
บทท่ี 1 
ชีวภมิูศาสตร ์

 
 
โดยทัว่ไปเชื่อกนัว่ากําเนิดของจกัรวาลคอืกําเนิดของสรรพสิง่ จกัรวาลอาจมกีําเนิด

เป็นไปตามทฤษฎี Bigbang จนทําใหเ้กดิระบบหมู่ดาวขึน้มากมาย หน่ึงในระบบหมู่ดาวที่
เกดิขึน้กค็อื ระบบสรุยิะของเรา ซึง่จากองคป์ระกอบทีพ่อเหมาะ และปจัจยัต่าง ๆ เหมาะสมทาํ
ใหเ้กดิโลกทีเ่ตม็ไปดว้ยสิง่มชีวีติ สิง่มชีวีติทีอ่ยู่บนโลกน้ีกไ็ม่ไดม้ลีกัษณะคงทีต่ลอดมา นับแต่
สิง่มชีวีติชนิดแรกเกดิขึน้บนโลก เชื่อกนัว่าบนโลกใบน้ีมกีระบวนการทีเ่รยีกว่าววิฒันาการ ซึง่
ทาํใหส้ิง่มชีวีติบนโลกเปลีย่นแปลงไปตามแต่ละช่วงเวลาทีม่ลีกัษณะภูมอิากาศและภูมปิระเทศ
ของโลกเปลีย่นแปลง 
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ชีวภมิูศาสตร ์(Biogeography) 1.  
 

ชวีภูมศิาสตร์ ในความหมายอย่างกว้าง ๆ คอื การศกึษาปรากฏการณ์ของชวีภาค 

(Biosphere) แต่ความหมายทีแ่คบลง หมายถงึ การศกึษาคุณลกัษณะทางภูมศิาสตรข์องพชื

และของสตัว ์โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในลกัษณะของการกระจาย (distribution) ซึง่จาํแนกเป็น สอง

สาขา คอื ภูมศิาสตรพ์ชื (phytogeography หรอื geography of plants) และภูมศิาสตรส์ตัว ์

(zoogeography หรอื geography of animals)  

ชีวภูมิศาสตร์ เป็นศาสตร์แขนงย่อยอย่างหน่ึงของภูมิศาสตร์ ชีวภูมิศาสตร์เป็น

การศกึษา เกี่ยวกบัการแพร่กระจายพนัธุ์ของพชืและสตัว ์การดํารงอยู่ของสงัคมพชืและสตัว ์

ถือเป็นขอ้เท็จจรงิทางภูมศิาสตร์ เพราะมนัช่วยแยกความแตกต่างระหว่าง ของต่างๆ บน

พื้นผวิโลก และปจัจยัที่เกี่ยวข้องกบัสิง่แวดล้อมรอบตัวมนุษย์ โดยสรุปการศึกษาเรื่องชีว

ภูมศิาสตรม์คีวามเกีย่วขอ้งกบัความสมัพนัธร์ะหว่างพชืและสตัวก์บัสิง่แวดลอ้มรอบตวัเราทัง้

ในดา้นกายภาพและชวีวทิยา (Robinson, 1972, p. 6) 

อย่างไรก็ดี ขอบเขตของสาขาวิชาชีวภูมิศาสตร์ก็ยงัไม่แน่ชัด บางคนอาจจํากัด

ขอบเขตการศกึษาวชิาน้ีไวท้ีก่ารศกึษาภูมศิาสตรพ์ชืและสตัว ์บางคนกข็ยายขอบเขตของวชิา

ใหร้วมไปถงึการศกึษาเรือ่งดนิและบางสว่นของวชิาภมูศิาสตรม์นุษยอ์กีดว้ย 

Dansereau (1957) ไดใ้หค้ํานิยาม “ชวีภูมศิาสตร”์ ในความหมายอย่างแคบว่า เป็น

การศกึษาแหล่งกําเนิดการแพร่กระจายพนัธุ์ การปรบัตวัและการพึง่พาอาศยักนัของพชืและ

สตัว ์แต่ในขณะเดยีวกนักไ็ดอ้ธบิายขอบเขตของหนงัสอืเกีย่วกบัชวีภูมศิาสตร ์ทีเ่ขาแต่งเอาไว้

