ใบความรูท ี่ 1 เรื่อง ระบบนิเวศ (Ecosystem)
ระบบนิเวศ หมายถึงความสัมพันธของสิ่งมีชีวิตในแหลงที่อยูแหลงใดแหลงหนึ่ง ซึ่งมาจากราก
ศัพท ในภาษากรีก 2 คํา คือ Oikos แปลวา บาน, ที่อยูอาศัย และ Logos แปลวา เหตุผล, ความคิด
ความหมายของคําตางๆ ในระบบนิเวศ
สิ่งมีชีวิต (Organism) หมายถึง สิ่งที่ตองใชพลังงานในการดํารงชีวิต ซึ่งมีลักษณะที่สําคัญดังนี้
1. ตองมีการเจริญเติบโต
2. เคลื่อนไหวไดดวยพลังงานที่เกิดขึ้นในรางกาย
3. สืบพันธุได
4. สามารถปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอม
5. ประกอบไปดวยเซลล
6. มีการหายใจ
7. มีการขับถายของเสีย
8. ตองกินอาหาร หรือแรธาตุตางๆ
ประชากร (Population) หมายถึง สิ่งมีชีวิตทั้งหมดที่เปนชนิดเดียวกัน อาศัยอยูในแหลงที่อยู
เดียวกัน ชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง
กลุมสิ่งมีชีวิต (Community) หมายถึง สิ่งมีชีวิตหลายๆชนิดมาอาศัยอยูรวมกันในบริเวณใด
บริเวณหนึ่ง โดยสิ่งมีชีวิตนั้นๆ มีความสัมพันธกันโดยตรงหรือโดยทางออม
โลกของสิ่งมีชีวิต (Biosphere) หมายถึง ระบบนิเวศหลายๆ ระบบนิเวศมารวมกัน
แหลงที่อยู (Habitat) หมายถึง บริเวณ หรือสถานที่ที่ใชสําหรับผสมพันธุวางไข เปนแหลงที่อยู
เชน บาน สระน้ํา ซอกฟน ลําไสเล็ก
สิ่งแวดลอม (Environment) หมายถึง สิ่งที่มีผลตอการดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิต ทําใหสิ่งมีชีวิตเจริญเติบโต
หรือ ดํารงชีวิตไดดีหรือไม หรือหมายถึงสิ่งที่อยูรอบๆ ตัวเรา ทั้งที่มีชีวิตและไมมีชีวิต
โครงสรางระบบนิเวศ
1. องคประกอบที่ไมมชี ีวิต (Abiotic Substance) ไดแก สารชนิดตางๆ ทั้งที่เปนอินทรียสารและ
อนินทรียสารที่สิ่งมีชีวิตสามารถนํามาใชในการดํารงชีวิต เชน กาซออกซิเจน กาซคารบอนไดออกไซด
น้ํา แรธาตุตางๆ เปนตน
2. กลุมสิ่งมีชีวิต (Community) แบงได 3 พวก คือ
2.1 ผูผลิต (Producer หรือ Autotroph) คือ สิ่งมีชีวิตที่สามารถสังเคราะหอาหารไดโดยการ
เปลี่ยน อนินทรียสารใหเปนอินทรียสาร มี 2 ประเภท คือ

- สังเคราะหอาหารเองได สวนใหญมีการสังเคราะหดวยแสงเพราะมีคลอโรฟลล ไดแก พืชสีเขียว
แพลงกตอนพืช (phytoplankton)
- ไมสามารถสังเคราะหอาหารเองได ผูผลิตบางพวกสามารถกินสัตวไดเพราะตองการนํา
ไนโตรเจนไปสรางเนื้อเยื่อ พืชพวกนี้ไดแก ตนหมอขาวหมอแกงลิง กาบหอยแครง สาหรายขาวเหนียว
สวนใหญถือวาทําหนาที่เปนผูผลิต
2.2 ผูบริโภค (Consumer) หมายถึง สิ่งมีชีวิตที่ไมสามารถสรางอาหารเองได จําเปนตอง
บริโภคผูผลิต หรือผูบริโภคดวยกันเองเปนอาหาร แบงเปนกลุมยอย ไดดังนี้
- ผูบริโภคที่กินพืชเปนอาหาร (Herbivore) เปนสัตวที่กินพืช จึงเปนผูบริโภคอันดับแรกที่ไดรับการ
