203

แผนบริหารการสอนประจําบทที 5
เนื อหาประจําบท
บทที 5 นิเวศวิทยา
โครงสร้างของระบบนิเวศ
หน้าทีข องระบบนิเวศ
ความสัมพันธ์ของสิง มีชวี ติ ในระบบนิเวศ
การปรับตัวของสิง มีชวี ติ
ปฏิบตั กิ ารที 10 ความสัมพันธ์ของสิง มีชวี ติ ในระบบนิเวศ
บทสรุป
คําถามทบทวน
เอกสารอ้างอิง
วัตถุประสงค์เชิ งพฤติ กรรม
เมือ เรียนจบบทเรียนนี,แล้ว นักศึกษาจะมีความสามารถในเรือ งต่อไปนี,
1. อธิบายความหมายของนิเวศวิทยา
2. อธิบายความหมายของระบบนิเวศ
3. อธิบายโครงสร้างของระบบนิเวศ
4. อธิบายหน้าทีข องระบบนิเวศ
5. อธิบายความสัมพันธ์ของสิง มีชวี ติ ในระบบนิเวศ
6. อธิบายการปรับตัวของสิง มีชวี ติ
วิ ธีการสอนและกิ จกรรม
1.
2.
3.
4.
5.

บรรยาย อภิปราย และซักถามระหว่างการเรียนเป็ นรายบุคคลในหัวข้อนิเวศวิทยา
แบ่งกลุ่มนักศึกษาเพือทําปฏิบตั กิ าร
สํารวจภาคสนาม
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของสิง มีชวี ติ ในระบบนิเวศ
อภิปรายหน้าชัน, เรียน และงานทีไ ด้รบั มอบหมายเป็ นการบ้าน
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สือการเรียนการสอน
1.
2.
3.
4.

เอกสารประกอบการสอน
โปรแกรมสําเร็จรูปและคอมพิวเตอร์
อินเทอร์เน็ต
ภาคสนาม

การวัดผลและการประเมิ นผล
1.
2.
3.
4.
5.

ตรวจสอบการเข้าชัน, เรียนและความสนใจการฟงั คําบรรยาย
การซักถามระหว่างเรียน
สังเกตทักษะการทําปฏิบตั กิ าร
การอภิปรายหน้าชัน, เรียน
สอบเก็บคะแนนก่อนทําปฏิบตั กิ าร ระหว่างทําปฏิบตั กิ าร และหลังทําปฏิบตั กิ าร
ตรวจรายงานปฏิบตั กิ าร และการบ้าน
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บทที 5
นิเวศวิทยา
เฮนรี ดี ธอโร (Henry D. Thoreau) ได้ใช้คําว่า นิเวศวิทยา (ecology) เป็ นครัง, แรกเมือ
ปี ค.ศ. 1858 ต่อมาในปี ค.ศ. 1869 เอิรน์ เฮกเกล (Ernst Haeckel) นักสัตวศาสตร์ชาวเยอรมัน
ได้อธิบายรากศัพท์ของนิเวศวิทยาว่า มาจากภาษากรีก 2 คํา คือ บ้านหรือแหล่งทีอ ยู่ (oikos)
และการศึกษา (logos) หลังจากนัน, โอดัม (Odum, 1971) นักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษ ได้เสนอ
ความหมายของนิเวศวิทยาไว้ว่า นิ เวศวิทยาเป็ นศาสตร์แขนงหนึ งของวิทยาศาสตร์ทีศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างสิง มีชวี ติ กับสิง แวดล้อม ตลอดจนสิง แวดล้อมกับสิง แวดล้อม ต่อมา เครบส์
(Krebs, 1985) ได้อธิบายว่าการศึกษานิเวศวิทยา คือ การศึกษาปฏิสมั พันธ์ของสิง มีชวี ติ ที
กําหนดการกระจายพันธุ์ (distribution) และความอุดมสมบูรณ์ของชนิดพันธุ์ (abundance) ของ
สิง มีชวี ติ ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพือให้สามารถอธิบายถึงระบบนิเวศ (ecosystem)
โดยระบบนิเวศเปรียบเสมือนภาพต่อรูปสังคมของสิง มีชวี ติ เพราะสิง มีชวี ติ แต่ละชนิดจะมีรปู แบบ
การดํารงชีวติ ทีม คี วามจําเพาะเจาะจงในแต่ละพืน, ที ดังนัน, ภาพต่อรูปสังคมของสิง มีชวี ติ แต่ละรูป
จึงมีความแตกต่างกัน รวมไปถึงอาจจะมีจาํ นวนชิน, ในแต่ละภาพทีไ ม่เท่ากัน ทัง, นี,ขน,ึ อยู่กบั ความ
ซับซ้อนของสังคมสิง แวดล้อมในระบบนิเวศนัน, ๆ ดังนัน, เพือจะทําให้เข้าใจถึงระบบนิเวศได้ง่าย
การศึกษานิเวศวิทยาจึงแบ่งออกเป็ น 2 ลักษณะโดยแบ่งตามหน่ วยของการศึกษานิเวศวิทยา คือ
เอกนิเวศวิทยา (autecology) เป็ นการศึกษาทีเ น้นศึกษาสิง มีชวี ติ แต่ละชนิด โดยจะเริม ศึกษาตัง, แต่
ชีววิทยา วงจรชีวติ การกระจายพันธุ์ การสืบพันธุ์ เป็ นต้น และสังคมนิเวศวิทยา (senecology)
เป็ นการศึกษาทีเน้ นศึกษาถึงปฏิสมั พันธ์ของกลุ่มสิง มีชวี ติ โดยจะศึกษาระดับโครงสร้างและ
หน้ าทีของสังคม (community) ดังนัน, ในการศึกษานิเวศวิทยาจึงให้ความสําคัญกับระบบนิเวศ
ของสิง มีชวี ติ เนื,อ หาบทนี, จงึ มีว ตั ถุ ประสงค์เพืออธิบายโครงสร้าง และหน้ าทีของระบบนิเวศ
ความสัมพันธ์ของสิง มีชวี ติ ในระบบนิเวศ และการปรับตัวของสิง มีชวี ติ
โครงสร้างของระบบนิ เวศ
ระบบนิเวศมีโครงสร้างมาจากองค์ประกอบทีไม่มชี วี ติ (abiotic component) และ
องค์ประกอบทีมชี วี ติ (biotic component) โดยองค์ประกอบเหล่านี,ต้องมีอยู่อย่างสมดุลจึงจะ
ประกอบเป็ นระบบนิเวศทีส มบูรณ์ได้
1. องค์ประกอบทีไม่มีชีวิต
เป็ นโครงสร้างของระบบนิเวศทีไม่มชี วี ติ โดยโครงสร้างนี,มอี ิทธิพลต่อสิง มีชวี ติ ใน
หลายด้าน เช่น จํานวนชนิด การแพร่กระจาย (distribution) และพฤติกรรมของสิง มีชวี ติ เป็ นต้น
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ตัวอย่างเช่น จากการศึศึกษาปจั จัยทางกายภาพต่
ทางกายภาพ อพฤติกรรมของชันโรง (Trigona
Trigona collina)
collina พบว่า
เวลาในการเริม ออกหาอาหารของชันโรงวรรณะงานมี
โรง
ความสัมพันธ์กบั อุณหภูมและความเข้
แิ ละความเข้ม
แสงโดยตรง และจากการศึศึกษาผึง, กลุ่มเอคูเลท (aculeate bee) พบว่าการเริม บินออกหาอาหาร
ของผึ,ง กลุ่ มนี, จะขึ,นอยู่ก ับขนาดของร่างกายโดยผึ,ง ทีมีมขี นาดใหญ่ จะเริม บิน ออกหาอาหารที
อุ ณหภู
ณหภูมแิ ละความเข้มแสงตํากว่ าผึ,ง ทีมขี นาดเล็ก เนื องจากสามารถเก็
จากสามารถเก็บรักษาความร้อ นได้
ดีก ว่ า หรือ จากการศึก ษาการกระจายตัว ของปลาทะเลและความหนาแน่
ของปลาทะเล และความหนาแน่ นของแพลงก์
ของ
ต อน
(plankton) (ภาพที 5.1) ทีพ บในระดับความลึกและอุณหภูมติ ่าง ๆ เป็ นต้น องค์ประกอบทีไ ม่ม ี
ชีวติ ได้แก่ สารอนิ นทรีย์ (inorganic
inorganic substance)
substance สารอินทรีย์ (organic substance)
substance และ
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ

