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                                                     ระบบนิเวศ 

ความหมายของระบบนิเวศ 

ระบบนิเวศ (Ecosystem) เป็นโครงสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างสิ8งมีชีวิตต่าง ๆ กบับริเวณแวดลอ้มที8

สิ8งมีชีวิตเหล่านีDดาํรงชีวิตอยู่ เป็นหน่วยความสัมพนัธ์ของกลุ่มสิ8งมีชีวิตในแหล่งที8อยู่โดยกลุ่มสิ8งมีชีวิตจะมี

ความสัมพนัธ์กบัสิ8งไม่มีชีวติที8เป็นสภาพแวดลอ้มที8อาศยัอยู่ และสัมพนัธ์ซึ8งกนัและกนัเอง ทาํให้เกิดการ

หมุนเวียนสารและการถ่ายทอดพลงังาน 

องค์ประกอบของระบบนิเวศ 

 ระบบนิเวศจะประกอบดว้ยองคป์ระกอบพืDนฐาน 2 อย่าง คือ 

1. องคป์ระกอบที8ไม่มีชีวิต  (Abiotic component) แบ่งไดเ้ป็น 3 ประเภท คือ 

1.1 อินทรียสาร เช่น คาร์บอนไดออกไซด์ นํDา และออกซิเจน เป็นตน้ 

1.2 อินทรียสาร   เช่น   โปรตีน  คาร์โบไฮเดรต  ไขมนั   และวิตามิน   เป็นตน้ 

1.3 สภาพแวดลอ้มทางกายภาพ เช่น แสง อุณหภูมิ ความเป็นกรด - ด่าง ความเค็ม และความชืDน เป็นตน้ 

2. องคป์ระกอบที8มีชีวิต (Biotic component) แบ่งไดเ้ป็น 

2.1 ผูผ้ลิต (producer) คือ พวกที8สามารถนําเอาพลงังานจากแสงอาทิตยม์าสังเคราะห์ อาหารขึDนไดเ้อง 

จากแร่ธาตุและสารที8มีอยู่ตามธรรมชาติ ได้แก่ พืชสีเขียว แพลงค์ตอนพืช และแบคทีเรียบางชนิด 

ผูผ้ลิตนีD มีความสําคญัมาก เพราะเป็นส่วนเริ8มตน้และเชื8อมต่อระหว่างส่วนประกอบที8ไม่มีชีวิตกับ

ส่วนที8มีชีวิตอื8น ๆ ในระบบนิเวศ 

2.2 ผูบ้ริโภค (consumer) คือ พวกที8ไดร้ับอาหารจากการกินสิ8งที8มีชีวิตอื8นๆ  อีกทอดหนึ8ง   โดยเปลี8ยน

สารอาหารจากผูผ้ลิตให้เป็นสารที8จาํเป็นต่อการดาํรงชีวตของผูบ้ริโภค    ได้แก่   พวกสัตว์ต่าง ๆ 

สามารถแบ่งตามเกณฑต์่างไดด้งันีD  

การแบ่งโดยใชล้าํดบัการกินเป็นเกณฑ ์ไดแ้ก ่

- ผูบ้ริโภคปฐมภูมิ (primary consumer) หรือ ผู ้บริโภคอันดับที8 1 เป็นสิ8งมีชีวิตที8กินพืชเป็น

อาหาร เช่น กระต่าย ววั ควาย และปลาที8กินพืชเล็กๆ ฯลฯ 

- ผูบ้ริโภคทุติยภูมิ (secondary consumer) หรือ ผูบ้ริโภคอนัดับที8 2 เป็นสัตว์ที8ได้รับอาหารจาก

การกินสัตวก์ินพืชเป็นอาหาร เช่น เสือ สุนขัจิDงจอก ปลากินเนืDอ ฯลฯ 

- ผูบ้ริโภคตติยภูมิ (tertiary consumer) หรือ ผูบ้ริโภคอนัดบัที8 3 เป็นพวกที8กินทัDงสัตวก์ินพืช และ

สัตวก์ินสัตว ์

ถา้มีผูบ้ริโภคกินผูบ้ริโภคอนัดบัที8 3 ก็จดัเป็นผูบ้ริโภคลาํดบัที8 4 หรือผูบ้ริโภคขัDนจตุรภมิู 

(Quaternary consumer) 

สิ8งมีชีวิตที8อยู่ในระดบัขัDนการกินสูงสุด ซึ8งหมายถึงสัตวที์ไม่ถูกกินโดยสัตวอื์8น ๆ ต่อไป เป็นสัตวที์8

อยู่ในอนัดบัสุดทา้ยของการกินเป็นอาหาร เช่น มนุษย ์
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การแบ่งโดยใชอ้าหารที8กนิเป็นเกณฑ ์ไดแ้ก ่

- สิ8งมีชีวิตทีกินพืชเป็นอาหาร (Herbivore) เช่น กระต่าย ววั ควาย และปลาที8กินพืชเล็ก ๆ ฯลฯ 

พวกนีDจะมีฟันบดที8แข็งแรงและมีไส้ติ8งยาวกว่าสัตวพ์วกอื8น 

- ผูบ้ริโภคที8ไดร้ับอาหารจากการกินเนืDอสัตวที์8กนิพืชเป็นอาหาร (Carnivore) เช่น เสือ สุนขั

จิDงจอก ปลากนิเนืDอ ฯลฯ 

- ผูบ้ริโภคที8กินทัDงสัตวก์ินพืช และสัตวก์ินสัตว ์ (Omnivore) เช่น คนซึ8งมีฟันเขีDยวและฟันบดไม่

แหลมคม 

- สิ8งมีชีวิตอีกกลุ่มหนึ8งที8กินซากสัตว ์(Scavenger) เช่น แร้งกินซากสัตวที์8ตายแลว้ หนอนกินซาก

หมาเน่า เป็นตน้ 

สําหรับผูบ้ริโภคที8กินสัตวไ์ม่จดัเป็นพวกกินซาก เพราะผูบ้ริโภคกลุ่มนีDจะล่าสิ8งมีชีวิตอื8นที8เป็น ๆ 

ฆ่าแลว้กินทนัที เช่น สิงโต เสือ ฯลฯ และยงัมีผูบ้ริโภคที8กินเศษอินทรียสาร (Detritivore) เช่น ไส้เดือนดนิ 

กิDงกือ ปลวก มอด ไรดิน (Soil mites) บางชนิดที8จะย่อยเศษเนืDอหนงัของสิ8งมีชีวิตให้เล็กลง เพื8อให้ผูย้่อย

อินทรียสารทาํหนา้ที8ย่อยสลายต่อไป 

2.3 ผูย้่อยสลาย (decomposer) ทาํหนา้ที8สลายซากสิ8งมีชีวิตและพวกเศษอินทรียต์่างๆ โดยการผลิต

เอนไซมอ์อกมาย่อยสลายแร่ธาตุต่าง ๆ ในส่วนประกอบของสิ8งที8มีชีวิตให้เป็นสารโมเลกุลเล็กแลว้

จึงดูดซึมไปใชเ้ป็นสารอาหารบางส่วน ส่วนที8เหลือปลดปล่อยออกไปสู่ระบบนิเวศ ซึ8งผูผ้ลิตจะ

สามารถเอาไปใชต้่อไป จึงนบัว่าผูย้่อยสลายเป็นส่วนสําคญัที8ทาํให้สารอาหารสามารถหมุนเวียน

เป็นวฏัจกัรได ้  ผูย้่อยสลาย  ไดแ้ก่  รา  และแบคที8เรียต่าง ๆ 

ระดับความสัมพันธ์ (การอยู่ร่วมกัน) ของสิ;งมีชีวิต มี 3 ระดบั คือ 

1. ระดบัประชากร (Population) หมายถึง การอยู่ร่วมกนัเป็นกลุ่มของสิ8งมีชีวิตชนิดเดียวกนัในสถานที8

ใดสถานที8หนึ8 ง เช่น ประชากรของผึDงในรังผึDง ประชากรของสาหร่ายสีเขียวแกมนํD าเงินในบ่อนํD า 

ประชากรของปลาหางนกยูงในโอ่งนํDา 

2. ระดับกลุ่มสิ8งมีชีวิต (Community) หมายถึง การอยู่ร่วมกันของสิ8งมีชีวิตหลาย ๆ ชนิดที8อาศยัอยู่ใน

บริเวณหนึ8ง เช่น กลุ่มสิ8งมีชีวิตในทุ่งนา กลุ่มสิ8งมีชีวิตในบ่อนํDา กลุ่มสิ8งมีชีวิตใตข้อนไม ้

3. ระดับระบบนิเวศ (Ecosystem) เป็นการอยู่ร่วมกันซึ8 งมีความหมายกวา้งขึDน หมายถึง ระบบที8รวม

ความสัมพนัธ์ของกลุ่มสิ8งมีชีวิตหลาย ๆ กลุ่ม หลาย ๆ ชนิด และความสัมพนัธ์กบัสิ8งแวดลอ้มที8ไม่มี