ถายทอดพลังงานจากพืชโดยตรง เชน มา วัว ลา แกะ ควาย สิ่งมีชีวิตพวกนี้จะมีลําไสยาวเพื่อชวยในการ
ยอย เซลลูโลส
- ผูบริโภคที่กินสัตวเปนอาหาร (Carnivore) เปนสัตวที่กินสัตว ไดรับการถายทอดพลังงานจากพืช
โดยตองกินสัตวกินพืชอีกตอหนึ่ง เชน สิงโต เสือ ปลาฉลาม เหยี่ยว สิ่งมีชีวิตพวกนี้จะมีลําไสสั้น
- ผูบริโภคที่กินทั้งพืชและสัตว (Omnivore) เปนสัตวที่กินทั้งพืชและสัตวเปนอาหาร ซึ่งไดรับการ
ถายทอดพลังงานจากพืช หรือสัตวกินพืช เชน นก เปด ไก คน
- ผูบริโภคที่กินซากพืชซากสัตว (Detritivore or Scarvenger) ไดแกสัตวที่กินซากพืชหรือซากสัตวที่ตายแลว
เปนอาหาร เชน ไสเดือนดิน กิ้งกือ ปลวก
2.3 ผูยอยสลาย (Decomposers) คือ สิ่งมีชีวิตที่ไมสามารถสรางอาหารเอง ไดแก รา
(Fungi) และแบคทีเรีย (Bacteria) ดํารงชีวิตโดยการปลอยเอนไซมออกมายอยอินทรียสารที่อยูใ นซากพืช
ซากสัตวใหเปนอนินทรียสาร แลวดูดซึมสวนที่เปนอนินทรียสารเขาไปใชเปนอาหาร บางสวนจะเหลือไว
ใหผูผลิตนําไปใช
ระบบนิเวศแบบตางๆ
ระบบนิเวศแบงเปนกลุมใหญๆได 2 กลุม คือ ระบบนิเวศบนบกและระบบนิเวศในน้ํา ซึ่งในที่นี้
จะกลาว ถึงระบบนิเวศ 4 แบบเทานั้น คือ
1. ระบบนิเวศแหลงน้ําจืด
1.1 ความสําคัญ
- เปนแหลงอาศัยของสัตวน้ํา และพืชน้ํา
- เปนแหลงอาหารที่สําคัญของมนุษยและสัตวตางๆ
- เปนแหลงที่ใหน้ําในการอุปโภค บริโภค และทําการเกษตร
1.2 ตัวอยางสิ่งมีชีวิตในแหลงน้ําจืด
- พืช เชน จอก สาหราย แหน
- สัตว เชน หอย ปลาตางๆ กุง

1.3 ปจจัยที่มีผลตอการดํารงชีวิต
- ปจจัยตางๆ ตามธรรมชาติ ไดแก ปริมาณแกสออกซิเจน ปริมาณแกส
คารบอนไดออกไซด ปริมาณแรธาตุ อุณหภูมิ แสง ความขุนใสของน้ํา
- ปจจัยทางชีวภาพ ไดแก ชนิด และปริมาณของสิ่งมีชีวิตแตละชนิด
- ปจจัยที่เกิดจากการกระทําของมนุษย ไดแก การใชยาฆาแมลง ซึ่งเมื่อชะลางลงสูแหลงน้ํา
จะไปทําลายสิ่งมีชีวิตในน้ํา ทําใหมีผลกระทบตอการถายทอดพลังงานและสมดุลทางธรรมชาติในแหลงน้ํา
1.4 สิ่งมีชีวิตในแหลงน้ํา
- ผูผลิต ไดแก พืชตางๆ ซึ่งในแหลงน้ํามีทงั้ ที่เปนพวกแพลงกตอน (Plankton) สาหราย
ตางๆ เฟรน และพืชดอก
- ผูบริโภค ไดแก พวกแพลงกตอนสัตว แมลงตางๆ และสัตวพวกกินซากอินทรีย
- ผูยอยสลาย มีทั้งพวกแบคทีเรีย เห็ด รา
1.5 ระบบนิเวศแหลงน้ําจืด มี 2 ระบบ คือ
ก. ชุมชนในแหลงน้ํานิ่ง
ผูผลิต คือ พืชทีม่ ีรากยึดอยูในพื้นดินใตทองน้ํา เชน พวก กก บัว กระจูด นอกจากนี้ ยังมีแพลงก
ตอนพืชและพืชลอยน้ําตางๆ เชน สาหราย ไดอะตอม แหน จอก เปนตน
ผูบริโภค คือ สิ่งมีชีวิตที่เกาะอยูตามทองน้ํา แพลงกตอน และสิ่งมีชีวิตที่เกาะอยูตามตนไม หรือ
ใบไมของพืชน้ํา เชน หอยโขง หอยขม ไฮดรา พลานาเรีย
ข. ชุมชนในแหลงน้ําไหล
เขตน้ําไหลเชี่ยว (Rapid Zone) เปนบริเวณที่กระแสน้ําไหลแรง กนลําธารสะอาด ไมมีการสะสม