ภาพที 5.1 ความหนาแน่ นของปลาทะเลและแพลงก์
ของปลาทะเล
ตอนในระดับความลึกและอุณหภูมติ ่างกัน
( ม า: Hickman et al., 2004)
(ที
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1.1 สารอนิ นทรีย์
สารประกอบอนินทรีย์เ ป็ นองค์ประกอบสําคัญของสิง มีชวี ิต เช่น ออกซิเจน
คาร์บอน และไนโตรเจน หากจําแนกสารประกอบอนินทรียต์ ามอาณาเขตของชีวภาค (ภาพที
5.2) สามารถแบ่งออกได้ 3 ส่วนใหญ่ คือ บรรยากาศ (atmosphere) อุทกภาค (hydrosphere)
และธรณีภาค (lithosphere)

ภาพที 5.2 อาณาเขตของชีวภาค
(ทีม า: Miller, 2002)
1.1.1 บรรยากาศ
เป็ นส่วนของอากาศ ได้แก่ แก๊สหลัก 3 ชนิด คือ แก๊สออกซิเจน แก๊ส
คาร์บอนไดออกไซด์ และแก๊สไนโตรเจน โดยมีอตั ราส่วนคิดเป็ นร้อยละ 20, 0.04 และ 79
ตามลําดับ ซึง แก๊สเหล่านี,เป็ นสารประกอบอนินทรียท์ มี คี วามสําคัญในระบบนิเวศ และเกียวข้อง
กับการสร้างพลังงานด้วยกระบวนการหายใจระดับเซลล์ของสิง มีชวี ติ หรือกระบวนการสังเคราะห์
ด้วยแสง ดังนัน, บรรยากาศจึงเป็ นแหล่งทรัพยากรในการผลิตอาหารสิง มีชวี ติ ทุกชนิด เช่น พืช
โพรโทซัว และแบคทีเรีย เป็ นต้น
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1.1.2 อุทกภาค
เป็ นส่วนของนํ, า พืน, ทีข องโลกประมาณร้อยละ 70 ถูกปกคลุมไปด้วย
นํ, าในรูปแบบต่างกัน เช่น นํ, าเค็มและนํ, าจืด ได้แก่ มหาสมุทร ทะเล อ่าว แม่น,ํ า คลอง และบึง
เป็ นต้น ดังนัน, นํ, าจึงเป็ นแหล่งอาศัยทีส ําคัญของสิง มีชวี ติ นอกจากนี,น,ํ ายังเป็ นปจั จัยทีสําคัญใน
กระบวนการต่าง ๆ ในร่างกาย ทําให้รา่ งกายสิง มีชวี ติ อยูใ่ นภาวะสมดุล
1.1.3 ธรณี ภาค
เป็ นส่วนของพืน, พิภพทัง, หมด หินและดินเป็ นแหล่งทีอ ุดมสมบูรณ์ของ
แร่ธาตุทจี ําเป็ นสําหรับสิง มีชวี ติ ธรณีภาคจึงถูกใช้เป็ นแหล่งของวัตถุดบิ และแหล่งอาหาร เพือ
รองรับสิง มีชวี ติ
1.2 สารอิ นทรีย์
สารอินทรียเ์ ป็ นสารประกอบทีมคี าร์บอนอย่างน้ อย 2 อะตอมและไฮโดรเจน
เป็ นองค์ประกอบ โดยต้องเกิดพันธะเคมีระหว่างอะตอมของคาร์บอนกับคาร์บอน อาจต่อเป็ น
สายยาว โซ่ ต รงหรือ โซ่ กิง เช่ น โปรตีน คาร์โ บไฮเดรต และลิพ ิด เป็ น ต้ น โดยสารเหล่ า นี,
นอกจากจะเป็ นโครงสร้างของสิง มีชวี ติ แล้ว ยังจัดเป็ นแหล่งพลังงานตัง, ต้นทีส ําคัญของสิง มีชวี ติ
ทุกชนิด
1.3 สภาพแวดล้อมทางกายภาพ
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ คือ สภาพภูมอิ ากาศ (climate) ได้แก่ อุณหภูม ิ
ความชืน, สัมพัทธ์ (relative humidity) ความเข้มของแสง (light intensity) เป็ นต้น โดยอุณหภูม ิ
เป็ นปจั จัยทีมคี วามสําคัญในการกระจายพันธุข์ องสิง มีชวี ติ อย่างหนึง เนืองจากอุณภูมมิ อี ทิ ธิพล
โดยตรงต่อกระบวนการทางชีววิทยาของสิง มีชวี ติ เนืองจากเซลล์ของสิง มีชวี ติ ประกอบด้วยนํ, า
ถ้าอุณภูมถิ งึ จุดเยือกแข็งเซลล์จะแข็งตัว และถ้าอุณหภูมสิ ูงกว่า 45 องศาเซลเซียส โปรตีนจะ
เสียสภาพ ซึง โปรตีนเหล่านี,จะเป็ นโครงสร้างของเซลล์ รวมไปถึงเอนไซม์ทชี ่วยในกระบวนการ
ต่ าง ๆ ของร่างกาย ความเข้มแสงเป็ นแสงจากดวงอาทิต ย์ แสงเป็ นแหล่งกํ าเนิด พลังงานที
สําคัญของระบบนิเวศ รวมไปถึงสิง มีชวี ติ ทีสามารถสังเคราะห์ด้วยแสงได้ โดยสิง มีชวี ติ แต่ละ
ชนิดจะมีความทานทนต่อสภาพแวดล้อมทางกายภาพได้ไม่เท่ากัน ปจั จัยเหล่านี,จงึ เป็ นปจั จัย
จํากัด ทีกํ าหนดวิถีชีว ิตเฉพาะ (ecological niche) ของสิง มีชีว ิต โดยคําว่ า วิถีชีว ิตเฉพาะ
หมายถึง ปจั จัยพื,นฐานในการดํารงชีวติ ได้แก่ พื,นทีสําหรับอาศัย (habitat) และการสืบพันธุ์
รวมไปถึงแหล่งอาหารทีจ ะทําให้สงิ ชีวติ นัน, ๆ สามารถดํารงชีวติ และสามารถถ่ายทอดยีนไปยัง
รุ่นต่อไปได้ ดังนัน, สิง มีชวี ติ จึงต้องมีสภาพแวดล้อมทางกายภาพทีเหมาะสมต่อการดํารงชีวติ ที
อาจเหมือนกันหรือแตกต่างกันขึน, อยูก่ บั ขอบเขตของความทานทน (limit of tolerance) หรือช่วง
ของความทานทน (tolerance range) ต่อสภาพแวดล้อมทางกายภาพของสิง มีชวี ติ เช่น การ
กระจายตัวของปลาชนิดหนึงในทีท มี อี ุณหภูมติ ่างกัน (ภาพที 5.3)
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ภาพที 5.3 การกระจายตัวของปลาในช่วงอุณภูมทิ ตี ่างกัน
(ทีม า: Miller, 2002)
จูสตัส วอน ลีบกิ (Justus von Liebig, ค.ศ. 1840) และวิกเทอร์ เชลฟอร์ด
(Victor Shelford, 1913) ได้เสนอกฎทีเ กีย วข้องกับปจั จัยของสภาพแวดล้อมทีเ ป็ นตัวกําหนดวิถี
ชีวติ เฉพาะของสิง มีชวี ติ ไว้ 2 ข้อ คือ กฎน้อยทีส ุดของลีบกิ (Liebig’s law of the minimum)
และกฎแห่งความทานทนของเชลฟอร์ด (Shelford’s law of the tolerance)
1.3.1 กฎน้ อยทีสดุ ของลีบิก
ลีบิก อธิบ ายว่ า สิง แวดล้ อ มใดๆ หากมีป ริม าณน้ อ ยเกิ น ไปย่ อ มมี
ผลกระทบต่ อการดํารงชีวติ ของสิง มีชวี ติ ทีอาศัยในสิง แวดล้อม ตัวอย่างเช่น พืช A ต้องการ
ปริมาณฟอสฟอรัสอย่างน้อย X กรัมจึงจะให้ดอก ถ้าในสภาพแวดล้อมนัน, มีปริมาณฟอสฟอรัส
น้อยกว่า X พืช A ก็ไม่สามารถให้ดอกได้ ดังนัน, ปริมาณฟอสฟอรัสทีน ้ อยกว่า X กรัมจึงเป็ น
ปจั จัยจํากัด
1.3.2 กฎแห่งความทานทนของเชลฟอร์ด
เชลฟอร์ด อธิบายว่ า สิง แวดล้อ มใดๆ หากมีป จั จัยทางคุ ณ ภาพและ
ปริมาณมากเกินไปหรือน้ อยเกินไปย่อมมีผลกระทบต่ อการดํารงชีวติ ของสิง มีชวี ติ ทีอาศัยใน
สิง แวดล้อม โดยสิง มีชวี ติ นัน, ๆ จะไม่สามารถดํารงชีวติ อยู่ในขอบเขตดังกล่าวได้ ดังนัน, สิง มีชวี ติ
จะมีช่วงทีสามารถดํารงชีวติ และเพิม จํานวนประชากรได้อ ยู่ใ นขอบเขตก่ อ นถึง ปริมาณตําสุด
และมากสุดของปจั จัยสิง แวดล้อมนัน, ๆ เรียกช่วงของขอบเขตนี,ว่า ช่วงของความทานทน หรือ
ขอบเขตของความทานทน ตัวอย่างเช่น พืช A ต้องการฟอสฟอรัสอย่างน้อย X กรัมแต่ไม่เกิน Y
กรัม จึงจะให้ดอกและดํารงชีวติ อยู่ได้ ถ้าในสภาพแวดล้อมนัน, มีฟอสฟอรัสน้อยกว่า X พืช A ก็
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ไม่สามารถให้ดอกได้ แต่หากปริมาณฟอสฟอรัสเกิน Y กรัมการเจริญเติบโตจะหยุดชะงักจนอาจ
ไม่สามารถดํารงชีวติ อยู่ได้ ดังนัน, ปริมาณฟอสฟอรัสทีน ้อยกว่า X กรัมและมากกว่า Y กรัมจึง
เป็ นปจั จัยจํากัด
เมือ นํากฎน้อยทีส ุดของลีบกิ และกฎแห่งความทานทนของเชลฟอร์ดมารวมกัน
ทําให้ส รุป ได้ว่ าสิง มีชีว ิต ทุ ก ชนิ ด จะมีก ารปรับ ตัว ให้ทานทนต่ อ สิง แวดล้อ มได้เ พีย งบางช่ ว ง
เท่ านัน, โดยสิง มีชีว ิต แต่ ล ะชนิ ด จะมีก ารกระจายตัว ในสภาพแวดล้อ มทางกายภาพลัก ษณะ
เดียวกัน (ภาพที 5.4) แต่ความหนาแน่ นในแต่ละช่วงจะมากน้ อยต่างกัน ซึงสิง มีชวี ติ จะมีการ
กระจายตัวและมีความหนาแน่ นของประชากรมากทีสุดอยู่ในช่วงทีมปี จั จัยทางสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพเหมาะสมเท่านัน, เรียกช่วงนี,ว่า ช่วงของความเหมาะสม (range of optimum) แต่
สิง มีชวี ติ ทุกชนิดยังสามารถอาศัยอยู่ในพืน, ทีท ตี  ํากว่าหรือสูงกว่าช่วงของความเหมาะสมได้ แต่
การกระจายตัว และความหนาแน่ น ของสิง มีชีว ิต ต่ อ พื,น ทีนั น, ๆ จะน้ อ ยกว่ า ช่ ว งของความ
เหมาะสม เนืองจากกลไกทางสรีรวิทยาของร่างกายสิง มีชวี ติ จะทํางานได้มปี ระสิทธิภาพน้อยลง
ทําให้สงิ มีชวี ติ สามารถอาศัยในพืน, ทีท มี กี ารเปลีย นแปลงไปของสภาพแวดล้อมทางกายภาพได้
เรียกพืน, ทีบ ริเวณนี,ว่า เขตของความเครียดทางสรีรวิทยา (zone of physiology) โดยสิง มีชวี ติ ที
อาศัยในเขตของความเครียดทางสรีรวิทยาต้องปรับตัว เช่น ไม่มกี ารผสมพันธุ์ หรือต้องมีการลด
กิจกรรมของร่างกายโดยการจําศีล เป็ นต้น แต่หากสภาพแวดล้อมทางกายภาพสูงกว่าหรือตํา
กว่าเขตของความเครียดทางสรีรวิทยาจะทําให้สงิ มีชวี ติ ตาย ดังนัน, เราจึงจะไม่พบสิง มีชวี ติ ใน
พื,นทีเกินเขตของความเครียดทางสรีรวิทยา ซึงเรียกพื,นทีเขตนี,ว่า เขตของความไม่ทานทน
(zone of intolerance)