ชีวิตในบริเวณหนึ8 ง ทาํให้เกิดการหมุนเวียนสารและพลงังานเป็นวฏัจกัร เช่น ระบบนิเวศทุ่งนา 

ระบบนิเวศในสระนํDา ระบบนิเวศในทุ่งหญา้ 

ชีวภูมิภาค (Biomes) หมายถึง บริเวณหรือสถานที8ใดสถานที8หนึ8งที8ประกอบด้วยระบบนิเวศหลายๆ 

ระบบนิเวศมาสัมพนัธ์กนั เช่น ทุ่งหญา้ชายป่าดงดิบ เกาะปะการังริมฝั8งทะเล ป่าชายเลน 

โลกของสิ8งมีชีวิต (Biosphere) หมายถึง ชีวภุมิภาคหลาย ๆ แบบที8มาประกอบเขา้เป็นระบบเดียวกัน 

ซึ8งรวมความสัมพนัธ์ของสิ8งมีชีวิตทุก ๆ ชนิดในโลก (ถือเป็นระบบนิเวศที8ใหญ่ที8สุด) 
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ประเภทของระบบนิเวศ 

 เนื8องจากพืDนส่วนต่าง ๆ  ของโลกมีลกัษณะภูมิอากาศแตกตา่งกนั ตามตาํแหน่งที8ตัDงของพืDนที8บนเส้น

ละติจูด   รวมทัDงมีความแตกต่างของลกัษณะภูมิประเทศ   และสภาพแวดลอ้มจึงทาํให้สิ8งมีชีวิตที8พบบนโลก

มีความหลากหลาย   มีความสัมพนัธ์ที8ซับซ้อน  เกิดเป็นระบบนิเวศมากมายหลายระบบ  ทัDงระบบนิเวศที8มี

ขนาดเล็ก  จนถึงระบบที8มีขนาดใหญ่  ระบบนิเวศแต่ละระบบจะมีความสลบัซับซ้อนและสัมพนัธ์กับระบบ

นิเวศอื8น  จนบางครัD งไม่สามารถแบ่งขอบเขตของระบบนิเวศนัDนๆได้   ก่อให้เกิดความยุ่งยากในการศึกษา  

เพื8อง่ายต่อการศึกษาความสัมพนัธ์ของระบบนิเวศระบบใดระบบหนึ8ง    จึงมีการแบ่งประเภทระบบนิเวศใน

โลกออกเป็น  2 ระบบใหญ่ ๆ คือ 

1. ระบบนิเวศภาคพืDนดิน 

ประกอบไปด้วยสิ8งมีชีวิตทัDงหลายที8อาศยัอยู่บนบก   ซึ8 งรวมถึงสัตว์ปีก  และสัตว์ครึ8 งบกครึ8 งนํD าต่างๆและ

สิ8งไม่มีชีวิต   เช่น  อากาศ   ดิน  แร่ธาตุ  โดยมีปัจจยัที8กาํหนดความหลากหลายของระบบ   คือ  อุณหภูมิ   

ความชืDน   และลกัษณะของดิน   ระบบนิเวศภาคพืDนดินนีD   ยงัสามารถแบ่งออกเป็นระบบย่อยๆได้อีกหลาย

ระบบด้วยกัน   ในการแบ่งแยกย่อยนัDนจะใชก้ารพิจารณาตามลกัษณะชุมชนของพืชที8มีโครงสร้างคลา้ยกัน   

ดงัตวัอย่าง ระบบนิเวศแบบป่าร้อนชืDน   ระบบนิเวศแบบทุ่งหญา้เขตอบอุ่น 

2. ระบบนิเวศภาคพืDนนํDา 
ความหลากหลายของระบบนิเวศภาคพืDนนํDาจะถูกกาํหนดดว้ยปัจจยัของปริมาณ     ออกซิเจน  อุณหภูมิ  

และปริมาณแสงอาทิตยที์8สามารถส่องผ่าน  กล่าวคือ  ปริมาณแสงอาทิตยที์8ส่องผ่านผิวนํDาทาํให้อุณหภูมิของ

นํD าแตกต่างกันตามระดับความลึก   ที8ความลึกมากกว่า  30  เมตร    อุณหภูมิของนํD าจะตํ8ากว่าที8ระยะ  30  

เมตรขึDนไป   เนื8องจากแสงอาทิตยส่์องลงไปไม่ถึงที8ระดบัความลึกดังกล่าว  ความแตกต่างของอุณหภูมินีD มี

ผลต่อปริมาณการละลายของออกซิเจนในนํD า  โดยที8บริเวณผิวนํD าซึ8 งได้รับแสงอาทิตยม์ากที8สุด   อุณหภูมิ

ของนํD าสูงกว่าบริเวณอื8นๆ  และออกซิเจนละลายสูงกว่าชัDนนํDาที8ระดับความลึกลงไป   เนื8องจากแพลงก์ตอน

พืชที8อยู่บนผิวนํD าสามารถสงเคราะห์แสง  ทําให้เกิดผลพลอยได้  ก็คือ ออกซิเจน   ประกอบกับผิวนํD าได้

สัมผสักบัอากาศโดยตรง 

สิ8งมีชีวิตที8อาศยัอยู่ในแหล่งนํDาจะมีความแตกต่างกนั  คือ  สิ8งมีชีวิตที8อาศยัอยู่ที8บริเวณผิวนํDา   ไดแ้ก่   

กุง้   ปลาชนิดต่างๆ  ส่วนที8ระดบัความลึกลงไปซึ8 งมีอุณหภูมิตํ8าและปริมาณออกซิเจนละลายอยู่น้อย   จะมี

สิ8งมีชีวิตอาศัยอยู่น้อยกว่า  และมักจะเป็นกลุ่มเดียวกับพวกที8อาศัยอยู่ในเขตนํD าลึก  เช่น   หอยสองฝา  

แบคทีเรีย  รา  เป็นตน้   ตวัอย่างของระบบนิเวศประเภทนีD   ไดแ้ก่  ระบบนิเวศนํD าจืด   ระบบนิเวศนํD ากร่อย   

ระบบนิเวศนํDาทะเล 

เมื8อพิจารณาถึงองคป์ระกอบของระบบนิเวศแลว้ จะเห็นไดว้่าขนาดของระบบนิเวศอาจจะแตกต่าง

กนัออกไปได้ ตัDงแต่ขนาดเล็ก เช่น แอ่งนํD าขงัชั8วคราวซึ8 งมีสิ8งมีชีวิตต่าง ๆ อยู่ หรือการเพาะเลีDยงในภาชนะ

เล็ก ๆ ในห้องปฏิบตัิการไปจนกระทั8งถึงป่าใหญ่ ทะเลสาบ หรือ แหล่งนํD าใหญ่ ทัDงนีD ไม่ว่าระบบนัDนจะมี
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ขนาดเท่าใดก็ถือว่าเป็นระบบนิเวศทัDงสิDน อย่างไรก็ตามเมื8อพิจารณาระบบนิเวศในแง่ของการถ่ายทอด

พลงังาน และสารอาหารจากระดบัหนึ8งไปยงัอีกระดบัหนึ8ง เราอาจแบ่งระบบนิเวศออกไดเ้ป็น 3 ประเภท คือ 

ระบบนิเวศอิสระ (Isolated ecosystem) หมายถึง ระบบนิเวศที8ไม่มีการถ่ายทอดสารอาหาร และ

พลงังานในระบบนิเวศ กบัสิ8งแวดลอ้มภายนอก ระบบนิเวศประเภทนีD  ไม่ปรากฏในธรรมชาติ จึงเป็นเพียง

ระบบนิเวศตามทฤษฎีเท่านัDน 

ระบบนิเวศปิด (Closed ecosystem) เป็นระบบนิเวศที8มีการถ่ายเทพลังงาน แต่ไม่มีการถ่ายเท   

สารอาหารระหว่างภายในและภายนอกระบบนิเวศ ระบบนิเวศชนิดนีD เป็นระบบนิเวศที8มนุษยส์ร้างขึDนไม่

ปรากฏในธรรมชาติ เช่นระบบนิเวศของอ่างเลีDยงปลา 

ระบบนิเวศเปิด (Opened ecosystem) เป็นระบบนิเวศที8มีการถ่ายเทพลงังาน และสารอาหารภายใน

และภายนอกระบบนิเวศ ระบบนิเวศแบบนีDพบไดใ้นธรรมชาติทั8วไป 
 

ความสัมพันธ์ในระบบนิเวศ 

ระดับความสัมพันธ์ (การอยู่ร่วมกัน) ของสิ;งมีชีวิต มี 3 ระดบั คือ 

1. ระดับประชากร (population) หมายถึง การอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มของสิ8 งมีชีวิตชนิดเดียวกันใน

สถานที8ใดสถานที8หนึ8ง เช่น ประชากรของผึDงในรังหนึ8ง ประชากรของสาหร่ายสีเขียวแกมนํDาเงินใน

