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ความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) 

 

        ความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) คือ การมีสิงมีชีวิตนานาชนิด นานาพันธุ์ในระบบ

นิเวศอนัเป็นแหลง่ ทีอยู่อาศยั ซึงมีมากมายและแตกตา่งกนัทวัโลก ความหลากหลายทางชีวภาพเกิดจาก

การสะสมความแตกตา่งของสิงมีชีวิตแตล่ะชนิด ในระยะเวลานานและเป็นผลจากการเกิดวิวฒันาการของ

สิงมีชีวิต โดยการเกิดความหลากหลายทางชีวภาพเริมจากการเกิดความหลากหลายทางพนัธกุรรม เป็นผล

ให้เกิดความหลากหลายทางสปีชีส์ บนความแตกต่างหลากหลายของระบบนิเวศ ดงันันหากจะกล่าวถึง

ความหลากหลายทางชีวภาพนกัเรียนต้องเข้าใจเกียว ความหลากหลายทางพนัธกุรรม , ความหลากหลาย

ทางสปีชีส์ และความหลากหลายทางนิเวศวิทยา 

 

           ความหลากหลายทางพันธุกรรม ( Genetic diversity) หมายถึง ความหลากหลายทาง

พนัธกุรรมทีสิงมีชีวิตแตล่ะชีวิตได้รับการถ่ายทอดมาจากรุ่นพ่อแม่และ ส่งต่อไปยังรุ่นต่อไปเช่น ลกัษณะ

ความหลากหลายของลวดลายและสีของหอยทาก    ความ

หลากหลายของสีสันของ emerald tree boas (Corallus 

canius)  ลกัษณะทางพันธุกรรมทีได้รับการถ่ายทอดนันผ่าน

ทางยีน (gene) ทีมีอยู่ในสิงมีชีวิตแต่ละชนิด ซึงส่งผลให้

สิงมีชีวิตชนิดเดียวกันอาจมีลักษณะ ทีคล้ายคลึงกั  น หรือ

แตกต่างกันไปตาม ยีน (gene) ทีได้รับการถ่ายทอดมา 

ตัวอย่างของความหลากหลาย ทางพันธุกรรมมีอยู่ทุก 

ครอบครัวของสิงมีชีวิต พีน้องอาจมีสีผม สีผิวและ สีของ

นยัน์ตาทีแตกตา่งกนั เป็นต้น 

 ความหลากหลายทางสปีชีส์ (Species diversity) หรือความหลากหลายทางชนิดการ

เปลียนแปลงมีจดุเริมมาจาก ความหลากหลายทางพนัธกุรรม แตเ่กิดขนึสะสมความแตกตา่ง เป็น

ระยะเวลาทียาวนานหลายชวัรุ่น และผา่นกระบวนการคดัเลือกโดยธรรมชาติ หรืออาจเกิดจากการคดัเลือก

พนัธุ์โดยมนษุย์ทําให้เกิดสิงมีชีวิตสปีชีส์ใหม ่เช่น กล้วยไม้บางชนิดมีลกัษณะคล้ายกนั แตผ่สมพนัธุ์กนัไมไ่ด้ 

เนืองจากเปลียนแปลงไปเป็นคนละชนิด 

          ความหลากหลายของระบบนิเวศ (Ecological diversity) ความแตกตา่งของลกัษณะของ

สิงมีชีวิตเป็นผลจาก กลไกทางพนัธกุรรม ซึงการแปรผนัทีเกิดขนึ ลกัษณะใดทีสอดคล้องเหมาะสมกบั

สภาพแวดล้อม จะทําให้ลกัษณะดงักลา่วถกูคดัเลือกให้สืบพนัธุ์ และดํารงอยู่ตอ่ไป ดงันนัสภาพแวดล้อม

