
ใบความรูที่  1   เร่ือง  ระบบนิเวศ  (Ecosystem) 
ระบบนิเวศ หมายถึงความสัมพันธของส่ิงมีชีวิตในแหลงท่ีอยูแหลงใดแหลงหนึ่ง ซ่ึงมาจากราก

ศัพท ในภาษากรีก 2 คํา คือ Oikos แปลวา บาน, ท่ีอยูอาศัย และ Logos แปลวา เหตุผล, ความคิด 
 
ความหมายของคําตางๆ ในระบบนิเวศ 

ส่ิงมีชีวิต (Organism)  หมายถึง ส่ิงท่ีตองใชพลังงานในการดํารงชีวิต ซ่ึงมีลักษณะท่ีสําคัญดังนี ้
1. ตองมีการเจริญเติบโต 
2. เคล่ือนไหวไดดวยพลังงานท่ีเกิดขึ้นในรางกาย 
3. สืบพันธุได  
4. สามารถปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอม 
5. ประกอบไปดวยเซลล 
6. มีการหายใจ 
7. มีการขับถายของเสีย 
8. ตองกินอาหาร หรือแรธาตุตางๆ 
ประชากร (Population) หมายถึง ส่ิงมีชีวิตท้ังหมดท่ีเปนชนิดเดียวกัน อาศัยอยูในแหลงท่ีอยู

เดียวกัน ชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง 
กลุมส่ิงมีชีวิต (Community)  หมายถึง  ส่ิงมีชีวิตหลายๆชนิดมาอาศัยอยูรวมกันในบริเวณใด 

บริเวณหนึ่ง โดยส่ิงมีชีวิตนั้นๆ มีความสัมพันธกันโดยตรงหรือโดยทางออม 
โลกของส่ิงมีชีวิต (Biosphere) หมายถึง ระบบนิเวศหลายๆ ระบบนิเวศมารวมกัน 

แหลงที่อยู (Habitat)  หมายถึง บริเวณ หรือสถานท่ีท่ีใชสําหรับผสมพันธุวางไข เปนแหลงท่ีอยู  
เชน บาน สระน้ํา ซอกฟน ลําไสเล็ก 
ส่ิงแวดลอม (Environment) หมายถึง ส่ิงท่ีมีผลตอการดํารงชีวิตของส่ิงมีชีวิต ทําใหส่ิงมีชีวิตเจริญเติบโต
หรือ ดํารงชีวิตไดดีหรือไม หรือหมายถึงส่ิงท่ีอยูรอบๆ ตัวเรา ท้ังท่ีมีชีวิตและไมมีชีวิต 
 
โครงสรางระบบนิเวศ 

1. องคประกอบท่ีไมมีชีวิต  (Abiotic Substance)   ไดแก   สารชนิดตางๆ   ท้ังท่ีเปนอินทรียสารและ  
อนินทรียสารท่ีส่ิงมีชีวิตสามารถนํามาใชในการดํารงชีวิต    เชน   กาซออกซิเจน    กาซคารบอนไดออกไซด 
น้ํา  แรธาตุตางๆ เปนตน 

2. กลุมส่ิงมีชีวิต (Community)  แบงได 3 พวก คือ 
                   2.1  ผูผลิต (Producer หรือ Autotroph)  คือ ส่ิงมีชีวิตท่ีสามารถสังเคราะหอาหารไดโดยการ 
เปล่ียน อนินทรียสารใหเปนอินทรียสาร มี 2 ประเภท คือ 



- สังเคราะหอาหารเองได    สวนใหญมีการสังเคราะหดวยแสงเพราะมีคลอโรฟลล  ไดแก พืชสีเขียว  
แพลงกตอนพืช (phytoplankton) 
 - ไมสามารถสังเคราะหอาหารเองได  ผูผลิตบางพวกสามารถกินสัตวไดเพราะตองการนํา
ไนโตรเจนไปสรางเนื้อเยื่อ พืชพวกนี้ไดแก ตนหมอขาวหมอแกงลิง  กาบหอยแครง  สาหรายขาวเหนียว 
สวนใหญถือวาทําหนาท่ีเปนผูผลิต 
  2.2 ผูบริโภค (Consumer)    หมายถึง  ส่ิงมีชีวิตท่ีไมสามารถสรางอาหารเองได  จําเปนตอง
บริโภคผูผลิต หรือผูบริโภคดวยกันเองเปนอาหาร แบงเปนกลุมยอย ไดดังนี ้

- ผูบริโภคท่ีกินพืชเปนอาหาร (Herbivore)  เปนสัตวท่ีกินพืช จึงเปนผูบริโภคอันดับแรกท่ีไดรับการ
ถายทอดพลังงานจากพืชโดยตรง เชน มา วัว  ลา  แกะ ควาย ส่ิงมีชีวิตพวกนี้จะมีลําไสยาวเพ่ือชวยในการ
ยอย เซลลูโลส 