บ่อนํDา ประชากรของปลาหางนกยูงในโอ่งนํDา 

2. ระดับกลุ่มสิ;งมีชีวิต (community) หมายถึง การอยู่ร่วมกนัของสิ8งมีชีวิตหลาย ๆ ชนิดที8อาศยัอยู่ใน

บริเวณหนึ8ง เช่น กลุ่มสิ8งมีชีวิตในทุ่งนา กลุ่มสิ8งมีชีวิตในบ่อนํDา กลุ่มสิ8งมีชีวิตใตข้อนไม ้

3. ระดับระบบนิเวศ (ecosystem) เป็นการอยู่ร่วมกันซึ8 งมีความหมายกวา้งขึDน หมายถึง ระบบที8รวม

ความสัมพนัธ์ของกลุ่มสิ8งมีชีวิตหลาย ๆ กลุ่ม หลาย ๆ ชนิด และความสัมพนัธ์กบัสิ8งแวดลอ้มที8ไม่มี

ชีวิตในบริเวณหนึ8ง ทาํให้เกิดการหมุนเวียนสสาร และพลงังานเป็นวฏัจกัร เช่น ระบบนิเวศในทุ่งนา 

ระบบนิเวศในสระนํDา ระบบนิเวศในทุ่งหญา้ 

ชีวภูมิภาค (biomes) หมายถึง บริเวณหรือสถานที8ใดสถานที8หนึ8 ง ที8ประกอบด้วยระบบนิเวศหลาย ๆ 

ระบบนิเวศมาสัมพนัธ์กนั เช่น ทุ่งหญา้ชายป่าดงดิบ เกาะปะการังริมฝั8งทะเล ป่าชายเลน 

โลกของสิ;งมีชีวิต (biosphere) หมายถึง ชีวภูมิภาคหลาย ๆ แบบที8มาประกอบกันเขา้เป็นระบบเดียวกัน 

ซึ8งรวมความสัมพนัธ์ของสิ8งมีชีวิตทุก ๆ ชนิดในโลก (ถือเป็นระบบนิเวศที8ใหญ่ที8สุด) 

ประเภทของระบบนิเวศ 

 เนื8องจากพืDนส่วนต่าง ๆ ของโลกมีลกัษณะภูมิอากาศแตกต่างกนัตามตาํแหน่งที8ตัDงของพืDนที8บนเส้น

ละติจูด   รวมทัDงมีความแตกต่างของลกัษณะภูมิประเทศ   และสภาพแวดลอ้มจึงทาํให้สิ8งมีชีวิตที8พบบนโลก

มีความหลากหลาย   มีความสัมพนัธ์ที8ซับซ้อน  เกิดเป็นระบบนิเวศมากมายหลายระบบ  ทัDงระบบนิเวศที8มี

ขนาดเล็ก  จนถึงระบบที8มีขนาดใหญ่  ระบบนิเวศแต่ละระบบจะมีความสลบัซับซ้อนและสัมพนัธ์กับระบบ

นิเวศอื8น  จนบางครัD งไม่สามารถแบ่งขอบเขตของระบบนิเวศนัDนๆได้   ก่อให้เกิดความยุ่งยากในการศึกษา  
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เพื8อง่ายต่อการศึกษาความสัมพนัธ์ของระบบนิเวศระบบใดระบบหนึ8ง    จึงมีการแบ่งประเภทระบบนิเวศใน

โลกออกเป็น  2 ระบบใหญ่ ๆ คือ ระบบนิเวศภาคพืDนดิน และระบบนิเวศภาคพืDนนํDา 

1. ระบบนิเวศภาคพืFนดนิ  

ประกอบไปด้วยสิ8งมีชีวิตทัDงหลายที8อาศัยอยู่บนบก   ซึ8 งรวมถึงสัตว์ปีก  และสัตว์ครึ8 งบกครึ8 งนํD า

ต่างๆและสิ8งไม่มีชีวิต   เช่น  อากาศ   ดิน  แร่ธาตุ  โดยมีปัจจยัที8กําหนดความหลากหลายของระบบ   คือ  

อุณหภูมิ   ความชืDน   และลกัษณะของดิน   ระบบนิเวศภาคพืDนดินนีD   ยงัสามารถแบ่งออกเป็นระบบย่อยๆได้

อีกหลายระบบดว้ยกนั   ในการแบ่งแยกย่อยนัDนจะใชก้ารพิจารณาตามลกัษณะชุมชนของพืชที8มีโครงสร้าง

คลา้ยกนั   ดงัตวัอย่าง ระบบนิเวศแบบป่าร้อนชืDน   ระบบนิเวศแบบทุ่งหญา้เขตอบอุ่น 

2. ระบบนิเวศภาคพืFนนํFา 
ความหลากหลายของระบบนิเวศภาคพืDนนํD าจะถูกกําหนดด้วยปัจจยัของปริมาณ     ออกซิเจน  

อุณหภูมิ  และปริมาณแสงอาทิตยที์8สามารถส่องผ่าน  กล่าวคือ  ปริมาณแสงอาทิตยที์8ส่องผ่านผิวนํD าทาํให้

อุณหภูมิของนํD าแตกต่างกันตามระดบัความลึก   ที8ความลึกมากกว่า  30  เมตร    อุณหภูมิของนํD าจะตํ8ากว่าที8

ระยะ  30  เมตรขึDนไป   เนื8องจากแสงอาทิตยส่์องลงไปไม่ถึงที8ระดับความลึกดังกล่าว  ความแตกต่างของ

อุณหภูมินีD มีผลต่อปริมาณการละลายของออกซิเจนในนํD า  โดยที8บริเวณผิวนํDาซึ8งได้รับแสงอาทิตยม์ากที8สุด   

อุณหภูมิของนํD าสูงกว่าบริเวณอื8นๆ  และออกซิเจนละลายสูงกว่าชัDนนํD าที8ระดับความลึกลงไป   เนื8องจาก

แพลงก์ตอนพืชที8อยู่บนผิวนํDาสามารถสงเคราะห์แสง  ทาํให้เกิดผลพลอยได้  ก็คือ ออกซิเจน   ประกอบกับ

ผิวนํDาไดสั้มผสักบัอากาศโดยตรง 

สิ8งมีชีวิตที8อาศยัอยู่ในแหล่งนํDาจะมีความแตกต่างกนั  คือ  สิ8งมีชีวิตที8อาศยัอยู่ที8บริเวณผิวนํDา   ไดแ้ก่   

กุง้   ปลาชนิดต่างๆ  ส่วนที8ระดบัความลึกลงไปซึ8 งมีอุณหภูมิตํ8าและปริมาณออกซิเจนละลายอยู่น้อย   จะมี

สิ8งมีชีวิตอาศัยอยู่น้อยกว่า  และมักจะเป็นกลุ่มเดียวกับพวกที8อาศัยอยู่ในเขตนํD าลึก  เช่น   หอยสองฝา  

แบคทีเรีย  รา  เป็นตน้   ตวัอย่างของระบบนิเวศประเภทนีD   ไดแ้ก่  ระบบนิเวศนํD าจืด   ระบบนิเวศนํD ากร่อย   

ระบบนิเวศนํDาทะเล 
 

ความสัมพันธ์ในระบบนิเวศ 

1. ความสัมพันธ์ระหว่างสิ;งมีชีวิตกับสิ;งแวดล้อมทางกายภาพ 

การดาํรงชีวิตของสิ8งมีชีวิตจะเป็นไปไดอ้ย่างปกติ  ตอ้งอาศยั  อาหาร  และสภาพแวดลอ้มอื8นๆที8

เหมาะสม  เช่น  แสงสว่าง อุณหภูมิ ความชืDน กระแสลม กระแสนํDา แร่ธาตุ ลว้นเป็นสภาพแวดลอ้มทาง

กายภาพที8มีอิทธิพลต่อ ชนิด จาํนวน การกระจาย และการดาํรงชีพของสิ8งมีชีวิต 

แสง 

ดวงอาทิตยเ์ป็นแหล่งพลงังานของโลกของสิ8งมีชีวิต  พืชและสิ8งมีชีวิตที8มีคลอโรฟีลลเ์ป็นกลุ่มสิ8ง

ชีวิต ที8รับพลงังานแสงจากดวงอาทิตยม์าใชใ้นกระบวนการสังเคราะห์ดว้ยแสงเป็นการเก็บพลงังานไวใ้น

โมเลกุลของอาหารสําหรับใชใ้นการดาํรงชีวิตของพืชเองและเป็นอาหารของสัตวต์่อไป  ตามลาํดบั    แหล่ง
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ที8อยู่แต่ละแห่งจะมีปริมาณแสงแตกต่างกนัไป ทาํให้สิ8งมีชีวิตที8อาศยัอยู่แต่ละบริเวณแตกต่างกนัดว้ย เช่น 

เราจะพบกลุ่มพืชหนาแน่นในบริเวณที8มีแสงส่องถึง แต่บริเวณใตต้น้ไมใ้หญ่ที8แผ่กิ8งกา้นกวา้งมกัจะไม่พบ