ย่อมมีผลตอ่ทิศทางและ การเปลียนแปลงและแนวโน้มของ ความหลากหลาย ของสิงมีชีวิต บนโลก 

สิงแวดล้อมทีหลากหลายเป็นผลมาจาก ความหลากหลาย ของระบบนิเวศ ในโลกมีระบบนิเวศมากมาย

Cepaea nemoralls   
ทีมา: http://sustainablefootprint.org 
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หลายชนิด กระจดักระจายตามภมิูศาสตร์ตา่งๆ ระบบนิเวศแตล่ะประเภทจะมีชนิดของสิงมีชีวิตทีพบไม่

เหมือนกนัทงันีเนืองจากมีปัจจยัทางกายภาพ ทีสิงมีชีวิตต้องการไมเ่หมือนกนั จากข้อมลูดงักลา่ว ความ

หลากหลายทางพนัธกุรรม ความหลากหลายของสปีชีส์ และความหลากหลายของระบบนิเวศ เป็น

องค์ประกอบสําคญั ทีก่อให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพ ซึงความหลากหลายทางชีวภาพก่อให้เกิด

ความสมดลุของโลก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การจัดหมวดหมู่ของสิงมีชีวติ 

 

           ปัจจบุนันีคาดวา่มีสิงมีชีวิตชนิดตา่งๆ ทีสามารถจําแนกชนิดได้อยูใ่นโลกนีถึง 1.5 ล้านชนิด และ

คาดวา่จะมีจํานวนสิงมีชีวิตอีกประมาณ 4 - 30 ล้านชนิดทียงัไมไ่ด้รับการค้นพบและจดัจําแนก การจดั

หมวดหมูข่องสิงมีชีวิตจะอาศยัลกัษณะตา่งๆ เป็นหลกัโดยเปรียบเทียบความเหมือนหรือแตกตา่ง ซึงความ

เหมือนของสิงมีชีวิตเกิดจากการทีสิงมีชีวิตเหลา่นนัผา่นขบวนการทางวิวฒันาการทีเหมือนกนั ดงันนัการ

จดัหมวดหมูจ่ึงเป็นการบอกวา่สิงมีชีวิตแตล่ะกลุม่มีความสมัพนัธ์กบัสิงมีชีวิตอีกกลุม่หนงึหรือไม ่ลกัษณะ

ของสิงมีชีวิตทีนํามาใช้ในการจดัหมวดหมู ่เช่น ลกัษณะทางสณัฐานวิทยา (morphological 

characteristics) นอกจากนียงัอาจใช้ลกัษณะทางกายวิภาค (anatomy) และสรีรวิทยา (physiology) มา

ใช้ในการจดัจําแนกสิงมีชีวิตออกเป็นหมวดหมูไ่ด้  

           

          การจดัจําแนกสิงมีชีวิตออกเป็นหมวดหมูไ่มใ่ชเ่พียงเป็นการบอกชือชนิดของสิงมีชีวิตเท่านนั แต่

จะต้องสามารถบ่งบอกถึงลําดบัของสิงมีชีวิตและตําแหนง่ในการเกิดขนึของชนิดในขบวนการวิวฒันาการ

ได้ด้วย การศกึษาชนิด ความหลากหลายของสิงมีชีวิตและความสมัพนัธ์ในเชิงวิวฒันาการระหวา่งสิงมีชีวิต

ตา่งๆ เรียกวา่ อนกุรมวิธาน taxonomy หรืออาจเรียกวา่ Systematics แตน่กัชีววิทยาบางสว่นอาจจะแยก

ทีมา: www.emedicalprep.com 
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ทงัสองศาสตร์นีออกจากกนั โดยถือวา่Taxonomy เป็นการศกึษาเพือให้คําอธิบายรายละเอียดเกียวกบั

สิงมีชีวิตนนัๆ (description of species) สว่น systematics เป็นการศกึษาเพือจดักลุม่ของสิงมีชีวิตทีมี

วิวฒันาการมาเหมือนกนัให้อยูใ่นกลุม่เดียวกนั ซงึสามารถใช้ในการอธิบายความสมัพนัธ์ของชาติวงศ์วาน