ภาพที 5.4 การกระจายตัวของสิง มีชวี ติ ในสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
(ทีม า: Stiling, 1999)
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2. องค์ประกอบทีมีชีวิต
เป็ นโครงสร้างของระบบนิเวศทีเป็ นสิง มีชวี ติ เช่น พืช สัตว์ และจุลนิ ทรีย์ เป็ นต้น
โดยโครงสร้างนี,จะมีมีปฏิสมั พันธ์ระหว่
ระหว่ างกัน สามารถแบ่งเป็ นกลุ่ มตามลําดับการกิน (trophic
level) (ภาพที 5.5) ได้แก่ ผูผ้ ลิต (producer) ผู้บริโภค (consumer) และผู
และ ส้ ลายสารอินทรีย์
(decomposer) โดยมีรายละเอียดเป็ นดังนี,

ภาพที 5.5 ลําดับการกิน
(ทีม า: Enger & Smith, 2002)
2.1 ผูผ้ ลิ ต
เป็ นกลุ่มสิง มีชวี ติ ทีส ามารถสร้างอาหารเองได้ (autotrophic organism)
o
โดย
กระบวนการสังเคราะห์ดว้ ยแสง ตัวอย่างเช่น พืช และแบคทีเรียบางชนิดทีม สี เี ขียว เป็ นต้น
2.2 ผูบ้ ริ โภค
เป็ นกลุ่มสิง มีชวี ติ ทีไ ม่สามารถสร้างอาหารเองได้ (heterotrophic
(hetero
organism)
จะต้ต้องได้รบั อาหารจากสิง มีชวี ติ อืนโดยวิธกี ารกิน สามารถแบ่งผู้บริโภคออกเป็
ออกเป็ นประเภทตาม
ประเภทต
ชนิดอาหารทีก นิ ได้เป็ นสิง มีชวี ติ กินพืช (herbivore) สิง มีชวี ติ กินสัตว์ (carnivore)
carnivore) สิง มีชวี ติ กิน
พืชและสัตว์ (omnivore) สิง มีชวี ติ กินซาก (detritivore) หรือ สัตว์กนิ ซาก (scavenger) โดยมี
รายละเอียดดังนี,
2.2.1 สิ งมีชีวิตกิ นพืช
เป็ นกลุ่มสิง มีชวี ติ ทีก นิ พืชเป็ นอาหาร จัดเป็ นผูบ้ ริโภคปฐมภูม ิ (primary
consumer) เพราะได้รบั การถ่ายทอดพลังงานจากการผลิ
งานจาก
ตโดยตรงเป็
เป็ นกลุ่มแรก เช่น แมลงทีก นิ
พืช (ภาพที 5.6) สัตว์เคีย, วเอือ, ง (ruminant) เป็ นต้น
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2.2.2 สิ งมีชีวิตกิ นสัตว์
เป็ นกลุ่มสิง มีชวี ติ ทีก นิ สัตว์เป็ นอาหาร สิง มีชวี ติ กลุ่มนี,อาจเป็ นผูบ้ ริโภค
ทุตยิ ภูม ิ (secondary consumer) ผูบ้ ริโภคตติยภูม ิ (tertiary consumer) และผูบ้ ริโภคจตุรภูม ิ
(quatiary consumer) (ภาพที 5.6) โดยในกรณีทกี นิ สิง มีชวี ติ กินพืชเป็ นอาหารจะถือว่าเป็ น
ผู้บ ริโ ภคทุ ติย ภู ม ิ และถ้า หากมีส ิง มีชีว ิต ทีส ามารถกิน ผู้บ ริโ ภคทุ ติยภู มเิ ป็ นอาหารจะถือ ว่ า
สิง มีชวี ติ นัน, เป็ นผู้บริโภคตติยภูม ิ ดังนัน, จึงเรียกสิง มีชวี ติ ทีสามารถกินผู้บริโภคตติยภูมวิ ่ า
ผูบ้ ริโภคจตุรภูม ิ ซึงในระบบนิเวศจะมีลําดับการกินอาจจะมีมากกว่าผู้บริโภคจตุรภูมขิ น,ึ อยู่กบั
ความซับซ้อ นของระดับนิเ วศนัน, ๆ ในบางระบบนิเ วศสิงมีชวี ิตกลุ่มนี, ยงั ถูก จัด เป็ นผู้บริโ ภค
ลําดับสูงสุด (top carnivore) เนืองจากไม่มผี บู้ ริโภคลําดับใดสามารถกินสิง มีชวี ติ นี,ได้อกี

