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แผนบริหารการสอนประจาํบทที� 5 
 

เนื�อหาประจาํบท 
 
บทที� 5 นิเวศวทิยา 
  โครงสรา้งของระบบนิเวศ 
  หน้าที�ของระบบนิเวศ 
  ความสมัพนัธข์องสิ�งมชีวีติในระบบนิเวศ 
  การปรบัตวัของสิ�งมชีวีติ   
  ปฏบิตักิารที� 10   ความสมัพนัธข์องสิ�งมชีวีติในระบบนิเวศ 
  บทสรปุ 
  คาํถามทบทวน 
  เอกสารอา้งองิ 
 

วตัถปุระสงคเ์ชิงพฤติกรรม 
 
 เมื�อเรยีนจบบทเรยีนนี,แลว้ นกัศกึษาจะมคีวามสามารถในเรื�องต่อไปนี, 

1. อธบิายความหมายของนิเวศวทิยา 
2. อธบิายความหมายของระบบนิเวศ 
3. อธบิายโครงสรา้งของระบบนิเวศ 
4. อธบิายหน้าที�ของระบบนิเวศ 
5. อธบิายความสมัพนัธข์องสิ�งมชีวีติในระบบนิเวศ 
6. อธบิายการปรบัตวัของสิ�งมชีวีติ   

 
วิธีการสอนและกิจกรรม 
 

1. บรรยาย อภปิราย และซกัถามระหว่างการเรยีนเป็นรายบุคคลในหวัขอ้นิเวศวทิยา 
2. แบ่งกลุ่มนกัศกึษาเพื�อทาํปฏบิตักิาร  
3. สาํรวจภาคสนาม 
4. วเิคราะหค์วามสมัพนัธข์องสิ�งมชีวีติในระบบนิเวศ 
5. อภปิรายหน้าชั ,นเรยีน และงานที�ไดร้บัมอบหมายเป็นการบา้น 
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สื�อการเรียนการสอน 
 

1. เอกสารประกอบการสอน 
2. โปรแกรมสาํเรจ็รปูและคอมพวิเตอร ์
3. อนิเทอรเ์น็ต  
4. ภาคสนาม 

 
การวดัผลและการประเมินผล 
 

1. ตรวจสอบการเขา้ชั ,นเรยีนและความสนใจการฟงัคาํบรรยาย 
2. การซกัถามระหว่างเรยีน 
3. สงัเกตทกัษะการทําปฏบิตักิาร 
4. การอภปิรายหน้าชั ,นเรยีน 
5. สอบเกบ็คะแนนก่อนทาํปฏบิตักิาร ระหว่างทําปฏบิตักิาร และหลงัทาํปฏบิตักิาร

ตรวจรายงานปฏบิตักิาร และการบา้น 
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บทที�  5 
นิเวศวิทยา 

 
เฮนรี� ด ีธอโร (Henry D. Thoreau) ไดใ้ชค้ําว่า นิเวศวทิยา (ecology) เป็นครั ,งแรกเมื�อ

ปี ค.ศ. 1858 ต่อมาในปี ค.ศ. 1869 เอริน์ เฮกเกล (Ernst Haeckel) นักสตัวศาสตรช์าวเยอรมนั 
ไดอ้ธบิายรากศพัทข์องนิเวศวทิยาว่า มาจากภาษากรกี 2 คํา คอื บา้นหรอืแหล่งที�อยู่ (oikos) 
และการศกึษา (logos) หลงัจากนั ,นโอดมั (Odum, 1971) นักวทิยาศาสตรช์าวองักฤษ ไดเ้สนอ
ความหมายของนิเวศวทิยาไว้ว่า นิเวศวทิยาเป็นศาสตร์แขนงหนึ�งของวทิยาศาสตร์ที�ศึกษา
ความสมัพนัธร์ะหว่างสิ�งมชีวีติกบัสิ�งแวดลอ้ม ตลอดจนสิ�งแวดลอ้มกบัสิ�งแวดลอ้ม ต่อมา เครบส ์
(Krebs, 1985) ได้อธบิายว่าการศึกษานิเวศวทิยา คอื การศกึษาปฏสิมัพนัธ์ของสิ�งมชีวีติที�
กําหนดการกระจายพนัธุ ์(distribution) และความอุดมสมบูรณ์ของชนิดพนัธุ ์(abundance) ของ
สิ�งมชีวีติด้วยกระบวนการทางวทิยาศาสตรเ์พื�อให้สามารถอธบิายถงึระบบนิเวศ (ecosystem) 
โดยระบบนิเวศเปรยีบเสมอืนภาพต่อรปูสงัคมของสิ�งมชีวีติ เพราะสิ�งมชีวีติแต่ละชนิดจะมรีปูแบบ
การดาํรงชวีติที�มคีวามจาํเพาะเจาะจงในแต่ละพื,นที� ดงันั ,นภาพต่อรปูสงัคมของสิ�งมชีวีติแต่ละรปู
จงึมคีวามแตกต่างกนั รวมไปถงึอาจจะมจีาํนวนชิ,นในแต่ละภาพที�ไม่เท่ากนั ทั ,งนี,ขึ,นอยู่กบัความ
ซบัซอ้นของสงัคมสิ�งแวดลอ้มในระบบนิเวศนั ,น ๆ ดงันั ,นเพื�อจะทําใหเ้ขา้ใจถงึระบบนิเวศไดง้่าย 
การศกึษานิเวศวทิยาจงึแบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะโดยแบ่งตามหน่วยของการศกึษานิเวศวทิยา คอื 
เอกนิเวศวทิยา (autecology) เป็นการศกึษาที�เน้นศกึษาสิ�งมชีวีติแต่ละชนิด โดยจะเริ�มศกึษาตั ,งแต่
ชวีวทิยา วงจรชวีติ การกระจายพนัธุ ์การสบืพนัธุ ์เป็นต้น และสงัคมนิเวศวทิยา (senecology) 
เป็นการศึกษาที�เน้นศึกษาถึงปฏสิมัพนัธ์ของกลุ่มสิ�งมชีวีติ โดยจะศึกษาระดบัโครงสร้างและ
หน้าที�ของสงัคม (community) ดงันั ,นในการศึกษานิเวศวทิยาจงึให้ความสําคญักบัระบบนิเวศ
ของสิ�งมชีวีติ เนื,อหาบทนี,จงึมวีตัถุประสงค์เพื�ออธิบายโครงสร้าง และหน้าที�ของระบบนิเวศ 
ความสมัพนัธข์องสิ�งมชีวีติในระบบนิเวศ และการปรบัตวัของสิ�งมชีวีติ 
 
โครงสร้างของระบบนิเวศ 
 

ระบบนิเวศมโีครงสรา้งมาจากองค์ประกอบที�ไม่มชีวีติ (abiotic component) และ
องคป์ระกอบที�มชีวีติ (biotic component) โดยองค์ประกอบเหล่านี,ต้องมอียู่อย่างสมดุลจงึจะ
ประกอบเป็นระบบนิเวศที�สมบรูณ์ได ้ 

1.  องคป์ระกอบที�ไม่มีชีวิต  
 เป็นโครงสรา้งของระบบนิเวศที�ไม่มชีวีติ โดยโครงสรา้งนี,มอีิทธพิลต่อสิ�งมชีวีติใน

หลายดา้น เช่น จาํนวนชนิด การแพรก่ระจาย (distribution) และพฤตกิรรมของสิ�งมชีวีติ เป็นต้น 



 

ตวัอยา่งเช่น จากการศกึษาปจัจยัทางกายภาพ
เวลาในการเริ�มออกหาอาหารของชนัโรง
แสงโดยตรง และจากการศกึษาผึ,งกลุ่ม
ของผึ,งกลุ่มนี,จะขึ,นอยู่กับขนาดของร่างกายโดยผึ,ง
อุณหภูมแิละความเข้มแสงตํ�ากว่าผึ,ง
ดีกว่า หรอืจากการศึกษาการกระจายตัวของปลาทะเล
(plankton) (ภาพที� 5.1) ที�พบในระดบัความลกึและอุณหภูมต่ิาง ๆ  
ชวีติ ได้แก่ สารอนินทรยี์ (inorganic substance
สภาพแวดลอ้มทางกายภาพ  

ภาพที� 5.1  ความหนาแน่นของปลาทะเล
(
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ศกึษาปจัจยัทางกายภาพต่อพฤตกิรรมของชนัโรง (Trigona collina
เวลาในการเริ�มออกหาอาหารของชนัโรงวรรณะงานมคีวามสมัพนัธ์กบัอุณหภูมแิละความเข้ม

ศกึษาผึ,งกลุ่มเอคูเลท (aculeate bee) พบว่าการเริ�มบนิออกหาอาหาร
ของผึ,งกลุ่มนี,จะขึ,นอยู่กับขนาดของร่างกายโดยผึ,งที�มขีนาดใหญ่จะเริ�มบินออกหาอาหารที�
ณหภูมแิละความเข้มแสงตํ�ากว่าผึ,งที�มขีนาดเล็ก เนื�องจากสามารถเก็บรกัษาความร้อนได้