ของตะกอนใตน้ํา เหมาะกับการดํารงของสิ่งมีชีวิตพวกที่สามารถเกาะติดกับวัตถุใตน้ําได หรือคืบคลานไป
มาไดสะดวก หรือพวกที่สามารถวายน้ําที่สูความแรงของกระแสน้ําได จะไมพบแพลงกตอน
เขตน้ําไหลเอื่อย (Pool Zone) เปนบริเวณที่มีความเร็วของกระแสน้ําลดลง มีการตกตะกอนของ
อนุภาคใตน้ํา การทับถมของตะกอนมาก เหมาะกับพวกที่ขุดรูอยูและพวกที่วายน้ําไปมาไดอยางอิสระ
รวมทั้งแพลงกตอนดวย
1.6 การปรับตัวของสิ่งมีชีวิตในชุมชนแหลงน้ําไหลแรง
- สามารถเกาะติดแนนกับพื้นที่ผิวอาศัยอยู
- มีโครงสรางสําหรับเกาะหรือดูดติดกับพื้นผิวอยางมั่นคง
- สามารถสกัดเมือกเหนียวใชยึดเกาะ เชน หอย
- มีรูปรางเพรียว เพื่อลดความตานทานของกระแสน้ํา
- มีรูปรางแบนราบไปกับพื้นที่ผวิ ที่เกาะ
- ชอบวายทวนน้ําอยูเสมอ
- เกาะติดกับพื้นผิวหรือซุกซอนตัวตามวัตถุใตน้ํา

2. ระบบนิเวศในทะเล
2.1 ความสําคัญ
- เปนแหลงทรัพยากรธรรมชาติที่ใหญที่สุด
2.2 สภาพแวดลอมของทะเล มีผลทําใหสิ่งมีชีวิตมีการปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอม ดังนี้
- ทะเลและมหาสมุทรมีอาณาเขตกวางใหญไพศาลและติดตอกันตลอด ทําใหสิ่งมีชีวิตใน
แตละแหงไมเหมือนกันขึ้นอยูกับ อุณหภูมิ ระดับความเค็ม และระดับความลึก
- กระแสน้ําในมหาสมุทรมีการหมุนเวียนเชื่อมตอกัน กระแสน้ําที่เคลื่อนที่จากสวนลึกจะ
พาเอา แรธาตุที่อยูกนทะเลขึ้นมาสูผิวน้ํา ทําใหแพลงกตอนพืชไดรับอาหารอุดมสมบูรณ
- ทะเลมีคลื่นและน้ําขึ้นน้ําลง คลื่นและน้ําขึ้นน้ําลง ทําใหมีผลตอการดํารงชีวิตของ
สิ่งมีชีวิตบริเวณชายฝง
- น้ําทะเลมีความเค็ม ความเค็มนี้เกิดจากเกลือแรที่ละลายอยูจะแตกตัวในรูปของไอออน
(Ion) ซึ่งสวนใหญเปนไอออนของโซเดียม (Na+) และไอออนของคลอรีน (Cl-) สิ่งมีชีวิตสวนใหญในทะเลมี
การปรับตัวโดยมีความเขมขนของเกลือแรภายในรางกายพอๆกับน้ําทะเล สวนพวกที่มีความเขมขนของ
เกลือแรภายในรางกายต่ํากวาภายนอกจะมีการปรับตัวโดยการเพิ่มประสิทธิภาพในการขับเกลือออกให
ไดมาก
2.3 สิ่งมีชีวิตในทะเล
- แพลงกตอน มีทั้งแพลงกตอนพืชและแพลงกตอนสัตว เชนไดอะตอม กุงเคย ตัวออนของ
เพรียงหิน และยังมีพวกสาหราย เชน สาหรายสีเขียว สาหรายสีเขียวแกมน้ําเงิน
- สิ่งมีชีวิตที่วายน้ําเปนอิสระ เชน พวกปลาตางๆ เตา หมึก ปลาวาฬ ปลาโลมา
- สิ่งมีชีวิตหนาดิน พบอยูทั่วไป เชน ฟองน้ํา ปะการัง เพรียงหิน หอยนางรม ดอกไมทะเล
ปลิงทะเล ดาวทะเล หอยแครง พลับพลึงทะเล
2.4 ระบบนิเวศในทะเลมี 3 ชุมนุม
ชุมชนหาดทราย เปนบริเวณที่ไมเหมาะกับการอาศัยของสิ่งมีชีวิตในทะเลทั่วไป เพราะมี
สภาพแวดลอมที่รุนแรง สิ่งมีชีวิตจึงมีการปรับตัวดังนี้
- มีผิวเรียบ ลําตัวแบนราบกับพื้นทราย เพื่อสะดวกแกการแทรกตัวหนีลงทราย เชน หอย