- ผูบริโภคท่ีกินสัตวเปนอาหาร (Carnivore)    เปนสัตวท่ีกินสัตว ไดรับการถายทอดพลังงานจากพืช 
โดยตองกินสัตวกินพืชอีกตอหนึ่ง เชน สิงโต เสือ ปลาฉลาม เหยี่ยว ส่ิงมีชีวิตพวกนี้จะมีลําไสส้ัน 
 - ผูบริโภคท่ีกินท้ังพืชและสัตว  (Omnivore)   เปนสัตวท่ีกินท้ังพืชและสัตวเปนอาหาร  ซ่ึงไดรับการ
ถายทอดพลังงานจากพืช หรือสัตวกินพืช เชน นก เปด ไก คน 
- ผูบริโภคท่ีกินซากพืชซากสัตว (Detritivore or Scarvenger) ไดแกสัตวท่ีกินซากพืชหรือซากสัตวท่ีตายแลว
เปนอาหาร เชน ไสเดือนดิน กิ้งกือ ปลวก 
  2.3 ผูยอยสลาย (Decomposers)  คือ ส่ิงมีชีวิตท่ีไมสามารถสรางอาหารเอง ไดแก รา
(Fungi) และแบคทีเรีย (Bacteria)  ดํารงชีวิตโดยการปลอยเอนไซมออกมายอยอินทรียสารท่ีอยูในซากพืช
ซากสัตวใหเปนอนินทรียสาร แลวดูดซึมสวนท่ีเปนอนินทรียสารเขาไปใชเปนอาหาร บางสวนจะเหลือไว
ใหผูผลิตนําไปใช 
 
ระบบนิเวศแบบตางๆ 

ระบบนิเวศแบงเปนกลุมใหญๆได  2  กลุม คือ  ระบบนิเวศบนบกและระบบนิเวศในน้ํา ซ่ึงในท่ีนี้
จะกลาว ถึงระบบนิเวศ 4 แบบเทานั้น คือ 

1. ระบบนิเวศแหลงน้ําจืด 
          1.1 ความสําคัญ 

- เปนแหลงอาศัยของสัตวน้ํา และพืชน้ํา 
- เปนแหลงอาหารท่ีสําคัญของมนุษยและสัตวตาง  ๆ
- เปนแหลงท่ีใหน้ําในการอุปโภค บริโภค และทําการเกษตร 

1.2 ตัวอยางส่ิงมีชีวิตในแหลงน้ําจืด 
- พืช เชน จอก สาหราย แหน  
- สัตว เชน หอย ปลาตางๆ กุง 



1.3 ปจจัยท่ีมีผลตอการดํารงชีวิต 
- ปจจัยตางๆ ตามธรรมชาติ ไดแก ปริมาณแกสออกซิเจน  ปริมาณแกส 

คารบอนไดออกไซด ปริมาณแรธาตุ อุณหภูมิ แสง ความขุนใสของน้ํา 
- ปจจัยทางชีวภาพ ไดแก ชนิด และปริมาณของส่ิงมีชีวิตแตละชนิด 
- ปจจัยท่ีเกิดจากการกระทําของมนุษย ไดแก การใชยาฆาแมลง ซ่ึงเม่ือชะลางลงสูแหลงน้ํา 

จะไปทําลายส่ิงมีชีวิตในน้ํา ทําใหมีผลกระทบตอการถายทอดพลังงานและสมดุลทางธรรมชาติในแหลงน้ํา 
1.4 ส่ิงมีชีวิตในแหลงน้ํา 

- ผูผลิต ไดแก พืชตางๆ ซ่ึงในแหลงน้ํามีท้ังท่ีเปนพวกแพลงกตอน (Plankton) สาหราย 
ตางๆ เฟรน และพืชดอก 

- ผูบริโภค ไดแก พวกแพลงกตอนสัตว แมลงตางๆ และสัตวพวกกินซากอินทรีย 
- ผูยอยสลาย มีท้ังพวกแบคทีเรีย เห็ด รา 

1.5 ระบบนิเวศแหลงน้ําจืด มี 2 ระบบ คือ 
ก. ชุมชนในแหลงน้ํานิ่ง 

ผูผลิต คือ พืชท่ีมีรากยึดอยูในพ้ืนดินใตทองน้ํา เชน พวก กก บัว กระจูด นอกจากนี ้ยังมีแพลงก
ตอนพืชและพืชลอยน้ําตางๆ เชน สาหราย ไดอะตอม แหน จอก เปนตน 

ผูบริโภค คือ ส่ิงมีชีวิตท่ีเกาะอยูตามทองน้ํา แพลงกตอน และส่ิงมีชีวิตท่ีเกาะอยูตามตนไม หรือ
ใบไมของพืชน้ํา เชน หอยโขง หอยขม ไฮดรา พลานาเรีย 