หรอืจากการศึกษาการกระจายตัวของปลาทะเลและความหนาแน่นของ
ที�พบในระดบัความลกึและอุณหภูมต่ิาง ๆ  เป็นต้น องคป์ระกอบที�ไม่มี

inorganic substance) สารอินทรยี์ (organic substance

ของปลาทะเลและแพลงกต์อนในระดบัความลกึและอุณหภมูิ
(ที�มา: Hickman et al., 2004) 

Trigona collina) พบว่า
และความเข้ม

พบว่าการเริ�มบนิออกหาอาหาร
มขีนาดใหญ่จะเริ�มบินออกหาอาหารที�

จากสามารถเก็บรกัษาความร้อนได้
และความหนาแน่นของแพลงก์ตอน 

องคป์ระกอบที�ไม่มี
substance) และ

 
ความลกึและอุณหภมูต่ิางกนั 
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 1.1 สารอนินทรีย ์
  สารประกอบอนินทรยี์เป็นองค์ประกอบสําคญัของสิ�งมชีวีิต เช่น ออกซเิจน 

คารบ์อน และไนโตรเจน หากจําแนกสารประกอบอนินทรยีต์ามอาณาเขตของชวีภาค (ภาพที� 
5.2) สามารถแบ่งออกได ้3 ส่วนใหญ่ คอื บรรยากาศ (atmosphere) อุทกภาค (hydrosphere) 
และธรณภีาค (lithosphere)  

 

 
ภาพที� 5.2  อาณาเขตของชวีภาค 

(ที�มา: Miller, 2002) 
 

  1.1.1 บรรยากาศ 
   เป็นส่วนของอากาศ ได้แก่ แก๊สหลกั 3 ชนิด คอื แก๊สออกซเิจน แก๊ส

คารบ์อนไดออกไซด์ และแก๊สไนโตรเจน โดยมอีตัราส่วนคดิเป็นรอ้ยละ 20, 0.04 และ 79 
ตามลาํดบั ซึ�งแก๊สเหล่านี,เป็นสารประกอบอนินทรยีท์ี�มคีวามสําคญัในระบบนิเวศ และเกี�ยวขอ้ง
กบัการสรา้งพลงังานดว้ยกระบวนการหายใจระดบัเซลลข์องสิ�งมชีวีติหรอืกระบวนการสงัเคราะห์
ดว้ยแสง ดงันั ,นบรรยากาศจงึเป็นแหล่งทรพัยากรในการผลติอาหารสิ�งมชีวีติทุกชนิด เช่น พชื 
โพรโทซวั และแบคทเีรยี เป็นตน้ 
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  1.1.2 อทุกภาค 
   เป็นส่วนของนํ,า พื,นที�ของโลกประมาณรอ้ยละ 70 ถูกปกคลุมไปดว้ย

นํ,าในรูปแบบต่างกนั เช่น นํ,าเคม็และนํ,าจดื ได้แก่ มหาสมุทร ทะเล อ่าว แม่นํ,า คลอง และบงึ 
เป็นต้น ดงันั ,นนํ,าจงึเป็นแหล่งอาศยัที�สําคญัของสิ�งมชีวีติ นอกจากนี,นํ,ายงัเป็นปจัจยัที�สําคญัใน
กระบวนการต่าง ๆ ในรา่งกาย ทาํใหร้า่งกายสิ�งมชีวีติอยูใ่นภาวะสมดุล  

  1.1.3 ธรณีภาค 
   เป็นส่วนของพื,นพภิพทั ,งหมด หนิและดนิเป็นแหล่งที�อุดมสมบูรณ์ของ

แร่ธาตุที�จําเป็นสําหรบัสิ�งมชีวีติ ธรณีภาคจงึถูกใช้เป็นแหล่งของวตัถุดบิและแหล่งอาหาร เพื�อ
รองรบัสิ�งมชีวีติ 

 1.2 สารอินทรีย ์ 
  สารอนิทรยีเ์ป็นสารประกอบที�มคีาร์บอนอย่างน้อย 2 อะตอมและไฮโดรเจน

เป็นองค์ประกอบ โดยต้องเกดิพนัธะเคมรีะหว่างอะตอมของคารบ์อนกบัคารบ์อน อาจต่อเป็น
สายยาว โซ่ตรงหรือโซ่กิ�ง เช่น โปรตีน คาร์โบไฮเดรต และลิพิด เป็นต้น โดยสารเหล่านี,
นอกจากจะเป็นโครงสรา้งของสิ�งมชีวีติแลว้ ยงัจดัเป็นแหล่งพลงังานตั ,งต้นที�สําคญัของสิ�งมชีวีติ
ทุกชนิด  

 1.3 สภาพแวดล้อมทางกายภาพ  
  สภาพแวดล้อมทางกายภาพ คอื สภาพภูมอิากาศ (climate) ได้แก่ อุณหภูม ิ

ความชื,นสมัพทัธ ์(relative humidity) ความเขม้ของแสง (light intensity) เป็นต้น โดยอุณหภูมิ
เป็นปจัจยัที�มคีวามสําคญัในการกระจายพนัธุข์องสิ�งมชีวีติอย่างหนึ�ง เนื�องจากอุณภูมมิอีทิธพิล
โดยตรงต่อกระบวนการทางชวีวทิยาของสิ�งมชีวีติ เนื�องจากเซลลข์องสิ�งมชีวีติประกอบด้วยนํ,า 
ถ้าอุณภูมถิงึจุดเยอืกแขง็เซลลจ์ะแขง็ตวั และถ้าอุณหภูมสิูงกว่า 45 องศาเซลเซยีส โปรตนีจะ
เสยีสภาพ ซึ�งโปรตนีเหล่านี,จะเป็นโครงสรา้งของเซลล ์รวมไปถงึเอนไซมท์ี�ช่วยในกระบวนการ
ต่าง ๆ ของร่างกาย ความเข้มแสงเป็นแสงจากดวงอาทติย์ แสงเป็นแหล่งกําเนิดพลงังานที�
สําคญัของระบบนิเวศ รวมไปถงึสิ�งมชีวีติที�สามารถสงัเคราะห์ด้วยแสงได้ โดยสิ�งมชีวีติแต่ละ
ชนิดจะมคีวามทานทนต่อสภาพแวดล้อมทางกายภาพได้ไม่เท่ากนั ปจัจยัเหล่านี,จงึเป็นปจัจยั
จํากัดที�กําหนดวิถีชีวิตเฉพาะ (ecological niche) ของสิ�งมชีีวิต โดยคําว่า วิถีชีวิตเฉพาะ 
หมายถงึ ปจัจยัพื,นฐานในการดํารงชวีติ ได้แก่ พื,นที�สําหรบัอาศยั (habitat) และการสบืพนัธุ ์
รวมไปถงึแหล่งอาหารที�จะทําใหส้ิ�งชวีตินั ,น ๆ สามารถดํารงชวีติและสามารถถ่ายทอดยนีไปยงั
รุ่นต่อไปได้ ดงันั ,นสิ�งมชีวีติจงึต้องมสีภาพแวดลอ้มทางกายภาพที�เหมาะสมต่อการดํารงชวีติที�
อาจเหมอืนกนัหรอืแตกต่างกนัขึ,นอยูก่บัขอบเขตของความทานทน (limit of tolerance) หรอืช่วง
ของความทานทน (tolerance range) ต่อสภาพแวดล้อมทางกายภาพของสิ�งมชีวีติ เช่น การ
กระจายตวัของปลาชนิดหนึ�งในที�ที�มอุีณหภมูต่ิางกนั (ภาพที� 5.3)   
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ภาพที� 5.3  การกระจายตวัของปลาในช่วงอุณภมูทิี�ต่างกนั 

 (ที�มา: Miller, 2002) 
 
  จสูตสั วอน ลบีกิ (Justus von Liebig, ค.ศ. 1840) และวกิเทอร ์เชลฟอรด์ 

(Victor Shelford, 1913) ไดเ้สนอกฎที�เกี�ยวขอ้งกบัปจัจยัของสภาพแวดลอ้มที�เป็นตวักําหนดวถิี
ชวีติเฉพาะของสิ�งมชีวีติไว ้2 ขอ้ คอื กฎน้อยที�สุดของลบีกิ (Liebig’s law of the minimum) 
และกฎแห่งความทานทนของเชลฟอรด์ (Shelford’s law of the tolerance)   

  1.3.1 กฎน้อยที�สดุของลีบิก   
   ลีบิกอธิบายว่า สิ�งแวดล้อมใดๆ หากมีปริมาณน้อยเกินไปย่อมมี

ผลกระทบต่อการดํารงชวีติของสิ�งมชีวีติที�อาศยัในสิ�งแวดล้อม ตวัอย่างเช่น พชื A ต้องการ
ปรมิาณฟอสฟอรสัอย่างน้อย X กรมัจงึจะใหด้อก ถ้าในสภาพแวดลอ้มนั ,นมปีรมิาณฟอสฟอรสั
น้อยกว่า X พชื A กไ็ม่สามารถให้ดอกได ้ดงันั ,นปรมิาณฟอสฟอรสัที�น้อยกว่า X กรมัจงึเป็น
ปจัจยัจาํกดั 

  1.3.2  กฎแห่งความทานทนของเชลฟอรด์  
   เชลฟอร์ดอธิบายว่า สิ�งแวดล้อมใดๆ หากมปีจัจยัทางคุณภาพและ 