และนํามาจดัเป็นประวตัิชาติพนัธุ์ (phylogeny) ของสิงมีชีวิตกลุม่ตา่งๆ ได้  

                    อนกุรมวิธาน (Taxonomy) จะทําการจดัจําแนกสิงมีชีวิต (Classification) โดยการจดัลําดบั

หมวดหมูข่องสิงมีชีวิตเริมจดั เป็นกลุม่ใหญ่ก่อน  แล้วจึงแบ่งแยกออกเป็นกลุม่ย่อย ๆอีกหลายระดบั  โดย

พิจารณาจาก กลุม่ใหญ่สดุของสิงมีชีวิต คือ อาณาจกัร(Kingdom)  กลุม่ย่อยรองลงมา สําหรับสตัว์เรียก

ไฟลมั (Phylum)  สําหรับพืชในอดีตเรียก ดิวิชนั (Division) ปัจจบุนัใช้ไฟลมัเชน่เดยีวกบัสตัว์ ในดิวิชนัหรือ

ไฟลมัหนึง ๆ  แยกออกเป็นคลาส หลายคลาส (Class)  หรือชนั ในแตล่ะคลาสแยกออกเป็นหลายออร์เดอร์ 

(Order) หรืออนัดบัแตล่ะ ออร์เดอร์แยกออกเป็นหลายแฟมิลี (Family) หรือวงศ ์ ในแตล่ะแฟมิลียงัแยก

ออกเป็นจีนสั (Genus) หรือสกลุ  แตล่ะจีนสัแบง่ย่อยออกเป็นหลายสปีชีส์ (species) หรือชนิด 

                อาณาจกัร (Kingdom) 

                       ดิวิชนั (Division) หรือ ไฟลมั (Phylum) 

                           คลาสหรือชนั (Class) 

                               ออร์เดอร์หรือ อนัดบั (Order) 

                                    แฟมิลีหรือวงศ์ (Family) 

                                           จีนสัหรือสกลุ (Genus) 

                                                  สปีชีส์หรือชนิด (species)  

          ในระหวา่งกลุม่  อาจมีกลุม่ย่อยอีก  เช่น Sub  Kingdom, Sub  division เป็นต้น  พืชแตล่ะชนิด 

อาจมีลกัษณะตา่งกนัเลก็น้อย เรียกวา่ พนัธุ์    สิงมีชีวิตทีจดัอยู่ในสปีชีส์ เดียวกนัต้องมีความสมัพนัธ์ 

ใกล้ชิดกนัทางบรรพบรุุษสามารถสืบพนัธุ์กนัได้ ลกูทีได้จะต้องไมเ่ป็นหมนั ตวัอย่างการจะเรียกมนษุย์สาย

พนัธุ์ปัจจบุนัโดยใช้หลกัอนกุรมวิธาน จะเรียกได้ดงันี  

     Kingdom                Animalia 

      Phylum                   Chordata 

       Subphylum              Vertebrate 

        Class                      Mammalia 

         Subclass                Theria 

          Order                     Primates 

           Family                   Hominidae  

            Genus                    Homo 

             Species                 Homo sapiens 
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อาณาจักรของสิงมีชีวติ 

 

อาณาจกัรของสิงมีชีวิต แบง่สิงมีชีวิตออกเป็น  5  อาณาจกัรคือ 

 1. อาณาจกัรโมเนอรา (Kingdom  Monera) 

     2. อาณาจกัรโพรทิสตา (Kingdom  Protista) 

       3. อาณาจกัรฟังไจ (Kingdom  Fungi) 

        4. อาณาจกัรพืช (Kingdom  Plantae) 

             5. อาณาจกัรสตัว์ (Kingdom Animalia) 

 

อาณาจักรโมเนอรา (Kingdom  Monera) 

  

