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 ดุลยภาพของระบบนิเวศ  

 

 
 ไบโอม (biomes) หรอืชีวนิเวศ หมายถึง ระบบนิเวศที่มอีงคประกอบของปจจัยทางกายภาพ เชน อุณหภูมิ 

ความช้ืน และ ปจจัยทางชีวภาพ ที่คลายคลึงกัน  
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1. ไบโอมบนบก  

 ไบโอมบนบก (Terrestrial biomes) ใชเกณฑปรมิาณนํ้าฝนและอุณหภูมเิปนตัวกําหนด ไบโอมบนบกที่สําคัญ 

ไดแก ไบโอมปาดิบช้ืน ไบโอมปาผลัดใบในเขตอบอุน ใบโอมทุงหญาเขตอบอุน ไบโอมสะวันนา ไบโอมปาสน ไบโอม

ทะเลทราย ไบโอมทุนดรา เชน  

 • ปาดิบชื้น (Tropical rain forest) พบไดในบรเิวณใกลเขตเสนศูนยสูตรของโลกในทวีปอเมริกากลาง ทวีป

อเมริกาเอเชียตอนใต และบริเวณบางสวนของหมูเกาะแปซฟิก ลักษณะของภูมิอากาศรอนและช้ืน มีฝนตกตลอดป 

ปริมาณนํ้าฝนเฉลี่ย 200 – 400 เซนติเมตรตอป ในปาชนิดน้ีพบพืชและสัตวหลากหลายพันสปชีส เปนปาที่มีความอุดม

สมบรูณสงูมาก  

 • ปาผลัดใบในเขตอบอุน (Temperate deciduous forest) พบกระจายทั่วไปในละติจูดกลาง ซึง่มปีริมาณ

ความช้ืนเพียงพอที่ตนไมใหญจะเจรญิเติบโตไดดี โดยมีปริมาณนํ้าฝนเฉลี่ย 100 เซนติเมตรตอป และมอีากาศคอนขาง

เย็น ในปาชนิดน้ีและตนไมจะทิ้งใบหรือผลัดใบกอนฤดูหนาว และจะเริ่มผลิใบอีกครั้งเมื่อฤดูหนาวผานพนไปแลว ตนไมที่
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พบมหีลากหลายทั้งไมยืนตน ไมพุม รวมถึงไมลมลกุ  

 • ปาสน (Coniferous forest)  ปาไทกา (Taiga)  และปาบอเรียล (Boreal) เปนปาประเภทเขียวชอุม

ตลอดป  พบไดทางตอนใตของประเทศแคนนาดา  ทางตอนเหนือของทวีปอเมริกาเหนือ  ทวีปเอเชียและยุโรป  ในเขต

ละติจูดต้ังแต 45 – 67 องศาเหนือ  ลักษณะของภูมิอากาศมีฤดูหนาวคอนขางยาวนาน เปนเขตหนาวเย็นและแหง มี

ระยะเวลาที่อุณหภูมิตํ่ากวาจุดเยือกแข็งนานกวา 6 เดือน ในเดือนมกราคม อุณหภูมิ ประมาณ - 6 องศาเซลเซยีส สวน

ในฤดูรอน มีอากาศ อบอุนข้ึน อุณหภูมิในเดือนกรกฎาคม ประมาณ 16 องศาเซลเซียส มฝีนตกในฤดูรอน ปริมาณ 

หยาดนํ้าฟา 500-1,000 มิลลเิมตรตอป สวนใหญตกในรปูของหิมะ มีฝนตกมากกวาเขตทุนดรา และมีฤดูรอนยาวนาน

กวาเขตทุนดราเล็กนอย 

  • ทุงหญาเขตอบอุน (Temperate grassland) หรือที่รูจกักันในช่ือทุงหญาแพรี่ (Prairie) ในตอนกลางของ

ทวีปอเมริกาเหนือและทุงหญา สเตปส (Steppes) ของประเทศรัสเซีย สภาพภูมิอากาศมีปริมาณนํ้าฝนเฉลี่ย 25 – 50 

เซนติเมตรตอป ทุงหญาเขตอบอุนน้ีเหมาะสําหรบัการทํากสกิรและปศุสัตว เพราะดินมีความอุดมสมบูรณสูงมหีญานานา