ว่า “รวมไปถึงนิเวศวทิยา และภูมศิาสตร์ของพชืและสตัว์ การทบัซ้อนกนัหลายๆ ส่วนของ

พนัธุศาสตร์ ภูมิศาสตร์มนุษย์ มานุษยวิทยา และสังคมศาสตร์ ทัง้หลายทัง้ปวงเหล่าน้ี 

ประกอบกนัเป็นชวีภมูศิาสตร”์ ถอืเป็นคาํนิยามอยา่งกวา้งของชวีภมูศิาสตร ์

หนงัสอืเรื่อง Geography of Living Things ของ  Margaret Anderson  แอนเดอรส์นั 

(Anderson, 1951) กล่าวว่า ชวีภูมศิาสตร ์คอื การศกึษาความสมัพนัธท์างชวีภาพระหว่าง

มนุษย ์ในฐานะทีเ่ป็นสตัวก์บัสิง่แวดลอ้มทีอ่ยูร่อบ ๆ ตวัเรา ผูแ้ต่งไดศ้กึษาความเชื่อมโยงของ

ชวีภาพระหวา่งมนุษย ์กบัสิง่แวดลอ้มทางกายภาพ และเน้นอทิธพิลทางชวีภาพทัง้ทางทีด่แีละ
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ไม่ด ีที่ส่งผลกระทบต่อมนุษย ์สถานที่ที่คนดํารงชวีติ และวถิีชวีติของมนุษย ์จดัเป็นมุมมอง

ใหม ่ทีต่่างกนัจากมมุมองแบบเดมิๆ ของคนอื่น 

เพราะฉะนัน้สรุปไดว้่า ชวีภูมศิาสตร ์เป็นการศกึษาภูมศิาสตรพ์ชื ภูมศิาสตรส์ตัว ์ดนิ

และมนุษย ์ในฐานะทีเ่ป็นสตัวช์ัน้สงู ทีม่บีทบาทในโลกของสิง่มชีวีติ เน่ืองจากกจิกรรมทีม่นุษย์

กระทาํ ซึง่ก่อใหเ้กดิการเปลีย่นแปลง รบกวนและทาํลายความสมดุลของธรรมชาต ิดว้ยเหตุน้ี

จะไม่อาจตดัมนุษย์ออกจากชีวภูมิศาสตร์ได้ เพราะมนุษย์เป็นปจัจยัที่สําคญัที่สุด ในการ

ก่อใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงในทุกสถานการณ์ 

 

 

 

ภมิูศาสตรส์ตัว ์

ชีวภมิูศาสตร ์ 

Biogeography 

มนุษย ์

ภมิูศาสตรพื์ช 

ดิน 

 

 

รปูท่ี 1.1 องคป์ระกอบของการศกึษาชวีภมูศิาสตร ์
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ภมิูศาสตรพื์ช และสตัว ์2.  
 

ภูมิศาสตร์พืชและสตัว์ เป็นศาสตร์ที่ประกอบขึ้นเป็น “ชีวภูมิศาสตร์” มาแต่เดิม

ขอบเขตของการศกึษาภมูศิาสตรพ์ชื และสตัว ์มดีงัน้ี 

ภูมศิาสตรพ์ชื (phytogeography หรอื geography of plant) เป็นการศกึษาลกัษณะ

การแพรก่ระจายพนัธุข์องพชื และอทิธริะหวา่งพชืต่อสิง่แวดลอ้มของกนัและกนั เป็นศาสตรท์ีม่ ี

การศกึษากนัอย่างลกึซึ้งโดยนักชวีวทิยา จนไดม้กีารพฒันาเป็นสาขาเฉพาะ และโดยเฉพาะ

อยา่งยิง่ในดา้นนิเวศวทิยา 

ภูมศิาสตรส์ตัว ์(zoogeography หรอื geography of animals) เป็นการศกึษาเกีย่วกบั

การแพร่กระจายพนัธุข์องสตัว ์และอทิธริะหว่างสตัวต่์อสิง่แวดลอ้มของกนัและกนั เป็นศาสตร์