 สิงมีชีวิตในอาณาจกัรนีมีโครงสร้างง่าย ๆ ไมซ่บัซ้อน อาจมีเซลล์

เดียวหรือประกอบด้วยหลายเซลล์ก็ได้แตย่งัไมร่วมเป็นเนือเยือเซลล์ไมมี่

เยือหุ้มนิวเคลียส (Prokaryotecell)  สารพนัธกุรรมได้แก่กรดนิวคลิอิค

ประกอบด้วย DNAและ RNA กระจายอยู่ในไซโทพลาซึม   

ไมมี่ออร์แกแนลทีมีระบบเยือบางๆ  หุ้ม  ภายในเซลล์มีไรโบโซมขนาด

เลก็ไมมี่ระยะเอมบริโอ  บางชนิดสามารถสงัเคราะห์ด้วยแสงได้  แต่

คลอโรฟิลล์ไมไ่ด้อยู่ในคลอโรพลาสต ์การแบ่งนิวเคลียสไมซ่บัซ้อน เชน่ 

พวกเบคทีเรียตา่งๆ และสาหร่ายสีเขียวแกมนําเงิน   

 

อาณาจักรโพรทสิตา (Kingdom  Protista) 
  

สิงมีชีวิตในอาณาจกัรโปรติสตา เรียกรวม ๆ วา่ กลุม่โปรตสิต์โปรโตซวัเป็นโปรติสตเ์ซลล์เดียวทีมี

ลกัษณะคล้ายสตัว์ในตอนแรกจึงถกูจดัอยูใ่นอาณาจกัรสตัว์ เช่น อะมีบา ยกูลีนา พารามีเซียม สาหราย

หลายชนิด และราเมือก เป็นต้น 

มีลกัษณะสําคญัดงันี  

         1. เป็นเซลล์เดยีวบางชนิดเป็นเซลล์อยูเ่ดียว ๆ บางชนิดรวมกนัเป็นกลุม่(colony) มีขนาดเลก็ต้องดู

ด้วยกล้องจลุทรรศน์  

         2. ไมมี่อวยัวะหรือเนือเยือใด ๆ มีออร์กาแนลทําหน้าทีตา่ง ๆ ในเซลล์  

         3. มีเซลล์เมมเบรนเป็นกรอบของเซลล์บางชนิดมีโครงแขง็หุ้มเป็นสารพวกเซลลโูลส หรือเจลาติน  

         4. ขบัถ่ายของเสียทีเป็นของเหลว โดยคอนแทรกไทล์ แวคิวโอล นอกจากนียงัทําหน้าที ควบคมุสมดลุ

นําภายในเซลล์ด้วยจึงเรียกคอนแทรไทล์ของโปรโตซวัวา่เป็น ออสโมเรกเูลเดอร์ (osmoregulator)  

ทีมา: www.biologyexams4u.com/ 
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         5. การดํารงชีวิตมีทงัทีหากินเป็นอิสระในนําเน่า เช่น อะมีบา สงัเคราะห์ด้วยแสง สร้าง อาหารได้เอง 

เช่น ยกูลีนา เป็นปรสิต เช่น เชือไข้จบัสนั  

         6. การสืบพนัธุ์ ตามปกตจิะสืบพนัธุ์แบบไมใ่ช้เพศ คอืการแบ่งตวัจาก 1 เป็น 2 นอกจากนียงัมีการ

สืบพนัธุ์แบบมีเพศ คือการเข้าจบัคูก่นัหรือการคอนจเูกชนั 

(conjugation)  

         7. การเข้าเกราะ (encystment) พบในโปรโตซวัหลาย

ชนิด เช่นยกูลีนา จะเข้าเกราะเมือ สิงแวดล้อมไมเ่หมาะสม 

         8. รูปร่างมีหลายแบบ สว่นใหญ่เป็นรูปไข ่ยาวรี หรือ

มีรูปร่างไมแ่น่นอน  

         9. อวยัวะเคลือนทีของโปรโตซวัในแตล่ะกลุม่จะ

แตกตา่งกนั ซึงจะนํามาใช้ในการแบ่ง หมวดหมูร่ะดบัคลาส 

เช่น มีแฟลกเจลลา ซีเลีย เป็นต้น  

 