ปรมิาณมากเกินไปหรอืน้อยเกินไปย่อมมผีลกระทบต่อการดํารงชวีติของสิ�งมชีวีติที�อาศยัใน
สิ�งแวดลอ้ม โดยสิ�งมชีวีตินั ,น ๆ จะไม่สามารถดํารงชวีติอยู่ในขอบเขตดงักล่าวได ้ ดงันั ,นสิ�งมชีวีติ
จะมช่ีวงที�สามารถดาํรงชวีติและเพิ�มจาํนวนประชากรได้อยู่ในขอบเขตก่อนถึงปรมิาณตํ�าสุด
และมากสุดของปจัจยัสิ�งแวดล้อมนั ,น ๆ เรยีกช่วงของขอบเขตนี,ว่า ช่วงของความทานทน หรอื
ขอบเขตของความทานทน ตวัอยา่งเช่น พชื A ตอ้งการฟอสฟอรสัอยา่งน้อย X กรมัแต่ไม่เกนิ Y 
กรมั จงึจะใหด้อกและดํารงชวีติอยู่ได ้ถ้าในสภาพแวดลอ้มนั ,นมฟีอสฟอรสัน้อยกว่า X พชื A ก็
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ไมส่ามารถใหด้อกได ้แต่หากปรมิาณฟอสฟอรสัเกนิ Y กรมัการเจรญิเตบิโตจะหยุดชะงกัจนอาจ
ไม่สามารถดํารงชวีติอยู่ได ้ดงันั ,นปรมิาณฟอสฟอรสัที�น้อยกว่า X กรมัและมากกว่า Y กรมัจงึ
เป็นปจัจยัจาํกดั  

  เมื�อนํากฎน้อยที�สุดของลบีกิและกฎแห่งความทานทนของเชลฟอรด์มารวมกนั
ทําให้สรุปได้ว่าสิ�งมชีีวิตทุกชนิดจะมีการปรบัตัวให้ทานทนต่อสิ�งแวดล้อมได้เพียงบางช่วง
เท่านั ,น โดยสิ�งมชีีวิตแต่ละชนิดจะมกีารกระจายตัวในสภาพแวดล้อมทางกายภาพลกัษณะ
เดยีวกนั (ภาพที� 5.4) แต่ความหนาแน่นในแต่ละช่วงจะมากน้อยต่างกนั ซึ�งสิ�งมชีวีติจะมกีาร
กระจายตวัและมคีวามหนาแน่นของประชากรมากที�สุดอยู่ในช่วงที�มปีจัจยัทางสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพเหมาะสมเท่านั ,น เรยีกช่วงนี,ว่า ช่วงของความเหมาะสม (range of optimum) แต่
สิ�งมชีวีติทุกชนิดยงัสามารถอาศยัอยู่ในพื,นที�ที�ตํ�ากว่าหรอืสูงกว่าช่วงของความเหมาะสมได ้แต่
การกระจายตัวและความหนาแน่นของสิ�งมีชีวิตต่อพื,นที�นั ,น ๆ จะน้อยกว่าช่วงของความ
เหมาะสม เนื�องจากกลไกทางสรรีวทิยาของร่างกายสิ�งมชีวีติจะทํางานไดม้ปีระสทิธภิาพน้อยลง 
ทําใหส้ิ�งมชีวีติสามารถอาศยัในพื,นที�ที�มกีารเปลี�ยนแปลงไปของสภาพแวดลอ้มทางกายภาพได ้
เรยีกพื,นที�บรเิวณนี,ว่า เขตของความเครยีดทางสรรีวทิยา (zone of physiology) โดยสิ�งมชีวีติที�
อาศยัในเขตของความเครยีดทางสรรีวทิยาตอ้งปรบัตวั เช่น ไมม่กีารผสมพนัธุ ์หรอืต้องมกีารลด
กจิกรรมของร่างกายโดยการจําศลี เป็นต้น แต่หากสภาพแวดล้อมทางกายภาพสูงกว่าหรอืตํ�า
กว่าเขตของความเครยีดทางสรรีวทิยาจะทําให้สิ�งมชีวีติตาย ดงันั ,นเราจงึจะไม่พบสิ�งมชีวีติใน
พื,นที�เกินเขตของความเครยีดทางสรรีวทิยา ซึ�งเรยีกพื,นที�เขตนี,ว่า เขตของความไม่ทานทน 
(zone of intolerance) 

 

 
 

ภาพที� 5.4  การกระจายตวัของสิ�งมชีวีติในสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ 
(ที�มา: Stiling, 1999) 



 

2.  องคป์ระกอบที�มีชีวิต 
 เป็นโครงสร้างของระบบนิเวศที�เป็น

โดยโครงสร้างนี,จะมปีฏสิมัพนัธ์
level) (ภาพที� 5.5) ไดแ้ก่ 
(decomposer) โดยมรีายละเอยีดเป็น

 
 2.1  ผูผ้ลิต 
  เป็นกลุ่มสิ�งมชีวีติที�สามารถสรา้งอาหารเองได้

กระบวนการสงัเคราะหด์ว้ยแสง
 2.2  ผูบ้ริโภค 
  เป็นกลุ่มสิ�งมชีวีติที�ไม่สามารถสรา้งอาหารเองได้

จะต้องได้รบัอาหารจากสิ�งมชีวีติอื�น
ชนิดอาหารที�กนิ ไดเ้ป็นสิ�งมชีวีติกนิพชื
พชืและสตัว์ (omnivore)
รายละเอยีดดงันี,  

  2.2.1 
   

consumer) เพราะไดร้บัการถ่ายทอดพลงังานจาก
พชื (ภาพที� 5.6) สตัวเ์คี,ยวเอื,อง 
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องคป์ระกอบที�มีชีวิต  
เป็นโครงสร้างของระบบนิเวศที�เป็นสิ�งมชีวีติ เช่น พชื สตัว์ และจุลนิทรยี ์เป็นต้น 

มปีฏสิมัพนัธ์ระหว่างกัน สามารถแบ่งเป็นกลุ่มตามลําดบั
ไดแ้ก่ ผูผ้ลติ (producer) ผู้บรโิภค (consumer) และ

โดยมรีายละเอยีดเป็นดงันี, 

ภาพที� 5.5  ลาํดบัการกนิ 
(ที�มา: Enger & Smith, 2002) 

ผูผ้ลิต   
กลุ่มสิ�งมชีวีติที�สามารถสรา้งอาหารเองได ้(autotrophic o

กระบวนการสงัเคราะหด์ว้ยแสง ตวัอยา่งเช่น พชื และแบคทเีรยีบางชนิดที�มสีเีขยีว เป็นตน้
ผูบ้ริโภค  

กลุ่มสิ�งมชีวีติที�ไม่สามารถสรา้งอาหารเองได ้(hetero
ต้องได้รบัอาหารจากสิ�งมชีวีติอื�นโดยวธิกีารกนิ สามารถแบ่งผู้บรโิภคออกเป็นประเภทต

สิ�งมชีวีติกนิพชื (herbivore) สิ�งมชีวีติกนิสตัว ์(carnivore)
 สิ�งมชีวีติกินซาก (detritivore) หรอืสตัว์กนิซาก 

 สิ�งมีชีวิตกินพืช   
เป็นกลุ่มสิ�งมชีวีติที�กนิพชืเป็นอาหาร จดัเป็นผูบ้รโิภคปฐมภูม ิ

เพราะไดร้บัการถ่ายทอดพลงังานจากการผลติโดยตรงเป็นกลุ่มแรก 
สตัวเ์คี,ยวเอื,อง (ruminant) เป็นตน้ 

เช่น พชื สตัว์ และจุลนิทรยี ์เป็นต้น 
ระหว่างกัน สามารถแบ่งเป็นกลุ่มตามลําดบัการกิน (trophic 

และผูส้ลายสารอนิทรยี ์

 

(autotrophic organism) โดย
บางชนิดที�มสีเีขยีว เป็นตน้  

(heterotrophic organism) 
ออกเป็นประเภทตาม

carnivore) สิ�งมชีวีติกนิ
สตัว์กนิซาก (scavenger) โดยมี

สิ�งมชีวีติที�กนิพชืเป็นอาหาร จดัเป็นผูบ้รโิภคปฐมภูม ิ(primary 
เป็นกลุ่มแรก เช่น แมลงที�กนิ



212 
 

  2.2.2 สิ�งมีชีวิตกินสตัว ์  
   เป็นกลุ่มสิ�งมชีวีติที�กนิสตัวเ์ป็นอาหาร สิ�งมชีวีติกลุ่มนี,อาจเป็นผูบ้รโิภค