ข. ชุมชนในแหลงน้ําไหล 
เขตน้ําไหลเชี่ยว (Rapid Zone) เปนบริเวณท่ีกระแสน้ําไหลแรง กนลําธารสะอาด ไมมีการสะสม

ของตะกอนใตน้ํา เหมาะกับการดํารงของส่ิงมีชีวิตพวกท่ีสามารถเกาะติดกับวัตถุใตน้ําได หรือคืบคลานไป
มาไดสะดวก หรือพวกท่ีสามารถวายน้ําท่ีสูความแรงของกระแสน้ําได จะไมพบแพลงกตอน 

เขตน้ําไหลเอื่อย (Pool Zone) เปนบริเวณท่ีมีความเร็วของกระแสน้ําลดลง มีการตกตะกอนของ
อนุภาคใตน้ํา การทับถมของตะกอนมาก เหมาะกับพวกท่ีขุดรูอยูและพวกท่ีวายน้ําไปมาไดอยางอิสระ 
รวมท้ังแพลงกตอนดวย 

1.6 การปรับตวัของส่ิงมีชีวิตในชุมชนแหลงน้ําไหลแรง 
- สามารถเกาะติดแนนกับพ้ืนท่ีผิวอาศัยอยู 
- มีโครงสรางสําหรับเกาะหรือดูดติดกับพ้ืนผิวอยางม่ันคง 
- สามารถสกัดเมือกเหนียวใชยึดเกาะ เชน หอย 
- มีรูปรางเพรียว เพ่ือลดความตานทานของกระแสน้ํา 
- มีรูปรางแบนราบไปกับพ้ืนท่ีผิวท่ีเกาะ 
- ชอบวายทวนน้ําอยูเสมอ 
- เกาะติดกับพ้ืนผิวหรือซุกซอนตัวตามวัตถุใตน้ํา  



 
2. ระบบนิเวศในทะเล 
    2.1 ความสําคัญ 

- เปนแหลงทรัพยากรธรรมชาติท่ีใหญท่ีสุด 
  2.2 สภาพแวดลอมของทะเล มีผลทําใหส่ิงมีชีวิตมีการปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอม  ดังนี ้

- ทะเลและมหาสมุทรมีอาณาเขตกวางใหญไพศาลและติดตอกันตลอด ทําใหส่ิงมีชีวิตใน 
แตละแหงไมเหมือนกันขึ้นอยูกับ อุณหภูมิ ระดับความเค็ม และระดับความลึก 

- กระแสน้ําในมหาสมุทรมีการหมุนเวียนเช่ือมตอกัน กระแสน้ําท่ีเคล่ือนท่ีจากสวนลึกจะ 
พาเอา     แรธาตุท่ีอยูกนทะเลขึ้นมาสูผิวน้ํา ทําใหแพลงกตอนพืชไดรับอาหารอุดมสมบูรณ 

- ทะเลมีคล่ืนและน้ําขึ้นน้ําลง คล่ืนและน้ําขึ้นน้ําลง ทําใหมีผลตอการดํารงชีวิตของ 
ส่ิงมีชีวิตบริเวณชายฝง 

- น้ําทะเลมีความเค็ม ความเค็มนี้เกิดจากเกลือแรท่ีละลายอยูจะแตกตัวในรูปของไอออน  
(Ion) ซ่ึงสวนใหญเปนไอออนของโซเดียม (Na+) และไอออนของคลอรีน (Cl-) ส่ิงมีชีวิตสวนใหญในทะเลมี
การปรับตัวโดยมีความเขมขนของเกลือแรภายในรางกายพอๆกับน้ําทะเล สวนพวกท่ีมีความเขมขนของ
เกลือแรภายในรางกายต่ํากวาภายนอกจะมีการปรับตัวโดยการเพ่ิมประสิทธิภาพในการขับเกลือออกให
ไดมาก 

2.3 ส่ิงมีชีวิตในทะเล 
- แพลงกตอน มีท้ังแพลงกตอนพืชและแพลงกตอนสัตว เชนไดอะตอม กุงเคย ตัวออนของ 

เพรียงหิน และยังมีพวกสาหราย เชน สาหรายสีเขียว สาหรายสีเขียวแกมน้ําเงิน 
- ส่ิงมีชีวิตท่ีวายน้ําเปนอิสระ เชน พวกปลาตางๆ เตา หมึก ปลาวาฬ ปลาโลมา 
- ส่ิงมีชีวิตหนาดิน พบอยูท่ัวไป เชน ฟองน้ํา ปะการัง เพรียงหิน หอยนางรม ดอกไมทะเล  

ปลิงทะเล ดาวทะเล หอยแครง พลับพลึงทะเล 
2.4 ระบบนิเวศในทะเลมี 3 ชุมนุม 
      ชุมชนหาดทราย  เปนบริเวณท่ีไมเหมาะกับการอาศัยของส่ิงมีชีวิตในทะเลท่ัวไป เพราะมี