ชนิดข้ึนอยู สวนใหญพบมกีารทําเกษตรกรรมควบคูในพื้นทีน่ี่ดวย 

 • สะวันนา (Savanna) เปนทุงหญาที่พบไดในทวีปแอฟริกาและพบบางทางตะวันออกเฉียงใตของทวีปเอเชีย 

ลักษณะของภูมิอากาศรอน พืชที่ข้ึนสวนใหญเปนหญาและมตีนไมกระจายเปนหยอม ๆ ในฤดูรอนมักเกิดไฟปา  

 • ทะเลทราย (Desert) พบไดทั่วไปในโลก ในพื้นที่มปีรมิาณฝนตกเฉลี่ยนอยกวา 25 เซนติเมตรตอป 

ทะเลทรายบางแหงรอนมากมีอุณหภูมเิหนือผิวดินสงูถึง 60 องศาเซลเซียสตลอดวัน บางวันแหงมีอากาศคอนขางหนาว

เย็น พืชที่พบในไบโอมทะเลทรายน้ีมีการปองกันการสูญเสียนํ้า โดยใบลดรปูเปนหนาม ลําตนอวบ เกบ็สะสมนํ้าดี 

ทะเลทรายที่รูจักกันโดยทั่วไป ไดแก ทะเลทรายซาฮารา (Sahara) ในทวีปแอฟริกา ทะเลทรายโกบี (Gobi) ในประเทศ

สาธารณรัฐประชาชนจีนและทะเลทรายโมฮาวี (Mojave) ในรัฐแคลิฟอรเนีย ประเทศสหรฐัอเมริกา  

 • ทุนดรา (Tundra) เปนเขตที่มีฤดูหนาวคอนขางยาวนาน ฤดูรอนชวงสั้น ๆ ลักษณะเดนคือ ช้ันของดินที่อยู

ตํ่ากวาจากผิวดินช้ันบนลงไปจะจบัตัวเปนนํ้าแข็งถาวร ทุนดราพบเพียงตอนเหนือของทวีปอเมริกาเหนือ และยูเรเซีย 

พบพพืชและสัตวอาศัยอยูนอยชนิด ปรมิาณฝนนอยในฤดูรอนชวงสั้น ๆ นํ้าแข็งที่ผิวหนาดินละลาย แตเน่ืองจากนํ้าไม

สามารถซึมผานลงไปในช้ันนํ้าแข็งไดในระยะสั้น ๆ พืชที่พบจะเปนพวกไมดอกและไมพุม นอกจากน้ียังพบสิง่มีชีวิตช้ันตํ่า 

เชน ไลเคนดวย  

 

2. ไบโอมในนํ้า  

 ไบโอมในนํ้าที่พบเปนองคประกอบหลกัใบไบโอสเฟยรประกอบดวย ไบโอมแหลงนํ้าจืด (Freshwater biomes) 

และไบโอมแหลงนํ้าเค็ม (Marine Biomes) และพบกระจายอยูทั้งเขตภูมิศาสตรในโลกน้ี  

 • ไบโอมแหลงนํ้าจืด (Freshwater biomes) โดยทั่วไปประกอบดวยแหลงนํ้าน่ิงซึง่ไดแก ทะเลสาบ สระ 

หนอง หรือบึง กับแหลงนํ้าไหล ไดแก ธารนํ้าไหลและแมนํ้า เปนตน  

 • ไบโอมแหลงนํ้าเค็ม (Marine biomes) โดยทั่วไปประกอบดวยแหลงนํ้าเค็ม ซึง่ไดแก ทะเลและมหาสมุทร 

ซึ่งพบไดในปริมาณมากถึงรอยละ 71 ของพื้นทีผ่ิวโลก และมีความลึกมากโดยเฉลี่ยถึง 3,750 เมตร ไบโอมแหลงนํ้าเค็ม
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จะแตกตางจากนํ้าจืดตรงทีม่ีนํ้าข้ึนนํ้าลงเปนปจจัยกายภาพสําคัญ นอกจากน้ียังพบชวงรอยตอของแหลงนํ้าจืดกับนํ้าเค็ม

ที่มาบรรจบกัน และเกิดเปนแหลงนํ้ากรอยซึง่มักพบบริเวณปากแมนํ้า 

 

 
     
 

 ระบบนิเวศ (Ecosystem) หมายถึง ระบบการพึ่งพาของสิง่มีชีวิตที่อยูรอบขางกัน มีองคประกอบที่มีทัง้

