพนัธ์ุ ได้แก่ 
 4.3.1 การขาดแคลนความหลากหลายทางพนัธุกรรม  

 4.3.2 การลดลงของจ านวนประชากรในแต่ละถ่ินท่ีอยูอ่าศยั  

 4.3.3 การสูญเสียถ่ินท่ีอยูอ่าศยั  

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%A8


4.1 สถานการณ์ความหลากหลายทางชีวภาพ 
  สถานภาพความหลากหลายทางชีวภาพของโลกโดยรวมมีความสัมพนัธ์โดยตรงกบัสภาวะส่ิงแวดลอ้มของโลกท่ี
มีแนวโนม้ท่ีเส่ือมลง เน่ืองจากเพราะถือวา่ความหลากหลายทางชีวภาพเป็นส่งแวดลอ้มทางชีวภาพควบคู่อยูก่บัส่ิงแวดลอ้ม
ทางกายภาพ คือ ดิน น ้ า อากาศ และ แสงแดด ความเส่ือมของส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพเหล่าน้ียงัอยูใ่นสภาพท่ีน่าเป็นห่วง 
 จากต าแหน่งทางภูมิศาสตร์ พบวา่ความหลากหลายทางชีวภาพจะกระจุกตวัอยูใ่นพ้ืนท่ีเพียงส่วนนอ้ยของโลก ซ่ึง
นกัชีววิทยาดา้นอนุรักษเ์รียกดินแดนเหล่าน้ีวา่ แดนวิกฤต โดยหมายถึงสภาพแวดลอ้มธรรมชาติท่ีมีส่ิงมีชีวิตชนิดต่างๆซ่ึง
ไม่พบท่ีอ่ืนใดในโลกอาศยัอยู ่แดนวกิฤตท่ีรู้จกักนัดี รวมถึงพ้ืนท่ีเขตอินโดจีน ซ่ึงรวมถึงประเทศไทยดว้ย และเป็น 1 ใน 25 
แดนวกิฤตท่ีน่าห่วงมากท่ีสุด และครอบคลุมพ้ืนท่ีเพียง 1.4% ของพ้ืนท่ีโลก โดยเป็นท่ีอยูอ่าศยัของสัตวป์ระมาณ 35% และ
พืช 44%  
 
   

4.2 การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ 
  อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นอนุสัญญาท่ีมีความส าคญัมากท่ีสุดฉบบัหน่ึงในการประชุม 
UNCED (United Nations Conference on Environment and Development) โดยการร่างอนุสัญญากระท าเสร็จทันการ
ประชุม UNED ณ กรุงริโอ เดอ จาเนโร ประเทศบราซิล และเร่ิมเปิดใหป้ระเทศตา่งๆ ลงนามในระหวา่งการประชุมเม่ือวนัท่ี 
5 มิถุนายน 2535 มีรัฐลงนามในอนุสญัญาทั้งส้ิน 156 รัฐ อนุสญัญาฉบบัน้ี เร่ิมมีผลบงัคบัใชเ้ม่ือวนัท่ี 29 ธนัวาคม 2536  
  อนุสัญญาวา่ดว้ยความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นความตกลงระหวา่งประเทศดา้นส่ิงแวดลอ้ม ท่ีถือก าเนิดจาก
ความพยายามของประชาคมโลก ท่ีตอ้งการใหมี้ความร่วมมือระหวา่งประเทศ ระหวา่งหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ และเอกชน และ
ระหว่างประชาชนทั่วโลก ในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและใช้ประโยชน์ระบบนิเวศ ชนิดพนัธ์ุ และ
พนัธุกรรมอย่างย ัง่ยืน อนุสัญญาฯ ได้ตระหนักดีว่าความยากจนในประเทศก าลงัพฒันาเป็นสาเหตุหน่ึงของการท าลาย
สภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ แต่กระนั้ นก็ดี อนุสัญญาฯ ได้วางกรอบการด าเนินงานให้ประเทศต่างๆ อนุรักษ์ความ
หลากหลายทางชีวภาพในประเทศของตนใหม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้และเท่าท่ีเหมาะสม  
  อนุสัญญาฯ วางวตัถุประสงค์ 3 ประการ คือ เพื่ออนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อใช้ประโยชน์
องคป์ระกอบของความหลากหลายทางชีวภาพอยา่งย ัง่ยนื และเพ่ือแบ่งปันผลประโยชน์ท่ีไดจ้ากการใชท้รัพยากรพนัธุกรรม
อยา่งเท่าเทียมและยติุธรรม อนุสญัญาฯ ยนืยนัในหลกัการท่ีวา่ ภาคีมีอ านาจอธิปไตยท่ีจะใชท้รัพยากรของตน ตามนโยบาย
ส่ิงแวดลอ้มของแต่ละประเทศ และตามความรับผิดชอบของประเทศ โดยไม่ท าความเสียหายใหแ้ก่ส่ิงแวดลอ้มของประเทศ
อ่ืน อนุสญัญาฯ ฉบบัน้ีเป็นอนุสญัญาระหวา่งประเทศฉบบัแรกท่ีครอบคลุมการอนุรักษท์ั้งพนัธุกรรม ชนิดพนัธ์ุ และระบบ
นิเวศ อนุสญัญาอ่ืนๆ ท่ีมีมาก่อนหนา้น้ีคุม้ครองเฉพาะระบบนิเวศบางประเภทและชนิดพนัธ์บางกลุ่มเท่านั้น เช่น  
 อนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน า้ที่มคีวามส าคญัระหว่างประเทศ โดยเฉพาะเป็นที่อยู่อาศัยของนกน า้ (Convention on 
Wetlands of International Importance Especially as Waterfowl Habitat, 1971-Ramsar Convention) คุ ้มครองเฉพาะพ้ืนท่ี
ชุ่มน ้ าซ่ึงเป็นแหล่งท่ีอยูอ่าศยัของนกน ้ า 
 อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ ซ่ึงชนิดพันธ์ุสัตว์ป่าและพืชป่าที่ ใกล้สูญพันธ์ุ (Convention on 
International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, 1973-CITES) ให้การคุม้ครองเฉพาะท่ีเก่ียวกบัการคา้
ชนิดพนัธ์ุตามบญัชีแนบทา้ยอนุสญัญาฯ 
 อนุสัญญาว่าด้วยการอนุรักษ์ชนิดพันธ์ุสัตว์ป่าที่อพยพย้ายถิ่น (Convention on the Conservation of Migratory 
Species of Wild Animals 1979-Bonn Convention) อนุรักษเ์ฉพาะชนิดพนัธ์ุท่ีอพยพยา้ยถ่ินท่ีอยูอ่าศยัและแหล่งท่ีอยูอ่าศยั
ตามเสน้ทางอพยพของชนิดพนัธ์ุนั้นๆ 