พืชชนิดอื8นมากนกั พืชแต่ละชนิดยงัมีความตอ้งการแสงในปริมาณแตกต่างกนั บางพวกตอ้งการแสงมาก 

เช่น ขา้ว ออ้ย ขา้วโพด ในขณะที8พืชบางกลุ่ม เช่น กลว้ยไม ้เจริญดีในที8ที8มีแสงรําไร หรือมีแสงนอ้ย 

สําหรับสิ8งมีชีวิตที8อาศยัอยู่ในนํDา ส่วนใหญ่จะกระจายอยู่บริเวณผิวนํDาและในระดบัที8ไม่ลึกมากมี

แสงส่องถึง โดยเฉพาะพวกพืชนํDา สาหร่ายและสิ8งมีชีวิตขนาดเล็กพวกแพลงตอนพืช แพลงตอนสัตว ์แตก่็มี

สัตวที์8อาศยัอยู่ในบริเวณที8นํDามีความลึกมาก ซึ8งจะมีโครงสร้างเป็นแหล่งกาํเนิดแสงในตวัเอง หรือมีลวดลาย

เด่นชดัตามลาํตวั      แสงยงัมีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการออกหากินของสัตวต์่างๆ สัตวส่์วนใหญ่จะออก

หากินเวลากลางวนั แต่กมี็สัตวอี์กหลายชนิดที8ออกหากินเวลากลางคืน เช่น คา้งคาว นกฮูก เป็นตน้ 

อุณหภูมิ 

สิ8งมีชีวิตแต่ละชนิดดาํรงชีวิตอยู่ไดใ้นอุณหภูมิประมาณ 10 - 30 องศาเซลเซียส ในที8ที8มีอุณหภูมิสูง

มากหรือตํ8ามากจะมีสิ8งมีชีวิตอาศยัอยู่นอ้ยทัDงชนิดและจาํนวน หรืออาจไม่มีสิ8งมีชีวิตอยู่ไดเ้ลย เช่น แถบขัDว

โลก และบริเวณทะเลทราย ในแหล่งนํDาอุณหภูมิไม่ค่อยเปลี8ยนแปลงมากนกั ถึงแมใ้นเขตอบอุ่นและเขต

หนาวแถบอาร์กตกิ ที8ปกคลุมดว้ยนํDาแข็ง นํDาก็ไม่ไดเ้ป็นนํDาแข็งไปหมด นํDาที8อยู่ดา้นล่างก็ยงัคงเป็นที8อยู่อาศยั

ของสิ8งมีชีวิตบางชนิดได ้อุณหภูมิบนพืDนดนิจะมีความแปรปรวนมากกว่าในนํDา แต่สิ8งมีชีวิตก็มีการปรับตวั 

เช่น ในบางฤดูกาลมีสัตวแ์ละพืชหลายชนิดตอ้งพกัตวัหรือจาํศีล เพื8อหลีกเลี8ยงการเปลี8ยนแปลงดงักล่าว สัตว์

บางประเภทอพยพไปสู่ถิ8นใหม่ที8มีอุณหภูมิเหมาะสมเป็นการชั8งคราวในบางฤดู เช่น นกนางแอ่นบา้นอพยพ

จากประเทศจนี มาหากนิในประเทศไทยในช่วงฤดูหนาว และอาจจะเลยไปถึงมาเลเซียในเดือนกนัยายนทุกปี 

สิ8งมีชีวิตจะมีรูปร่างลกัษณะหรือสีที8สัมพนัธ์กบัอุณหภูมิของแหล่งที8อยู่เฉพาะแตกต่างกนัไปดว้ย 

เช่น สุนขัในประเทศที8มีอากาศหนาว จะเป็นพนัธ์ุที8มีขนยาวปุกปุย แต่ในแถบร้อนจะเป็นพนัธ์ุขนเกรียน 

ตน้ไมเ้มืองหนาวก็มีความเฉพาะ เช่น ป่าสน จะอยู่ในเขตหนาวแตกต่างจากพืชในป่าดิบชืDนในเขตร้อน 

ความชืFน 

ความชืDนในบรรยากาศจะแตกต่างกนัไปตามแต่ละภูมิภาคของโลกและยงัเปลี8ยนแปลงไปตาม

ฤดูกาล ความชืDนมีผลต่อการระเหยของนํDาออกจากร่างกายของสิ8งมีชีวิต ทาํให้จาํกดัการกระจายและชนิด

ของสิ8งมีชีวิตในแหล่งที8อยู่ดว้ย ในเขตร้อนจะมีความชืDนสูง เนื8องจากมีฝนตกชุกและสมํ8าเสมอ และมีความ

อุดมสมบูรณ ์จึงมีความหลากหลายของชนิดและปริมาณของสิ8งมีชีวิตมากกว่าในเขตอบอุ่นหรือเขตหนาว 

1.1 ความสัมพันธ์ระหว่างสิ;งมีชีวิตที;อยู่ร่วมกัน 

กลุ่มสิ8งมีชีวิตที8อาศยัอยู่ร่วมกนัในระบบนิเวศ ย่อมจะมีความสัมพนัธ์เกี8ยวขอ้งกนัในลกัษณะใดลกัษณะหนึ8ง 

+ ไดป้ระโยชน์หรือสภาพการณ์ที8ก่อให้เกิดผลด ี

- เสียประโยชน์ให้อีกฝ่ายหนึ8ง 
0 ไม่ไดป้ระโยชน์ แต่ก็ไม่เสียประโยชน ์
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§ ภาวะพึ;งพา ( Mutualism = +,+ ) 

เป็นความสัมพนัธ์ที8สิ8งมีชีวิต 2 ชนิดจาํเป็นตอ้งอาศยัอยู่ร่วมกนั ถา้แยกจากกนัจะไม่สามารถดาํรงชีวติอยู่ได ้

ตัวอย่าง 

 

ไลเคน (Lichen) 

เป็นการดาํรงชีวิตร่วมกนัของรากบัสาหร่าย 

สาหร่ายสร้างอาหารโดยการสังเคราะห์ดว้ยแสง แต่

ราสร้างอาหารเองไมได ้ตอ้งอาศยัอาหารที8สาหร่าย

สร้างขึDน ขณะเดียวกนัสาหร่ายก็ไดค้วามชืDนและแร่

ธาตุจากรา 

 

แบคทีเรียไรโซเบียมในปมรากพืชตระกูลถั;ว 

ทาํหนา้ที8ตรึงแก๊สไนโตรเจนในอากาศให้เป็นปุ๋ย

หรือแร่ธาตุแก่รากถั8วขณะเดยีวกนัมนัก็ไดที้8อยู่

อาศยัและอาหาร จากตน้ถั8ว 

 โปรโตซัวในลําไส้ปลวก 

ปลวกไม่มีนํDาย่อยสําหรับย่อยเซลลูโลสในเนืDอไม ้

โปรโตซัวช่วยในการย่อย จนทาํให้ปลวกสามารถ

กินไมไ้ดแ้ละโปรโตรซัวก็ไดร้ับสารอาหารจากการ 

ย่อยสลายเซลลูโลสดว้ย 
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§ ภาวะการได้ประโยชน์ร่วมกนั (Protocooperation = +,+ ) 

เป็นความสัมพนัธ์ที8สิ8งมีชีวิต 2 ชนิดที8อยู่ร่วมกนั แตไ่ม่จาํเป็นตอ้งอยู่ร่วมกนัตลอด ถา้แยกจากกนัก็สามารถ

ดาํรงชีพอยู่ได ้

ตัวอย่าง 

 

แมลงกับดอกไม้ 

แมลงดูดนํDาหวานจากดอกไมเ้ป็นอาหาร และช่วย

ผสมเกสรจากการบินไปที8ดอกใหม่ โดยมีเกสร

ดอกไมต้ิดขนที8ขาไปดว้ย 

 

นกเอีFยงกับควาย 

นกเอีDยงที8เกาะอยู่บนหลงัควายไดจ้บัแมลงต่างๆ 

บนหลงัควายเป็นอาหาร ควายก็ไดป้ระโยชน์จาก 

แมลงที8ก่อความรําคาญถูกกาํจดัไป 

 

ปูเสฉวนกบัซีแอนนีโมน ี

ปูเสฉวนอาศยัซีแอนนีโมนีช่วยพรางตวัจากศตัรู 

ส่วนซีแอนนีโมนีไดร้ับอาหารจากที8ต่างๆ มากขึDน 

ขณะที8ปูเสฉวนเคลื8อนที8 และยงัอาจไดอ้าหารที8ลอย

มาขณะที8ปูเสฉวนกาํลงักินอาหารอีกดว้ย 

 

มดดํากับเพลีFย 

มดดาํจะนาํเพลีDยไปปล่อยไวที้8ตน้ไม ้เพลีDยจะใช้

ปากเจาะดดูนํDาเลีDยงจากตน้ไม ้แลว้ปล่อยให้นํDาเลีDยง

ไหลออกจากตวัเป็นอาหาร ของมดอีกต่อหนึ8ง 
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§ ภาวะอิงอาศัย (Commensalism = +,0 ) 