สภาพแวดลอมท่ีรุนแรง ส่ิงมีชีวิตจึงมีการปรับตัวดังนี ้
- มีผิวเรียบ ลําตัวแบนราบกับพ้ืนทราย เพ่ือสะดวกแกการแทรกตัวหนีลงทราย เชน หอย 

ตางๆ เหรียญทะเล 
- ลดขนาดของสวนตางๆ ลง  
- ลดขนาดของรางกายลง เพ่ือตานทานกับทรายท่ีถูกคล่ืนซัดเปนประจํา เชน ปู  
- ทนความแหงแลงไดด ี
- เคล่ือนไหวไดอยางรวดเร็ว เพ่ือสามารถหลบหลีกศัตรูไดอยางรวดเร็ว 
- ชอบฝงตัวหรือขุดรูอยูในทราย 



 
   ชุมชนหาดหิน เปนบริเวณท่ีประกอบไปดวยหินเปนสวนใหญ ส่ิงมีชีวิตมีการปรับตัวดังนี ้

  - มีความคงทน และทนทานตอการเปล่ียนแปลงอุณหภูมิ โดยจะมีสารเคลือบพวกเจลลาติน
รักษาความช้ืนและปองกันการระเหยของน้ํา 

- สามารถดูดซึมน้ําเอาไวใชเวลาน้ําลงได เชน พวกไลเคน 
- มีสารหุมตัวเพ่ือชวยในการแลกเปล่ียนกาซไดด ี

 ชุมชนแนวปะการัง    ประกอบดวยปะการังหลายชนิด     มีรูปรางตางๆ กัน    ประกอบดวย
แคลเซียมคารบอเนต (CO3) ซ่ึงการสรางปะการังจะมีมากหรือนอยขึ้นอยูกับ อุณหภูมิและแสงสวาง บริเวณ
ท่ีมีแสงมาก จะมีปะการังมาก  เพราะปะการังสวนใหญเจริญไดดีเม่ืออยูรวมกับสาหราย ปะการังสืบพันธุได
โดยการแตกหนอเช่ือมติดกัน 
 
3. ระบบนิเวศปาชายเลน 
     3.1 ความสําคัญ 

- เปนแหลงอาศัยและขยายพันธุสัตวน้ํา  ทําใหเกิดความสมดุลระหวางทะเลกับบก 
- เปนแหลงพันธุไมตางๆ ท่ีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจหลายอยาง 
- เปนแหลงอาหารท่ีอุดมสมบูรณ 
- เปนฉากกําบังลม ปองกันการชะลางท่ีรุนแรงท่ีเกิดจากลมมรสุมและเปนเสมือนกําแพงปองกันการ

พังทลายของดิน 
- รากของพันธุไมชวยกรองส่ิงปฏิกูลตางๆ ในน้ํา  

     3.2 ลักษณะของปาชายเลน 
 ปาชายเลน เกิดจากการทับถมของตะกอนบริเวณปากแมน้ํา ประกอบไปดวยทราย โคลน และดิน 
บริเวณท่ีติดกับปากแมน้ําเปนดินเหนียว ถัดไปเปนดินรวนและบริเวณท่ีลึกเขาไปจะมีทรายมากขึ้น 
นอกจากนี ้บริเวณตางๆ ของปาชายเลนยังแตกตางในดานของความเปนกรด-เบส ความเค็ม รวมท้ังความ
สมบูรณของดิน ซ่ึงวัดไดจากปริมาณ ไนโตรเจน(N), ฟอสฟอรัส(P), โปแตสเซียม(K) 
    3.3 ลักษณะของส่ิงมีชีวิตในปาชายเลน 
  - พืชจะมีรากค้ําจุน เพ่ือชวยพยุงลําตนไมใหลม เม่ืออยูในดินเลน 
- เมล็ดพืชจะงอกตั้งแตอยูบนตนแม 
 - มีโครงสรางของใบท่ีทําใหสามารถเก็บสะสมน้ําไดมาก และมีโครงสรางท่ีปองกันการสูญเสียน้ํา
โดยการคายน้ํา 
    3.4 ส่ิงมีชีวิตที่อาศัยตามชายฝงปาชายเลน 

- พืช ไดแก โกงกาง แสมดํา โปรงขาว โปรงหนู รังกะแท ชะคราม ตะบูน ตีนเปดทะเล ตาตุมทะเล 
ปรงทะเล เทียนทะเล ชลู ลําพู ลําแพน ถ่ัวขาว ผักเบ้ียทะเล 



- สัตวท่ีอยูตามรากพืช เชน ปู หอยตางๆ 
- สัตวท่ีอยูตามหนาดิน ไดแก ปลาตีน ปูเสฉวน ปูแสม ทากทะเล หอยขี้นก กุงดีดขัน ปูกามดาบ 
- สัตวในดิน ไดแก ไสเดือนทะเล หอยฝาเดียว  