ภาพที 5.6 ลําดับการกินของสิง มีชวี ติ กินพืชและสิง มีชวี ติ กินสัตว์
(ทีม า: Miller, 2002)
2.2.3 สิ งมีชีวิตกิ นพืชและสัตว์
เป็ นกลุ่มสิง มีชวี ติ ทีกนิ พืชและสัตว์เป็ นอาหาร ซึง สิง มีชวี ติ ทีมลี กั ษณะ
การกินเช่นนี,จดั เป็ นผู้บริโภคได้หลายลําดับเช่นเดียวกับสิง มีชวี ติ กินพืชและสิง มีชวี ติ กินสัตว์
เช่น สัตว์ปีก และมนุ ษย์ เป็ นต้น
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2.2.4 สิ งมีชีวิตกิ นซากหรือสัตว์กินซาก
เมือ ผูผ้ ลิตหรือผูบ้ ริโภคในลําดับต่าง ๆ ตายลง จะถูกกลุ่มสิง มีชวี ติ ทีก นิ
ซากกินเป็ นอาหาร เช่น กรณีทปี ลวกกินไม้ผุ ในระบบนิเวศจัดว่าปลวกเป็ นสิง มีชวี ติ กินซาก แต่
ในกรณีทนี กแร้งกินเสือตายถือว่านกแร้งเป็ นสัตว์กนิ ซาก
2.3 ผูส้ ลายสารอิ นทรีย์
หลังจากสิง มีชวี ติ กินซากและสัตว์กนิ ซากทําหน้ าทีกินซากสิง มีชวี ติ ทีตายลง
แล้ว จะเหลือเศษอินทรียต์ ่าง ๆ ทีไ ม่สามารถถูกกินได้ ผูส้ ลายสารอินทรียจ์ งึ เข้ามามีบทบาทใน
การทําลายเศษโครงสร้างทีเหลือ เพือหมุนเวียนสารอินทรีย์และสารอนินทรียก์ ลับเข้าสู่ระบบ
นิเวศ ตัวอย่างเช่น การหลังเอนไซม์

ออกไปย่อยซากไม้ของเห็ดราชนิดต่าง ๆ เป็ นต้น ดังนัน, ผู้
สลายสารอินทรียจ์ งึ เป็ นตัวเชือมระหว่างโครงสร้างองค์ประกอบทีมชี วี ติ กับองค์ประกอบทีไม่ม ี
ชีวติ ในระบบนิเวศ
หน้ าทีของระบบนิ เวศ
ระบบนิเวศมีหน้ าทีใ นการดําเนินกิจกรรมทีเกียวข้องกับการถ่ายทอดพลังงาน (energy
flow) และวัฏจักรสารอาหาร (nutrient cycle) โดยโครงสร้างของระบบนิเวศทีเ ป็ นองค์ประกอบที
มีชีว ิต ทําหน้ าทีถ่ ายทอดพลัง งานจากการกินกันเป็ นลําดับในลัก ษณะทีเ ป็ นโซ่ อ าหาร (food
chain) หรือสายใยอาหาร (food web)
1. โซ่อาหารและสายใยอาหาร
โซ่อาหารเป็ นกระบวนการถ่ายทอดพลังงานในรูปของอาหาร โดยเริม จากสิง มีชวี ติ
หนึงไปยังสิง มีชวี ติ อีกชนิดหนึงอย่างเป็ นลําดับในทิศทางเดียว โซ่อาหารมีหลายแบบโดยแบ่ง
ตามลักษณะสิง มีชวี ติ เริม ต้น เช่น โซ่อาหารแบบบริโภค (grazing food chain) เป็ นแบบทีเ ริม
จากผูผ้ ลิตไปยังผูบ้ ริโภค และโซ่อาหารแบบย่อยสลายซาก (detritus food chain) เป็ นแบบทีเ ริม
จากซากอิน ทรีย์ เป็ น ต้ น ส่ ว นสายใยอาหาร (ภาพที 5.7) เกิด จากโซ่ อ าหารหลายสายมา
เชือมต่อกัน แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ทซี บั ซ้อนของสิง มีชวี ติ ทีอยู่ในระบบนิเวศ โดยลูกศร
ถูกนํ ามาใช้เป็ นสัญลักษณ์แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของสิง ทีได้รบั พลังงานและให้พลังงาน
ภายใน โซ่อาหารหรือสายใยอาหาร ซึงหัวลูกศรแสดงให้เห็นถึงการเป็ นผู้บริโภคหรือเป็ นผู้รบั
พลังงาน ส่วนด้านหางลูกศรจะแสดงถึงสิง มีชวี ติ หรือแหล่งพลังงานทีถูกบริโภคหรือให้พลังงาน
แก่สงิ มีชวี ติ หัวลูกศร ดังนัน, ทิศทางของลําดับการกินจึงมีทศิ ทางจากหางไปยังหัวลูกศรเสมอ
2. การถ่ายทอดพลังงาน
การถ่ ายทอดพลังงานทางโซ่อาหารของสิง มีชวี ติ จะมีพลังงานเพียงร้อยละ 10 ที
เก็บสะสมไว้ในผู้ผลิตจะถูกนํ ามาเปลีย นเป็ นมวลชีวภาพของสัตวกินพืช พลังงานส่วนใหญ่ คือ
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ประมาณร้อยละ 90 ถูกนํ าไปใช้ในกระบวนการเมแทบอลิซมึ และสูญเสียไปในรูปของพลังงาน
ความร้อน ซึงบางส่วนจะอยู่ในรูปของกากอาหาร ทํานองเดียวกันสัตว์ทกี นิ ต่อกันในลําดับขัน,
ต่าง ๆ ของโซ่อาหารจะได้รบั พลังงานสะสมทีถ ูกเปลียนเป็ นมวลชีวภาพเพียงร้อยละ 10 ดังนัน,
พลัง งานทีถู กถ่ ายทอดจะลดลงตามลําดับตามความยาวของห่ ว งโซ่ อ าหาร หลัง จากผู้ส ลาย
สารอินทรียด์ ําเนินกิจกรรมเสร็จสมบูรณ์ เรียกการถ่ายทอดพลังงานลักษณะนี,ว่ากฎร้อยละ 10
(ten percent law) (ภาพที 5.8)

ภาพที 5.7 สายใยอาหาร
(ทีม า: Hickman et al., 2004)

