
ใบความรูที ่ 2.1 
ความหลากหลายทางชีวภาพกับการดํารงชีวิตความหลากหลายทางชีวภาพกับการดํารงชีวิต  

สิ่งมีชีวิตกับแหลงที่อยู 
  ส่ิงรอบตัวเรามีท้ังส่ิงมีชีวิตและส่ิงไมมีชีวิตซ่ึง  เรียกวา   ส่ิงแวดลอม (environment)  
ส่ิงแวดลอม ท่ีมีชีวิต เชน คน สัตว พืช จุลินทรีย เปนตน ส่ิงแวดลอมท่ีไมมีชีวิต เชน อากาศ แสง ดิน น้ํา 
สมุด ปากกา เปนตน นอกจากนี้ เสียง ความรอน ความดันอากาศ ความดันของเหลว ความช้ืน ลวนจัดเปน
ส่ิงแวดลอม 
  ส่ิงแวดลอมท่ีอยูรอบตัวเรา ในบาน ในหองเรียน ซ่ึงมีท้ังส่ิงแวดลอมท่ีมีชีวิตและไมมีชีวิต นักเรียน
คิดวาส่ิงแวดลอมบริเวณตางๆ รอบโรงเรียน มีความเหมือนและตางกันหรือไม อยางไร 
 

แหลงที่อยู (habitat) คือ ลักษณะบริเวณที่กลุมส่ิงมีชีวิตอาศัยอยู  
      ตัวอยางแหลงท่ีอยู เชน แหลงท่ีอยูบนดิน แหลงท่ีอยูใตดิน แหลงท่ีอยูในทะเล แหลงท่ีอยูขอนไม 
แหลงท่ีอยูคลอง แหลงท่ีอยูบึง เปนตน แหลงท่ีอยูตางกันจะพบส่ิงมีชีวิตตางชนิดกัน เชน แหลงท่ีอยู
บนดินจะพบตนหญา ตั๊กแตน แหลงท่ีอยูใตดินพบไสเดือนดิน กิ้งกือ แหลงท่ีอยูในคลองพบแหน 
หอย เปนตน 

 
 
 



ประเภทของระบบนิเวศ 

พืชและสัตวหลากหลายชนิดอาศัยในแหลง
ท่ีอยูเดียวกนั ประชากร(population)  คือ 
ส่ิงมีชีวิตชนิดเดียวกันท่ีอาศัยในแหลงท่ีอยู
หนึ่ง เชน ในสระน้ําจืด นักเรียนอาจพบ
ประชากรแมลงปอ ประชากรแหน 
ประชากรหอย 

กลุมส่ิงมีชีวิต (community) คือ ส่ิงมีชีวิต ตั้งแต 2 
ชนิดขึ้นไป  อาศัยอยู ท่ี เดี ยวกันในท่ีแหงหนึ่ง  ในชวง
ระยะเวลาหนึ่ง เชน ในสระน้ําจืด ประกอบดวยประชากร
แหน หอย และแมลงปอ รวมเรียกประชากรของส่ิงมีชีวิตท้ัง
สาม 

กลุมส่ิงมีชีวิตในสระน้ําจืด ประกอบดวย ประชากร
แหน ประชากรแมลงปอ และประชากรหอย 

 
 ระบบนิเวศ (ecosystem) หมายถึง กลุมส่ิงมีชีวิตใน
แหลงท่ีอยูเดียวกัน มีความสัมพันธซ่ึงกันและกัน และมี
ความสัมพันธกับส่ิงไมมีชีวิตในแหลงท่ีอยูนั้น เรียก
ความสัมพันธระหวางส่ิงมีชีวิตกับส่ิงแวดลอม หรือ
แหลงท่ีอยู 
 

นักนิเวศวิทยา (ecologist) คือ บุคคลท่ีศึกษา 
เรื่องราวของระบบนิเวศ อันเปนสาขาหนึ่งของ 
วิชานิเวศวิทยา (ecology) ซ่ึงหมายถึง ศาสตรท่ีวา 
ดวยความสัมพันธระหวางส่ิงมีชีวิตกับแหลงท่ีอยู 
อาศัยหรือสภาพแวดลอม 

   

 

 



ระบบนิเวศแบงเปน 2 ประเภท คือ 
  1. ระบบนิเวศบนบก เชน ทุงหญา ปา ทะเลทราย ท่ีราบริม
ภูเขา ท่ีราบสูง เปนตน 