ทุตยิภูม ิ(secondary consumer) ผูบ้รโิภคตตยิภูม ิ(tertiary consumer) และผูบ้รโิภคจตุรภูม ิ
(quatiary consumer) (ภาพที� 5.6) โดยในกรณีที�กนิสิ�งมชีวีติกนิพชืเป็นอาหารจะถอืว่าเป็น
ผู้บรโิภคทุติยภูม ิและถ้าหากมสีิ�งมชีีวิตที�สามารถกินผู้บริโภคทุติยภูมเิป็นอาหารจะถือว่า
สิ�งมชีวีตินั ,นเป็นผู้บรโิภคตติยภูม ิ ดงันั ,นจงึเรยีกสิ�งมชีวีติที�สามารถกินผู้บรโิภคตติยภูมวิ่า
ผูบ้รโิภคจตุรภูม ิซึ�งในระบบนิเวศจะมลีําดบัการกนิอาจจะมมีากกว่าผู้บรโิภคจตุรภูมขิึ,นอยู่กบั
ความซบัซ้อนของระดบันิเวศนั ,น ๆ ในบางระบบนิเวศสิ�งมชีวีิตกลุ่มนี,ยงัถูกจดัเป็นผู้บรโิภค
ลาํดบัสงูสุด (top carnivore) เนื�องจากไมม่ผีูบ้รโิภคลาํดบัใดสามารถกนิสิ�งมชีวีตินี,ไดอ้กี  
 

 
ภาพที� 5.6  ลาํดบัการกนิของสิ�งมชีวีติกนิพชืและสิ�งมชีวีติกนิสตัว ์

(ที�มา: Miller, 2002) 
 

  2.2.3 สิ�งมีชีวิตกินพืชและสตัว ์ 
   เป็นกลุ่มสิ�งมชีวีติที�กนิพชืและสตัว์เป็นอาหาร ซึ�งสิ�งมชีวีติที�มลีกัษณะ

การกินเช่นนี,จดัเป็นผู้บรโิภคได้หลายลําดบัเช่นเดยีวกบัสิ�งมชีวีติกินพชืและสิ�งมชีวีติกินสตัว ์
เช่น สตัวปี์ก และมนุษย ์เป็นตน้  
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  2.2.4 สิ�งมีชีวิตกินซากหรือสตัวกิ์นซาก  
   เมื�อผูผ้ลติหรอืผูบ้รโิภคในลาํดบัต่าง ๆ ตายลง จะถูกกลุ่มสิ�งมชีวีติที�กนิ

ซากกนิเป็นอาหาร เช่น กรณีที�ปลวกกนิไมผุ้ ในระบบนิเวศจดัว่าปลวกเป็นสิ�งมชีวีติกนิซาก แต่
ในกรณทีี�นกแรง้กนิเสอืตายถอืว่านกแรง้เป็นสตัวก์นิซาก 

 2.3 ผูส้ลายสารอินทรีย ์ 
  หลงัจากสิ�งมชีวีติกนิซากและสตัว์กนิซากทําหน้าที�กินซากสิ�งมชีวีติที�ตายลง

แลว้ จะเหลอืเศษอนิทรยีต่์าง ๆ ที�ไม่สามารถถูกกนิได ้ผูส้ลายสารอนิทรยีจ์งึเขา้มามบีทบาทใน
การทําลายเศษโครงสร้างที�เหลอื เพื�อหมุนเวยีนสารอินทรยี์และสารอนินทรยีก์ลบัเข้าสู่ระบบ
นิเวศ ตวัอย่างเช่น การหลั �งเอนไซมอ์อกไปย่อยซากไมข้องเหด็ราชนิดต่าง ๆ  เป็นต้น ดงันั ,นผู้
สลายสารอนิทรยีจ์งึเป็นตวัเชื�อมระหว่างโครงสรา้งองค์ประกอบที�มชีวีติกบัองคป์ระกอบที�ไม่มี
ชวีติในระบบนิเวศ 
 
หน้าที�ของระบบนิเวศ 
 

ระบบนิเวศมหีน้าที�ในการดําเนินกจิกรรมที�เกี�ยวขอ้งกบัการถ่ายทอดพลงังาน (energy 
flow) และวฏัจกัรสารอาหาร (nutrient cycle) โดยโครงสรา้งของระบบนิเวศที�เป็นองคป์ระกอบที�
มชีีวิตทําหน้าที�ถ่ายทอดพลงังานจากการกินกันเป็นลําดบัในลกัษณะที�เป็นโซ่อาหาร (food 
chain) หรอืสายใยอาหาร (food web)  

1.  โซ่อาหารและสายใยอาหาร   
 โซ่อาหารเป็นกระบวนการถ่ายทอดพลงังานในรปูของอาหาร โดยเริ�มจากสิ�งมชีวีติ

หนึ�งไปยงัสิ�งมชีวีติอกีชนิดหนึ�งอย่างเป็นลําดบัในทศิทางเดยีว โซ่อาหารมหีลายแบบโดยแบ่ง
ตามลกัษณะสิ�งมชีวีติเริ�มต้น เช่น โซ่อาหารแบบบรโิภค (grazing food chain) เป็นแบบที�เริ�ม
จากผูผ้ลติไปยงัผูบ้รโิภค และโซ่อาหารแบบยอ่ยสลายซาก (detritus food chain) เป็นแบบที�เริ�ม
จากซากอินทรีย์ เป็นต้น ส่วนสายใยอาหาร (ภาพที� 5.7) เกิดจากโซ่อาหารหลายสายมา
เชื�อมต่อกนั แสดงใหเ้หน็ถงึความสมัพนัธท์ี�ซบัซอ้นของสิ�งมชีวีติที�อยู่ในระบบนิเวศ โดยลูกศร
ถูกนํามาใช้เป็นสญัลกัษณ์แสดงให้เหน็ถงึความสมัพนัธ์ของสิ�งที�ได้รบัพลงังานและให้พลงังาน
ภายใน โซ่อาหารหรอืสายใยอาหาร ซึ�งหวัลูกศรแสดงให้เหน็ถงึการเป็นผู้บรโิภคหรอืเป็นผู้รบั
พลงังาน ส่วนดา้นหางลูกศรจะแสดงถงึสิ�งมชีวีติหรอืแหล่งพลงังานที�ถูกบรโิภคหรอืให้พลงังาน
แก่สิ�งมชีวีติหวัลกูศร ดงันั ,นทศิทางของลาํดบัการกนิจงึมทีศิทางจากหางไปยงัหวัลกูศรเสมอ 

2. การถ่ายทอดพลงังาน 
 การถ่ายทอดพลงังานทางโซ่อาหารของสิ�งมชีวีติ จะมพีลงังานเพยีงรอ้ยละ 10 ที�

เก็บสะสมไว้ในผู้ผลติจะถูกนํามาเปลี�ยนเป็นมวลชวีภาพของสตัวกนิพชื พลงังานส่วนใหญ่ คอื
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ประมาณรอ้ยละ 90 ถูกนําไปใช้ในกระบวนการเมแทบอลซิมึและสูญเสยีไปในรูปของพลงังาน
ความร้อน ซึ�งบางส่วนจะอยู่ในรูปของกากอาหาร ทํานองเดยีวกนัสตัว์ที�กนิต่อกนัในลําดบัขั ,น
ต่าง ๆ ของโซ่อาหารจะไดร้บัพลงังานสะสมที�ถูกเปลี�ยนเป็นมวลชวีภาพเพยีงรอ้ยละ 10 ดงันั ,น
พลงังานที�ถูกถ่ายทอดจะลดลงตามลําดบัตามความยาวของห่วงโซ่อาหาร หลงัจากผู้สลาย
สารอนิทรยีด์ําเนินกจิกรรมเสรจ็สมบูรณ์ เรยีกการถ่ายทอดพลงังานลกัษณะนี,ว่ากฎรอ้ยละ 10 
(ten percent law) (ภาพที� 5.8)  

 
ภาพที� 5.7  สายใยอาหาร 

(ที�มา: Hickman et al., 2004) 
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ภาพที� 5.8  การถ่ายทอดพลงังานตามกฎรอ้ยละ 10 
(ที�มา Miller, 2002) 

 

3. วฏัจกัรสาร 
 วฏัจกัรสารในระบบนิเวศ เช่น ไนโตรเจน ออกซเิจน คารบ์อน และนํ,า เป็นต้น จะ

เริ�มขึ,นภายในระบบนิเวศก่อนส่งต่อไปยงัโครงสรา้งของระบบนิเวศที�เป็นองคป์ระกอบที�ไม่มชีวีติ
และองคป์ระกอบที�มชีวีติอยา่งต่อเนื�อง ทาํใหเ้กดิความสมัพนัธร์ะหว่างโครงสรา้งของระบบนิเวศ
ขึ,นจนอยู่ในสภาวะสมดุลของระบบนิเวศ โดยระบบนิเวศใดที�มคีวามซบัซอ้นของสายใยอาหาร
สูงจะแสดงใหเ้หน็ถงึความมเีสถยีรภาพของสมดุลระบบนิเวศและความสมัพนัธข์องสิ�งมชีวีติกบั
สิ�งแวดล้อมในระบบนิเวศ ตลอดจนความอุดมสมบูรณ์ของความหลากหลายทางชีวภาพ  
ตวัอยา่งเช่น การหมนุเวยีนระหว่างแก๊สออกซเิจนกบัแก๊สคารบ์อนไดออกไซดข์องสิ�งมชีวีติ โดย
เริ�มจากแก๊สออกซเิจนที�มอียู่ในชั ,นบรรยากาศถูกสตัว์ และแบคทเีรยีนําไปใช้ในกระบวนการ
หายใจเพื�อสรา้งพลงังานก่อนจะปล่อยแก๊สคารบ์อนไดออกไซด์สู่ชั ,นบรรยากาศ พชืจะนําแก๊ส
คารบ์อนไดออกไซดม์าใชเ้ป็นสรา้งตั ,งต้นของกระบวนการสงัเคราะหด์ว้ยแสง หลงัจากนั ,นพชืจะ
ปล่อยแก๊สออกซเิจนกบัสู่ชั ,นบรรยาศอกีครั ,ง และตวัอย่างการหมุนเวยีนของวฏัจกัรคารบ์อนใน
เขตอุตสาหกรรม (ภาพที� 5.9) เริ�มด้วยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศ เปลี�ยนเป็น
สารละลายโดยมนํี,าเป็นตวัทําละลายเกดิเป็นกรดคารบ์อนิค เมื�อกรดคาร์บอนิคไหลผ่านไปยงั
แหล่งนํ,า ดนิ และหนิชั ,นต่าง ๆ ทําใหช้ั ,นหนิสลาย เกดิเป็นแคลเซยีมไบคารบ์อเนตสะสมในพชื
นํ,า ขณะที�พชืจะไดร้บัในรปูของคารบ์อนไดออกไซดจ์ากการหายใจของสิ�งมชีวีติและการเผาไหม้
เชื,อเพลงิต่าง ๆ ในเขตอุตสาหกรรมและการคมนาคม เป็นตน้  
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ภาพที� 5.9  การหมนุเวยีนของวฏัจกัรคารบ์อน 
(ที�มา: Enger & Smith, 2002) 