ตางๆ เหรียญทะเล
- ลดขนาดของสวนตางๆ ลง
- ลดขนาดของรางกายลง เพื่อตานทานกับทรายที่ถูกคลื่นซัดเปนประจํา เชน ปู
- ทนความแหงแลงไดดี
- เคลื่อนไหวไดอยางรวดเร็ว เพื่อสามารถหลบหลีกศัตรูไดอยางรวดเร็ว
- ชอบฝงตัวหรือขุดรูอยูในทราย

ชุมชนหาดหิน เปนบริเวณที่ประกอบไปดวยหินเปนสวนใหญ สิ่งมีชีวิตมีการปรับตัวดังนี้
- มีความคงทน และทนทานตอการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ โดยจะมีสารเคลือบพวกเจลลาติน
รักษาความชื้นและปองกันการระเหยของน้ํา
- สามารถดูดซึมน้ําเอาไวใชเวลาน้ําลงได เชน พวกไลเคน
- มีสารหุมตัวเพื่อชวยในการแลกเปลี่ยนกาซไดดี
ชุมชนแนวปะการัง ประกอบดวยปะการังหลายชนิด มีรูปรางตางๆ กัน ประกอบดวย
แคลเซียมคารบอเนต (CO3) ซึ่งการสรางปะการังจะมีมากหรือนอยขึ้นอยูกับ อุณหภูมิและแสงสวาง บริเวณ
ที่มีแสงมาก จะมีปะการังมาก เพราะปะการังสวนใหญเจริญไดดีเมื่ออยูรวมกับสาหราย ปะการังสืบพันธุได
โดยการแตกหนอเชื่อมติดกัน
3. ระบบนิเวศปาชายเลน
3.1 ความสําคัญ
- เปนแหลงอาศัยและขยายพันธุสัตวน้ํา ทําใหเกิดความสมดุลระหวางทะเลกับบก
- เปนแหลงพันธุไมตางๆ ที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจหลายอยาง
- เปนแหลงอาหารที่อุดมสมบูรณ
- เปนฉากกําบังลม ปองกันการชะลางที่รุนแรงที่เกิดจากลมมรสุมและเปนเสมือนกําแพงปองกันการ
พังทลายของดิน
- รากของพันธุไมชวยกรองสิ่งปฏิกูลตางๆ ในน้ํา
3.2 ลักษณะของปาชายเลน
ปาชายเลน เกิดจากการทับถมของตะกอนบริเวณปากแมน้ํา ประกอบไปดวยทราย โคลน และดิน
บริเวณที่ติดกับปากแมน้ําเปนดินเหนียว ถัดไปเปนดินรวนและบริเวณที่ลึกเขาไปจะมีทรายมากขึ้น
นอกจากนี้ บริเวณตางๆ ของปาชายเลนยังแตกตางในดานของความเปนกรด-เบส ความเค็ม รวมทั้งความ
สมบูรณของดิน ซึ่งวัดไดจากปริมาณ ไนโตรเจน(N), ฟอสฟอรัส(P), โปแตสเซียม(K)
3.3 ลักษณะของสิ่งมีชีวิตในปาชายเลน
- พืชจะมีรากค้ําจุน เพื่อชวยพยุงลําตนไมใหลม เมื่ออยูในดินเลน
- เมล็ดพืชจะงอกตั้งแตอยูบนตนแม
- มีโครงสรางของใบที่ทําใหสามารถเก็บสะสมน้ําไดมาก และมีโครงสรางที่ปองกันการสูญเสียน้ํา
โดยการคายน้ํา
3.4 สิ่งมีชีวิตที่อาศัยตามชายฝงปาชายเลน
- พืช ไดแก โกงกาง แสมดํา โปรงขาว โปรงหนู รังกะแท ชะคราม ตะบูน ตีนเปดทะเล ตาตุมทะเล
ปรงทะเล เทียนทะเล ชลู ลําพู ลําแพน ถั่วขาว ผักเบี้ยทะเล

- สัตวที่อยูตามรากพืช เชน ปู หอยตางๆ
- สัตวที่อยูตามหนาดิน ไดแก ปลาตีน ปูเสฉวน ปูแสม ทากทะเล หอยขี้นก กุงดีดขัน ปูกามดาบ
- สัตวในดิน ไดแก ไสเดือนทะเล หอยฝาเดียว
4. ระบบนิเวศปาไม
4.1 ความสําคัญ
- แหลงรวมพันธุไมและสัตวปาตางๆ ชวยกําบังลมพายุ
- แหลงตนน้ําลําธาร ทําใหฝนตกตามฤดูกาล