เป็นความสัมพนัธ์ที8ฝ่ายหนึ8งไดป้ระโยชน ์อีกฝ่ายหนึ8งไม่ไดป้ระโยชน์แต่ก็ไม่เสียประโยชน ์(Amensalism) 

แบ่งได ้2 พวก ดงันีD  แบคทีเรียกบัราเพนิซิลเลียม สารที8ราสร้างขึDนมีผลยบัยัDงการเจริญเติบโตหรือทาํลาย

แบคทีเรียได ้แต่แบคทีเรียก็ไม่ทาํให้ราไม่ไดป้ระโยชน์แตก่็ไม่เสียประโยชน ์, ตน้ไมใ้หญ่กบัตน้ไมเ้ล็ก 

ตน้ไมเ้ล็กมีการเจริญเติบโตไม่เต็มที8เพราะถูกตน้ไมใ้หญ่แย่งนํDา อาหาร แสง และอากาศ แต่ตน้ไมเ้ล็กไม่ทาํ

ให้ตน้ไมใ้หญ่เสียประโยชน์หรือไดป้ระโยชน์แต่อย่างใด 

 

ตัวอย่าง 

 

พลูด่างกบัต้นไม้ใหญ่ 

พลูด่างไดอ้าศยัร่มเงาและความชืDน จากตน้ไม ้โดย

ตน้ไมไ้ม่ไดป้ระโยชน ์และก็ไม่เสียประโยชน์แต่

อย่างไร 

 

กล้วยไม้กบัต้นไม้ใหญ่ 

กลว้ยไมจ้ะยืดเกาะอยู่บริเวณผิวของเปลือก 

ของตน้ไมใ้หญ ไดร้บัความชืDนหรือแร่ธาตุ 

จากปลือกตน้ไม ้โดยที8ตน้ไมไ้ม่ไดร้ับประโยชน ์

แต่ก็ไม่สียประโยชน ์

 

ปลาฉลามกับเหาฉลาม 

เหาฉลามเป็นปลาชนิดหนึ8ง ครีบหลงัจะเปลี8ยนเป็น

อวยัวะสําหรับเกาะ มนัจะเกาะติดปลาฉลามไปใน

ที8ต่าง ๆ มนัจะกนิเศษอาหารที8เหาฉลามกนิเหลือ 

โดยที8ปลาไม่ไดป้ระโยชน์แตก่็ไม่เสียประโยชน ์
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§ ภาวะปรสิต (Parasitism = +,- ) 

ฝ่ายที8ไดร้ับประโยชน์เรียกว่า ปรสิต (Parasite) ส่วนฝ่ายที8เสียประโยชน์เรียกว่า ผูถู้กอาศยั (Host) 

ตัวอย่าง 

 

กาฝากกับต้นมะม่วง 

กาฝากที8เกาะกบัตน้มะม่วง รากของกาฝากจะชอน

ไชไปถึงท่อนํDา ท่ออาหารของตน้มะม่วง แลว้แย่ง

นํDา อาหารจากตน้มะม่วง 

 

ต้นฝอยทองกบัต้นไม้อื;น 

ตน้ฝอยทองจะฝังรากลงไปในพืชแลว้ ดดูนํDาและ

อาหารจากพืชมาใช ้

 

ยุงดดูเลือดจากสิ;งมีชีวิต 

 

พยาธิต่าง ๆ ที;อาศัยอยู่กับร่างกายคนและสัตว์ 

 

หนอนกัดกินใบไม้ 
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§ การล่าเหยื;อ (Predation = +,- ) 

ฝ่ายที8ไดร้ับประโยชน์เรียกว่า ผูล่้า (Predator) ฝ่ายที8เสียประโยชน์เรียกว่า เหยื8อ (Prey) ตวัอย่างสัตว์

ที8เป็นผูล่้า เช่น สัตวที์8กินสัตวด์ว้ยกนัเองเป็นอาหาร และรวมถึงสัตวที์8กินพืชเป็นอาหารดว้ย      

ตัวอย่าง 

 
การล่าเหยื;อของสุนัขจิFงจอก 

       
การล่าเหยื;อของกิFงก่า 

      
กาบหอยแครงดกัจับแมลง        

เสือล่ากวาง 
 

§ การแก่งแย่ง (Competition = -,- ) 

ต่างฝ่ายต่างเสียประโยชนโ์ดยมีการแก่งแย่งปัจจยัที8จาํเป็นต่อการดาํรงชีวิต ทาํให้เสียประโยชน์ทัDง 2 

ฝ่าย ตวัอย่างเช่น สัตวแ์ย่งชิงอาหารกนัเอง พืชและสัตวแ์ย่งก๊าซออกซิเจนในเวลากลางคนื 

ตัวอย่าง 

      

กวางตัวผู้ ต่อสู้เพื;อแย่งกวางตัวเมีย 
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การสํารวจระบบนิเวศ  

ในแต่ละทอ้งถิ8นมีความหลากหลายของสภาพแวดลอ้ม ซึ8งแต่ละแห่งมีลกัษณะเฉพาะแตกต่างกนัไป 

โดยแต่ละบริเวณเป็นแหล่งที8อยู่ของสิ8งมีชีวิตหลากหลายชนิดที8อาศยัอยู่ร่วมกนัซึ8งเรียกว่า กลุ่มสิ8งมีชีวติ การ

อยู่ร่วมกนัของสิ8งมีชีวิตเหล่านีDจะมีความสัมพนัธ์ซึ8งกนัและกนั และสัมพนัธ์กบัสิ8งไม่มีชีวติในสิ8งแวดลอ้ม

นัDน ๆ ดว้ย ระบบที8สิ8งมีชีวิตหลากหลายชนิดมีความสัมพนัธ์กนัและสัมพนัธ์กบัสิ8งไม่มีชีวิตนีD  เรียกว่า ระบบ

นิเวศ โดยระบบนิเวศที8สมดุลจะมีผูผ้ลิต ผูบ้ริโภค และผูย้่อยสลายในจาํนวนที8เหมาะสม 
 

พลังงานในระบบนเิวศ   

กระบวนการถ่ายทอดพลังงาน 

สิ8งมีชีวิตทุกชนิดในระบบนิเวศมีกิจกรรมต่าง ๆ ทัDงภายในและภายนอกร่างกาย กจิกรรมต่าง ๆ ที8

เกิดขึDนจาํเป็นตอ้งใชพ้ลงังาน สําหรับแหล่งกาํเนิดพลงังานที8ใหญ่ที8สุดของโลกสิ8งมีชีวิตคือ ดวงอาทิตย์

(ประมาณ 99%) นอกจากนัDนก็มาจากแหล่งอื8น เช่น ดวงจนัทร์ การเผาไหม ้เป็นตน้ พลงังานแสงสว่างจาก

ดวงอาทิตยเ์ขา้สู่ระบบนิเวศ โดยผูผ้ลิตจะนาํมาเปลี8ยนเป็นพลงังานศกัยใ์นกระบวนการสังเคราะห์แสงได้

เพียงส่วนนอ้ย คือ ประมาณร้อยละ 1-2 ของพลงังานแสงทัDงหมด ผูผ้ลิตซึ8งเป็นพืชที8มีคลอโรฟิลนีDจะเปลี8ยน

พลงังานแสงให้เป็นพลงังานเคมีแลว้นาํพลงังานเคมีนีDไปสังเคราะห์สารประกอบที8มีโครงสร้างอย่างง่าย คือ 

คาร์บอนไดออกไซด ์(CO2) ให้เป็นสารประกอบที8มีโครงสร้างซับซ้อนและมีพลงังานสูง คือ คาร์โบไฮเดรต 

(CH2)N พลงังานที8ผูผ้ลิตรับไวไ้ดจ้ากดวงอาทิตยแ์ละเปลี8ยนไปอยู่ในรูปของสารอาหารนีD  จะมีการถ่ายทอด

ไปตามลาํดบัขัDนของการกินอาหารภายในระบบนิเวศ คือ ผูบ้ริโภคจะไดร้ับพลงังานจากผูผ้ลิต โดยการกนิ

ต่อไปเป็นทอด ๆ ในแต่ละลาํดบัขัDนของการถ่ายทอดพลงังานนีD  พลงังานจะค่อย ๆ ลดลงไปในแต่ลาํดบั

เรื8อยไป เนื8องจากไดสู้ญเสียออกไปในรูปของความร้อนการรับพลงังานจากดวงอาทิตย ์โดยผูผ้ลิตเป็นจดุ

แรกที8มีความสําคญัยิ8งต่อระบบนิเวศ ระบบนิเวศใดรับพลงังานไวไ้ดม้ากย่อมแสดงให้เห็นว่า ระบบนิเวศนัDน

มีความอุดมสมบูรณ์มาก 
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การหมุนเวียนของสารอาหาร ( nutrient cycle ) 

การหมุนเวียนหรือการเคลื8อนยา้ยของสารอาหารในระบบนิเวศ มีลกัษณะวนกลบัมาสู่ที8เดิม คือ จาก