215

ภาพที 5.8 การถ่ายทอดพลังงานตามกฎร้อยละ 10
(ทีม า Miller, 2002)
3. วัฏจักรสาร
วัฏจักรสารในระบบนิเวศ เช่น ไนโตรเจน ออกซิเจน คาร์บอน และนํ, า เป็ นต้น จะ
เริม ขึน, ภายในระบบนิเวศก่อนส่งต่อไปยังโครงสร้างของระบบนิเวศทีเ ป็ นองค์ประกอบทีไ ม่มชี วี ติ
และองค์ประกอบทีม ชี วี ติ อย่างต่อเนือง ทําให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างของระบบนิเวศ
ขึน, จนอยู่ในสภาวะสมดุลของระบบนิเวศ โดยระบบนิเวศใดทีม คี วามซับซ้อนของสายใยอาหาร
สูงจะแสดงให้เห็นถึงความมีเสถียรภาพของสมดุลระบบนิเวศและความสัมพันธ์ของสิง มีชวี ติ กับ
สิง แวดล้ อ มในระบบนิ เ วศ ตลอดจนความอุ ด มสมบู ร ณ์ ข องความหลากหลายทางชีว ภาพ
ตัวอย่างเช่น การหมุนเวียนระหว่างแก๊สออกซิเจนกับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ของสิง มีชวี ติ โดย
เริม จากแก๊ สออกซิเจนทีมอี ยู่ในชัน, บรรยากาศถูกสัตว์ และแบคทีเรียนํ าไปใช้ในกระบวนการ
หายใจเพือสร้างพลังงานก่อนจะปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชนั , บรรยากาศ พืชจะนํ าแก๊ ส
คาร์บอนไดออกไซด์มาใช้เป็ นสร้างตัง, ต้นของกระบวนการสังเคราะห์ดว้ ยแสง หลังจากนัน, พืชจะ
ปล่อยแก๊สออกซิเจนกับสู่ชนั , บรรยาศอีกครัง, และตัวอย่างการหมุนเวียนของวัฏจักรคาร์บอนใน
เขตอุ ตสาหกรรม (ภาพที 5.9) เริม ด้ว ยแก๊ ส คาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศ เปลียนเป็ น
สารละลายโดยมีน,ํ าเป็ นตัวทําละลายเกิดเป็ นกรดคาร์บอนิค เมือกรดคาร์บอนิคไหลผ่านไปยัง
แหล่งนํ, า ดิน และหินชัน, ต่าง ๆ ทําให้ชนั , หินสลาย เกิดเป็ นแคลเซียมไบคาร์บอเนตสะสมในพืช
นํ,า ขณะทีพ ชื จะได้รบั ในรูปของคาร์บอนไดออกไซด์จากการหายใจของสิง มีชวี ติ และการเผาไหม้
เชือ, เพลิงต่าง ๆ ในเขตอุตสาหกรรมและการคมนาคม เป็ นต้น
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ภาพที 5.9 การหมุนเวียนของวัฏจักรคาร์บอน
(ทีม า: Enger & Smith, 2002)
ความสัมพันธ์ของสิ งมีชีวิตในระบบนิ เวศ
จากการทีส งิ มีชวี ติ มีการแพร่กระจายตัวทีแ ตกต่างกันไปในแต่ละพืน, ที ทําให้สงิ มีชวี ติ มี
วิถชี วี ติ เฉพาะ (niche) หรือความจําเป็ นขัน, พืน, ฐานของสิง มีชวี ติ ทีแ ตกต่างกัน เช่น แหล่งทีอ ยู่
อาศัย และแหล่ ง อาหาร เป็ นต้น ซึง หลีกเลียงไม่ได้ทีส ิง มีชีวติ จะเกิด ปฏิส มั พันธ์ระหว่ างกัน
สามารถแบ่งระดับความสัมพันธ์ของสิง มีชวี ติ ได้เป็ น 2 ระดับ คือ ปฏิสมั พันธ์ระหว่างสิง มีชวี ติ ชนิด
เดียวกัน (intraspecific relationship) และปฏิสมั พันธ์ระหว่างสิง มีชวี ติ ต่างชนิดกัน (interspecific
relationship)
1. ปฏิ สมั พันธ์ระหว่างสิ งมีชีวิตชนิ ดเดียวกัน
การอาศัยอยู่รวมกันของสิง มีชวี ติ ชนิดเดียวกันในระบบนิเวศ ทําให้เกิดปฏิสมั พันธ์
ระหว่างกันทัง, ทางตรงและทางอ้อม โดยการแข่งขันเป็ นปฏิสมั พันธ์ทหี ลีกเลีย งไม่ได้ เนืองจาก
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ทรัพยากรทีจําเป็ นต่อวิถชี วี ติ เฉพาะมีอยู่อย่างจํากัด จึงเกิดรูปแบบการกระจาย (dispersion)
ของสิง มีชวี ติ เพือให้ได้มาซึง ทรัพยากรเหล่านัน, ซึง รูปแบบการกระจายหมายถึงความหนาแน่ น
ของประชากรใดประชากรหนึงในพืน, ทีใ ดพืน, ทีห นึงและช่วงเวลาใดเวลาหนึงต่อหนึงหน่ วยพืน, ที
เท่านัน, โดยรูปแบบการกระจายสามารถเปลีย นแปลงได้เสมอตามสภาพแวดล้อม เพือประโยชน์
ในการดํารงชีวติ และการสืบพันธุ์ สามารถจําแนกรูปแบบการกระจายของประชากรสิง มีชวี ติ
(ภาพที 5.10) ขัน, พืน, ฐานได้ 3 แบบ คือ การกระจายแบบรวมกลุ่ม (clumped dispersion) การ
กระจายแบบสมําเสมอ (uniform dispersion) และการกระจายแบบอิสระ (random dispersion)
สามารถอธิบายการกระจายแต่ละลักษณะได้ดงั นี,

ภาพที 5.10 รูปแบบการกระจายของประชากรสิง มีชวี ติ
(ทีม า: Smith & Smith, 2006)
1.1 การกระจายแบบรวมกลุ่ม
เป็ นรูปแบบการกระจายของประชากรสิง มีชวี ติ ทีพบมากทีสุดในระบบนิเวศ
เนื อ งจากในระบบนิ เ วศมีค วามไม่ เ ป็ น เนื, อ เดีย วกัน ของพื,น ที คือ มีค วามหลากหลายของ
สิง แวดล้อม ดังนัน, สิง มีชวี ติ จึงไปรวมกันอยู่บริเวณทีม ที รัพยากรทีต ้องการโดยเฉพาะทรัพยากร
ทีจ าํ เป็ นวิถชี วี ติ เฉพาะ แม้ว่าทรัพยากรเหล่านัน, จะอยู่อย่างจํากัดหรือไม่จาํ กัดก็ตาม เช่น ชันโรง
(T. collina) และผึง, ทีใ ห้น,ํ าหวานทีพ บในประเทศไทย นอกจากประโยชน์ในเรืองอาหารแล้ว ยัง
พบว่าการทีท าํ รังอย่างหนาแน่ นในบริเวณแหล่งอาศัยเดียวกันของชันโรงและผึง, ทีใ ห้น,ํ าหวานจะ
เป็ นการช่วยป้องกันการผสมพันธุก์ นั เองระหว่างพีน ้องทีม คี วามใกล้เคียงกันทางพันธุกรรมด้วย
1.2 การกระจายแบบสมํา เสมอ
เป็ นรูปแบบการกระจายของประชากรสิง มีชีว ิต ทีพ บไม่บ่อ ยในระบบนิ เ วศ
เนืองจากในระบบนิเวศมักจะพบว่าพืน, ทีม คี วามไม่เป็ นเนื,อเดียวกัน แต่การกระจายลักษณะนี,จะ
เกิดในพื,นทีทรี ะบบนิเวศมีความเป็ นเนื,อเดียวกันของพื,นที (spatial homogeneity) คือพื,นทีม ี
ความหลากหลายทางชีวติ ภาพน้ อย จึงทําให้ทรัพยากรในพืน, ทีม อี ย่างไม่จาํ กัด เช่น ในป่าไผ่จะ
พบไม้ไผ่กระจายตัวอย่างสมําเสมอ
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1.3 การกระจายแบบอิ สระ
เป็ นรูปแบบการกระจายของประชากรสิง มีชวี ติ ทีพ บได้น้อยมากในระบบนิเวศ
ซึง จะเกิดภายใต้ปจั จัยของทรัพยากรในพืน, ทีม อี ยู่อย่างจํากัด เช่น การกระจายตัวของต้นไทรใน
ปา่ ทีม อี ุดมสมบูรณ์สงู
2. ปฏิ สมั พันธ์ระหว่างสิ งมีชีวิตต่างชนิ ดกัน
นอกจากสิง มีชวี ติ ชนิดเดียวกันจะมีปฏิสมั พันธ์ระหว่างกันแล้ว การเกิดปฏิสมั พันธ์
กันระหว่างชนิดของสิง มีชวี ติ ในระบบนิเวศยังคงเกิดขึน, ตลอดเวลา ซึง อาจจะทําให้สงิ มีชวี ติ ชนิด
นัน, ๆ เกิดการเสียประโยชน์ หรือได้รบั ประโยชน์ หรืออาจจะไม่ได้ประโยชน์และเสียประโยชน์
จากการมีปฏิสมั พันธ์ สามารถสรุปรูปแบบปฏิสมั พันธ์ระหว่างสิง มีชวี ติ ต่างชนิดกันได้ 3 ลักษณะ
คือ ภาวะอยู่ร่วมกัน (symbiosis) สภาวะปฏิปกั ษ์ (antagonism) และภาวะเป็ นกลาง (neutralism)
สามารถอธิบายได้ดงั นี,
2.1 ภาวะอยู่ร่วมกัน
เป็ นปฏิสมั พันธ์ระหว่างสิง มีชวี ติ ทีเกิดขึน, โดยต่างฝ่ายต่างก็ได้รบั ประโยชน์
หรือได้รบั ประโยชน์ เพียงฝ่ายเดียว แต่ก็ไม่ได้ทําให้อกี ฝ่ายหนึงเสียประโยชน์ สามารถจําแนก
ออกเป็ น 4 ลักษณะ คือ ภาวะได้ประโยชน์ ร่วมกัน (protocooperation) ภาวะพึงพากัน (mutualism)
ภาวะอิงอาศัย (commensalism) และ ภาวะย่อยสลาย (saprophytism)
2.1.1 ภาวะได้ประโยชน์ ร่วมกัน
ภาวะได้ประโยชน์รว่ มกัน (ภาพที 5.11) เกิดขึน, เมือสิง มีชวี ติ 2 ชนิดมา
อยู่ร่วมกันแล้วมีปฏิสมั พันธ์ระหว่างกัน แล้วทําให้สงิ มีชวี ติ ทัง, 2 ฝ่ายต่างก็ได้รบั ประโยชน์ จาก
การอยู่ร่วมกัน แต่สงิ มีชวี ติ ทัง, 2 ฝ่ายสามารถแยกจากกันได้โดยไม่เกิดผลเสียต่อการดํารงชีวติ
เช่น ความสัมพันธ์ระหว่างแมลงกับพืชมีดอก จากพฤติกรรมในการหาอาหารของแมลงทีกิน
นํ, าหวานและละอองเรณูเป็ นอาหาร โดยแมลงจะได้รบั อาหารส่วนพืชจะได้รบั การผสมเกสรเป็ น
การตอบแทน เนืองจากเกสรตัวผูจ้ ะติดมากับขนตามลําตัวหรือส่วนต่าง ๆ ของแมลงโดยบังเอิญ
ในขณะทีแมลงตอมดอกไม้และเมือแมลงลงตอมดอกไม้ดอกอืน ๆ ทีเป็ นชนิดเดียวกัน ละออง
เรณูทตี ดิ ตามตัวแมลงจะตกลงมาบนเกสรตัวเมีย ทําให้เกิดการผสมเกสร ก่อให้เกิดดอกและผล
ของพืชชนิดนัน, ๆ ต่อไป โดยการผสมเกสรจะไม่เกิดขึน, อย่างจําเพาะเจาะจงต่อทัง, ชนิดของพืช
และชนิดแมลง ทําให้ทงั , พืชและแมลงสามารถแยกจากกันได้ กล่าวคือไม่มแี มลงยังมีคนหรือลม
ทําหน้าทีผ สมเกสร ในทํานองเดียวกันหากไม่มพี ชื มีดอกชนิดทีห นึงแมลงก็สามารถหาอาหารได้
จากพืชชนิดอืนต่ อไปได้ หรือตัวอย่างของความสัมพันธ์ระหว่างกระบือกับนก โดยกระบือจะ
ได้รบั ประโยชน์จากนกในเรือ งของการกําจัดแมลงรบกวนชนิดต่าง ๆ เช่น เห็บ หมัด และเหลือบ
เป็ นต้น ขณะทีน กจะได้รบั ประโยชน์จากการใช้กระบือเป็ นแหล่งหาอาหาร ซึง เป็ นความสัมพันธ์
ลักษณะเดียวกับทีเ กิดระหว่างกับม้าลายกับนก เป็ นต้น
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ภาพที 5.11 ภาวะได้ประโยชน์รว่ มกัน
(ทีม า: Mader, 2008 (ซ้าย); Krebs, 2009 (ขวา))
2.1.2 ภาวะพึงพากัน
หากสิง มีชวี ติ เกิดปฏิสมั พันธ์ระหว่างกันในลักษณะต่างฝ่ายต่างก็ได้รบั
ประโยชน์ จากการอยู่ร่วมกัน เช่นเดียวกับภาวะได้ประโยชน์ ร่วมกัน แต่มคี วามแตกต่างกันกับ
ภาวะพึงพากันทีส งิ มีชวี ติ ทัง, 2 ฝ่ายไม่สามารถแยกจากกัน ซึงเมือแยกจากกันจะส่งผลเสียต่อ
การดํารงชีวติ ทัง, 2 ฝ่าย ตัวอย่างเช่น ไลเคนส์ (lichens) (ภาพที 5.12) เป็ นสิง มีชวี ติ ทีเ กิดจาก
การอาศัยอยูร่ ว่ มกันระหว่างเชือ, รามายคอไบออนท์ (mycobiont) กับสาหร่าย (algae) ทีม สี เี ขียว
โดยสาหร่ายให้ประโยชน์ต่อเชื,อราจากการสร้างอาหารให้แก่เชื,อรา ในขณะเชือ, ราให้ประโยชน์
ต่อสาหร่ายด้วยการช่วยรักษาความชุ่นชืน, ให้กบั สาหร่าย ซึง การเกิดเป็ นไลเคนส์แต่ละชนิดจะมี
ความจําเพาะเจาะจงกับชนิดของเชือ, ราและสาหร่าย ดังนัน, สิง มีชวี ติ ทัง, 2 ฝ่ายจึงไม่สามารถแยก
จากกันได้ และความสัมพันธ์ของแบคทีเรียไรโซเบียมกับพืชตระกูลถัว (ภาพที 5.12) โดยในปม
รากพืชตระกูลถัวจะมี
 แบคทีเรียไรโซเบียมทําหน้าทีต รึงแก๊สไนโตรเจนในอากาศให้แก่ถวั  ทําให้
ถัวเจริ
 ญเติบโตจนสามารถให้ดอกออกผลได้ ส่วนรากถัวจะเป็