  2. ระบบนิเวศในน้ํา เชน แองน้ํา บอ หนอง บึง คลอง แมน้ํา ทะเล เปนตน 

 

   

ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดลอม  

 ธรรมชาติไดสรางสรรคสมดุลใหกับโลก ซ่ึงโลกถือเปนระบบนิเวศท่ีใหญท่ีสุดท่ีเรียกวา Biosphere ท่ี
ประกอบไปดวยระบบนิเวศมากมายหลายชนิดผสมผสานกันอยู ดังนั้นการรักษาผืนดิน ผืนน้ํา และสรรส่ิง
ในระบบนิเวศจึงเปนการชวยรักษาความหลากหลายของส่ิงมีชีวิตรวมถึงมนุษยเราท่ีอาศัยอยูบนโลกนี้ดวย 
 



ส่ิงสําคัญในการดํารงชีวิตของพืช ซ่ึงจัดเปนส่ิงไมมีชีวิต คือ ดิน น้ํา อากาศ แสงสวาง 

1. ดิน เปนท่ีอยูอาศัยของพืช ดินแตละแหงตางก็มีสวน 
ประกอบของแรธาตุอาหารท่ีจําเปนตอความเจริญเติบโต 
ของพืชตางกัน พืชจะเจริญเติบโตไดดีถาปลูกในดิน 
ท่ีเหมาะกับพืชชนิดนั้น 

 

                     2.น้ํา เปนวัตถุดิบในการสรางอาหารของพืชดวยกระบวนการ     
สังเคราะหดวยแสง และยังชวยละลายแรธาตุเพ่ือใหรากพืชดูด
และ ลําเลียงไปยงัสวนตางๆ ของพืช 

      
 
3. อากาศ พืชตองการแกสออกซิเจนสําหรับหายใจ และแกส
คารบอนไดออกไซดสําหรับการสังเคราะหดวยแสงพืชหายใจ
ตลอดเวลาท้ังกลางวันและกลางคืน แตพืชจะสรางอาหารดวย
กระบวนการสังเคราะหดวยแสงเฉพาะเวลากลางวัน เพราะตองใช
แสงสวางจากดวงอาทิตย 
 

4. แสงสวาง แสงสวางมีความสําคัญตอพืชมาก เพราะพืช
ตองการแสงเพ่ือสรางอาหาร 

 
 
 
 
ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต   
  ในแตละระบบนิเวศ ส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดลอมท่ีไมมีชีวิตมีความสัมพันธกัน น้ํา แสง อากาศ 
ความช้ืน มีความสําคัญตอการดํารงชีวิตของส่ิงมีชีวิต น้ํา แสง แรธาตุในดิน มีความสําคัญตอการเจริญเติบโต
ของพืช แกสออกซิเจนมีความสําคัญตอส่ิงมีชีวิตเพราะเปนแกสท่ีส่ิงมีชีวิตหายใจเขาไป สวนแกส
คารบอนไดออกไซดนั้นสําคัญตอการสรางอาหารของพืช 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

ส่ิงมีชีวิตกับส่ิงมีชีวิตมีความสัมพันธกนั ดังนี ้

  1. ผีเส้ือกับดอกไม ผีเส้ือดูดน้ําหวานจากดอกไมเพ่ือเปนอาหาร    
ขณะเดียวกันละอองเรณูอาจติดไปกับขาของผีเส้ือดวย เม่ือผีเส้ือไปดูดน้ําหวาน
จากดอกไมอ่ืนอาจทําใหเกิดการถายละอองเรณูได จึงเห็นไดวาผีเส้ือกับดอกไม
มีความสัมพันธกันโดยตางฝายตางไดประโยชนซ่ึงกันและกัน  

  2. เหยี่ยวกับนก เหยี่ยวกินนกเปนอาหาร เหยี่ยวจึงเปน ผูลา สวนนก
เปนอาหารของเหยี่ยวจึงเปนเหยื่อหรือผู ถูกลา  ดังนั้นเหยี่ยวกับนกจะมี
ความสัมพันธกันโดยฝายหนึ่งไดประโยชน อีกฝายหนึ่งเสียประโยชน 

  3. กบกับแมลง กบกินแมลงเปนอาหาร กบจึงเปนผูลา สวนแมลง
เปนอาหารของกบจึงเปนเหยื่อหรือผูถูกลา ดังนั้นกบกับแมลงจะมีความสัมพันธ
กันโดยฝายหนึ่งไดประโยชน อีกฝายหนึ่งเสียประโยชน 