ดนิพืช สัตว ์แลว้ยอ้นกลบัมาสู่ดินอีก จึงเรียกว่าการหมุนเวยีนหรือวฏัจกัร 

 
รูปที; 3 การเคลื;อนย้ายพลังงานผ่านสิ;งมีชีวิตซึ;งเป็นองค์ประกอบของระบบนิเวศ 

ในระบบนิเวศการกนิอาหารต่อกนัเป็นทอด ๆ เพื8อการถ่ายทอดพลงังาน (Trophic niche) ของ

สิ8งมีชีวิตสามารถแบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะใหญ่ คือ 

1. ห่วงโซ่อาหาร (Food chain) คือ กระบวนการถ่ายทอดพลงังานโดยการกนิอาหารจากสิ8งมีชีวิตระดบั

หนึ8งไปยงัสิ8งมีชีวิตอีกระดบัหนึ8งเป็นแนวหรือทิศทางเดียว นิยมเริ8มตน้ห่วงโซ่อาหารจากผูผ้ลิต โดย

ห่วงโซ่อาหาร แบ่งเป็น 4 แบบ คือ 

1.1 ห่วงโซ่อาหารแบบผูล่้า (Predator chain หรือ Grazing food chain) เป็นห่วงโซ่อาหารแบบจบักิน

เป็นลาํดบัขัDน โดยเริ8มจากผูผ้ลิตหรือพืชถูกกนิโดยผูบ้ริโภคพืช จากนัDน ผูบ้ริโภคพืชถูกกนิต่อโดย

ผูบ้ริโภคสัตว ์และผูบ้ริโภคสัตวถู์กกินโดยผูบ้ริโภคสัตวล์าํดบัต่อๆ ไป ดงันัDนการถ่ายทอดพลงังาน

ในห่วงโซ่อาหารแบบนีD  จึงประกอบดว้ยผูล่้า(Predator) และเหยื8อ (Prey) 

 
1.2 ห่วงโซ่อาหารแบบปรสิต(Parasitic chain) เริ8มจากผูถู้กอาศยั(Host) จะถ่ายทอดพลงังานไปสู่ปรสิต 

และจากปรสิตไปสู่ปรสิตอนัดบัสูงกว่า(Hyperparasite) 
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1.3 ห่วงโซ่อาหารแบบเศษอินทรีย ์(Detritus chain) เป็นห่วงโซ่อาหารที8เริ8มจากซากพืชหรือซากสัตว ์

(Detritus) ถูกกินโดยผูบ้ริโภคซากพืชหรือซากสัตวซึ์8งจะถูกกนิต่อโดยผูบ้ริโภคสัตว ์หรือเริ8มจาก

ซากพืชซากสัตวถู์กย่อยโดยรา และราถูกกินโดยผูบ้ริโภคราเป็นอาหาร 

 
1.4 ห่วงโซ่อาหารแบบผสม (Mixed chain) เป็นห่วงโซ่อาหารที8มีการถ่ายทอดพลงังานระหว่างสิ8งมีชีวิต

หลายๆ ประเภท ซึ8งในแต่ละห่วงโซ่อาหารอาจมีทัDงแบบผูล่้า และแบบปรสิต เช่น เริ8มตน้จากผูผ้ลิต

จะถ่ายทอดพลงังานไปยงัผูบ้ริโภคที8กินพืชซึ8งจะถ่ายทอดพลงังานต่อไปยงัปรสิต เป็นตน้ 

 
2. สายใยอาหาร ( Food web ) หมายถึง ห่วงโซ่อาหารที8ซับซ้อนหลาย ๆ ชุด (Complex food chain) ซึ8ง

ต่อเนื8องกนั ทาํให้เกิดการถ่ายทอดพลงังานในรูปอาหารระหว่างสิ8งมีชีวิตที8มีความเกี8ยวขอ้งสัมพนัธ์กนั

อย่างซับซ้อน จึงมีโอกาสถ่ายทอดพลงังานไดห้ลายทิศทาง 

ความสัมพนัธ์เชิงอาหารระหว่างสิ8งมีชีวิตในลกัษณะสายใยอาหารจะเกิดในธรรมชาตจิริงๆ มากกว่า

ในลกัษณะห่วงโซ่อาหาร เพราะว่าสิ8งมีชีวิตแต่ละชนิดกินอาหารไดห้ลายชนิด และสิ8งมีชีวิตบางชนิดเป็น

อาหารของสัตวไ์ดห้ลายชนิด จึงเกิดห่วงโซ่อาหารเชื8อมโยงกนัคลา้ยใยแมงมุม ดงัภาพ 

 
เมื8อพิจารณาแบบแผนของการถ่ายทอดพลงังานในโซ่อาหารหนึ8ง ๆ สามารถเสนอไดใ้นรูปพิรามิด

ไดแ้ก่ พิรามิดจาํนวนของสิ8งมีชีวติ (pyramid of number) โดยทั8วไปสัดส่วนของจาํนวนสิ8งมีชีวิตจะมีลกัษณะ
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เป็นรูปพิรามิดฐานกวา้ง โดยผูผ้ลิต ซึ8งมีจาํนวนมากที8สุดอยู่ตรงตาํแหน่งฐานพิรามิด ผูบ้ริโภคลาํดบัต่าง ๆ ที8

อยู่ถดัขึDนไปตามลาํดบัจะลดลง ตวัเลขที8อยู่ในพิรามิดแต่ละชัDนแสดงจาํนวนสิ8งมีชีวิตในแหล่งที8อยู่ 

ประสิทธิภาพการส่งต่อพลังงาน 

          ในสภาพอุดมคติประสิทธิภาพการส่งต่อ หรือการถ่ายทอดพลงังานทางห่วงโซ่อาหารของสิ8งมีชีวิต 

พลงังานเพียง 10 เปอร์เซ็นตที์8เก็บสะสมไวใ้นพืชสีเขียวจะถูกนาํมาเปลี8ยนเป็นมวล ชีวภาพของสัตวกินพืช 

พลงังานส่วนใหญ ่คือประมาณ 90 เปอร์เซ็นต ์ถูกนาํไปใชใ้นกระบวนการ เมแทบอลิซึม สูญเสียไปในรูป

ของพลงังานความร้อน และในรูปของกากอาหาร ทาํนองเดียวกนัสัตวที์8กินต่อกนัในลาํดบัขัDนต่างๆ ของห่วง

โซ่อาหารจะไดร้ับพลงังานสะสมที8ถูกเปลี8ยนเป็น มวลชีวภาพเพียง 10 เปอร์เซ็นต ์ดงันัDนพลงังานที8ถูก

ถ่ายทอดจะลดลงตามลาํดบัตามความยาวของ ห่วงโซ่อาหาร ดงัภาพ 

 
ภาพ - แสดงพลงังานศกัยใ์นรูปของมวลชีวภาพที8สะสมในเนืDอเยื8อของผูบ้ริโภคลาํดบัต่าง ๆ 

         การถ่ายทอดพลงังานในลกัษณะดงักล่าวนีD เรียกว่า “ กฎ 10 เปอร์เซ็นต์ ” (Ten percent law) มีใจความ

สรุปว่า “ พลงังานศกัยที์8สะสมในรูปเนืDอเยื8อของผูบ้ริโภคแต่ละลาํดบัขัDนจะนอ้ยกว่า พลงังานศกัยที์8สะสมใน

เนืDอเยื8อผูบ้ริโภคลาํดบัขัDนตํ8ากว่าที8ถดักนัลงมาประมาณ 10 เท่า ” 

ในสภาพธรรมชาติการถ่ายทอดพลงังานในห่วงโซ่อาหารแต่ละลาํดบัขัDนอาจไม่เป็นไปตามกฎ 10 

เปอร์เซ็นต ์บางครัD งอาจนอ้ยกว่าหรือมากกว่า ขึDนอยูก่บัชนิดของสิ8งมีชีวิตในห่วงโซ่อาหารและวิธีการวดั 

การถ่ายทอดพลงังานสามารถอธิบายในรูปของแผนภาพรูปแท่งซ้อน ๆ กนั โดยให้ผูผ้ลิตเป็นแท่งอยู่ระดบั

ตํ8าสุด และสิ8งมีชีวิตที8ลาํดบัของอาหารสูงขึDนจะอยู่สูงขึDนไปตามลาํดบัขัDน ทาํให้ไดพี้ระมิด มกัเรียกว่า 

พีระมิดอาหาร(Food pyramid) แบ่งออกเป็น 3 แบบ 

1. พีรามิดจํานวนของสิ;งมีชีวิต (Pyramid of number) เป็นพีระมิดที8บอกจาํนวนสิ8งมีชีวิตในแต่ละลาํดบั

ขัDนอาหาร ใชห้น่วยเป็นตน้หรือตวัต่อหน่วยพืDนที8หรือปริมาตร วิธีนีDวดัไดง่้ายโดยการนบัแต่มีขอ้เสียที8