สิ่งมีชีวิตและสิ่งไมมีชีวิต ในบริเวณใดบรเิวณหน่ึงทีเ่หมาะสมในการดํารงชีวิต และสิ่งมีชีวิตในระบบจะทําหนาที่แตกตาง

กันไป กอใหเกิดการหมุนเวียนของสสารระหวางสวนทีม่ีชีวิตกับสวนที่ไมมีชีวิต น่ันคือจะมีการหมุนเวียนของสารอาหาร 

(Nutrient Cycle) และการถายทอดพลงังาน (Energy Flow) อยูตลอดเวลาอยางตอเน่ือง ซึ่งระบบนิเวศอาจมีขนาดที่

แตกตางกันออกไป เชน บอนํ้า สระนํ้า แมนํ้า ทะเล มหาสมทุร ปาไม ทุงหญา ทะเลทราย ฯลฯ โดยระบบนิเวศที่มีขนาด

ใหญระดับโลก คือ ชีวาลัย (Biosphere) ซึ่งเปนบริเวณทีห่อหุมโลกอยู เปนระบบนิเวศขนาดใหญ ที่มีความสมัพันธของ

สิ่งมีชีวิตและไมมีชีวิตมากมาย 

 ในการศึกษาเกี่ยวกบัระบบนิเวศน้ัน เรียกวา นิเวศวิทยา (Ecology) ซึ่งเปนศาสตรแขนงหน่ึงทางชีววิทยา โดย

เมื่อป ค.ศ. 1866 นักสัตววิทยาชาวเยอรมันช่ือ Ernst Haeckel ไดต้ังช่ือวิชาน้ีวา Oekologie หรอื Ecology เปนคํา

ที่มาจากภาษากรีก คือ Okios หมายถึงที่อยูอาศัยหรือบาน (Habitat or Home) กับ ology หมายถึงการศึกษา (the 

study of) ดังน้ัน นิเวศวิทยาจึงเปนวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกบัความสัมพันธ (Interrelationship) ระหวางสิง่มีชีวิต 

(Organisms) กับสิ่งแวดลอม (Environment) และระหวางสิ่งมีชีวิตดวยกันเอง ซึ่งจะเปนการศึกษาทั้งในดานโครงสราง 

(Structure) และหนาที่ (Function) ของระบบ 

# โครงสรางของระบบนเิวศ # 

 ระบบนิเวศหน่ึงๆ ประกอบข้ึนมาจากสิง่มีชีวิตและสิง่แวดลอม สิ่งมีชีวิตที่อยูในระบบนิเวศหน่ึงๆ มีมากมาย

หลายชนิด และแตละชนิดก็มีจํานวนหลายๆตัว ซึ่งตางก็มีความสัมพนัธกันในลักษณะที่แตกตางกันไป จึงอาจกลาว

คราวๆไดวา สิ่งมีชีวิตหน่ึง (Species) จะไมอยูอยางโดดเด่ียว การอยูรวมกันเปนกลุมของสิง่มีชีวิตเดียวกันบนพื้นที่หน่ึงๆ 

ในระยะเวลาหน่ึงน้ัน จะเรียกวาเปน ประชากร (Population) และถาประชากรของสิ่งมีชีวิตหลายๆชนิดมาอาศัยอยู

รวมกันในมาตรเวลาและสถานทีเ่ดียวกัน จะเรียกวาเปน กลุมสิ่งมีชีวิตหรือสังคมของสิง่มีชีวิต (Community or Biotic 

community) กลุมสิง่มีชีวิตเหลาน้ีมีความตองการปจจัยตางๆ ในการดํารงชีวิตที่แตกตางกัน ซึง่รวมถึงความตองการ

พื้นที่สําหรบัอยูอาศัย (Habitat) และอาหาร ซึง่จะทําใหสิ่งมีชีวิตแตละชนิดมีบทบาทและความสําคัญในระบบนิเวศ

แตกตางกันออกไป ประชากรที่มจีํานวนสมาชิกมากและมีความสําคัญมากในระบบนิเวศน้ันๆ จะถูกจัดเปนสิ่งมีชีวิตเดน 

(Dominant species) สวนประชากรที่มจีํานวนนอยหรอืมบีทบาทความสําคัญนอยกวาจะถูกเรียกวา สิ่งมีชีวิตรอง 