 
ความสมัพนัธข์องสิ�งมีชีวิตในระบบนิเวศ 
 
 จากการที�สิ�งมชีวีติมกีารแพร่กระจายตวัที�แตกต่างกนัไปในแต่ละพื,นที� ทําใหส้ิ�งมชีวีติมี
วถิชีวีติเฉพาะ (niche) หรอืความจาํเป็นขั ,นพื,นฐานของสิ�งมชีวีติที�แตกต่างกนั เช่น แหล่งที�อยู่
อาศัย และแหล่งอาหาร เป็นต้น ซึ�งหลีกเลี�ยงไม่ได้ที�สิ�งมชีีวติจะเกิดปฏิสมัพนัธ์ระหว่างกัน 
สามารถแบ่งระดบัความสมัพนัธข์องสิ�งมชีวีติไดเ้ป็น 2 ระดบั คอื ปฏสิมัพนัธร์ะหว่างสิ�งมชีวีติชนิด
เดยีวกนั (intraspecific relationship) และปฏสิมัพนัธ์ระหว่างสิ�งมชีวีติต่างชนิดกนั (interspecific 
relationship) 

1.  ปฏิสมัพนัธร์ะหว่างสิ�งมีชีวิตชนิดเดียวกนั   
 การอาศยัอยู่รวมกนัของสิ�งมชีวีติชนิดเดยีวกนัในระบบนิเวศ ทําใหเ้กดิปฏสิมัพนัธ์

ระหว่างกนัทั ,งทางตรงและทางอ้อม โดยการแข่งขนัเป็นปฏสิมัพนัธ์ที�หลกีเลี�ยงไม่ได ้เนื�องจาก
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ทรพัยากรที�จําเป็นต่อวถิชีวีติเฉพาะมอียู่อย่างจํากดั จงึเกดิรูปแบบการกระจาย (dispersion) 
ของสิ�งมชีวีติ เพื�อใหไ้ดม้าซึ�งทรพัยากรเหล่านั ,น ซึ�งรปูแบบการกระจายหมายถงึความหนาแน่น
ของประชากรใดประชากรหนึ�งในพื,นที�ใดพื,นที�หนึ�งและช่วงเวลาใดเวลาหนึ�งต่อหนึ�งหน่วยพื,นที�
เท่านั ,น โดยรปูแบบการกระจายสามารถเปลี�ยนแปลงไดเ้สมอตามสภาพแวดลอ้ม เพื�อประโยชน์
ในการดํารงชวีติและการสบืพนัธุ์ สามารถจําแนกรูปแบบการกระจายของประชากรสิ�งมชีวีติ 
(ภาพที� 5.10) ขั ,นพื,นฐานได ้3 แบบ คอื การกระจายแบบรวมกลุ่ม (clumped dispersion) การ
กระจายแบบสมํ�าเสมอ (uniform dispersion) และการกระจายแบบอสิระ (random dispersion) 
สามารถอธบิายการกระจายแต่ละลกัษณะไดด้งันี, 
 

 
ภาพที� 5.10  รปูแบบการกระจายของประชากรสิ�งมชีวีติ 

(ที�มา: Smith & Smith, 2006) 
 

 1.1 การกระจายแบบรวมกลุ่ม  
  เป็นรูปแบบการกระจายของประชากรสิ�งมชีวีติที�พบมากที�สุดในระบบนิเวศ

เนื�องจากในระบบนิเวศมีความไม่เป็นเนื,อเดียวกันของพื,นที� คือมีความหลากหลายของ
สิ�งแวดลอ้ม ดงันั ,นสิ�งมชีวีติจงึไปรวมกนัอยู่บรเิวณที�มทีรพัยากรที�ต้องการโดยเฉพาะทรพัยากร
ที�จาํเป็นวถิชีวีติเฉพาะ แมว้่าทรพัยากรเหล่านั ,นจะอยู่อย่างจาํกดัหรอืไม่จาํกดักต็าม เช่น ชนัโรง 
(T. collina) และผึ,งที�ใหนํ้,าหวานที�พบในประเทศไทย นอกจากประโยชน์ในเรื�องอาหารแลว้ ยงั
พบว่าการที�ทาํรงัอยา่งหนาแน่นในบรเิวณแหล่งอาศยัเดยีวกนัของชนัโรงและผึ,งที�ใหนํ้,าหวานจะ
เป็นการช่วยป้องกนัการผสมพนัธุก์นัเองระหว่างพี�น้องที�มคีวามใกลเ้คยีงกนัทางพนัธุกรรมดว้ย  

 1.2 การกระจายแบบสมํ�าเสมอ  
  เป็นรูปแบบการกระจายของประชากรสิ�งมชีีวิตที�พบไม่บ่อยในระบบนิเวศ

เนื�องจากในระบบนิเวศมกัจะพบว่าพื,นที�มคีวามไม่เป็นเนื,อเดยีวกนั แต่การกระจายลกัษณะนี,จะ
เกดิในพื,นที�ที�ระบบนิเวศมคีวามเป็นเนื,อเดยีวกนัของพื,นที� (spatial homogeneity) คอืพื,นที�มี
ความหลากหลายทางชวีติภาพน้อย จงึทําใหท้รพัยากรในพื,นที�มอีย่างไม่จาํกดั เช่น ในป่าไผ่จะ
พบไมไ้ผ่กระจายตวัอยา่งสมํ�าเสมอ 
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 1.3 การกระจายแบบอิสระ   
  เป็นรปูแบบการกระจายของประชากรสิ�งมชีวีติที�พบไดน้้อยมากในระบบนิเวศ

ซึ�งจะเกดิภายใตป้จัจยัของทรพัยากรในพื,นที�มอียู่อย่างจาํกดั เช่น การกระจายตวัของต้นไทรใน
ปา่ที�มอุีดมสมบรูณ์สงู  

2.  ปฏิสมัพนัธร์ะหว่างสิ�งมีชีวิตต่างชนิดกนั   
 นอกจากสิ�งมชีวีติชนิดเดยีวกนัจะมปีฏสิมัพนัธ์ระหว่างกนัแล้ว การเกดิปฏสิมัพนัธ์

กนัระหว่างชนิดของสิ�งมชีวีติในระบบนิเวศยงัคงเกดิขึ,นตลอดเวลา ซึ�งอาจจะทําใหส้ิ�งมชีวีติชนิด
นั ,น ๆ  เกดิการเสยีประโยชน์ หรอืได้รบัประโยชน์ หรอือาจจะไม่ไดป้ระโยชน์และเสยีประโยชน์
จากการมปีฏสิมัพนัธ ์สามารถสรปุรปูแบบปฏสิมัพนัธร์ะหว่างสิ�งมชีวีติต่างชนิดกนัได ้3 ลกัษณะ 
คอื ภาวะอยู่ร่วมกนั (symbiosis) สภาวะปฏปิกัษ์ (antagonism) และภาวะเป็นกลาง (neutralism) 
สามารถอธบิายไดด้งันี,  

 2.1  ภาวะอยู่ร่วมกนั  
  เป็นปฏสิมัพนัธ์ระหว่างสิ�งมชีวีติที�เกดิขึ,น โดยต่างฝ่ายต่างก็ได้รบัประโยชน์ 

หรอืได้รบัประโยชน์เพยีงฝ่ายเดยีว แต่ก็ไม่ได้ทําใหอ้กีฝ่ายหนึ�งเสยีประโยชน์ สามารถจําแนก
ออกเป็น 4 ลกัษณะ คอื ภาวะได้ประโยชน์ร่วมกนั (protocooperation) ภาวะพึ�งพากนั (mutualism) 
ภาวะองิอาศยั (commensalism) และ ภาวะยอ่ยสลาย (saprophytism) 

  2.1.1 ภาวะได้ประโยชน์ร่วมกนั   
   ภาวะไดป้ระโยชน์รว่มกนั (ภาพที� 5.11) เกดิขึ,นเมื�อสิ�งมชีวีติ 2 ชนิดมา