ขนาดร่างกายของสิ8งมีชีวิตแตกต่างกนัมาก แตต่อ้งนบัเป็น 1 หน่วยเหมือนกนั จึงทาํให้รูปร่างปิรามิด

แสดงจาํนวนของระบบนิเวศเกิดความคลาดเคลื8อนแตกต่างกนัมากจนยากที8จะเปรียบเทียบได ้เพราะให้

ความสําคญักบัสิ8งมีชีวิตขนาดเล็กเกินความเป็นจริง 
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2. พีระมิดนํFาหนกัหรือมวลของสิ;งมีชีวิต (Pyramid of biomass) เป็นพีระมิดแสดงปริมาณสิ8งมีชีวิตในแต่

ละลาํดบัขัDนอาหาร ในหน่วนนํDาหนกัแห้ง (Dry weight) หรือนํDาหนกัสดของสิ8งมีชีวิตที8ยงัไม่อบแห้ง

(Wet weight) หรือจาํนวนแคลอรี (Calories value) ต่อหน่วยพืDนที8หรือปริมาตร นํDาหนกัหรือมวลชีวภาพ

(Biomass) เป็นนํDาหนกัเนืDอเยื8อที8ยงัคงมีชีวิตต่อหน่วยพืDนที8หรือปริมาตร หรืออาจเป็นเนืDอเยื8อส่วนที8ตาย

แลว้ เช่น ท่อลาํเลียงนํDาของพืช แต่ยงัสามารถทาํหนา้ที8ค ํDาจนุให้เนืDอเยื8อส่วนที8มีชีวิตยงัคงทาํหนา้ที8

เกี8ยวกบัการดาํรงชีวติไดต้ามปกต ิ

 
3. พีระมิดพลังงาน (Pyramid of Energy) เป็นพีระมิดแสดงปริมาณสิ8งมีชีวิตในอตัราของการถ่ายทอด

พลงังาน หรือผลผลิตของแต่ละลาํดบัขัDนอาหาร โดยใชห้น่วยของนํDาหนกัหรือพลงังานต่อหน่วยพืDนที8 

หรือปริมาตรต่อหน่วยเวลา เช่น กิโลแคลอรี/ ตารางเมตร/ปี 

 
ประโยชน์ของปิรามิดอาหาร 

- แสดงให้ทราบถึงโครงสร้างของลาํดบัขัDนอาหารในระบบนิเวศไดโ้ดยง่ายและชดัเจน 

- ใชใ้นการเปรียบเทียบลกัษณะการถ่ายทอดพลงังานของระบบนิเวศต่างๆ 

การหมุนเวียนสารในระบบนเิวศ   

ในระบบนิเวศนัDน นอกจากจะมีสิ8งมีชีวิตมากมายหลายชนิดแลว้ ยงัมีแร่ธาตุและสารต่าง ๆ เป็น

องคป์ระกอบตามธรรมชาติ  สิ8งมีชีวิตใชแ้ร่ธาตุและสารจากสิ8งแวดลอ้มในการดาํรงชีวิต ในขณะเดยีวกนัก็

ปล่อยสารกลบัคืนสู่สิ8งแวดลอ้มดว้ย ทาํให้เกิดการหมุนเวยีนสารเป็นวฎัจกัร 

วัฎจักรนํFา 

นํDาเป็นองคป์ระกอบสําคญัในเซลลข์องสิ8งมีชีวิต เป็นตวักลางของกระบวนการต่าง ๆ ในสิ8งมีชีวิต 

อีกทัDงยงัเป็นแหล่งที8อยู่อาศยัของสิ8งมีชีวิตมากมาย เพราะโลกประกอบดว้ยนํDา 3 ใน 4 ส่ว วฏัจกัรของนํDาจึง

นบัว่ามีความสําคญัต่อสิ8งมีชีวิตเป็นอย่างมาก 
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วัฎจักรคาร์บอน 

ธาตุคาร์บอนเป็นธาตุเหล็กที8สําคญัในสารอินทรียแ์ละสิ8งมีชีวิต  นอกจากนีDก๊าซคาร์บอนไดอกไซด์

และพวกเกลือคาร์บอนก็เป็นสารประกอบอนินทรี ที8สําคญัของคาร์บอน  การหมุนเวียนของคาร์บอนมกัจะ

เกิดขึDนพร้อม ๆ  กบัการหมุนเวียนของนํDาและพลงังาน  การหมุนเวียนของคาร์บอนสรุปได ้ ดงันีD 

 
วัฎจักรไนโตรเจน 

ปริมาณของไนโตรเจนส่วนใหญ่อยู่ในรูปของก๊าซไนโตรเจน  (N2)  อยู่ในบรรยากาศซึ8งมีมากถึง  

78%  ของบรรยากาศทัDงหมด  แต่ไนโตรเจนที8พืชสามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ไดอ้ยู่ในรูปของเกลือ

แอมโมเนีย  (NH+
4)  หรือเกลือไนเตรท  (NO-

3)  เท่านัDน  สําหรับการเปลี8ยนแปลงและวฏัจกัรของไนโตรเจน

มีความซับซ้อนมาก  พอสรุปได ้ ดงันีD 
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การเปลี;ยนแปลงแทนที;ของสิ;งมีชีวิต 

สภาพแวดลอ้มในธรรมชาติมีการเปลี8ยนแปลงไปตามกาลเวลาทาํให้สิ8งมีชีวิตทัDงหลายปรับตวัให้

เหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มใหม่อยู่เสมอและเป็นไปตามกฎการคดัเลือกตามธรรมชาตกิารเปลี8ยนแปลงกลุ่ม

สิ8งมีชีวิตเขา้ไป แทนที8กนัตามลาํดบัขัDนจนถึงกลุ่มสิ8งมีชีวิตกลุ่มสุดทา้ยที8ไม่มีการเปลี8ยนแปลงต่อไป 

ลกัษณะนีD เรียกว่าการเปลี8ยนแปลงแทนที8 (Succession) และกลุ่มสิ8งมีชีวิตกลุ่มสุดทา้ยเรียกว่า กลุ่ม

สิ8งมีชีวิตขัDนสุด (Climax Community) ซึ8งหมายถึง สภาพของสิ8งมีชีวิตที8อยู่รวมกนัค่อนขา้งสมดุลยใ์น

ระยะยาวนานโดยคงสถาพเดิม 

กระบวนการเปลี8ยนแปลงแทนที8ของสิ8งมีชีวิตตามธรรมชาติแบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะ คือ 

1. การเปลี;ยนแปลงแทนที;แบบปฐมภูมิ เป็นการเปลี8ยนแปลงแทนที8ซึ8งเริ8มตน้จากสังคม หรือแหล่งที8ไม่มี

สิ8งมีชีวิตอยู่เลย แลว้จึงมีการเปลี8ยนแปลงมาเรื8อย ๆ จนกระทั8งเกิดสิ8งมีชีวิตขึDนมา เช่น การเปลี8ยนแปลง

แทนที8บนกอ้นหิน 

2. การเปลี;ยนแปลงแทนที;แบบทุติยภูมิ เป็นการเปลี8ยนแปลงแทนที8ซึ8งเริ8มตน้จากสังคมหรือแหล่งที8เคยมี

สิ8งมีชีวิตมาก่อน แตอ่าจถูกทาํลายหรือถูกทาํให้ชะงกัไปชั8วคราว เช่น ตดัโค่นตน้ไมท้าํลายป่า ไฟไหม้

ป่า   ทาํให้ตอ้งมีการเริ8มตน้ใหม่ในลกัษณะของทุ่งหญา้ แลว้มีการเปลี8ยนแปลงแทนที8ดว้ยพุ่มไม ้และไม้

ยืนตน้ตามลาํดบั จนกระทั8งกบัคืนสู่สังคมสิ8งมีชีวติขัDนสุด 

กระบวนการเปลี8ยนแปลงของระบบนิเวศเกิดขึDนอยู่แลว้โดยธรรมชาต ิกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษยอ์นั

เนื8องมาจากความตอ้งการใชท้รัพยากรธรรมชาต ิยงัมีส่วนทาํให้การเปลี8ยนแปลงของระบบนิเวศเกดิขึDนอย่าง

รวดเร็ว เช่น มีการเปลี8ยนแปลงพืDนที8ป่าไมไ้ปเป็นพืDนที8เกษตรกรรม การเปลี8ยนแปลงเช่นนีDนอกจากจะเป็น

การรบกวนสมดุลของระบบนิเวศแลว้ ยงัทาํให้เกดิการเปลี8ยนแปลงชนิดของพืชที8เป็นกลุ่มสิ8งมีชีวิตเด่นของ

ระบบนิเวศนัDน มีผลทาํให้ความหลากหลายของสิ8งมีชีวิตลดลง จากที8เคยมีพืชและสัตวน์านาชนิดในป่าไม ้
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เมื8อเกิดพืDนที8เกษตรกรรมเชิงเดี8ยวขึDนมาแทนที8 กจ็ะมีแต่พืชที8เป็นผลผลิตตามความตอ้งการของมนุษย ์สัตวที์8