(Associated species) จะเห็นไดวา ในระบบนิเวศหน่ึงๆน้ัน จะประกอบข้ึนจากโครงสรางเพียง 2 สวนสําคัญเทาน้ัน 

คือ 

 

  1. องคประกอบท่ีไมมีชีวิต (Abiotic component) ไดแก 

  1.1 สารอินทรีย (Organic) ไดแก ซากพืช ซากสัตว ฮิวมัส คารโบไฮเดรด ไขมัน โปรตีน เปนตน 

  1.2 สารอนินทรีย (Inorganic) ไดแก เกลือแร นํ้า คารบอน ไนโตรเจน โปตัสเซียม เปนตน 

 ÃÐºº¹ÔàÇÈ 



4 
 
  1.3 สภาพแวดลอมทางกายภาพ (Physical) ไดแก อุณหภูมิ แสง ฝน ความช้ืน ความเปนกรดเปนดาง 

แสง ความเค็ม เปนตน 

  2. องคประกอบท่ีมีชีวิต (Biotic component) แบงไดเปน 3 สวน ไดแก 

  2.1 ผูผลิต (Producer or Autotroph) หมายถึง พวกที่สามารถสรางอาหารไดเองโดยอาศัย

คลอโรฟลลเปนรงควัตถุที่ใชจับพลังงานมาจากดวงอาทิตย เพื่อทําการเปลี่ยนแปลงสารอาหารที่รบัเขามาในรูปของสารอ

นินทรียใหกลายเปนสารอินทรีย ซึง่กระบวรการดังกลาวเรียกวา กระบวนการสังเคราะหดวยแสง เชนพืชชนิดตางๆ ซึง่

นอกจากพืชแลว สาหรายเซลลเดียว ก็ยังสามารถทําหนาทีเ่ปนผูผลิตไดดวยเชนกัน 

  2.2 ผูบริโภค (Consumer) หมายถึง พวกที่ไมสามารถนําเอาอนินทรียสารมาสรางเปนอินทรียสารได 

ตองพึ่งพาอาศัยสิ่งอื่นในการสังเคราะหอาหาร แบงออกเปน 4 พวก ไดแก 

   1) ผูบรโิภคข้ันปฐม (Primary  

consumers) หมายถึง สัตวทีก่ินพืชเปนอาหาร (Herbivores)  

ไดแก กระตาย เตา กวาง เปนตน 

   2) ผูบรโิภคข้ันทุติย (Secondary  

consumers) หมายถึง สัตวที่กินสัตวเปนอาหาร (Carnivores) ไดแก สิงโต เสอื เปนตน 

   3) ผูบรโิภคข้ันตติย (Tertiary  

consumers) หมายถึง สัตวที่กินทัง้พชืและสัตวเปนอาหาร 

(Omnivores) ไดแก ไก สุนัข นก มนุษย เปนตน 

 นอกจากน้ี ยังมีผูบริโภคทีม่ีลักษณะพเิศษจากผูบริโภค 

 3 ระดับขางตน คือ ผูบริโภคซากสัตว (Scavenger) หมายถึง  

สัตวที่กินซากสัตวเปนอาหาร ไดแก นกแรง ดวงข้ีควาย เปนตน 

 และสิ่งมีชีวิตที่เปนกาฝากหรืออาศัยอาหารที่อยูในสิ่งมีชีวิตอื่น  

ไดแก สิ่งมีชีวิตที่เปนพาราสิต (Parasite) เชน เห็บ เหา หมดั  

ปลิง พืชทีเ่ปนกาฝาก เปนตน 

  2.3 ผูยอยสลาย (Decomposer) หมายถึง จุลินทรียทั้งหลายที่จะชวยในการยอยสลายซากพืชซาก

สัตวตาง ๆ ใหเนาเปอยกลายเปนสารอาหารของสิ่งมีชีวิตจําพวกพืช เพื่อใหในกระบวนการสงัเคราะหแสงตอไป 

 

 

 

       

ระบบนิเวศที่ใหญทีสุ่ดเปนแหลงทีอ่ยูของสิ่งมีชีวิตของโลกอนักวางใหญ เรียกวา ชีวมณฑล หรือ ชีวาลัย 

(Biosphere) จะประกอบไปดวยสิ่งมีชีวิตที่มีความหลากหลายเชนเดียวกันถ่ินที่อยูอาศัย มีระบบนิเวศหลากหลาย