- ชวยควบคุมอุณหภูมิบนโลก ชวยรักษาความชุมชื้นของผิวดิน และอากาศ
- ผลิตกาซออกซิเจน (O2) และใชกาซคารบอนไดออกไซด (CO2) แหลงสะสมปุยธรรมชาติ
- ลดความรุนแรงของน้ําปาและการพังทลายของหนาดินที่เกิดจากกระแสน้ําไหลบา
4.2 ลักษณะของปาไมและสังคมสิ่งมีชีวิตในปาของประเทศไทย เชน
ปาพรุ (Freshwater swamp forest) พบตามที่ลุมในภาคใต เปนปาที่มีน้ําจืดขังอยูตลอดป และน้ํา
มีความเปนกรดสูง ลักษณะของปาแนนทึบ พันธุไมสวนใหญเปนไมขนาดเล็ก เชน หวาย หมากแดง เปน
ตน
ปาสนเขา (Coniferous Forest Biomes) เปนปาเขียวตลอดป ประกอบดวยพืชพวกที่มีใบเรียว
เล็ก ขึ้นอยางหนาแนน มียอดปกคลุมทึบตลอดป ไมมีการผลัดใบ แสงผานลงมาถึงพื้นดินนอย ดินเปนกรด
และขาดธาตุอาหาร สิ่งมีชีวิตที่พบ เชน แมวปา หมาปา หมี เมน กระรอก เปนตน
ปาดิบชื้น (Tropical Rain Forest Biomes) เปนปาที่มีฝนตกตลอดป พืชเปนพวกใบกวางไมผลัด
ใบ ปกคลุมหนาแนน มีอุณหภูมิและความชื้นพอเหมาะตอการเจริญเติบโตของพืช ประกอบดวยไมยืนตน
ตางๆ พื้นดินมีตนไมขึ้นกระจัดกระจาย เพราะไดรับแสงไมเพียงพอ พันธุไมที่พบ ไดแก ไมยาง ไมตะเคียน
บริเวณ พื้นดินเปนพวกเฟรน หวาย ไมไผ และเถาวัลย
ความสัมพันธระหวางสภาวะแวดลอมทางกายภาพกับสิ่งมีชีวิต
แสง มีอิทธิพลตอการดํารงชีวิตของสิง่ มีชีวิตดังนี้
- มีผลตอการเจริญเติบโตและการสืบพันธุของพืช
- มีผลตอการกระตุนใหพืชออกดอก
- มีผลตอความสามารถในการสังเคราะหแสง
- เปนตัวกําหนดพฤติกรรมการออกหากินของสัตว เชน สัตวที่ออกหากินเวลากลางคืน
- มีผลตอปริมาณและชนิดของสิ่งมีชีวิตใตน้ํา เชน บริเวณที่ลึกมากจะมีอยูนอย และ
สิ่งมีชีวิตเหลานี้ มักจะมีลวดลายเดนชัดใหเปนเครื่องหมายจําพวกเดียวกัน

ปจจัยที่มีผลตอระบบนิเวศ
อุณหภูมิ มีอิทธิพลตอการดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตดังนี้
- มีผลตอการเปลี่ยนแปลงปริมาณออกซิเจนในน้ํา เมื่ออุณหภูมิในน้ําสูงขึ้น ความสามารถในการ
ละลายของกาซออกซิเจนในน้ําจะลดลง ดังนั้นในแหลงที่มีอุณหภูมิสูง สิ่งมีชีวิตมักจะตาย เพราะประสบ
ปญหากับการขาดแคลนออกซิเจน
- มีผลตอการเปลี่ยนแปลงรูปพรรณสัณฐาน และสรีระของสิ่งมีชีวิต เชน การสรางสปอร หรือ
เกราะ หรือมีระยะดักแด ซึ่งตานทานอุณหภูมิไดดี
- หญา จะมีเงา ในกรณีที่อุณหภูมิไมเหมาะสม จะทิ้งสวนอื่นๆหมด เหลือแตเงา และรากที่สามารถ
เจริญไดถาอุณหภูมิเหมาะสม
- สัตวเลี้ยงลูกดวยนม ในเขตหนาว จะมีรยางคสั้นกวาในเขตรอน เชน หาง หู และ ขา
- นก และสัตวเลี้ยงลูกดวยน้ํานม ในเขตหนาวจะมีขนาดใหญกวาในเขตรอน
- มีผลตอการฟกตัว (dormancy) หรือจําศีล เพื่อหลีกเลี่ยงตออากาศหนาว
- มีผลตออัตราเมตาโบลิซึม (Metabolism) ถาอุณหภูมิของสิ่งแวดลอมเพิ่มขึ้นอัตราโบลิซึมก็จะ