เคยอาศยัและไดอ้าหารจากป่าไมก้็ไม่สามารถอาศยัอยู่ในพืDนที8เดิมไดอี้กต่อไป 

ประชากร 

 ประชากร หมายถึง กลุ่มสิ8งมีชีวติชนิดเดียวกนัที8อยู่ภายในบริเวณเดียวกนั ในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ8ง 

 เนื8องจากประชากรอยู่กนัเป็นกลุ่มจึงมีความหนาแน่นของประชากร หรือขนาดของประชากรเขา้มา

เกี8ยวขอ้งดว้ย ขนาดของประชากรอาจเพิ8มขึDนหรือลดลงไดต้ลอดเวลา 

ความหนาแน่นของประชากร (Population density) 

 ความหนาแน่นของประชากร หมายถึง จาํนวนประชากรตอ่หนึ8งหน่วยพืDนที8 หรือหนึ8งหน่วย

ปริมาตร หาไดจ้าก 

 

 

ความหนาแน่นของประชากรมีหน่วยเป็นตน้หรือตวัต่อหน่วยพืDนที8หรือหน่วยปริมาตร 

 การหาความหนาแน่นของประชากร ทาํได ้2 แบบ คือ 

1. การหาความหนาแน่นที;แท้จริง (Absolute density) ซึ8งทาํไดห้ลายวิธี 

1.1 การนับประชากรทัFงหมด (Total count หรือ Direct count) ใชน้บัประชากรโดยตรง พืDนที8ที8

สิ8งมีชีวิตอาศยัอยู่ตอ้งไม่ใหญ่เกินไป ส่วนประชากรมีจาํนวนมากพอสําหรับการนบั 

1.2 การสุ่มตัวอย่างด้วยการตีแปลง (Sample plot หรือ Quadrat sampling  method) เป็นการเก็บ

ตวัอย่างโดยการสุ่ม (Random) อย่างตรงไปตรงมา ไม่มีอคติหรือลาํเอียง การนบัตอ้งมีแปลงที8สุ่ม

ตวัอย่างโดยการกาํหนดกรอบ (Quadrat) ขึDน จะขนาดใหญห่รือเล็กขึDนกบัขนาดของสิ8งมีชีวิต การ

นบัประชากรดว้ยวิธีนีDใชน้บัสิ8งมีชีวิตที8ไม่เคลื8อนที8 หรือเคลื8อนที8ชา้ 

1.3 การจับสัตว์โดยสุ่มตัวอย่างมาติดเครื;องหมายแล้วปล่อยไประยะหนึ;งแล้วจับใหม่ (Mark – 

recapture method) นิยมใชก้บัสัตวที์8อยู่รวมฝูง มีความคล่องตวัในการเคลื8อนที8 แตว่ิธีนีD มีขอ้จาํกดั

อยู่หลายประการ คือ สัตวที์8จบัมาติดเครื8องหมายนัDนก่อนจะปล่อยรวมฝูงเดิมจะตอ้งมีความสมบูรณ์ 

สัตวที์8ปล่อยตอ้งกลบัรวมฝูง และมีโอกาสที8จะจบัใหม่ไดเ้ท่า ๆ กบัตวัที8ไม่เคยถูกจบัมาก่อน 

เครื8องหมายที8ติดจะตอ้งไม่ทาํอนัตรายสัตว ์และจะตอ้งไม่หลุดง่าย หลงัจากปล่อยสัตวที์8ติด

เครื8องหมายเขา้รวมฝูงแลว้ ทิDงไวร้ะยะหนึ8ง ในช่วงนัDนประชากรจะตอ้งไม่เปลี8ยนแปลงขนาด เมื8อ

จบัสัตวใ์หม่อีกครัD งโอกาสที8ไดร้ะหว่างสัตวที์8ติดเครื8องหมายกบัสัตวที์8ไม่ตดิเครื8องหมายจะตอ้งมี

โอกาสถูกจบัไดเ้ท่า ๆ กนั จากนัDนนาํไปคาํนวณดว้ยการเทียบบญัญตัิไตรยางคห์รือดว้ยการใชสู้ตร 

 

 

 

 

     จาํนวนประชากรทัDงหมดในพืDนที8หรือในปริมาตรที8กาํหนด 

ความหนาแน่นของประชากร  = 

    พืDนที8หรือปริมาตร 

P = T2 

M1 = M2 
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เมื8อ P = จาํนวนประชากรที8ตอ้งการทราบ 

T2 = จาํนวนสัตวที์8นาํมาตดิเครื8องหมาย 

M1 = จาํนวนสัตวท์ัDงหมดที8จบัไดใ้นครัD งหลงัทัDงที8ตดิและไม่ติดเครื8องหมาย 

M2 = จาํนวนสัตวท์ัDงหมดที8ตดิเครื8องหมายที8จบัไดค้รัD งหลงัจากกลุ่ม 

การเปลี;ยนแปลงแทนที;ของสิ;งมีชีวิต 

สภาพแวดลอ้มในธรรมชาติมีการเปลี8ยนแปลงไปตามกาลเวลาทาํให้สิ8งมีชีวิตทัDงหลายปรับตวัให้

เหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มใหม่อยู่เสมอและเป็นไปตามกฎการคดัเลือกตามธรรมชาตกิารเปลี8ยนแปลงกลุ่ม

สิ8งมีชีวิตเขา้ไป แทนที8กนัตามลาํดบัขัDนจนถึงกลุ่มสิ8งมีชีวิตกลุ่มสุดทา้ยที8ไม่มีการเปลี8ยนแปลงต่อไป 

ลกัษณะนีD เรียกว่าการเปลี8ยนแปลงแทนที8 (Succession) และกลุ่มสิ8งมีชีวิตกลุ่มสุดทา้ยเรียกว่า กลุ่มสิ8งมีชีวิต

ขัDนสุด (Climax Community) ซึ8งหมายถึง สภาพของสิ8งมีชีวิตที8อยู่รวมกนัค่อนขา้งสมดุลยใ์นระยะยาวนาน

โดยคงสถาพเดิม 

กระบวนการเปลี8ยนแปลงแทนที8ของสิ8งมีชีวิตตามธรรมชาติแบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะ คือ 

การเปลี;ยนแปลงแทนที;แบบปฐมภูมิ  เป็นการเปลี8ยนแปลงแทนที8ซึ8งเริ8มตน้จากสังคม หรือแหล่งที8ไม่มี

สิ8งมีชีวิตอยู่เลย แลว้จึงมีการเปลี8ยนแปลงมาเรื8อย ๆ จนกระทั8งเกิดสิ8งมีชีวิตขึDนมา เช่น การเปลี8ยนแปลง

แทนที8บนกอ้นหิน 

การเปลี;ยนแปลงแทนที;แบบทุติยภูมิ  เป็นการเปลี8ยนแปลงแทนที8ซึ8งเริ8มตน้จากสังคมหรือแหล่งที8เคยมี

สิ8งมีชีวิตมาก่อน แต่อาจถูกทาํลายหรือถูกทาํให้ชะงกัไปชั8วคราว เช่น ตดัโค่นตน้ไมท้าํลายป่า ไฟไหมป่้า   

ทาํให้ตอ้งมีการเริ8มตน้ใหม่ในลกัษณะของทุ่งหญา้ แลว้มีการเปลี8ยนแปลงแทนที8ดว้ยพุ่มไม ้และไมย้ืนตน้

ตามลาํดบั จนกระทั8งกบัคืนสู่สังคมสิ8งมีชีวติขัDนสุด 

กระบวนการเปลี8ยนแปลงของระบบนิเวศเกิดขึDนอยู่แลว้โดยธรรมชาติ กิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษยอ์นั

เนื8องมาจากความตอ้งการใชท้รัพยากรธรรมชาติ ยงัมีส่วนทาํให้การเปลี8ยนแปลงของระบบนิเวศเกดิขึDนอย่าง

รวดเร็ว เช่น มีการเปลี8ยนแปลงพืDนที8ป่าไมไ้ปเป็นพืDนที8เกษตรกรรม การเปลี8ยนแปลงเช่นนีDนอกจากจะเป็น

การรบกวนสมดุลของระบบนิเวศแลว้ ยงัทาํให้เกดิการเปลี8ยนแปลงชนิดของพืชที8เป็นกลุ่มสิ8งมีชีวิตเด่นของ

ระบบนิเวศนัDน มีผลทาํให้ความหลากหลายของสิ8งมีชีวิตลดลง จากที8เคยมีพืชและสัตวน์านาชนิดในป่าไม ้

เมื8อเกิดพืDนที8เกษตรกรรมเชิงเดี8ยวขึDนมาแทนที8 กจ็ะมีแต่พืชที8เป็นผลผลิตตามความตอ้งการของมนุษย ์สัตวที์8

เคยอาศยัและไดอ้าหารจากป่าไมก้็ไม่สามารถอาศยัอยู่ในพืDนที8เดิมไดอี้กต่อไป 
 