ประเภทคละเคลากัน เชน ระบบนิเวศปาไม ระบบนิเวศนํ้าจดื ระบบนิเวศทะเล ระบบนิเวศนาขาว ระบบนิเวศเมอืง 

ฯลฯ เปนตน ความสัมพันธของสิง่มีชีวิตกับสิ่งแวดลอมในพืน้ที่หน่ึง ๆ จะมีความแตกตางกันระบบนิเวศที่สมบูรณ จะมี

ความหลากหลาย (Diversity) ทั้งในดานชนิด (Species) ชนิดพันธุ (Genus) และระบบนิเวศ (Ecosystem) ย่ิงมาก 
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เทาไรความซบัซอน (Complexity) ของระบบนิเวศก็มีมากข้ึน มีความสามารถในการรองรับ (Carrying Capacity) 

ผลกระทบจากสิง่แวดลอม ทําใหมีความคงทนหรอืเสถียร 

(Stability) มากข้ึน ไมเปราะบางและไมแตกสลายงาย ดังน้ัน 

จึงควรทําความเขาใจระบบนิเวศอยางถองแทเพือ่ใหการใช

ทรัพยากรธรรมชาติเกิดประโยชนสูงสุด และปราศจากการ

ทําลายสิง่แวดลอมและระบบนิเวศ ใหระบบนิเวศคงความ

สมดุลใหมากที่สุด โดยโครงสรางของระบบธรรมชาติแลว 

สัดสวนของสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติที่สมดุลจะประกอบไปดวย

ผูผลิตหรือพืชมากทีสุ่ด รองลงมาคือสัตว และมนุษย

ตามลําดับ ดังรูป  

โดยปกติแลว ธรรมชาติของสิง่แวดลอมหรอืระบบนิเวศจะมคีวามสามารถองคประกอบไดดวยตัวของมันเองใน

อยูในภาวะสมดุล มีขีดความสามารถในการรองรับ (Carrying Capacity) สิ่งที่มากระทบได ซึ่งเปนความสามารถสงูสุดที่

สภาวะแวดลอมหน่ึง หรอืระบบนิเวศหน่ึงสามารถยอมใหมีไดเปนการที่ธรรมชาติสามารถคงอยูไดโดยไมตองพึ่งพงิปจจัย

ภายนอกระบบ เชน ระบบนิเวศหน่ึง ๆ จะมสีภาวะสมดุลในตัวเอง กลาวคือ สิ่งตาง ๆ ที่อยูในระบบนิเวศจะสามารถ

ควบคุมตัวมันเองได (Self Regulation) และสามารถรักษาสภาพตัวเอง (Self Maintenance) เชน ระบบนิเวศของทุง

หญาสะวันนา ความสัมพันธระหวางสงิโต มาลายและหญา คือ หากหญามีความอุดมสมบรูณ จํานวนมาลายกเ็พิ่มข้ึน 

เมื่อมาลายเพิ่มข้ึน สิงโตที่กินมาลายเปนอาหารกจ็ะเพิ่มจํานวนข้ึน ขณะที่สิงโตเพิ่มจํานวนข้ึน มาลายจะลดจํานวนลง

เน่ืองจากถูกินมากข้ึน เมื่อมาลายลดจํานวนลง โอกาสที่หญาจะฟนคืนสภาพกม็ีมากข้ึนและเพิม่ความอุดมสมบรูณข้ึน 

อยางไรก็ตาม น่ีเปนเพียงตัวอยางบางสวนเทาน้ัน เพราะระบบนิเวศหน่ึงจะมสีิ่งมีชีวิตมากมายที่อยูรวมกันและมี

ความสัมพันธซึ่งกันและกันอยางเปนระบบและสมดุลดังไดกลาวมาแลว หากระบบนิเวศดังกลาวถูกรบกวนโดยเฉพาะ

จากมนุษยอาจทําใหระบบนิเวศเสียสมดุลได 
 

 
 

โดยธรรมชาติระบบนิเวศตางๆ มักไมอยูในภาวะสมดุล เน่ืองจากมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาการเปลี่ยนแปลง

ของระบบนิเวศ แบงเปน 2 แบบ คือ 

 1. แบบคอยเปนคอยไป เปนการเปลี่ยนแปลงชาๆ ตามธรรมชาติ ตองใชเวลานาน เชน ที่ดินราง เมื่อเวลาผาน

