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วรรณกรรม / Literature 

 ในแต่ละระบบนิเวศมีจ านวนและชนิดของสิ่งมีชีวิตแตกต่างกนัไป ขึน้อยู่กบัปัจจยัต่าง ๆ เชน่ อณุหภมูิ ปรมิาณแสงอาทิตย ์

และปรมิาณฝน เป็นตน้ เพราะปัจจยัเหลา่นีจ้ะสง่ผลต่อการผลิตของพืช ซึ่งเป็นอาหารของสิง่มีชีวิตอ่ืน ๆ ในห่วงโซ่อาหาร 

 มนษุยไ์ม่เพียงแต่ไดร้บัประโยชนจ์ากความหลากหลายทางชีวภาพเฉพาะในเรื่องของปัจจยัสีเ่ท่านัน้ แต่ยงัรวมไปถึงการ

รกัษาสภาพแวดลอ้ม การพกัผ่อนหย่อนใจ การศกึษาวิจยั เพื่อใหไ้ดค้วามรู ้รวมถึงการสรา้งวฒันธรรมที่มกัไดร้บัอิทธิพลมาจาก

สิ่งแวดลอ้ม ประโยชนข์องความหลากหลายทางธรรมชาติที่มตี่อมนษุยป์ระมาณค่ามิได ้ถา้ความหลากหลายทางธรรมชาติมีความ

ซบัซอ้นมาก มนษุยแ์ละสิ่งมีชีวิตอ่ืน ๆ รวมทัง้มนษุยก์็จะมีความยืดหยุ่นและปรบัตวัต่อการเปลี่ยนแปลงไดม้ากขึน้ ฉะนัน้จงึเป็น

หนา้ที่ของเราทกุคนที่จะตอ้งพยายามที่จะรกัษาความหลากหลายทางธรรมชาตินีใ้หค้งอยู่ตอ่ไป 

 There are wide varieties of life in an ecosystem depending on temperature, sun, and precipitation. 

These factors affect the plants which produce the food for the other lives in the food chain.  

Not only have humans obtained numerous benefits from the biodiversity of nature in the form of four requisites, 

but they have also felt relaxing in nature including extracting knowledge from biodiversity research and 

development. As well as this, they can initiate some customs based on the environment together with 

preserving nature. Bountiful benefits from biodiversity are priceless. The biodiversity is so complicated that 

humans should be flexible and adaptable to the changes. Hence, it is our duty to conserve the biodiversity 

system. 

       

 



เหตผุล / Reason 

ผมเป็นคนที่สนใจในวิชาวิทยาศาสตรอ์ยู่แลว้ โดยเฉพาะทางดา้นพืชและความหลากหลายทางชีวภาพ ในการอ่านหนงัสือ

เลม่นีเ้ป็นการไดเ้ขา้ใจในพืชชนิดต่าง ๆ ที่มีสว่นเก่ียวขอ้ง สมัพนัธก์บัคน สตัว ์และสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ที่ต่างตอ้งพึ่งพาอาศยักัน เพราะใน

โลกของเราการพึ่งพา การอยู่รว่มกนัจะท าใหโ้ลกของเราน่าอยู่ มีห่วงโซ่อาหาร ความอดุมสมบรูณข์อง ดิน ปุ๋ ย อากาศที่บรสิทุธิ์

ถ่ายทอดใหแ้ก่กนั ความงามของธรรมชาติ แสงแดดที่สอ่งมายงัโลก สายน า้ เมฆฝน ลม และ ฤดกูาลต่าง ๆ จนเกิดเป็นการอยู่

รว่มกนัของสิ่งมีชีวิตมีคน ชมุชน เป็นบา้น เป็นการเพาะปลูก มีวฒันธรรมที่ดีงามทัง้ความเป็นอยู่ การกิน การปลกูสรา้งที่พกัอาศยั 

การนุ่งห่ม การตกแต่ง ประดบัประดาใหเ้กิดความงดงาม การเลีย้งสตัว ์แลว้ก็การเป็นแบบอย่าง จนมาสูก่ารสืบทอด การอนรุกัษ ์

หวงแหนรกัษา จนบางทอ้งถิ่นกลายเป็นความเชื่อความศรทัธารว่มกนัของชมุชน ซึ่งถือเป็นความประทบัใจ และเห็นถึงความงดงาม

ในทางหลากหลายนี ้

I’m actually interested in science subject especially plants and biodiversity. This book helped me to 

understand the relationship between living things that have to depend on each other. This relationship has 

presented in the form of a food chain that revolves around the abundance of soil, and fresh air.  

The immaculate nature influences the living things dwelling together in some way. This creates community, 

habitats, cultivation, livestock, fine customs, dining styles, clothing, and decoration. Finally, these heritages will 

be continued and preserved to be the belief and faith of the community. All in all, the captivating biodiversity is 

so impressive to me. 