4.3 หน่วยงานหลกัทีเ่กีย่วข้องกบัความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทย 
 ปัจจุบนัมีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยอยูเ่ป็นจ านวนมาก ไดแ้ก่ 
 1. คณะอนุกรรมการอนุสญัญาวา่ดว้ยความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2536  
 2. คณะกรรมการความหลากหลายทางชีวภาพในกรมป่าไม ้กรมประมง กรมปศุสัตว ์และกรมวิชาการเกษตร พ.ศ. 
2539 
 3. คณะกรรมการความหลากหลายทางชีวภาพระดับทบวง และระดับมหาวิทยาลัยเพ่ือส่งเสริมการวิจัยและให้
การศึกษาเก่ียวกบัความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2540 
 4. สถาบนัทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ (สทช.) ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2541 
 5. ศูนยค์วามหลากหลายทางชีวภาพ (ศลช.) ส านกังานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ พ.ศ. 2543 
 6. กลุ่มงานทรัพยากรชีวภาพ กองประสานการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ส านกังานนโยบายและแผน
ส่ิงแวดลอ้ม (สผ.)  
 7. กองวจิยัธรรมชาติวทิยา องคก์ารพิพิธภณัฑว์ทิยาศาสตร์แห่งชาติ 
 8. ส านกังานคุม้ครองพนัธ์ุพืชแห่งชาติ กรมวชิาการเกษตร 
 9. ส านกัวชิาการป่าไม ้ส่วนวจิยัส่ิงแวดลอ้มและพฒันาป่าไม ้กรมป่าไม ้
 10. ส านกังานไซเตส กรมป่าไม ้
 11. ฝ่ายตรวจสตัวน์ ้ า กองอนุรักษท์รัพยากรประมง กรมประมง 
 
 

4.4 อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ ซ่ึงชนิดพันธ์ุสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธ์ุ (Convention on 
International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, 1973-CITES) 
 4.6.1 ความหมายและความเป็นมาของอนุสัญญาฯ 