ไปจะกลายเปนทุงหญา มีไมพุม และไมยืนตนคอยๆ เจริญข้ึน กลายเปนปาไปในทีสุ่ด 

 2. แบบกะทันหัน เปนการเปลี่ยนแปลงทีร่วดเร็ว เชน ไฟไหมปา นํ้าทวม แผนดินไหว ฯลฯ บรเิวณทุงหิมะและ

ข้ัวโลกเปนระบบนิเวศที่งายและธรรมดาไมซับซอน เพราะมสีิ่งมีชีวิตอาศัยอยูไมกี่ชนิดในบริเวณหิมะน้ีถาเกิดการ

 
 

ความสมดุลในระบบธรรมชาติ ของพืช สัตว และมนุษย 
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เปลี่ยนแปลงจํานวนของสิ่งมีชีวิตในระดับหน่ึงจะมผีลรุนแรงตอสิ่งมีชีวิตในระดับอื่นๆ ดวย ดังน้ันระบบนิเวศที่ไมซบัซอน

จึงเสียดุลไดงายมาก เหมือนกับการปลูกพืชชนิดเดียว (Mono cropping) เชน การเกษตรสมัยปจจบุันเวลาเกิดโรค

ระบาดจะทําใหเสียหายอยางมากและรวดเร็ว 

นอกจากน้ี การเสียสมดุลของระบบนิเวศยังมผีลมาจากการเปลี่ยนแปลงขนาดของประชากร ซึง่ขนาดของ

ประชากรมีการเปลี่ยนแปลงจะทําใหเกิดความตองการเรื่องที่อยูอาศัยและความตองการอาหารเพิม่มากข้ึน ซึ่งการ

เปลี่ยนแปลงน้ีมผีลทําใหระบบนิเวศรอบๆตัวเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ซึ่งจะมผีลทําใหระบบนิเวศน้ันๆเกิด

ความเสียสมดุลไป การเปลี่ยนแปลงขนาดของประชากร มี 2 แบบ คือ 

1. การเกิดแทนท่ีชั้นบุกเบิก Primary succession การเกดิแทนที่จะเริม่ข้ึนในพื้นที่ที่ไมเคยมีสิง่มีชีวิตอาศัย

อยูกอน ซึ่งแบงออกไดเปน 2 ประเภท คือ 

1.1 การเกิดแทนที่บนพื้นที่วางเปลาบนบก เริ่มจากไลเคนบนกอนหิน ตอมาหินเริ่มสึกกรอน ทําใหเกิดอนุภาค

เล็กๆ ของดินและทรายจากน้ันกจ็ะเกิดพืชจําพวกมอส ตอมาเปนพืชพวกหญา และพืชลมลกุ ตอมาเกิดไมพุมและตนไม

เขามาแทนที่ และพัฒนาเปนช้ันชุมชนสมบูรณ (Climax stage) เปนไมใหญและมสีภาพเปนปาที่อุดมสมบรูณน่ันเอง 

1.2 การแทนที่ในแหลงนํ้า เชน ในบอนํ้า ทะเลทราย หนอง บึง เริม่ตนจากบริเวณกนสระมีแตพื้นทราย มี

สิ่งมีชีวิตเล็กๆ ทีล่องลอยอยูในนํ้า เชน แพลงกตอน สาหรายเซลลเดียว ตอมาเกิดพืชใตนํ้าพวกสาหราย และสัตวเล็กๆ 

ตอมาจะเกิดพืชมีใบโผลพนนํ้า เชน กก พง ออ เตยนํ้า แลวจากน้ันกจ็ะเกิดมีสัตวจําพวก หอยโขง กบ เขียด กุง หนอน 

ไสเดือน และวิวัฒนาการเปนข้ันชุมชนสมบูรณแบบสระนํ้าน้ันจะต้ืนเขินจนกลายสภาพเปนพื้นดินในทีสุ่ด 

 

2. การแทนท่ีของสิ่งมีชีวิตในขั้นทดแทน (Secondary succession) เปนการเกิดแทนที่ของสิง่มีชีวิตอื่นๆ 

ในพื้นที่เดิมที่ถูกเปลี่ยนแปลงไป เชน บรเิวณพื้นที่ปาไมที่ถูกโคนถางปรบัเปนพื้นทีเ่พาะปลูกหรอืพื้นทีป่าไมที่เกิดไฟปา 
 

 
 

 

ที่มา: https://www.britannica.com/science/secondary-succession 