นแหล่งทีอ ยู่และแหล่งให้พลังงาน
กลุ่มคาร์โบไฮเดรตแก่แบคทีเรียไรโซเบียม เป็ นต้น
2.1.3 ภาวะอิ งอาศัย
เป็ นกรณีทสี งิ มีชวี ติ มาอยู่ร่วมกันแล้วมีเพียงฝ่ายเดียวได้รบั ประโยชน์
แต่ก็ไม่ได้ทําให้อกี ฝ่ายเสียประโยชน์หรือรับประโยชน์ นอกจากนี,หากสิง มีชวี ติ ทัง, 2 ฝ่ายแยก
จากกันจะส่งผลให้ฝา่ ยทีเ คยได้รบั ประโยชน์เกิดเสียประโยชน์ขน,ึ แต่อกี ฝา่ ยจะสามารถดํารงชีวติ
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ได้ตามปกติ เช่น ความสัมพันธ์ของปลาฉลามกับเหาฉลาม (ภาพที 5.13) กล่าวคือเมือปลา
ฉลามกินอาหารเศษอาหารทีเกิดขึน, จะกลายเป็ นอาหารของเหาฉลามทีเกาะอยู่ปลาฉลาม โดย
เหาฉลามไม่ได้ทําการรบกวนการดํารงชีวติ ของปลาฉลาม ซึงหากขาดปลาฉลามเหาฉลามต้อง
เสียพลังงานในการหาอาหารเอง เป็ นต้น

ภาพที 5.12 ภาวะพึง พากันระหว่างเชือ, รากับสาหร่าย (ซ้าย) และ
แบคทีเรียไรโซเบียมกับพืชตระกูลถัว (ขวา)
(ทีม า: Smith & Smith, 2006)

ภาพที 5.13 ภาวะอิงอาศัยของปลาฉลามกับเหาฉลาม
(ทีม า: Hickman et al., 2004)
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2.1.4 ภาวะย่อยสลาย
เป็ นปฏิสมั พันธ์ระหว่างสิง มีชวี ติ ทีเกิดในลักษณะทีสงิ มีชวี ติ ชนิดหนึง
ดํารงชีวติ ด้วยการอาศัยซากสิง มีชวี ติ อืนทีต ายแล้ว โดยอาศัยการดูดซึมสารอาหารจากการย่อย
สลายซากให้เป็ นสารอินทรีย์ ตัวอย่างเช่น เห็ดราบนเมล็ดข้าวโพด (ภาพที 5.14) เป็ นต้น

ภาพที 5.14 ภาวะย่อยสลายของเห็ดรากับเมล็ดข้าวโพด
(ทีม า: Berg, 2008)
2.2 สภาวะปฏิ ปักษ์
เป็ นรูปแบบปฏิสมั พันธ์ระหว่างสิง มีชวี ติ ทีทําให้ฝ่ายหนึงได้รบั ประโยชน์ และ
ส่งผลให้อกี ฝ่ายเสียประโยชน์ หากมีปฏิสมั พันธ์ทรี ุนแรงระหว่างกันจะให้ทงั , สองฝ่ายเสียประโยชน์
ได้แก่ ภาวะปรสิต (parasitism) ภาวะต่อต้าน (amensalism) ภาวะแข่งขัน (competition) และ
การล่าเหยือ (predation)
2.2.1 ภาวะปรสิ ต
เป็ น ความสัม พัน ธ์ ทีเ กิด ขึ,น ระหว่ า งสิง มีชีว ิต 2 ชนิ ด ทีม าอาศัย อยู่
ร่วมกันในระบบนิเวศ ซึง ทําให้ฝ่ายหนึงได้รบั ประโยชน์ แ ละอีกฝ่ายเสียประโยชน์ โดยฝ่ายที
ได้รบั ประโยชน์เรียกว่าปรสิต (parasite) ส่วนผูถ้ ูกอาศัย (host) เป็ นฝ่ายทีเ สียประโยชน์ เมือ
สิง มีชวี ติ ทัง, 2 ชนิดแยกจากกันจะทําให้ปรสิตดํารงชีวติ ได้ไม่ดี แต่ ในทางตรงข้ามผู้ถูกอาศัย
มักจะได้รบั ประโยชน์ จากการมีสุขภาพทีดขี น,ึ สามารถจําแนกภาวะปรสิตออกเป็ น 2 ประเภท
คือ ภาวะปรสิตภายใน (endoparasitism) และภาวะปรสิตภายนอก (ectoparasitism) โดยภาวะ
ปรสิตภายในเป็ นปรสิตทีอาศัยอยู่ภายในร่างกายของผู้ถูกอาศัย เช่น พยาธิชนิดต่ าง ๆ ใน
ร่างกายของมนุ ษย์ ส่วนภาวะปรสิตภายนอกเป็ นปรสิตอาศัยหรือเกาะกินผูถ้ ูกอาศัยอยู่ภายนอก
ร่างกาย เช่น กาฝากกับต้นไม้ และยุงกับมนุ ษย์ (ภาพที 5.15) เป็ นต้น
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2.2.2 ภาวะต่อต้าน
เป็ นภาวะทีส งิ มีชวี ติ 2 ชนิดมาอาศัยอยู่ร่วมกันในระบบนิเวศแล้วทําให้
ฝ่ายหนึงเสียประโยชน์ โดยอีกฝ่ายหนึงไม่ได้และไม่เสียประโยชน์ เมือแยกจากกันต่างฝ่ายต่าง
ดํารงชีวติ อยู่ได้ตามปกติ เช่น ต้นไม้ขนาดใหญ่ บงั แสงต้นไม้ขนาดเล็กทีข,นึ อยู่โคนต้น ทําให้
ต้นไม้ขนาดเล็กได้รบั แสงในปริมาณทีไ ม่เพียงต่อการเจริญเติบโต เป็ นต้น