ทีพ่ฒันาไปไดไ้มม่าก ไมใ่ช่เพราะไมม่กีารศกึษาวจิยั แต่เป็นเพราะความซบัซอ้นของปจัจยัทีม่ี

ผลต่อสตัว์ และปฏกิริยิาที่แตกต่างกนัของสตัว์นานาชนิดต่อตวัแปรควบคุม และขอ้เทจ็จรงิ

ทีว่่าความสมัพนัธร์ะหว่างสตัวแ์ละสิง่แวดลอ้ม นัน้ไม่เกีย่วขอ้งกนัโดยตรงและไม่สามารถเหน็

ไดช้ดัเทา่กบักรณขีองการศกึษาพชืพรรณต่างๆ  ทาํใหก้ารศกึษาภูมศิาสตรส์ตัวเ์ป็นไปไดย้าก

กวา่การศกึษาภมูศิาสตรพ์ชื 

แมว้่าชวีภูมศิาสตร์ จะประกอบไปด้วยภูมศิาสตร์พชื และภูมศิาสตร์สตัว์ แต่ในทาง

ปฏบิตั ิชวีภมูศิาสตร ์เป็นศาสตรท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัโลกของพชืมากกว่าโลกของสตัว ์สว่นหน่ึงเป็น

เพราะสตัว ์(เชน่เดยีวกบัมนุษย)์ ตอ้งพึง่พาอาศยัพชืในการดาํรงชวีติ และไมไ่ดม้คีวามสมัพนัธ์

กบัสิง่แวดลอ้มรอบๆ ตวัอยา่งใกลช้ดิเหมอืนกบัพชื เพราะฉะนัน้นิเวศวทิยา ซึง่เป็นสาขาหน่ึง

ของวชิาสตัว์วทิยาจงึพฒันาไปอย่างแตกต่างกบันิเวศวทิยาพชื ซึ่งเป็นส่วนประกอบของชวี

ภูมศิาสตรอ์ย่างมาก ฉะนัน้ภูมศิาสตรพ์ชื ในความเขา้ใจของนกัภูมศิาสตรจ์งึอาจแตกต่างจาก

นักภูมศิาสตร์สตัว์ก็ได้ เช่น การแพร่กระจายพนัธุ์ที่เกี่ยวขอ้งกบัความเปลี่ยนแปลงของดนิ 

และทะเล เป็นต้น ชีวภูมิศาสตร์ จึงค่อน ข้างให้ความสําคัญกับภูมิศาสตร์พืชมากกว่า

ภมูศิาสตรส์ตัว ์(Robinson,1972,p8) 
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รปูท่ี  1.2 ความสมัพนัธข์องชวีภมูศิาสตร ์

 
นิเวศวิทยา (Ecology) และชีวภมิูศาสตร ์(Biogeography) 3.  

 

ตามรากศัพท์นิเวศวิทยา (Ecology) มาจาก “oikology” ซึ่งเกิดจากการรวมคําว่า 

Gikos และ Logos จากภาษากรกี โดย Gikos = Home (บา้น) หรอื Habitat (แหล่งทีอ่ยู่)  

สว่น Logos = Study (การศกึษา) ความหมายตามรากศพัท ์นิเวศวทิยาจงึหมายถงึ การศกึษา

ถึงความสมัพนัธ์ของสิ่งมีชีวิตที่มีต่อบ้านหรือแหล่งที่อยู่ก็คือ สิ่งแวดล้อมนัน่เอง ส่วนชีว

ภมูศิาสตร ์(Biogeography) ซึง่กค็อื นิเวศวทิยาเชงิพืน้ที ่(spatial ecology) เป็นการศกึษาการ

กระจายตวั (distribution) ของพชืและสตัว์ ความหลากหลายของรูปแบบทางพืน้ทีท่ี่มนัสรา้ง

(Biogeography) 

ภมิูศาสตรส์ตัว ์ภมิูศาสตรพื์ช  

สตัว ์(Animals) พืช (Plants) 

ชีวภมิูศาสตร ์

Geography 

ภมิูศาสตร ์
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ขึน้ และกระบวนการทางกายภาพและทางชวีวทิยา ทัง้อดตีและปจัจุบนัทีส่ง่ผลต่อการกระจาย

ตวัของพชืและสตัวบ์นพืน้โลก (Christopherson,1994, p.586) 

 
หน้าท่ีของชีวภมิูศาสตร ์4.  