 
4. ระบบนิเวศปาไม 
4.1 ความสําคัญ 
 - แหลงรวมพันธุไมและสัตวปาตางๆ ชวยกําบังลมพาย ุ
 - แหลงตนน้ําลําธาร ทําใหฝนตกตามฤดูกาล 
 - ชวยควบคุมอุณหภูมิบนโลก ชวยรักษาความชุมช้ืนของผิวดิน และอากาศ 
 - ผลิตกาซออกซิเจน (O2) และใชกาซคารบอนไดออกไซด (CO2) แหลงสะสมปุยธรรมชาติ 
 - ลดความรุนแรงของน้ําปาและการพังทลายของหนาดินท่ีเกิดจากกระแสน้ําไหลบา 
4.2 ลักษณะของปาไมและสังคมส่ิงมีชีวิตในปาของประเทศไทย เชน 
 ปาพรุ  (Freshwater swamp forest)   พบตามท่ีลุมในภาคใต   เปนปาท่ีมีน้ําจืดขังอยูตลอดป และน้ํา
มีความเปนกรดสูง  ลักษณะของปาแนนทึบ  พันธุไมสวนใหญเปนไมขนาดเล็ก  เชน  หวาย หมากแดง เปน
ตน 
 ปาสนเขา  (Coniferous Forest Biomes)    เปนปาเขียวตลอดป    ประกอบดวยพืชพวกท่ีมีใบเรียว
เล็ก ขึ้นอยางหนาแนน  มียอดปกคลุมทึบตลอดป ไมมีการผลัดใบ แสงผานลงมาถึงพ้ืนดินนอย  ดินเปนกรด  
และขาดธาตุอาหาร ส่ิงมีชีวิตท่ีพบ เชน แมวปา หมาปา หมี เมน กระรอก เปนตน 
 ปาดิบชื้น  (Tropical Rain Forest Biomes)  เปนปาท่ีมีฝนตกตลอดป   พืชเปนพวกใบกวางไมผลัด
ใบ ปกคลุมหนาแนน  มีอุณหภูมิและความช้ืนพอเหมาะตอการเจริญเติบโตของพืช   ประกอบดวยไมยืนตน
ตางๆ พ้ืนดินมีตนไมขึ้นกระจัดกระจาย เพราะไดรับแสงไมเพียงพอ พันธุไมท่ีพบ ไดแก ไมยาง ไมตะเคียน 
บริเวณ พ้ืนดินเปนพวกเฟรน หวาย ไมไผ และเถาวัลย 
ความสัมพันธระหวางสภาวะแวดลอมทางกายภาพกับส่ิงมีชีวิต 
แสง มีอิทธิพลตอการดํารงชีวิตของส่ิงมีชีวิตดังนี ้

- มีผลตอการเจริญเติบโตและการสืบพันธุของพืช 
- มีผลตอการกระตุนใหพืชออกดอก 
- มีผลตอความสามารถในการสังเคราะหแสง 
- เปนตัวกําหนดพฤติกรรมการออกหากินของสัตว เชน สัตวท่ีออกหากินเวลากลางคืน 
- มีผลตอปริมาณและชนิดของส่ิงมีชีวิตใตน้ํา   เชน   บริเวณท่ีลึกมากจะมีอยูนอย และ  

ส่ิงมีชีวิตเหลานี ้มักจะมีลวดลายเดนชัดใหเปนเครื่องหมายจําพวกเดียวกัน 
 



 
ปจจัยที่มีผลตอระบบนิเวศ 
อุณหภูมิ มีอิทธิพลตอการดํารงชีวิตของส่ิงมีชีวิตดังนี ้

- มีผลตอการเปล่ียนแปลงปริมาณออกซิเจนในน้ํา เม่ืออุณหภูมิในน้ําสูงขึ้น ความสามารถในการ
ละลายของกาซออกซิเจนในน้ําจะลดลง ดังนั้นในแหลงท่ีมีอุณหภูมิสูง ส่ิงมีชีวิตมักจะตาย เพราะประสบ
ปญหากับการขาดแคลนออกซิเจน 

- มีผลตอการเปล่ียนแปลงรูปพรรณสัณฐาน และสรีระของส่ิงมีชีวิต เชน การสรางสปอร  หรือ
เกราะ หรือมีระยะดักแด ซ่ึงตานทานอุณหภูมิไดด ี

- หญา จะมีเงา ในกรณีท่ีอุณหภูมิไมเหมาะสม  จะท้ิงสวนอ่ืนๆหมด เหลือแตเงา  และรากท่ีสามารถ 
เจริญไดถาอุณหภูมิเหมาะสม 

- สัตวเล้ียงลูกดวยนม ในเขตหนาว จะมีรยางคส้ันกวาในเขตรอน เชน หาง หู และ ขา 
- นก และสัตวเล้ียงลูกดวยน้ํานม ในเขตหนาวจะมีขนาดใหญกวาในเขตรอน 
- มีผลตอการฟกตัว (dormancy) หรือจําศีล เพ่ือหลีกเล่ียงตออากาศหนาว 
- มีผลตออัตราเมตาโบลิซึม  (Metabolism)   ถาอุณหภูมิของส่ิงแวดลอมเพ่ิมขึ้นอัตราโบลิซึมก็จะ