ภาพที 5.15 ภาวะปรสิตของกาฝากกับต้นไม้ (ซ้าย) และยุงกับมนุ ษย์ (ขวา)
(ทีม า: Smith & Smith, 2006)
2.2.3 ภาวะแข่งขัน
เมือ สิง มีชีว ิต 2 ชนิ ด มาอาศัย อยู่ร่ว มกันในระบบนิ เ วศและมีก ารใช้
ทรัพยากรธรรมชาติทเี หมือนกัน หากทรัพยากรนัน, มีอยู่อย่างจํากัดในแหล่งนัน, ๆ จะส่งผลให้
เกิด การต่ อ สู้เ พือ แย่ง ชิง ทรัพ ยากร เป็ นเหตุ ทํ าให้ต่ า งฝ่ ายต้ อ งเสีย พลัง งานในการต่ อ สู้เ พือ
ทรัพยากรทีมอี ยู่อ ย่างจํากัด นัน, ซึงการแยกจากกันเป็ นผลดีต่ อสิงมีชีวติ ทัง, 2 ฝ่าย สามารถ
จํ า แนกภาวะแข่ ง ขัน ได้ 2 ลัก ษณะ คือ ภาวะแข่ ง ขัน ภายในชนิ ด เดีย วกัน (intraspecific
competition) เช่น การต่อสู้เพือแย่งตัวเมียหรือการแย่งเป็ นจ่าฝูงของสัตว์ (ภาพที 5.16) และ
ภาวะแข่งขันระหว่างชนิด (interspecific competition) ตัวอย่างเช่น เสือกับสิงโตทีต่อสูก้ นั เพือ
แย่งอาหาร สามารถอธิบายผลทีเ กิดจากการภาวะแข่งขันระหว่างชนิดได้ 4 กรณี คือ
1) ชนิดที 1 มีความสามารถในการใช้ทรัพยากรดีกว่าชนิดที 2 ทําให้
ชนิดที 2 จะถูกกําจัดให้หมดไปจากบริเวณนัน, โดยชนิดที 1
2) ชนิ ด ที 2 มีค วามสามารถในการใช้ท รัพ ยากรได้ดีก ว่ าชนิ ด ที 1
ส่งผลให้ชนิดที 1 จะถูกกําจัดให้หมดไปจากบริเวณนัน, โดยชนิดที 2
3) ทัง, 2 ชนิดสามารถอยูร่ ว่ มกันได้ในบริเวณเดียวกัน
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4) ชนิ ด ใดชนิ ด หนึ ง ถู ก กํ า จัด ไปจากบริเ วณนั น, ซึง จะขึ,น อยู่ก ับ ว่ า
จํานวนของสิง มีชวี ติ ใดมีความสามารถในการเพิม จํานวนมากกว่า

ภาพที 5.16 การต่อสูเ้ พือแย่งตัวเมียหรือการแย่งเป็ นจ่าฝูงของสัตว์
(ทีม า: Mader, 2008)
2.2.4 การล่าเหยือ
การล่าเหยือ เป็ นความสัมพันธ์ระหว่างสิง มีชวี ติ ทีเ กิดขึน, ในลักษณะฝ่าย
ทีเ ป็ นผูล้ ่าเหยือ (predator) ได้ประโยชน์ โดยฝ่ายทีต กเป็ นเหยือ (prey) จะเสียประโยชน์ จาก
การสูญเสียอวัยวะบางส่วน หรือชีวติ เมือแยกจากกันจะทําให้ผูล้ ่าเหยือเสียประโยชน์ และฝ่าย
เหยือ ได้รบั ประโยชน์ เช่น งูล่ากวางเพือใช้เป็ นอาหาร (ภาพที 5.17) เป็ นต้น

ภาพที 5.17 งูล่ากวางเพือใช้เป็ นอาหาร
(ทีม า: Miller & Harley, 2007)
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2.3 ภาวะเป็ นกลาง
เป็ นปฏิสมั พันธ์ระหว่างสิง มีชวี ติ ทีเกิดขึ,นในลักษณะไม่มฝี ่ายใดได้ประโยชน์
และเสียประโยชน์ อาจเป็ นเพราะสิง มีชวี ติ ทัง, 2 ฝ่ายไม่มคี วามสัมพันธ์กนั โดยตรง เช่น เสือกับ
ต้นไม้ เป็ นต้น
การปรับตัวของสิ งมีชีวิต
เพือหลีกเลีย งปฏิสมั พันธ์ในสภาวะปฏิปกั ษ์ระหว่างสิง มีชวี ติ และเพือให้สามารถทานทน
ต่อสิง แวดล้อมทางกายภาพให้ดขี ,นึ ดังนัน, สิง มีชวี ติ จึงต้องมีการปรับตัว โดยการปรับตัวทาง
นิเวศวิทยา หมายถึง กระบวนการเปลียนแปลงหรือปรับลักษณะบางประการของสิง มีชวี ติ ให้
เหมาะสมกับสภาพแวดล้อ มนัน, ๆ ซึง กระบวนการปรับตัว ของสิง มีชีว ิต เป็ น ผลมาจากการ
คัดเลือกตามธรรมชาติ ทําให้สงิ มีชวี ติ สามารถดํารงชีวติ และกระจายพันธุต์ ่อไปได้ การปรับตัว
ของสิง มีชวี ติ แบ่งออกเป็ น 3 ลักษณะ คือ การปรับตัวทางด้านสัณฐานวิทยา (morphological
adaptation) การปรับตัวทางด้านสรีรวิทยา (physiological adaptation) และการปรับตัวทางด้าน
พฤติกรรม (behavioral adaptation)
1. การปรับตัวทางด้านสัณฐานวิ ทยา
เป็ นการปรับตัวทางด้านลักษณะรูปร่างภายนอกและสีของสิง มีชวี ติ เพือให้เหมาะสม
ต่อสภาพแวดล้อมทีเ ปลีย นแปลงไปหรือเพือให้สามารถหลบหลีกผูล้ ่าได้ โดยการปรับตัวลักษณะ
นี,เกิดจากความผันแปรทางพันธุกรรมและต้องผ่านการคัดเลือกตามธรรมชาติได้แก่ ลักษณะ
พ้องกัน (mimicry) การเปลียนสีซ่อนตัว (crypsis) หรือการพรางตา (camouflage) และจุดลวง
ตา (deflection mark)
1.1 ลักษณะพ้องกัน
ลักษณะพ้องกันเป็ นการเลียนแบบของสิง มีชวี ติ ทีไ ม่มอี นั ตรายซึง มักจะตกเป็ นผู้
ถูกล่า ให้เหมือนกับสิง มีชวี ติ อีกชนิดหนึงทีม อี นั ตรายหรือมีลกั ษณะทีผ ู้ล่าไม่ต้องการ โดยเรียก
ตัวทีผู้ล่าไม่พงึ ประสงค์ว่า ตัวต้นแบบ (model) และเรียกตัวทีเลียบแบบว่า ตัวเลียนแบบ (mimic)
ตัวอย่างเช่น การเลียนแบบสีและลักษณะรูปร่างของแมลงวันให้เหมือนกับผึ,ง โดยแมลงวันจะเป็ น
ตัวเลียนแบบ ส่วนผึง, จะเป็ นตัวต้นแบบ หรือการเลียนแบบสีของงูทมี พี ษิ กับงูทไี ม่มพี ษิ (ภาพที
5.18) เป็ นต้น
1.2 การเปลียนสีซ่อนตัวหรือการพรางตา
เป็ นการปรับตัวของสิง มีชวี ติ ทีไ ม่ต้องอาศัยตัวแม่แบบ โดยการปรับตัววิธกี ารนี,
เกิด จากสิง มีชีว ิต สามารถเปลียนสีต ัว หรือ สีขนให้เ ข้ากับสภาวะสิง แวดล้อ มนั น, ๆ เช่ น การ
เปลียนสีของกระต่ายตามฤดูกาล การเปลียนสีของจิง, จก นอกจากนี,สงิ มีชวี ติ บางชนิดสามารถ
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เปลียนแปลงรูปร่างหรือลักษณะร่างกายให้กลมกลืนกับแหล่
บแหล่ งอาศัย เช่น ตักx แตนใบไม้ และ
ตักแตนกิ
x
ง ไม้ (ภาพที 5.19
19) เป็ นต้น