 

ถ้าเรายอมรบัในขอบเขตการศึกษาของชวีภูมศิาสตร์ว่าเป็นการศึกษาเกี่ยวกบัการ

ดํารงชวีติของสิง่มชีวีติและ การอยู่ร่วมกนัและการเกี่ยวดองกนัในการดํารงชวีติของสิง่มชีวีติ

ต่างๆ เหตุผลหรอืจุดมุ่งหมายที่ทําใหน้ักภูมศิาสตร์ศกึษาเรื่องชวีภูมศิาสตร์ หน่ึงตวัอย่างที่

ตอบคําถามน้ีนัน่กค็อื นกัภูมศิาสตรศ์กึษาเรื่องชวีภูมศิาสตร ์เพื่ออธบิายและแกป้ญัหาทางชวี

ภูมศิาสตร์ ดงันัน้การเริม่ต้นกบัความเขา้ใจ จะช่วยใหเ้ราสามารถพจิารณาถึงบางส่วนของ

ปญัหาของชวีภมูศิาสตรไ์ด ้

 

ปัญหาของชีวภมิูศาสตร ์5.  
 

5.1 ปญัหาเกีย่วกบัการกระจายพนัธุ ์ไดแ้ก่  ทาํไมสตัวพ์นัธุห์น่ึงจงึอาศยัอยูใ่นถิน่ที่
อยูแ่หง่หน่ึง เชน่ 

-  ทําไมสตัวท์ีม่กีระเป๋าหน้าทอ้ง (Marsupials) ซึ่งมอียู่มากมายและหลากหลาย
ใน Australia จงึถูกจาํกดัอยูแ่ต่ในเขตนัน้ 

-  ทําไม Giant Sequoia จงึมเีฉพาะในตอนกลางของชายฝ ัง่ตะวนัตกของ
สหรฐัอเมรกิา 

-  ทําไมเต่าทะเลยกัษ์ ทีเ่คยมอียู่ทัว่ไป ปจัจุบนักลบัเหลอือยู่เพยีงบนเกาะใน
มหาสมทุรอนิเดยี และมหาสมทุรแปซฟิิก เพยีงไมก่ีเ่กาะ 

-  ทาํไมทุง่หญา้ตามธรรมชาต ิในอเมรกิาจงึไมค่อ่ยมสีตัวเ์คีย้วเอือ้งอาศยัอยู ่
-  ทาํไมปลาแซลมอน จงึขึน้มาวางไขใ่นน้ําจดืและอพยพยา้ยถิน่ ทาํไมจงึเป็นไป

ไมไ่ดท้ีจ่ะเพาะเลีย้งมนัในน่านน้ําของประเทศ Australia 
-  ทาํไมแหลมทางใตสุ้ดของ Africa จงึอุดมสมบูรณ์ไปดว้ยพนัธุพ์ชืทีห่ลากหลาย 

แต่สตัวก์ลบัไมห่ลากหลาย 
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-  ทาํไมจงึไมม่หีมขีาว (Polar bear) ใน Antarctica ในเมื่อทีน่ัน่กม็ปีจัจยัต่างๆ ที่
คลา้ยคลงึกนัอยู ่

-  ทําไมตอนใตข้องทศิใต้ของประเทศอเมรกิา ทศิตะวนัออกเฉียงเหนือของ 
Australia , เกาะ Tasmania ทางตะวนัออกเฉียงเหนือ จงึมพีชืพนัธุแ์ละสตัวเ์หมอืน ๆ กนั ทัง้
ทีถู่กแบ่งแยกจากกนัโดยมหาสมทุร 

-  ทุ่งหญา้ในเขตรอ้นชืน้ เป็นผลมาจากการปรบัตวัใหเ้ขา้กบัสภาพอากาศ หรอื
เป็นผลการกระทาํจากฝีมอืมนุษยท์ัง้หมด หรอืบางสว่น 