เพ่ิมขึ้น 
- มีผลตอการอพยพของสัตว เชน การอพยพของนกนางแอนบาน จากจีนมาหากินในไทย การ

อพยพของนกปากหาง จากอินเดียมาผสมพันธุในไทย  การอพยพของหมีและกวาง จากภูเขาสูงไปหุบเขา 
- การเคล่ือนท่ีหนีความรอนของสัตวในทะเลทราย 
- อุณหภูมิมีอิทธิพลตอการแพรกระจายของพืชและสัตว    พืชและสัตวแตละชนิดมีความอดทนตอ

อุณหภูมิไดไมเทากัน   จึงทําใหไมสามารถแพรกระจายไปท่ีตางๆของโลกไดมาก    เชน  ดอกทิวลิป จะไม
ออกดอกถาไมไดรับอุณหภูมิต่ําในชวงฤดูหนาว 
 
กาซออกซิเจน มีอิทธิพลตอการดํารงชีวิตของส่ิงมีชีวิตดังนี ้

- ส่ิงมีชีวิตเกือบทุกชนิดใชกาซออกซิเจนในการหายใจ 
 
กาซคารบอนไดออกไซด มีอิทธิพลตอการดํารงชีวิตของส่ิงมีชีวิตดังนี ้

- พืชใชคารบอนไดออกไซดในกระบวนการสังเคราะหดวยแสง   (Photosynthesis)   และยังสงผล 
ตอการเจริญเติบโตของพืชดวย 

- กาซคารบอนไดออกไซดมีผลตอสัตว  คือ  ถาไดรับในปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดมากทําให
สัตวรับออกซิเจนไดนอยลง และเลือดจะมีสภาพความเปนกรด-เบสไมเหมาะสม อาจทําใหตายได 
 



 
แรธาตุตางๆ 

- เปนตัวจํากัดชนิดและปริมาณของพืช เพราะพืชแตละชนิดตองการแรธาตุไมเหมือนกัน  
 - เปนตัวจํากัดชนิดและปริมาณของสัตว  เนื่องจากสัตวอาศัยพืชเปนแหลงหลบภัย   เล้ียงตัวออน  
และแหลงผสมพันธุ 
 
ความเปนกรดเบส (pH) 

- มีผลตอการควบคุมการหายใจและระบบการทํางานของเอนไซมภายในรางกาย 
- มีผลตอการเจริญเติบโตของพืช พืชตางชนิดกันเจริญเติบโตไดดีในดินท่ีมีคา pH ตางกัน 

 
ความชื้น 

- มีผลตอการกระจายของส่ิงมีชีวิต เพราะส่ิงมีชีวิตแตละชนิดชอบความช้ืนท่ีตางกัน 
 - มีผลตอการสืบพันธุของสัตว มีผลตอการคายน้ําของพืช 

- มีผลตอการปรับตัวของรูปรางของพืช เพ่ือลดอัตราการสูญเสียน้ํา เชน  เปล่ียนใบเปนหนาม 
 - การปรับตัวของสัตว เพ่ือดํารงชีวิตในความช้ืนต่ํา เชน มีเกล็ดหุมตัว หากินตอนกลางคืน 
 
กระแสน้ําและกระแสลม 

- มีผลตอการกระจายพันธุและการผสมพันธุของพืชไปไดในบริเวณกวาง 
- มีผลตอรูปพรรณสัณฐานและทางสรีระของส่ิงมีชีวิต 
- มีผลตอการเจริญเติบโตของพืช พืชท่ีอยูบริเวณลมแรงจะมีการเจริญเติบโตมากกวาบริเวณลมสงบ 

 
ดิน 

- มีผลตอการเจริญเติบโต ชนิด และปริมาณของพืช 
 
ความสัมพันธระหวางส่ิงมีชีวิตที่อาศัยอยูรวมกัน  

ภาวะพ่ึงพา (Mutualism) เปนความสัมพันธท่ีส่ิงมีชีวิต 2 ชนิดจําเปนตองอาศัยอยูรวมกัน ถาแยก   
จากกันจะไมสามารถดํารงชีวิตอยูได   ตัวอยางเชน 
 แบคทีเรียไรโซเบียมในปมรากพืชตระกูลถั่ว     แบคทีเรียไรโซเบียมจับแกสไนโตรเจนในอากาศมา
เปล่ียนเปนปุยไนเตรตท่ีตนถ่ัวนําไปใชได สวนตนถ่ัวใหท่ีอยูอาศัยแกแบคทีเรีย 