  4. ปลาฉลามกับปลาเหาฉลาม ปลาเหาฉลามจะอาศัยอยูบริเวณครีบ
ของปลาฉลาม เพ่ือกินเศษอาหารจากปลาฉลามโดยไมทําอันตรายปลาฉลาม 
ดังนั้น ปลาฉลามกับปลาเหาฉลามจะมีความสัมพันธกันโดยฝายหนึ่งได

ประโยชนอีกฝายหนึ่งไมไดประโยชนแตก็ไมเสียประโยชน 



5. ตนกาฝากกับตนไม ตนกาฝากจะอาศัย และเกาะอยูบริเวณเปลือกไม โดย
ใชรากดูดสารอาหารและน้ําจากตนไม สวนตนไมจะสูญเสียสารอาหารและน้ํา 
ทําใหออนแอลง ดังนั้น     ตนกาฝากกับตนไมจะมีความสัมพันธกันโดยฝายหนึ่ง
ไดประโยชนอีกฝายหนึ่งเสียประโยชน 

            6. ตนกลวยไมกับตนไม ตนกลวยไมเพียงใชรากยึดเกาะกับเปลือกไม โดย          
                                        ไมไดดูดสารอาหาร และน้ําจากตนไม แตไดความช้ืนหรือน้ําจากอากาศ ดังนั้น  
                                        ตนกลวยไมและตนไมจะมีความสัมพันธกันโดยฝายหนึ่งไดประโยชนอีกฝาย  
                                         หนึ่งไมไดประโยชนแตก็ไมเสียประโยชน 

 ระบบนิเวศในสภาวะสมดุล คือ ความสัมพันธดําเนินไปไดปกติโดยไมมีส่ิงใดมาทําใหส่ิงแวดลอม
เกิดการกระทบกระเทือน เชน ไมมีการทําลายแหลงท่ีอยู ไมมีการทําลายพืชซ่ึงเปนอาหารของสัตว ไมมีการ
เพ่ิมปริมาณแกสคารบอนไดออกไซดในบรรยากาศจากปกติมากจนเกินไป 

  

การถายทอดพลังงาน 
 น้ําตาลท่ีพืชสรางจากกระบวนการสังเคราะหดวยแสง จะถูกเปล่ียนเปนสารอาหารคารโบไฮเดรต
จําพวกแปง นอกจากนี้พืชยังสามารถสรางสารอาหารไขมันและโปรตีนไดอีก สารอาหารคารโบไฮเดรต 
ไขมัน โปรตีน ลวนมีสารคารบอน (carbon) เปนองคประกอบ เม่ือสารเหลานี้ถูกเผาผลาญในรางกาย ทําให
รางกายของส่ิงมีชีวิตไดรับพลังงานมีการเจริญเติบโต พลังงานท่ีไดนี้ส่ิงมีชีวิตจะนํามาใชในกิจวัตร
ประจําวัน ตั้งแตการเดิน วิ่ง นั่ง ทํางาน 
 

สัตวกินอาหารแตกตางกัน สัตวกินพืชอยางเดียว คือ กระตาย สัตวกินสัตวอยางเดียว คือ งู เหยี่ยว 
และสัตวท่ีกินท้ังพืชและสัตว คือ แมลงปอ กบ นก คน เราเรียกสัตวท่ีกินสัตวอ่ืนวา  ผูลา (predator) และ
เรียกสัตวท่ีถูกกินวา เหยื่อ (prey) สัตวบางชนิดเปนท้ังผูลาและบางครั้งเปนเหยื่อของสัตวอ่ืน 
 ประเภทของสัตวเม่ือใชอาหารเปนเกณฑแบงได 3 ประเภท 
 1.   สัตวกินพืช (herbivores) คือ ผูบริโภคท่ีกินพืชเปนอาหารอยางเดียว  
 2.   สัตวกินสัตว (carnivores) คือ ผูบริโภคท่ีกินสัตวดวยกันเปนอาหาร 
 3.   สัตวกินทั้งพืชและสัตว (omnivores) คือ ผูบริโภคท่ีกินไดท้ังพืชและสัตว 

 