อยู่ร่วมกนัแล้วมปีฏสิมัพนัธ์ระหว่างกนั แล้วทําให้สิ�งมชีวีติทั ,ง 2 ฝ่ายต่างก็ไดร้บัประโยชน์จาก
การอยู่ร่วมกนั แต่สิ�งมชีวีติทั ,ง 2 ฝ่ายสามารถแยกจากกนัไดโ้ดยไม่เกดิผลเสยีต่อการดํารงชวีติ 
เช่น ความสมัพนัธ์ระหว่างแมลงกบัพชืมดีอก จากพฤติกรรมในการหาอาหารของแมลงที�กิน
นํ,าหวานและละอองเรณูเป็นอาหาร โดยแมลงจะไดร้บัอาหารส่วนพชืจะได้รบัการผสมเกสรเป็น
การตอบแทน เนื�องจากเกสรตวัผูจ้ะตดิมากบัขนตามลาํตวัหรอืส่วนต่าง ๆ ของแมลงโดยบงัเอญิ
ในขณะที�แมลงตอมดอกไมแ้ละเมื�อแมลงลงตอมดอกไมด้อกอื�น ๆ ที�เป็นชนิดเดยีวกนั ละออง
เรณูที�ตดิตามตวัแมลงจะตกลงมาบนเกสรตวัเมยี ทําใหเ้กดิการผสมเกสร ก่อใหเ้กดิดอกและผล
ของพชืชนิดนั ,นๆ ต่อไป โดยการผสมเกสรจะไม่เกดิขึ,นอย่างจําเพาะเจาะจงต่อทั ,งชนิดของพชื
และชนิดแมลง ทําใหท้ั ,งพชืและแมลงสามารถแยกจากกนัได้ กล่าวคอืไม่มแีมลงยงัมคีนหรอืลม
ทาํหน้าที�ผสมเกสร ในทาํนองเดยีวกนัหากไม่มพีชืมดีอกชนิดที�หนึ�งแมลงกส็ามารถหาอาหารได้
จากพชืชนิดอื�นต่อไปได้ หรอืตวัอย่างของความสมัพนัธ์ระหว่างกระบอืกบันก โดยกระบอืจะ
ไดร้บัประโยชน์จากนกในเรื�องของการกําจดัแมลงรบกวนชนิดต่าง ๆ เช่น เหบ็ หมดั และเหลอืบ 
เป็นตน้ ขณะที�นกจะไดร้บัประโยชน์จากการใชก้ระบอืเป็นแหล่งหาอาหาร ซึ�งเป็นความสมัพนัธ์
ลกัษณะเดยีวกบัที�เกดิระหว่างกบัมา้ลายกบันก เป็นตน้ 
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ภาพที� 5.11  ภาวะไดป้ระโยชน์รว่มกนั   
(ที�มา: Mader, 2008 (ซา้ย); Krebs, 2009 (ขวา)) 

 
  2.1.2 ภาวะพึ�งพากนั  
   หากสิ�งมชีวีติเกดิปฏสิมัพนัธร์ะหว่างกนัในลกัษณะต่างฝ่ายต่างกไ็ดร้บั

ประโยชน์จากการอยู่ร่วมกนั เช่นเดยีวกบัภาวะไดป้ระโยชน์ร่วมกนั แต่มคีวามแตกต่างกนักบั
ภาวะพึ�งพากนัที�สิ�งมชีวีติทั ,ง 2 ฝ่ายไม่สามารถแยกจากกนั ซึ�งเมื�อแยกจากกนัจะส่งผลเสยีต่อ
การดํารงชวีติทั ,ง 2 ฝ่าย ตวัอย่างเช่น ไลเคนส ์(lichens) (ภาพที� 5.12) เป็นสิ�งมชีวีติที�เกดิจาก
การอาศยัอยูร่ว่มกนัระหว่างเชื,อรามายคอไบออนท ์(mycobiont) กบัสาหร่าย (algae) ที�มสีเีขยีว 
โดยสาหร่ายให้ประโยชน์ต่อเชื,อราจากการสรา้งอาหารใหแ้ก่เชื,อรา ในขณะเชื,อราให้ประโยชน์
ต่อสาหรา่ยดว้ยการช่วยรกัษาความชุ่นชื,นใหก้บัสาหร่าย ซึ�งการเกดิเป็นไลเคนสแ์ต่ละชนิดจะมี
ความจาํเพาะเจาะจงกบัชนิดของเชื,อราและสาหร่าย ดงันั ,นสิ�งมชีวีติทั ,ง 2 ฝ่ายจงึไม่สามารถแยก
จากกนัได ้และความสมัพนัธข์องแบคทเีรยีไรโซเบยีมกบัพชืตระกูลถั �ว (ภาพที� 5.12) โดยในปม
รากพชืตระกูลถั �วจะมแีบคทเีรยีไรโซเบยีมทําหน้าที�ตรงึแก๊สไนโตรเจนในอากาศใหแ้ก่ถั �ว ทําให้
ถั �วเจรญิเตบิโตจนสามารถใหด้อกออกผลได ้ส่วนรากถั �วจะเป็นแหล่งที�อยู่และแหล่งใหพ้ลงังาน
กลุ่มคารโ์บไฮเดรตแก่แบคทเีรยีไรโซเบยีม เป็นตน้ 

  2.1.3 ภาวะอิงอาศยั   
   เป็นกรณีที�สิ�งมชีวีติมาอยู่ร่วมกนัแลว้มเีพยีงฝ่ายเดยีวได้รบัประโยชน์ 

แต่ก็ไม่ไดท้ําให้อกีฝ่ายเสยีประโยชน์หรอืรบัประโยชน์ นอกจากนี,หากสิ�งมชีวีติทั ,ง 2 ฝ่ายแยก
จากกนัจะส่งผลใหฝ้า่ยที�เคยไดร้บัประโยชน์เกดิเสยีประโยชน์ขึ,น แต่อกีฝา่ยจะสามารถดํารงชวีติ
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ได้ตามปกติ เช่น ความสมัพนัธ์ของปลาฉลามกับเหาฉลาม (ภาพที� 5.13) กล่าวคือเมื�อปลา
ฉลามกนิอาหารเศษอาหารที�เกดิขึ,นจะกลายเป็นอาหารของเหาฉลามที�เกาะอยู่ปลาฉลาม โดย
เหาฉลามไม่ไดท้ําการรบกวนการดํารงชวีติของปลาฉลาม ซึ�งหากขาดปลาฉลามเหาฉลามต้อง
เสยีพลงังานในการหาอาหารเอง เป็นตน้ 

 

ภาพที� 5.12  ภาวะพึ�งพากนัระหว่างเชื,อรากบัสาหร่าย (ซา้ย) และ 
แบคทเีรยีไรโซเบยีมกบัพชืตระกูลถั �ว (ขวา) 

(ที�มา: Smith & Smith, 2006) 

 
ภาพที� 5.13  ภาวะองิอาศยัของปลาฉลามกบัเหาฉลาม 

(ที�มา: Hickman et al., 2004) 
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  2.1.4 ภาวะย่อยสลาย  
   เป็นปฏสิมัพนัธ์ระหว่างสิ�งมชีวีติที�เกดิในลกัษณะที�สิ�งมชีวีติชนิดหนึ�ง

ดาํรงชวีติดว้ยการอาศยัซากสิ�งมชีวีติอื�นที�ตายแลว้ โดยอาศยัการดูดซมึสารอาหารจากการย่อย
สลายซากใหเ้ป็นสารอนิทรยี ์ตวัอยา่งเช่น เหด็ราบนเมลด็ขา้วโพด (ภาพที� 5.14) เป็นตน้ 

 
ภาพที� 5.14  ภาวะยอ่ยสลายของเหด็รากบัเมลด็ขา้วโพด 

(ที�มา: Berg, 2008) 
 

 2.2 สภาวะปฏิปักษ์  
  เป็นรปูแบบปฏสิมัพนัธร์ะหว่างสิ�งมชีวีติที�ทําให้ฝ่ายหนึ�งได้รบัประโยชน์ และ
ส่งผลใหอ้กีฝ่ายเสยีประโยชน์ หากมปีฏสิมัพนัธท์ี�รุนแรงระหว่างกนัจะใหท้ั ,งสองฝ่ายเสยีประโยชน์ 
ได้แก่ ภาวะปรสติ (parasitism) ภาวะต่อต้าน (amensalism) ภาวะแข่งขนั (competition) และ
การล่าเหยื�อ (predation) 
  2.2.1 ภาวะปรสิต   
   เป็นความสัมพันธ์ที�เกิดขึ,นระหว่างสิ�งมีชีวิต 2 ชนิดที�มาอาศัยอยู่
ร่วมกันในระบบนิเวศ ซึ�งทําให้ฝ่ายหนึ�งได้รบัประโยชน์และอีกฝ่ายเสยีประโยชน์ โดยฝ่ายที�
ไดร้บัประโยชน์เรยีกว่าปรสติ (parasite) ส่วนผูถู้กอาศยั (host) เป็นฝ่ายที�เสยีประโยชน์ เมื�อ
สิ�งมชีวีติทั ,ง 2 ชนิดแยกจากกนัจะทําให้ปรสติดํารงชวีติได้ไม่ด ีแต่ในทางตรงข้ามผู้ถูกอาศยั
มกัจะได้รบัประโยชน์จากการมสีุขภาพที�ดขี ึ,น สามารถจําแนกภาวะปรสติออกเป็น 2 ประเภท 
คอื ภาวะปรสติภายใน (endoparasitism) และภาวะปรสติภายนอก (ectoparasitism) โดยภาวะ
ปรสติภายในเป็นปรสติที�อาศยัอยู่ภายในร่างกายของผู้ถูกอาศยั เช่น พยาธชินิดต่าง ๆ ใน
รา่งกายของมนุษย ์ส่วนภาวะปรสติภายนอกเป็นปรสติอาศยัหรอืเกาะกนิผูถู้กอาศยัอยู่ภายนอก
รา่งกาย เช่น กาฝากกบัตน้ไม ้และยงุกบัมนุษย ์(ภาพที� 5.15) เป็นตน้ 
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  2.2.2 ภาวะต่อต้าน  
   เป็นภาวะที�สิ�งมชีวีติ 2 ชนิดมาอาศยัอยู่ร่วมกนัในระบบนิเวศแลว้ทําให้