เพิ่มขึ้น
- มีผลตอการอพยพของสัตว เชน การอพยพของนกนางแอนบาน จากจีนมาหากินในไทย การ
อพยพของนกปากหาง จากอินเดียมาผสมพันธุในไทย การอพยพของหมีและกวาง จากภูเขาสูงไปหุบเขา
- การเคลื่อนที่หนีความรอนของสัตวในทะเลทราย
- อุณหภูมิมีอิทธิพลตอการแพรกระจายของพืชและสัตว พืชและสัตวแตละชนิดมีความอดทนตอ
อุณหภูมิไดไมเทากัน จึงทําใหไมสามารถแพรกระจายไปที่ตางๆของโลกไดมาก เชน ดอกทิวลิป จะไม
ออกดอกถาไมไดรับอุณหภูมิต่ําในชวงฤดูหนาว
กาซออกซิเจน มีอิทธิพลตอการดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตดังนี้
- สิ่งมีชีวิตเกือบทุกชนิดใชกาซออกซิเจนในการหายใจ
กาซคารบอนไดออกไซด มีอิทธิพลตอการดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตดังนี้
- พืชใชคารบอนไดออกไซดในกระบวนการสังเคราะหดวยแสง (Photosynthesis) และยังสงผล
ตอการเจริญเติบโตของพืชดวย
- กาซคารบอนไดออกไซดมีผลตอสัตว คือ ถาไดรับในปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดมากทําให
สัตวรับออกซิเจนไดนอยลง และเลือดจะมีสภาพความเปนกรด-เบสไมเหมาะสม อาจทําใหตายได

แรธาตุตางๆ
- เปนตัวจํากัดชนิดและปริมาณของพืช เพราะพืชแตละชนิดตองการแรธาตุไมเหมือนกัน
- เปนตัวจํากัดชนิดและปริมาณของสัตว เนื่องจากสัตวอาศัยพืชเปนแหลงหลบภัย เลี้ยงตัวออน
และแหลงผสมพันธุ
ความเปนกรดเบส (pH)
- มีผลตอการควบคุมการหายใจและระบบการทํางานของเอนไซมภายในรางกาย
- มีผลตอการเจริญเติบโตของพืช พืชตางชนิดกันเจริญเติบโตไดดีในดินที่มีคา pH ตางกัน
ความชื้น
- มีผลตอการกระจายของสิ่งมีชีวิต เพราะสิ่งมีชีวิตแตละชนิดชอบความชื้นที่ตางกัน
- มีผลตอการสืบพันธุของสัตว มีผลตอการคายน้ําของพืช
- มีผลตอการปรับตัวของรูปรางของพืช เพื่อลดอัตราการสูญเสียน้ํา เชน เปลี่ยนใบเปนหนาม
- การปรับตัวของสัตว เพื่อดํารงชีวิตในความชื้นต่ํา เชน มีเกล็ดหุมตัว หากินตอนกลางคืน
กระแสน้ําและกระแสลม
- มีผลตอการกระจายพันธุและการผสมพันธุของพืชไปไดในบริเวณกวาง
- มีผลตอรูปพรรณสัณฐานและทางสรีระของสิ่งมีชีวิต
- มีผลตอการเจริญเติบโตของพืช พืชที่อยูบริเวณลมแรงจะมีการเจริญเติบโตมากกวาบริเวณลมสงบ
ดิน
- มีผลตอการเจริญเติบโต ชนิด และปริมาณของพืช
ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยูรวมกัน
ภาวะพึ่งพา (Mutualism) เปนความสัมพันธที่สิ่งมีชีวิต 2 ชนิดจําเปนตองอาศัยอยูรวมกัน ถาแยก
จากกันจะไมสามารถดํารงชีวิตอยูได ตัวอยางเชน
แบคทีเรียไรโซเบียมในปมรากพืชตระกูลถั่ว แบคทีเรียไรโซเบียมจับแกสไนโตรเจนในอากาศมา
เปลี่ยนเปนปุยไนเตรตที่ตนถั่วนําไปใชได สวนตนถั่วใหที่อยูอาศัยแกแบคทีเรีย