ปลวกกับโปรโตซัวในลําไสของปลวก ปลวกกินไมหรือกระดาษท่ีมีเซลลูโลสเขาไป  สวนโปรโตซัว
ท่ีอยูในลําไสจะยอยเซลลูโลส เพ่ือใชเปนอาหารรวมกัน 



รากับสาหราย (ไลเคน) สาหรายสรางอาหารไดเองจากกระบวนการสังเคราะหดวยแสงโดยอาศัย
ความช้ืนจากรา สวนราไดรับอาหารท่ีสังเคราะหขึ้นจากสาหราย 
 
 ภาวะการไดประโยชนรวมกัน (Protocooperation) เปนความสัมพันธท่ีส่ิงมีชีวิต 2 ชนิดท่ีอยู
รวมกัน แตไมจําเปนตองอยูรวมกันตลอด ถาแยกจากกันก็สามารถดํารงชีพอยูได เชน  
เพล้ียกับมดดํา   มดดําจะพาเพล้ียไปไวตามตนไม   เพ่ือใหดูดน้ําเล้ียงจากตนไมนั้น  แลวมดดําก็จะดูด  น้ํา
เล้ียงตอจากเพล้ียอีกทอดหนึ่ง 

-  ดอกไมกับแมลง แมลงไดน้ําหวาน สวนดอกไมไดรับการผสมเกสรเพ่ือสืบพันธุ 
- ปูเสฉวนกับซีแอนีโมน ี  (Sea Anemone) ปูเสฉวนอาศัยซีแอนีโมนีท่ีเกาะบริเวณเปลือกชวยใน 

การพรางตัวและปองกันศัตร ู เนื่องจากซีแอนีโมนีมีเข็มพิษ  สวนซีแอนีโมนีไดอาหารท่ีลอยมาขณะท่ี
ปูเสฉวนกินอาหาร 

- นกเอ้ียงกับควาย นกเอ้ียงไดแมลงบนหลังควายเปนอาหาร สวนควายไมถูกรบกวนจากแมลง 
 
 ภาวะอิงอาศัย (Commensalism) เปนความสัมพันธท่ีฝายหนึ่งไดประโยชน อีกฝายหนึ่งไมได
ประโยชนแตก็ไมเสียประโยชน  ตัวอยางเชน 

- กลวยไมกับตนไมใหญ     กลวยไมไดอาศัยตนไมใหญเปนท่ีอยู แตไมไดหยั่งรากลึกลงไปใน  
ลําตนเพ่ือแยงอาหาร จึงทําใหตนไมใหญไมไดประโยชนแตก็ไมเสียประโยชน 

- ปลาฉลามกับเหาฉลาม เหาฉลามไดกินเศษอาหารท่ีเหลือของปลาฉลาม    โดยไมทําอันตราย 
ตอปลาฉลาม  ปลาฉลามจึงไมไดประโยชนและไมเสียประโยชนดวย 

- แมงดาทะเลกับหนอนตัวแบน     หนอนตัวแบนไดกินเศษอาหารของแมงดาทะเล   เนื่องจาก 
อาศัยอยูตามเหงือกของแมงดาทะเล  สวนแมงดาทะเลก็ไมไดประโยชนและไมเสียประโยชน 
 
 ภาวะปรสิต (Parasitism) ฝายท่ีไดรับประโยชนเรียกวา ปรสิต (Parasite) สวนฝายท่ีเสียประโยชน
เรียกวา ผูถูกอาศัย (Host) ตัวอยางเชน 

- กาฝากกับตนไม กาฝากจะหยั่งรากลึกลงไปในลําตนของตนไมท่ีอาศัย เพ่ือแยงน้ําและแรธาต ุ 
แตสรางอาหารไดเองจากกระบวนการสังเคราะหดวยแสง สวนตนไมจะถูกเบียดเบียนจนกระท่ังตายในท่ีสุด 

- พยาธิและเช้ือโรคตางๆ กับสัตว จัดเปนปรสิตท่ีอยูภายในรางกาย 
- หนอนผีเส้ือกับตนไม หนอนผีเส้ือกินใบไมเปนอาหาร ทําใหตนไมถูกทําลาย 

 
 การลาเหยื่อ (Predation)   ฝายท่ีไดรับประโยชนเรียกวา ผูลา (Predator) ฝายท่ีเสียประโยชน
เรียกวา เหยื่อ (Prey) ตัวอยางสัตวท่ีเปนผูลา เชน สัตวท่ีกินสัตวดวยกันเองเปนอาหาร และรวมถึงสัตวท่ีกิน
พืชเปนอาหารดวย 



การหมุนเวียนสาร 
การหมุนเวียนของสารหรือวัฏจักรของสาร    เปนการหมุนเวียนของสารจากส่ิงไรชีวิตผานส่ิงมีชีวิต   

และมีการหมุนเวียนเปล่ียนแปลง     ถูกนําไปใชไดอยางเดิม     ทําใหปริมาณของสารในธรรมชาติท่ีมีอยูไม
หมดส้ิน วัฏจักรของสารมี 2 ประเภท คือ 
 