ภาพที 5.18 ลักษณะพ้องกันของงูตวั ต้นแบบ (ซ้าย) และตัวเลียนแบบ (ขวา)
(ทีม า: Krebs, 2009)

ภาพที 5.19 การพรางตา
(ทีม า: Smith & Smith, 2006)
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1.3 จุดลวงตา
เป็ นการปรับเปลียนโครงสร้างของร่างกายหรือสีของร่างกายบางส่วนไป โดย
ตําแหน่ งทีมกี ารเปลียนแปลงไปนัน, จะเป็ นส่วนมีความสําคัญต่อการดํารงชีวติ น้อย การปรับตัว
ลักษณะมีวตั ถุประสงค์เพือเบีย งแบนจุดสําคัญของร่างกายหรือเพือทําให้สงิ มีชวี ติ อืนเข้าใจว่ามี
ความดุรา้ ยหรือมีอนั ตราย ซึง หากศัตรูโจมตีจะทําให้สามารถหนีรอดไปได้ เช่น การมีจุดลักษณะ
คล้ายตาขนาดใหญ่บนปีกของแมลง (ภาพที 5.20) และการสร้างจุดสีคล้ายตาของหนอน เป็ นต้น

ภาพที 5.20 จุดลวงตาบนปีกของผีเสือ,
(ทีม า: Gillott, 2005)
2. การปรับตัวทางด้านสรีรวิ ทยา
สิง มีชวี ติ แต่ ละชนิดจะมีถนิ อาศัยทีแตกต่ างกัน เช่น อาศัยในนํ, าอาจเป็ นนํ, าจืดหรือ
นํ,าเค็ม อาศัยอยูใ่ นพืน, ทีร อ้ นจัด อบอุ่นหรือพืน, ทีห นาวเย็น การปรับตัวทางด้านทางสรีรวิทยาจะ
สามารถช่วยให้สงิ มีชวี ติ สามารถอยู่ในสมดุลของร่างกายได้ ตัวอย่างเช่น การปรับตัวทางด้าน
สรีรวิทยาของปลานํ,าจืดและปลานํ,าเค็ม (ภาพที 5.21) แม้ปลาจะมีการปรับตัวให้มหี นังและเกล็ด
ปกคลุมร่างกาย แต่น,ํ าจะสัมผัสกับเหงือกและปากโดยตรง ทําให้ปลาสูญเสียเกลือแร่ได้ โดย
ปกติปลานํ, าจืดมีความเข้มข้นของสารละลายในเลือดสูงกว่านํ, าทีอยู่รอบตัวปลา ดังนัน, นํ, าจาก
ภายนอกจะซึมเข้าสู่ภายในตัวปลา ปลานํ, าจืดจึงมีการปรับตัวทางสรีรวิทยา โดยจะกินนํ, าน้ อย
และทีเ หงือกมีกลุ่มเซลล์พเิ ศษคอยดูดซึมเกลือแร่ นอกจากนี,ทไี ตปลานํ, าจืดจะกรองของเหลวได้
จํ า นวนมากทํ า ให้ ป สั สาวะมีค วามเจือ จาง ขณะทีเ ลือ ดปลานํ, า เค็ ม จะมีค วามเข้ ม ข้ น ของ
สารละลายในเลือดน้อยกว่านํ,าทีอ ยูร่ อบตัว ดังนัน, ปลานํ,าเค็มจะกินนํ, ามาก พร้อมกําจัดเกลือด้วย
เซลล์พเิ ศษทีบ ริเวณเหงือกออกจากร่างกาย และปสั สาวะทีม คี วามเข้มข้น เป็ นต้น
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ภาพที 2.21 การปรับตัวทางด้านสรีรวิทยาของปลา
(ทีม า: Hickman et al., 2004)
3. การปรับตัวทางด้านพฤติ กรรม
เป็ นการปบั ตัวเพือให้สงิ มีชวี ติ สามารถทานทนต่อสิง แวดล้อมทีเ ปลีย นแปลงไปในแต่
ละฤดูกาล ตัวอย่างเช่น การจําศีลในฤดูหนาว (hibernation) ของหมี การจําศีลในฤดูรอ้ นหรือฤดู
แล้ ง (estivation) ของปลา การอพยพ (migration) ของนก นอกจากนี, ก ารเปลีย นแปลง
พฤติกรรมในเรือ งของเวลาการออกหาอาหาร ชนิดของอาหาร หรือแหล่งอาหารรวมไปถึงแหล่ง
อาศัยจัด เป็ นการหลีก เลียงการแก่ งแย่งแข่งขันอีกวิธ ีการหนึง เช่ น เช่น ชันโรงพื,นเมืองของ
ประเทศไทยจะมีเวลาในการหาอาหารทีแตกต่ างกัน (ภาพที 5.22) และการปรับตัวทางด้าน
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พฤติกรรมของงู (ภาพที 5.23) เพือการตอบสนองต่ออุณภูมทิ เี ปลีย นแปลงไปในแต่ละฤดูกาล
เป็ นต้น

ภาพที 5.22 เปรียบเทียบเวลาในการออกหาอาหารของชันโรงวรรณะงาน 3 ชนิด
(ทีม า: Jongjitvimol & Wattanachaiyingcharoen, 2007)

ภาพที 5.23 การปรับตัวทางด้านพฤติกรรมของงูในการตอบสนองต่ออุณหภูม ิ
(ทีม า: Smith & Smith, 2006)

229
บทสรุป
นิเวศวิทยา หมายถึง การศึกษาความสัมพันธ์ของสิง มีชวี ติ กับสิง มีชวี ติ รวมไปถึง
ความสัมพันธ์ของสิง มีชวี ติ กับสิง แวดล้อม ตลอดจนโครงสร้างและหน้ าทีของระบบนิเวศ โดย
สัตว์จดั เป็ นองค์ประกอบทางชีวภาพทีเ ป็ นโครงสร้างของระบบนิเวศ และมีหน้าทีเ ป็ นผูบ้ ริโภคที
ทําให้เกิดการถ่ ายทอดพลังงานเข้าสู่ระบบนิเวศ ดังนัน, ระบบนิเวศจึงถูกใช้เป็ นหลักฐานแสดง
ความสมบูรณ์หรือความหนาแน่ นของความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์ เนืองจากหากมี
ระบบนิเวศทีสมบูรณ์จะทําให้เกิดมีความหลากหลายของแหล่งทีอยู่หรือถินอาศัยของสัตว์ทมี ี
ความหลากหลาย โดยความหลากหลายของแหล่งทีอ ยู่จะชักนํ าทําให้เกิดความหลากหลายของ
ชนิดและความหลากหลายของพันธุกรรมตามมา ดังนัน, การอนุ รกั ษ์พน,ื ทีใ ห้มคี วามอุดมสมบูรณ์
จึงเป็ นการอนุ รกั ษ์ความหลากหลายของสัตว์และสิง มีชวี ติ อืน ๆ ด้วย
คําถามทบทวน
1. จงอธิบายถึงความสําคัญขององค์ประกอบหรือโครงสร้างของระบบนิเวศ
2. จงอธิบายถึงความสําคัญของหน้าทีข องระบบนิเวศ
3. จงอธิบายถึงความสัมพันธ์ของสิง มีชวี ติ ในระบบนิเวศมีกรี ูปแบบ อะไรบ้าง พร้อม
ยกตัวอย่าง
4. จงอธิบายถึงความสําคัญของการปรับตัวของสิง มีชวี ติ
5. โซ่อาหารและสายใยอาหารมีความแตกต่างกันอย่างไร จงอธิบาย
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