ทะเลทรายกาํลงัขยายตวั และปา่ไมใ้นเขตศนูยส์ตูรกาํลงัลดลงจรงิหรอืไม ่-  
 
5.2 นักชวีภูมศิาสตร์ ค้นหาว่า พชืและสตัว์ตอบสนองสิง่แวดล้อมรอบตวัเอง และ

ระหว่างกนัและกนัอยา่งไร พวกเขาสนใจปจัจยัทีแ่วดลอ้มต่างๆ เช่น อากาศ ดนิ ความสงูตํ่า
ของพืน้ดนิ พืน้น้ํา มอีทิธพิลต่อการพฒันา และการแพรก่ระจายของสิง่มชีวีติอยา่งไร 

-  เหตุการณ์ทีด่ําเนินไปในช่วงเวลาทางภูมศิาสตรใ์นอนาคตจะส่งผลกระทบต่อ
ววิฒันาการและการแพรก่ระจายพนัธุข์องพชื และของมนุษยอ์ยา่งไร 

-  อทิธพิลของการปรากฏตวั  และการแพร่กระจายของมนุษยบ์นพืน้ผวิโลก มี
ผลกระทบต่อการเคลื่อนทีข่องพชื และสตัว ์หรอืการทําลาย และการสญูพนัธุข์องพชืและสตัว์
อยา่งไร 

 

5.3 ผลที่เป็นรูปธรรมของชีวภูมิศาสตร์ การศึกษากระบวนการทางชีวภาพใน
สภาพแวดลอ้มตามธรรมชาตต่ิางๆ จะเป็นหลกัฐานทีค่่อนขา้งเชื่อถอืได ้เพื่อการตดัสนิใจของ
มนุษย์ในการใช้ที่ดิน เช่น ที่ดินน้ีเหมาะกบัการปลูกพืชหรือไม่ หรือเหมาะที่จะทิ้งไว้เป็น      
ทุ่งหญ้า จะเกดิการใชป้ระโยชน์สูงสุดจากที่ดนิที่นัน้ มากกว่าการปล่อยทิ้งไว้ใหม้พีชืพรรณ
ตามธรรมชาตขิึน้ปกคลุม เชน่ ปา่ไม ้
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การกระจายตวัของชา้งปา่ในอุทยานแหง่ชาตแิก่งกระจาน 

ทีม่า http://www.wcsthailand.org/main/hec 

 

การกระจายตวัของปา่ชายเลนในประเทศไทย 

รปูท่ี 1.3  ตวัอยา่งปญัหาของชวีภมูศิาสตร ์
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ทา้ยน้ีจงึสรุปไวว้่า นักชวีภูมศิาสตรส์นใจการปรบัใชห้ลกัการทางภูมศิาสตร ์เพื่อช่วย

ใหม้นุษยม์ชีวีติทีส่งบ มคีวามสุข อุดมสมบูรณ์ ในโลกทีก่ําลงัถูกทําลายมนุษยใ์นยุคแรกนัน้ได้

พยายามเอาชนะและควบคุมธรรมชาต ิซึง่เป็นการแทรกแซงหลกันิเวศวทิยาแทบทุกหลกั  ที่

เกี่ยวกบัการหมุนเวยีนพลงังาน ปฏสิมัพนัธ์ระหว่างชุมชน และการควบคุมประชากร แต่ใน

ทีสุ่ดมนุษยก์ไ็ดเ้ลง็เหน็ และเรยีนรูอ้นัเกดิจากการใชป้ระโยชน์หรอืการทําลายธรรมชาต ิโดย

ปราศจากการยัง้คดิ และไดเ้ริม่ฟ้ืนฟูสภาพแวดลอ้มทีส่ญูเสยีไป ความรูแ้ละความเขา้ใจในหลกั

ชวีภูมศิาสตรจ์ะช่วยใหม้นุษยส์ามารถปรบัตวัใหอ้ยู่รว่มกนักบัธรรมชาตไิดอ้ย่างสอดคลอ้ง ซึง่

ถอืเป็นความสาํคญัและคุณคา่สงูสดุของชวีภมูศิาสตร ์