  ความหลากหลายทางชีวภาพไมวาในระดับใด ก็จะชวยกอใหเกิดโซอาหาร (Food Chain) และ
สายใยอาหาร (Food Web) มากมายเกี่ยวของกันอยางสมดุล ส่ิงตางๆ ในระบบนิเวศจะมีความสัมพันธกัน 
โดยจะประกอบไปดวย 
 Ø ผูผลิต (Producer) ไดแก พืชสีเขียวท่ีสามารถสังเคราะหแสงได 
 Ø ผูบริโภค (Consumer) มีท้ังส่ิงมีชีวิตท่ีบริโภคพืชเปนอาหาร ไดแก เกง กวาง วัว ควาย เปนตน 
และส่ิงมีชีวิตท่ีบริโภคสัตวเปนอาหาร ไดแก เสือ สิงโต เปนตน 
 Ø ผูยอยสลาย (Decomposer) ไดแก จุลินทรียท่ีทําการยอยสลายซากของส่ิงมีชีวิตใหกลายเปนปุย 
ในดินตอไป นอกจากนี้ยังมีส่ิงมีชีวิตท่ีกินซากของส่ิงมีชีวิต เรียกวา Scavenger ไดแก นกอีแรง ดวงขี้ควาย 
เปนตน ในเชิงหนาท่ี ซ่ึงจะมีอยู 2 หนาท่ี ไดแก การหมุนเวียนธาตุอาหาร (Nutrient Cycling) และการ
ถายทอดพลังงาน (Energy Flow) 
 พลังงานท้ังหลายในระบบนิเวศนี้เกิดจากแสงอาทิตย พลังงานแสงอาทิตยนี้จะถูกเปล่ียนรูปใหเปน
พลังงานศักยโดยผูผลิต และสะสมไวในสารอาหารซ่ึงเกิดจากกระบวนการสังเคราะหดวยแสง แลวถูก
ถายทอดไปสูผูบริโภคลําดับตางๆ โดยการบริโภคตอกันเปนทอดๆ ในระบบนิเวศจะมีความสัมพันธในการ
ถายทอดพลังงานกันอยางซับซอนในรูปแบบท่ีเรียกวา สายใยอาหาร 
 ความหลากหลายทางชีวภาพจะมีผลชวยใหการหมุนเวียนของพลังงานในระบบนิเวศมีความสมดุล
มากขึ้นได เนื่องจากการท่ีส่ิงมีชีวิตท่ีหลากหลายจะชวยใหระบบนิเวศมีชองทางการถายทอดพลังงานได
หลากหลายมากยิ่งขึ้น ดังนั้นแมส่ิงมีชีวิตชนิดใดชนิดหนึ่งจะขาดหายไปจากระบบนิเวศก็จะไมสงผลกระทบ
ตอระบบนิเวศมากนัก 

   โซอาหาร คือ การกินเปนทอดๆ หรือการถายทอดพลังงาน โดยพืชใชพลังงานแสงจากดวง
อาทิตยสรางอาหารเพ่ือใชในการเจริญเติบโต พืช คือ ผูผลิต (producer) แมลงกินพืชเก็บสะสม
พลังงาน พลังงานถายทอดจากพืชมายังแมลง แมลง คือ ผูบริโภค (consumer) กบกินแมลงเปนอาหาร 
พลังงานมีการถายทอดจากแมลงมายังกบ งูกินกบเปนอาหาร  
   ดังนั้นจึงมีการถายทอดพลังงานจากกบมายังงู จากขอมูลการกินกันเปนทอดๆ ขางตน ถา
นําการกินเปนทอดๆ ไปเขียนแผนผัง ตั้งแตใบไม คือ พืชซ่ึงเปนอาหารเริ่มตนแลวเขียนลูกศร ( ∏ ) 
ใหหัวลูกศรช้ีไปยังผูกินหรือผูลาจนถึงงู สามารถเขียนแสดงโซอาหารอยางงายไดดังนี ้



      
 

สายใยอาหาร 
สายใยอาหาร (food web) คือ ความสัมพันธระหวางโซอาหารหลายหวงโซ                    

          

          
 

 

 



เม่ือนําโซอาหาร 1 และ 2 มาสัมพันธกัน สามารถเขียนเปนสายใยอาหารไดดังนี ้

                                 
 

สายใยอาหาร 
 

ผูสลายสารอินทรีย (decomposer) หมายถึง ส่ิงมีชีวิตท่ียอยสลายซากตางๆ หรือเปน           ผูเปล่ียนอินทรีย
สารใหเปนอนินทรียสารท่ีพืชดูดซึมไปใชได เชน เห็ด รา จุลินทรียตางๆ เปนตน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