ฝ่ายหนึ�งเสยีประโยชน์ โดยอกีฝ่ายหนึ�งไม่ไดแ้ละไม่เสยีประโยชน์ เมื�อแยกจากกนัต่างฝ่ายต่าง
ดํารงชวีติอยู่ได้ตามปกติ เช่น ต้นไม้ขนาดใหญ่บงัแสงต้นไม้ขนาดเล็กที�ขึ,นอยู่โคนต้น ทําให้
ตน้ไมข้นาดเลก็ไดร้บัแสงในปรมิาณที�ไมเ่พยีงต่อการเจรญิเตบิโต เป็นตน้  

 

 
 

ภาพที� 5.15  ภาวะปรสติของกาฝากกบัต้นไม ้(ซา้ย) และยงุกบัมนุษย ์(ขวา) 
(ที�มา: Smith & Smith, 2006) 

 
  2.2.3 ภาวะแข่งขนั   
   เมื�อสิ�งมีชีวิต 2 ชนิดมาอาศัยอยู่ร่วมกันในระบบนิเวศและมกีารใช้

ทรพัยากรธรรมชาตทิี�เหมอืนกนั หากทรพัยากรนั ,นมอียู่อย่างจํากดัในแหล่งนั ,น ๆ จะส่งผลให้
เกิดการต่อสู้เพื�อแย่งชิงทรพัยากร เป็นเหตุทําให้ต่างฝ่ายต้องเสียพลังงานในการต่อสู้เพื�อ
ทรพัยากรที�มอียู่อย่างจํากดันั ,น ซึ�งการแยกจากกันเป็นผลดต่ีอสิ�งมชีีวติทั ,ง 2 ฝ่าย สามารถ
จําแนกภาวะแข่งขันได้ 2 ลักษณะ คือ ภาวะแข่งขันภายในชนิดเดียวกัน (intraspecific 
competition) เช่น การต่อสู้เพื�อแย่งตวัเมยีหรอืการแย่งเป็นจ่าฝูงของสตัว์ (ภาพที� 5.16) และ
ภาวะแข่งขนัระหว่างชนิด (interspecific competition) ตวัอย่างเช่น เสอืกบัสงิโตที�ต่อสูก้นัเพื�อ
แยง่อาหาร สามารถอธบิายผลที�เกดิจากการภาวะแขง่ขนัระหว่างชนิดได ้4 กรณ ีคอื  

   1) ชนิดที� 1 มคีวามสามารถในการใชท้รพัยากรดกีว่าชนิดที� 2 ทําให้
ชนิดที� 2 จะถูกกําจดัใหห้มดไปจากบรเิวณนั ,นโดยชนิดที� 1 

   2) ชนิดที� 2 มีความสามารถในการใช้ทรพัยากรได้ดีกว่าชนิดที� 1 
ส่งผลใหช้นิดที� 1 จะถูกกําจดัใหห้มดไปจากบรเิวณนั ,นโดยชนิดที� 2 

   3) ทั ,ง 2 ชนิดสามารถอยูร่ว่มกนัไดใ้นบรเิวณเดยีวกนั  
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   4) ชนิดใดชนิดหนึ�งถูกกําจดัไปจากบริเวณนั ,น ซึ�งจะขึ,นอยู่กับว่า
จาํนวนของสิ�งมชีวีติใดมคีวามสามารถในการเพิ�มจาํนวนมากกว่า 

    

 

ภาพที� 5.16  การต่อสูเ้พื�อแยง่ตวัเมยีหรอืการแยง่เป็นจ่าฝงูของสตัว ์
(ที�มา: Mader, 2008) 

 
  2.2.4 การล่าเหยื�อ   
   การล่าเหยื�อเป็นความสมัพนัธร์ะหว่างสิ�งมชีวีติที�เกดิขึ,นในลกัษณะฝ่าย

ที�เป็นผูล้่าเหยื�อ (predator) ไดป้ระโยชน์ โดยฝ่ายที�ตกเป็นเหยื�อ (prey) จะเสยีประโยชน์ จาก
การสูญเสยีอวยัวะบางส่วน หรอืชวีติ เมื�อแยกจากกนัจะทําให้ผูล้่าเหยื�อเสยีประโยชน์ และฝ่าย
เหยื�อไดร้บัประโยชน์ เช่น งลู่ากวางเพื�อใชเ้ป็นอาหาร (ภาพที� 5.17) เป็นตน้ 

 
ภาพที� 5.17  งลู่ากวางเพื�อใชเ้ป็นอาหาร 

(ที�มา: Miller & Harley, 2007) 
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 2.3 ภาวะเป็นกลาง   
  เป็นปฏสิมัพนัธ์ระหว่างสิ�งมชีวีติที�เกดิขึ,นในลกัษณะไม่มฝี่ายใดได้ประโยชน์

และเสยีประโยชน์ อาจเป็นเพราะสิ�งมชีวีติทั ,ง 2 ฝ่ายไม่มคีวามสมัพนัธก์นัโดยตรง เช่น เสอืกบั
ตน้ไม ้เป็นตน้ 
 
การปรบัตวัของสิ�งมีชีวิต   
 
 เพื�อหลกีเลี�ยงปฏสิมัพนัธใ์นสภาวะปฏปิกัษ์ระหว่างสิ�งมชีวีติและเพื�อใหส้ามารถทานทน
ต่อสิ�งแวดล้อมทางกายภาพให้ดขีึ,น ดงันั ,นสิ�งมชีวีติจงึต้องมกีารปรบัตวั โดยการปรบัตวัทาง
นิเวศวทิยา หมายถงึ กระบวนการเปลี�ยนแปลงหรอืปรบัลกัษณะบางประการของสิ�งมชีวีติให้
เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมนั ,น ๆ ซึ�งกระบวนการปรบัตัวของสิ�งมชีีวิตเป็นผลมาจากการ
คดัเลอืกตามธรรมชาต ิทําให้สิ�งมชีวีติสามารถดํารงชวีติและกระจายพนัธุต่์อไปได ้การปรบัตวั
ของสิ�งมชีวีติแบ่งออกเป็น 3 ลกัษณะ คอื การปรบัตวัทางด้านสณัฐานวทิยา (morphological 
adaptation) การปรบัตวัทางดา้นสรรีวทิยา (physiological adaptation) และการปรบัตวัทางดา้น
พฤตกิรรม (behavioral adaptation) 
 1.  การปรบัตวัทางด้านสณัฐานวิทยา 
  เป็นการปรบัตวัทางดา้นลกัษณะรปูร่างภายนอกและสขีองสิ�งมชีวีติ เพื�อใหเ้หมาะสม
ต่อสภาพแวดลอ้มที�เปลี�ยนแปลงไปหรอืเพื�อใหส้ามารถหลบหลกีผูล้่าได ้โดยการปรบัตวัลกัษณะ
นี,เกิดจากความผนัแปรทางพนัธุกรรมและต้องผ่านการคดัเลอืกตามธรรมชาตไิด้แก่ ลกัษณะ
พอ้งกนั (mimicry) การเปลี�ยนสซ่ีอนตวั (crypsis) หรอืการพรางตา (camouflage) และจุดลวง
ตา (deflection mark)  
  1.1 ลกัษณะพ้องกนั 
   ลกัษณะพอ้งกนัเป็นการเลยีนแบบของสิ�งมชีวีติที�ไมม่อีนัตรายซึ�งมกัจะตกเป็นผู้
ถูกล่า ใหเ้หมอืนกบัสิ�งมชีวีติอกีชนิดหนึ�งที�มอีนัตรายหรอืมลีกัษณะที�ผู้ล่าไม่ต้องการ โดยเรยีก
ตวัที�ผู้ล่าไม่พงึประสงค์ว่า ตวัต้นแบบ (model) และเรยีกตวัที�เลยีบแบบว่า ตวัเลยีนแบบ (mimic) 
ตวัอย่างเช่น การเลยีนแบบสแีละลกัษณะรูปร่างของแมลงวนัใหเ้หมอืนกบัผึ,ง โดยแมลงวนัจะเป็น
ตวัเลยีนแบบ ส่วนผึ,งจะเป็นตวัต้นแบบ หรอืการเลยีนแบบสขีองงทูี�มพีษิกบังทูี�ไม่มพีษิ  (ภาพที� 
5.18) เป็นตน้ 
  1.2 การเปลี�ยนสีซ่อนตวัหรือการพรางตา 
   เป็นการปรบัตวัของสิ�งมชีวีติที�ไม่ต้องอาศยัตวัแม่แบบ โดยการปรบัตวัวธิกีารนี,
เกิดจากสิ�งมชีีวิตสามารถเปลี�ยนสีตัวหรอืสีขนให้เข้ากับสภาวะสิ�งแวดล้อมนั ,น ๆ เช่น การ
เปลี�ยนสขีองกระต่ายตามฤดูกาล การเปลี�ยนสขีองจิ,งจก นอกจากนี,สิ�งมชีวีติบางชนิดสามารถ