อาณาจักรฟังไจ (Kingdom  Fungi) 

 

อาณาจกัรฟังไจ หมายถึงสิงมีชีวิตพวกเหด็รา มี

ลกัษณะทวัไปคล้ายกบัพืชและโปรติสต์ ตา่งกนัตรงทีไมมี่ 

รงควตัถเุพือใช้ในการสงัเคราะห์ด้วยแสง ตวัอย่าง เช่น  

ราขนมปัง ยีสต์ ราเขียว ราดํา เหด็ตา่งๆ มีบทบาทสําคญัใน

ระบบนิเวศโดยทําหน้าทีเป็นผู้ย่อยสลายอินทรียสาร ทําให้มี

การหมนุเวียนในระบบนิเวศ เหด็ราเป็นสิงชีวิตทีเซลล์มี

นิวเคลียสหรือมีเยือหุ้มนิวเคลียสเรียกวา่ ยแูคริโอต 

(eukaryote) อาจเป็นสิงมีชีวิตทีเซลล์เดยีวหรือหลายเซลล์  

ไมมี่คลอโรฟิลล์ สงัเคราะห์อาหารเองไมไ่ด้ กินอาหารโดยสร้าง นําย่อยแล้วปลอ่ยออกมาย่อยสารอินทรีย์

จนเป็นโมเลกลุเลก็และดดูเข้าเซลล์ (saprophyte) ได้แก่ เห็ดและราชนิดตา่งๆ  

-อาจมีเซลล์เดียวเช่น ยีสต์ แตส่ว่นใหญ่เป็นพวกหลายเซลล์ 

             -พวกหลายเซลล์ ประกอบด้วยกลุม่เซลล์ทีมีลกัษณะเส้นใย เส้นใยแตล่ะเส้นเรียกวา่ ไฮฟา

(Hypha)ไฮพามกัรวมกนัเป็นกระจกุเรียกวา่ไมซีเลียม (mycelium)ไฮฟามีไรซอยด์ช่วยยึดเห็ดราให้ติดแนน่

กบัทีและบางสว่นของไฮฟาทําหน้าทีสร้างสปอร์  

 

 

ทีมา: slideplayer.com/slide/6885827/ 

ทีมา: www.pagalguy.com 
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มีลกัษณะสําคญัดงันี 

1. โครงสร้างของเซลล์เป็นเซลล์แบบยคูาริโอต มีผนงัเซลล์คล้ายพืช (มีองคป์ระกอบเป็นเซลลโูลส 

และไคทิน) แตไ่มมี่คลอโรฟิลล์ดงันนัสร้างอาหารเองไมไ่ด้ดํารงชีวิตแบบปรสิตหรือแบบภาวะมีการย่อย

สลายหรือบางชนิดอยู่ร่วมกบัสาหร่ายทีต้องพึงพา(ไลเคน)  

2. สว่นใหญ่สืบพนัธุ์โดยการสร้างสปอร์ สปอร์มีทงัทีเกิดจากการสืบพนัธุ์แบบไมอ่าศยัเพศ 

 และแบบอาศยัเพศ นอกจากนียงัมีการสืบพนัธุ์แบบอืนๆ เช่นรา ขนมปัง สืบพนัธุ์แบบอาศยัเพศโดยวิธี 

คอนจเูกชนั ยีสต์สืบพนัธุ์แบบไมอ่าศยัเพศโดยวิธีการแตกหน่อ 

 

อาณาจักรพืช (Kingdom  Plantae) 

  

พืชเป็นสิงมีชีวิตหลายเซลล์ เซลล์เป็นชนิดยแูคริโอต มีสารสีเพือการสงัเคราะห์ด้วยแสงเรียกวา่

คลอโรฟิลล์ ซงึมีหลายชนิด มีผนงัเซลล์เป็นสารเซลลโูลส สืบพนัธุ์ทงัแบบอาศยัเพศและไมอ่าศยัเพศ มีวฏั