 วัฏจักรของสารที่มีบรรยากาศ (Gaseous type) เปนแหลงสํารองและรองรับ   :  สารเหลานี้จะมีอยู
ในรูปของกาซ วัฏจักรแบบนี้มักไมมีการขาดแคลน และไมมีการเปล่ียนแปลง ตัวอยางเชน 
วัฏจักรน้ํา (Water cycle) ,  วัฏจักรไนโตรเจน (Nitrogen cycle),    วัฏจักรคารบอน (Carbon cycle), 
วัฏจักรออกซิเจน (Oxygen cycle) 
 
 วัฏจักรของสารท่ีมีพ้ืนดิน (Sedimentary type) เปนแหลงสํารองและรองรับ  :  สารเหลานี้ถูกปลอย
จากพ้ืนดินเขาสูวัฏจักรโดยขบวนการผุกรอน  วัฏจักรแบบนี้ขาดแคลนไดงาย    เนื่องจากมีการตกตะกอน     
จึงมีโอกาสเวียนเขาสูอินทรียไดนอยลงทุกที     ทําใหวัฏจักรไมสามารถดําเนินตอไปได เชน  วัฏจักร
แคลเซียม (Calcium cycle), วัฏจักรฟอสฟอรัส (Phosphorus cycle) 
 
โซอาหาร (food chain)          
 โซอาหาร คือ การกินตอกันเปนทอดๆ   มีลักษณะเปนเสนตรง  ส่ิงมีชีวิตหนึ่งมีการกินอาหารเพียง
ชนิดเดียว ซ่ึงเขียนเปนลูกศรตอกัน แบงออกเปน 3 แบบ      
 1.โซอาหารแบบจับกิน   (Predator chain)    เปนโซอาหารท่ีเริ่มตนจากพืชไปยังสัตวกินพืช สัตวกิน
สัตว ตามลําดับ           
 2 โซอาหารแบบยอยสลาย   หรือแบบเศษอินทรีย    (Saprophytic chain or detritus chain) เปนโซ
อาหารท่ีเริ่มตนจากซากอินทรียถูกสลายโดยจุลินทรีย  แลวจึงถูกกินตอไปโดยสัตวท่ีกินเศษอินทรีย และผูลา
ตอไป ตามลําดับ           
 3 โซอาหารแบบปรสิต   (Parasitic chain)   เปนโซอาหารท่ีเริ่มจากผูถูกอาศัยไปยังผูอาศัยอันดับ
หนึ่ง แลวไปยังผูอาศัย ลําดับตอๆ ไป 
 
สายใยอาหาร (Food web)         
 สายใยอาหาร หมายถึง การถายทอดพลังงานเคมีในรูปอาหารระหวางส่ิงมีชีวิตหลายๆ ชนิดมา
รวมกัน ทําใหเกิดการถายทอดพลังงานท่ีซับซอน 
 การถายทอดพลังงานในระบบนิเวศ จะไหลไปในทิศทางเดียว   คือ   เริ่มตนจากผูผลิตไปยัง
ผูบริโภค   ขณะเดียวกันก็มีการสูญเสียพลังงานออกไปในแตละลําดับไมมีการเคล่ือนกลับเปนวัฏจักร จึง
กลาวไดวา การถายทอดพลังงานในระบบนิเวศไมเปนวัฏจักร (Non - cyclic) 



การพัฒนาและอนุรักษส่ิงแวดลอม         การ 
พัฒนา หมายถึง การทําใหส่ิงตางๆ อยูในสภาพท่ีดีขึ้น มีความเจริญกาวหนาขึ้นจากเดิม 
การอนุรักษ หมายถึง การใชส่ิงตางๆ ใหเกิดประโยชนมากท่ีสุด นานท่ีสุด  สูญเสีย และเกิดมลพิษ 

นอยท่ีสุด          
 ประชากร หมายถึง ส่ิงมีชีวิตชนิดเดียวกันท่ีอาศัยอยูในแหลงท่ีอยูเดียวกันในชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง 
 
ปจจัยที่ทําใหสภาพสมดุลของส่ิงมีชีวิตเสียไป       
 1. เกิดจากภัยธรรมชาติ  เชน แผนดินไหว ภูเขาไฟระเบิด ไฟไหม น้ําทวม การพังทลายของภูเขา 
เปนตน            
 2. เกิดจากมนุษย  การเพ่ิมประชากรอยางรวดเร็วของมนุษยทําใหตองหักลางถางปาเพ่ือทํา
การเกษตรและตัดไมมาใชประโยชน มีการดัดแปลงธรรมชาติ  เชน  สรางเขื่อน  ฝาย  ระบบโรงงาน
อุตสาหกรรมท่ีไมถูกวิธี ซ่ึงลวนทําใหสมดุลธรรมชาติเสียไป 
 