 

เปลี�ยนแปลงรูปร่างหรอืลกัษณะร่างกายให้กลมกลนืกั
ตั xกแตนกิ�งไม ้(ภาพที� 5.19
 

ภาพที� 5.18  ลกัษณะพอ้งกนั
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เปลี�ยนแปลงรูปร่างหรอืลกัษณะร่างกายให้กลมกลนืกบัแหล่งอาศัย เช่น ตั xกแตนใบไม้ และ
19) เป็นตน้  

ลกัษณะพอ้งกนัของงตูวัตน้แบบ (ซา้ย) และตวัเลยีนแบบ
(ที�มา: Krebs, 2009)  

ภาพที� 5.19  การพรางตา 
(ที�มา: Smith & Smith, 2006) 

บแหล่งอาศัย เช่น ตั xกแตนใบไม้ และ

 
และตวัเลยีนแบบ (ขวา) 
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  1.3 จดุลวงตา 
   เป็นการปรบัเปลี�ยนโครงสร้างของร่างกายหรอืสขีองร่างกายบางส่วนไป โดย
ตําแหน่งที�มกีารเปลี�ยนแปลงไปนั ,นจะเป็นส่วนมคีวามสําคญัต่อการดํารงชวีติน้อย การปรบัตวั
ลกัษณะมวีตัถุประสงคเ์พื�อเบี�ยงแบนจุดสําคญัของร่างกายหรอืเพื�อทําใหส้ิ�งมชีวีติอื�นเขา้ใจว่ามี
ความดุรา้ยหรอืมอีนัตราย ซึ�งหากศตัรโูจมตจีะทาํใหส้ามารถหนีรอดไปได ้เช่น การมจีุดลกัษณะ
คลา้ยตาขนาดใหญ่บนปีกของแมลง (ภาพที� 5.20) และการสรา้งจดุสคีลา้ยตาของหนอน เป็นตน้   

 
ภาพที� 5.20  จดุลวงตาบนปีกของผเีสื,อ 

(ที�มา: Gillott, 2005) 
 
 2. การปรบัตวัทางด้านสรีรวิทยา  
  สิ�งมชีวีติแต่ละชนิดจะมถีิ�นอาศยัที�แตกต่างกนั เช่น อาศยัในนํ,าอาจเป็นนํ,าจดืหรอื
นํ,าเคม็ อาศยัอยูใ่นพื,นที�รอ้นจดั อบอุ่นหรอืพื,นที�หนาวเยน็ การปรบัตวัทางดา้นทางสรรีวทิยาจะ
สามารถช่วยให้สิ�งมชีวีติสามารถอยู่ในสมดุลของร่างกายได้ ตวัอย่างเช่น การปรบัตวัทางด้าน
สรรีวทิยาของปลานํ,าจดืและปลานํ,าเคม็ (ภาพที� 5.21) แมป้ลาจะมกีารปรบัตวัใหม้หีนังและเกลด็
ปกคลุมร่างกาย แต่นํ,าจะสมัผสักบัเหงอืกและปากโดยตรง ทําให้ปลาสูญเสยีเกลอืแร่ได้ โดย
ปกติปลานํ,าจดืมคีวามเข้มข้นของสารละลายในเลอืดสูงกว่านํ,าที�อยู่รอบตวัปลา ดงันั ,นนํ,าจาก
ภายนอกจะซมึเขา้สู่ภายในตวัปลา ปลานํ,าจดืจงึมกีารปรบัตวัทางสรรีวทิยา โดยจะกนินํ,าน้อย
และที�เหงอืกมกีลุ่มเซลลพ์เิศษคอยดูดซมึเกลอืแร่ นอกจากนี,ที�ไตปลานํ,าจดืจะกรองของเหลวได้
จํานวนมากทําให้ปสัสาวะมีความเจือจาง ขณะที�เลือดปลานํ, าเค็มจะมีความเข้มข้นของ
สารละลายในเลอืดน้อยกว่านํ,าที�อยูร่อบตวั ดงันั ,นปลานํ,าเคม็จะกนินํ,ามาก พรอ้มกําจดัเกลอืดว้ย
เซลลพ์เิศษที�บรเิวณเหงอืกออกจากรา่งกาย และปสัสาวะที�มคีวามเขม้ขน้ เป็นตน้ 
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ภาพที� 2.21  การปรบัตวัทางดา้นสรรีวทิยาของปลา 
(ที�มา: Hickman et al., 2004) 

 
 3. การปรบัตวัทางด้านพฤติกรรม 
  เป็นการปบัตวัเพื�อใหส้ิ�งมชีวีติสามารถทานทนต่อสิ�งแวดลอ้มที�เปลี�ยนแปลงไปในแต่
ละฤดกูาล ตวัอยา่งเช่น การจาํศลีในฤดหูนาว (hibernation) ของหม ีการจาํศลีในฤดูรอ้นหรอืฤดู
แล้ง (estivation) ของปลา การอพยพ (migration) ของนก นอกจากนี,การเปลี�ยนแปลง
พฤตกิรรมในเรื�องของเวลาการออกหาอาหาร ชนิดของอาหาร หรอืแหล่งอาหารรวมไปถงึแหล่ง
อาศัยจดัเป็นการหลกีเลี�ยงการแก่งแย่งแข่งขนัอีกวธิีการหนึ�ง เช่น เช่น ชนัโรงพื,นเมอืงของ
ประเทศไทยจะมเีวลาในการหาอาหารที�แตกต่างกนั (ภาพที� 5.22) และการปรบัตวัทางด้าน
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พฤตกิรรมของงู (ภาพที� 5.23) เพื�อการตอบสนองต่ออุณภูมทิี�เปลี�ยนแปลงไปในแต่ละฤดูกาล 
เป็นตน้  
 

 

 
ภาพที� 5.22  เปรยีบเทยีบเวลาในการออกหาอาหารของชนัโรงวรรณะงาน 3 ชนิด 

(ที�มา: Jongjitvimol & Wattanachaiyingcharoen, 2007) 

 
ภาพที� 5.23  การปรบัตวัทางดา้นพฤตกิรรมของงใูนการตอบสนองต่ออุณหภมู ิ

(ที�มา: Smith & Smith, 2006) 
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บทสรปุ 
 
 นิเวศวทิยา หมายถึง การศกึษาความสมัพนัธ์ของสิ�งมชีวีติกบัสิ�งมชีวีติ รวมไปถึง
ความสมัพนัธ์ของสิ�งมชีวีติกบัสิ�งแวดล้อม ตลอดจนโครงสรา้งและหน้าที�ของระบบนิเวศ โดย
สตัวจ์ดัเป็นองคป์ระกอบทางชวีภาพที�เป็นโครงสรา้งของระบบนิเวศ และมหีน้าที�เป็นผูบ้รโิภคที�
ทําให้เกดิการถ่ายทอดพลงังานเข้าสู่ระบบนิเวศ ดงันั ,นระบบนิเวศจงึถูกใช้เป็นหลกัฐานแสดง
ความสมบูรณ์หรอืความหนาแน่นของความหลากหลายทางชวีภาพของสตัว์ เนื�องจากหากมี
ระบบนิเวศที�สมบูรณ์จะทําให้เกดิมคีวามหลากหลายของแหล่งที�อยู่หรอืถิ�นอาศยัของสตัว์ที�มี
ความหลากหลาย โดยความหลากหลายของแหล่งที�อยู่จะชกันําทําใหเ้กดิความหลากหลายของ
ชนิดและความหลากหลายของพนัธุกรรมตามมา ดงันั ,นการอนุรกัษ์พื,นที�ใหม้คีวามอุดมสมบูรณ์
จงึเป็นการอนุรกัษ์ความหลากหลายของสตัวแ์ละสิ�งมชีวีติอื�น ๆ ดว้ย   
 
คาํถามทบทวน 
  

1. จงอธบิายถงึความสาํคญัขององคป์ระกอบหรอืโครงสรา้งของระบบนิเวศ 
2. จงอธบิายถงึความสาํคญัของหน้าที�ของระบบนิเวศ 
3. จงอธบิายถงึความสมัพนัธ์ของสิ�งมชีวีติในระบบนิเวศมกีี�รูปแบบ อะไรบ้าง พรอ้ม

ยกตวัอยา่ง 
4.  จงอธบิายถงึความสาํคญัของการปรบัตวัของสิ�งมชีวีติ 
5. โซ่อาหารและสายใยอาหารมคีวามแตกต่างกนัอยา่งไร จงอธบิาย   
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