ปลวกกับโปรโตซัวในลําไสของปลวก ปลวกกินไมหรือกระดาษที่มีเซลลูโลสเขาไป สวนโปรโตซัว
ที่อยูในลําไสจะยอยเซลลูโลส เพื่อใชเปนอาหารรวมกัน

รากับสาหราย (ไลเคน) สาหรายสรางอาหารไดเองจากกระบวนการสังเคราะหดวยแสงโดยอาศัย
ความชื้นจากรา สวนราไดรับอาหารที่สังเคราะหขึ้นจากสาหราย
ภาวะการไดประโยชนรวมกัน (Protocooperation) เปนความสัมพันธที่สิ่งมีชีวิต 2 ชนิดที่อยู
รวมกัน แตไมจําเปนตองอยูรวมกันตลอด ถาแยกจากกันก็สามารถดํารงชีพอยูได เชน
เพลี้ยกับมดดํา มดดําจะพาเพลี้ยไปไวตามตนไม เพื่อใหดูดน้ําเลี้ยงจากตนไมนั้น แลวมดดําก็จะดูด น้ํา
เลี้ยงตอจากเพลี้ยอีกทอดหนึ่ง
- ดอกไมกับแมลง แมลงไดน้ําหวาน สวนดอกไมไดรับการผสมเกสรเพื่อสืบพันธุ
- ปูเสฉวนกับซีแอนีโมนี (Sea Anemone) ปูเสฉวนอาศัยซีแอนีโมนีที่เกาะบริเวณเปลือกชวยใน
การพรางตัวและปองกันศัตรู เนื่องจากซีแอนีโมนีมีเข็มพิษ สวนซีแอนีโมนีไดอาหารที่ลอยมาขณะที่
ปูเสฉวนกินอาหาร
- นกเอี้ยงกับควาย นกเอี้ยงไดแมลงบนหลังควายเปนอาหาร สวนควายไมถูกรบกวนจากแมลง
ภาวะอิงอาศัย (Commensalism) เปนความสัมพันธที่ฝายหนึ่งไดประโยชน อีกฝายหนึ่งไมได
ประโยชนแตก็ไมเสียประโยชน ตัวอยางเชน
- กลวยไมกับตนไมใหญ กลวยไมไดอาศัยตนไมใหญเปนที่อยูแตไมไดหยั่งรากลึกลงไปใน
ลําตนเพื่อแยงอาหาร จึงทําใหตนไมใหญไมไดประโยชนแตก็ไมเสียประโยชน
- ปลาฉลามกับเหาฉลาม เหาฉลามไดกินเศษอาหารที่เหลือของปลาฉลาม โดยไมทําอันตราย
ตอปลาฉลาม ปลาฉลามจึงไมไดประโยชนและไมเสียประโยชนดวย
- แมงดาทะเลกับหนอนตัวแบน หนอนตัวแบนไดกินเศษอาหารของแมงดาทะเล เนื่องจาก
อาศัยอยูตามเหงือกของแมงดาทะเล สวนแมงดาทะเลก็ไมไดประโยชนและไมเสียประโยชน
ภาวะปรสิต (Parasitism) ฝายที่ไดรับประโยชนเรียกวา ปรสิต (Parasite) สวนฝายที่เสียประโยชน
เรียกวา ผูถูกอาศัย (Host) ตัวอยางเชน
- กาฝากกับตนไม กาฝากจะหยั่งรากลึกลงไปในลําตนของตนไมที่อาศัย เพื่อแยงน้ําและแรธาตุ
แตสรางอาหารไดเองจากกระบวนการสังเคราะหดวยแสง สวนตนไมจะถูกเบียดเบียนจนกระทั่งตายในที่สุด
- พยาธิและเชื้อโรคตางๆ กับสัตว จัดเปนปรสิตที่อยูภายในรางกาย
- หนอนผีเสื้อกับตนไม หนอนผีเสื้อกินใบไมเปนอาหาร ทําใหตนไมถูกทําลาย
การลาเหยื่อ (Predation) ฝายที่ไดรับประโยชนเรียกวา ผูลา (Predator) ฝายที่เสียประโยชน
เรียกวา เหยื่อ (Prey) ตัวอยางสัตวที่เปนผูลา เชน สัตวที่กินสัตวดวยกันเองเปนอาหาร และรวมถึงสัตวที่กิน
พืชเปนอาหารดวย

การหมุนเวียนสาร
การหมุนเวียนของสารหรือวัฏจักรของสาร เปนการหมุนเวียนของสารจากสิ่งไรชีวิตผานสิ่งมีชีวิต
และมีการหมุนเวียนเปลี่ยนแปลง ถูกนําไปใชไดอยางเดิม ทําใหปริมาณของสารในธรรมชาติที่มีอยูไม
หมดสิ้น วัฏจักรของสารมี 2 ประเภท คือ