จกัรชีวิตแบบสลบั  (alternation of generation) การจําแนกเป็นไฟลมัหรือดิวิชนัใช้ลกัษณะวฏัจกัรชีวิต

แบบสลบัทีมีระยะแกมีโทไฟต์ (gemetophyte) และสปอโรไฟต์ (sporophyte) การมีท่อลําเลียงอาหารและ

นํา มีรากและใบ และมีดอก (fower) หรือไมมี่ดอก   

มีลกัษณะสําคญัดงันี  

1. มีคลอโรฟิลล์อยู่ในคลอโรพลาสต์ จึงสร้างอาหารได้เอง  

2. หลงัจากปฏิสนธิจะมีระยะต้นออ่นก่อนเจริญเตบิโตเป็นต้นใหม ่ 

3. มีวงชีวิตแบบสลบั (alternation of generation)  

4. เป็น eukaryotic cell ทีรวมกนัเป็นเนือเยือเพือทําหน้าทีเฉพาะอย่าง 

นกัพฤกษอนกุรมวิธาน จดัจําแนกพืชออกเป็น 2 กลุม่ คือ พืชทีไมมี่ท่อ

ลําเลียง (Nonvascular plant) เป็นพืชทีมีวิวฒันาการตําสดุ และพืชมีท่อ 

ลําเลียง (Vascular plant) พืชกลุม่นีสว่นใหญ่มีราก ลําต้นและใบเจริญเติบโต มีสปอร์โรไฟต์เดน่ชดั สว่น

แกมีโตไฟต์มี ขนาดเลก็ สิงมีชีวิตในอณาจกัรนี เชน่ มอส เฟิร์น สน หญ้าถอดปล้อง ปรง และพืชดอก  

เป็นต้น 

 

อาณาจักรสัตว์ (Kingdom Animalia) 

 

 สิงมีชีวิตหลายเซลล์ ประกอบด้วยเซลล์ชนิดยแูคริโอต การจําแนกเป็นไฟลมัตา่งๆ ใช้ลกัษณะ

สําคญัคือ จํานวนชนัของเนือเยือ ช่องภายในตวั ปล้องขา ลําตวั ชนิดของท่อทางเดินอาหาร สมมาตร 

(symmetry) ของลําตวั ชนิดของระบบไหลเวียน และการพฒันาของระบบอืนๆ สามารถจดัจําแนกออกได้

ทีมา: fineartamerica.com 
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ประมาณ 30 ไฟลมั ซึงมีเกณฑ์ในการจําแนกโดยสรุป ดงันี  

 - ดจูากสมมาตรของร่างกาย (symmenttry)  

 - ดจูากชนัเนือเยือ (germ layer) ในระยะเอมบิโอ  

 - ดจูากแบบแผนการเกิดช่องวา่งระหวา่งผนงัลําตวักบัอวยัวะภายใน (coelom)  

 - ดจูากแบบแผนการเจริญของไซโกตจนเป็นตวัเตม็วยั  

 - ดคูวามซบัซ้อนของการทํางานของการทํางานของอวยัวะในร่างกาย  

สิงมีชีวิตกลุม่นีเป็นยคูาริโอตหลายเซลล์ มีการ

พฒันาเป็นเนือเยือทํางานร่วมกนัเป็นระบบอวยัวะ แตไ่ม่

สามารถสร้างอาหารโดยการสงัเคราะห์ด้วยแสงเองได้ ต้อง

อาศยัอาหารจากสิงมีชีวิตอืน ได้แก่ ฟองนํา ดอกไม้ทะเล 

พยาธิตา่งๆ ปลา ไส้เดือน แมลง สตัว์เลือยคลาน สตัว์สะเทิน

นําสะเทินบก สตัว์ปีก และสตัว์เลียงลกูด้วยนํานม เป็นต้น  

ทีมา: sites.google.com/site/222benjamas/xanacakr-