  ไซเตส (CITES) คือ อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ ซ่ึงชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าท่ีใกล้จะสูญพันธ์ุ 
(Convention on lnternational Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) 
  อนุสัญญาฯ ได้ก าหนดกรอบการปฏิบัติระหว่างประเทศในการท าการค้าชนิดพันธ์ุท่ีก าลังจะสูญพนัธ์ุ โดย
ก าหนดให้ประเทศภาคีท่ีเป็นผูส่้งออกและประเทศผูน้ าเขา้มีความรับผิดชอบร่วมกันในการปฏิบัติเพ่ือให้เป็นไปตาม
วตัถุประสงคส์าเหตุของการมีอนุสัญญาไซเตส เน่ืองมาจากปริมาณและมูลค่าการคา้สตัวป่์าและพืชป่าทัว่โลกมีปริมาณและ
มูลค่ามหาศาลมีผลโดยตรงและโดยออ้ม  ต่อประชาชนในธรรมชาติท าให้ลดลงอยา่งรวดเร็วจนบางชนิดใกลจ้ะสูญพนัธ์ุ มี
การลกัลอบท าการคา้รองลงมาจากการคา้ยาเสพติด เป้าหมายและเจตนารมณ์ของอนุสัญญาไซเตส เพื่อตอ้งการอนุรักษ์
ทรัพยากรสัตวป่์าและพืชป่าในโลกเพ่ือประโยชน์แห่งมวลมนุษยช์าติของชนรุ่นน้ี และอนุชนรุ่นต่อไปโดยเนน้ทรัพยากร
สตัวป่์าและพืชป่าใกลจ้ะสูญพนัธ์ุหรือถูกคุกคามจนอาจเป็นเหตุให้สูญพนัธ์ุไดใ้นอนาคตโดยสร้างเครือข่ายทัว่โลกในการ
ควบคุมการคา้ระหวา่งประเทศ ทั้งสตัวป่์าและพืชป่าตลอดจนผลิตภณัฑ ์
   4.6.2 บัญชีรายช่ือชนิดพนัธ์ุของอนุสัญญาฯ 
  บัญชีหมายเลข 1 คือ สัตวป่์า พืชป่าท่ีหา้มท าการคา้เด็ดขาด ยกเวน้เพื่อการศึกษา วจิัย หรือเพาะพนัธ์ุ ตวัอยา่งสตัว์
กลุ่มน้ีในประเทศไทย เช่น กระทิง จระเขน้ ้ าจืด จระเขน้ ้ าเค็ม ชา้งเอเชีย เสือโคร่ง แรด หมีควาย สมเสร็จ กลว้ยไมห้ายาก
บางชนิด ส่วนของประเทศทัว่ไป เช่น อุรังอุตงั กอริลลา หมีแพนดา้ยกัษ ์เสือชีตาห์ เสือดาว และเต่าทะเล เป็นตน้  



  บัญชีหมายเลข 2 เป็นชนิดพนัธ์ุท่ีไม่ถึงกบัใกลสู้ญพนัธ์ุ แต่ตอ้งควบคุมเพ่ือไม่ใหเ้กิดความเสียหายหรือลดปริมาณ
ลงอย่างรวดเร็ว ตัวอย่างสัตว์กลุ่มน้ีในประเทศไทย เช่น ชะมด ค้างคาวแม่ไก่ ลิง ค่าง นาก โลมา และพืชประเภท
หมอ้ขา้วหมอ้แกงลิง 
  บัญชีหมายเลข 3 เป็นชนิดพนัธ์ุท่ีได้รับการคุม้ครองทางกฎหมายของประเทศใดประเทศหน่ึง แลว้ขอความ
ร่วมมือจากประเทศภาคีใหช่้วยดูแลการน าเขา้ เช่น นกกระทาดง (มาเลเซีย) กวางแบลก๊บัก๊ (เนปาล) เป็นตน้ 
 

การปฏิบัตงิานตามอนุสัญญาไซเตส ประเทศไทย แบ่งความรับผิดชอบดงัน้ี 
  กรมวชิาการเกษตร ---------------- พืชป่า (Flora) 
  กรมป่าไม ้-------------------------- สตัวป่์า (Fauna) 
  กรมประมง ------------------------ ปลาและสตัวน์ ้ า (Fauna) 
 
หนังสืออ่านประกอบ  

เอกสารประกอบการสอนวชิามนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้ม (120-101) จดัท าโดย คณาจารยค์ณะวทิยาศาสตร์  
มหาวทิยาลยัสยาม. 2552 . โรงพิมพจ์ามจุรีโปรดกัส์ 
 

ค าถามท้ายบท 
1. จงบอกถึงความส าคญัของทรัพยากรธรรมชาติ มาอยา่งนอ้ย 3 ตวัอยา่ง 
2. การจดัตั้งสวนสัตวแ์ละ การปลูกป่าทดแทน เป็นตวัอยา่งของการอนุรักษว์ธีิการใด 
3. นกัศึกษาคิดวา่ สาเหตุใดท่ีท าใหส้ัตวป่์าในประเทศไทย มีแนวโนม้จะสูญพนัธ์ุมากข้ึนเร่ือยๆ 
4. ปะการัง เป็นพืชหรือสัตว ์มีลกัษณะเป็นอยา่งไร 
5. บญัชี Red data in Thailand หมายถึงอะไร 
 
 