วัฏจักรของสารที่มบี รรยากาศ (Gaseous type) เปนแหลงสํารองและรองรับ : สารเหลานี้จะมีอยู
ในรูปของกาซ วัฏจักรแบบนี้มักไมมีการขาดแคลน และไมมีการเปลี่ยนแปลง ตัวอยางเชน
วัฏจักรน้ํา (Water cycle) , วัฏจักรไนโตรเจน (Nitrogen cycle), วัฏจักรคารบอน (Carbon cycle),
วัฏจักรออกซิเจน (Oxygen cycle)
วัฏจักรของสารที่มีพื้นดิน (Sedimentary type) เปนแหลงสํารองและรองรับ : สารเหลานี้ถูกปลอย
จากพื้นดินเขาสูวัฏจักรโดยขบวนการผุกรอน วัฏจักรแบบนี้ขาดแคลนไดงาย เนื่องจากมีการตกตะกอน
จึงมีโอกาสเวียนเขาสูอินทรียไดนอยลงทุกที ทําใหวัฏจักรไมสามารถดําเนินตอไปได เชน วัฏจักร
แคลเซียม (Calcium cycle), วัฏจักรฟอสฟอรัส (Phosphorus cycle)
โซอาหาร (food chain)
โซอาหาร คือ การกินตอกันเปนทอดๆ มีลักษณะเปนเสนตรง สิ่งมีชีวิตหนึ่งมีการกินอาหารเพียง
ชนิดเดียว ซึ่งเขียนเปนลูกศรตอกัน แบงออกเปน 3 แบบ
1.โซอาหารแบบจับกิน (Predator chain) เปนโซอาหารที่เริ่มตนจากพืชไปยังสัตวกินพืช สัตวกิน
สัตว ตามลําดับ
2 โซอาหารแบบยอยสลาย หรือแบบเศษอินทรีย (Saprophytic chain or detritus chain) เปนโซ
อาหารที่เริ่มตนจากซากอินทรียถูกสลายโดยจุลินทรีย แลวจึงถูกกินตอไปโดยสัตวที่กินเศษอินทรีย และผูลา
ตอไป ตามลําดับ
3 โซอาหารแบบปรสิต (Parasitic chain) เปนโซอาหารที่เริ่มจากผูถูกอาศัยไปยังผูอาศัยอันดับ
หนึ่ง แลวไปยังผูอาศัย ลําดับตอๆ ไป
สายใยอาหาร (Food web)
สายใยอาหาร หมายถึง การถายทอดพลังงานเคมีในรูปอาหารระหวางสิ่งมีชีวิตหลายๆ ชนิดมา
รวมกัน ทําใหเกิดการถายทอดพลังงานที่ซับซอน
การถายทอดพลังงานในระบบนิเวศ จะไหลไปในทิศทางเดียว คือ เริ่มตนจากผูผลิตไปยัง
ผูบริโภค ขณะเดียวกันก็มีการสูญเสียพลังงานออกไปในแตละลําดับไมมีการเคลื่อนกลับเปนวัฏจักร จึง
กลาวไดวา การถายทอดพลังงานในระบบนิเวศไมเปนวัฏจักร (Non - cyclic)

การพัฒนาและอนุรักษสิ่งแวดลอม
การ
พัฒนา หมายถึง การทําใหสิ่งตางๆ อยูในสภาพที่ดีขึ้น มีความเจริญกาวหนาขึ้นจากเดิม
การอนุรักษ หมายถึง การใชสิ่งตางๆ ใหเกิดประโยชนมากที่สุด นานที่สุด สูญเสีย และเกิดมลพิษ
นอยที่สุด
ประชากร หมายถึง สิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันที่อาศัยอยูในแหลงที่อยูเดียวกันในชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง
ปจจัยที่ทําใหสภาพสมดุลของสิ่งมีชีวิตเสียไป
1. เกิดจากภัยธรรมชาติ เชน แผนดินไหว ภูเขาไฟระเบิด ไฟไหม น้ําทวม การพังทลายของภูเขา
เปนตน
2. เกิดจากมนุษย การเพิ่มประชากรอยางรวดเร็วของมนุษยทําใหตองหักลางถางปาเพื่อทํา
การเกษตรและตัดไมมาใชประโยชน มีการดัดแปลงธรรมชาติ เชน สรางเขื่อน ฝาย ระบบโรงงาน
อุตสาหกรรมที่ไมถูกวิธี ซึ่งลวนทําใหสมดุลธรรมชาติเสียไป

