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ระบบนิเวศ (Ecosystem) 
ศัพทที่ควรรู 

 
 
 
 
 
 
 

ระบบนิเวศ คือ บริเวณท่ีประกอบดวยปจจัยทางชีวภาพ (ไดแก กลุมส่ิงมีชีวิต) และปจจัยทางกายภาพท่ีเอื้อตอการ

ดํารงชีวิต (ไดแก อุณหภูมิ แสงสวาง หรือสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสม) ซึ่งปจจัยเหลานี้มีความสัมพันธกัน เชน 

ความสัมพันธระหวางส่ิงมีชีวิตชนิดเดียวกัน , ความสัมพันธระหวางส่ิงมีชีวิตตางชนิดกัน หรือ ความสัมพันธระหวางส่ิงมีชีวิต

กับส่ิงไมมีชีวิต นอกจากนี้ภายในระบบนิเวศยังตองมีการถายทอดพลังงาน และมีการหมุนเวียนของสารภายในระบบนิเวศ 

ระบบนิเวศทั้งหมดบนโลก รวมเรียกวา โลกของส่ิงมีชีวิต (Biosphere) 
ดังนั้นบริเวณใดก็ตามที่จะจัดเปนระบบนิเวศตองมีองคประกอบทั้ง 5 สวนดังนี ้
1. ปจจัยทางชีวภาพ ไดแก ส่ิงมีชีวิต 

2. ปจจัยทางกายภาพ ไดแก อุณหภูมิ แสงสวาง ดิน อากาศ คาความเปนกรด-เบสฯลฯ 

3. ความสัมพันธภายในระบบนิเวศ 

4. การถายทอดพลังงาน 

5. การหมุนเวียนของสาร 
  ระบบนิเวศที่มีความคลายคลึงกันทั้งปจจัยทางกายภาพและชีวภาพ เรียกวา ไบโอม(Biomes) หรือ ชีวนิเวศ  
 

 
ภาพ การแบงเขตภูมิศาสตรตามความคลายคลึงกันของลักษณะทางชีวภาพ และกายภาพ หรือไบโอม 

 
 

ส่ิงมีชีวิต (Organism) คือ ส่ิงที่สามารถ แพรพันธุ ขยายพันธุใหลูกและหลานรุนตอๆไปได 

ประชากร (Population) คือ ส่ิงมีชีวิตชนิดเดียวกันมาอยูรวมกัน ในแหลงที่อยูอาศัยเดียวกัน 

กลุมส่ิงมีชีวิต (Community) คือ ส่ิงมีชีวิต หลายชนิดมาอยูรวม ในที่อยูอาศัยบริเวณเดียวกัน 

ปจจัยทางชีวภาพ (Biotic Factor) คือ ส่ิงมีชีวิตตาง เชน คน พืช สัตว และจุลินทรีย  

ปจจัยทางกายภาพ (Physical factor) คือ ส่ิงไมมีชีวิตตาง เชน  ดิน  น้ํา  อุณหภูมิ  ความช้ืน  แรธาตุ  ลม  อากาศ  แสง
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ประเภทของไบโอม (Biomes) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ความหลากหลายของระบบนิเวศ 
 บนโลกยอมมีระบบนิเวศที่มีขนาดแตกตางกันออกไป โดยในระบบนิเวศยอมมีส่ิงมีชีวิตเปนองคประกอบส่ิงมีชีวิตใน

ระบบนิเวศมีหลายชนิด แบงตามบทบาทหนาที่ ไดดังนี้ 
บทบาทหนาทีข่องส่ิงมีชีวิตในระบบนิเวศ 
1.  ผูผลิต (Producer) : คือส่ิงมีชีวิต ที่สามารถสรางอาหาร เองได ดวยกระบวนการสังเคราะหแสง (Photosynthesis) เชน พืช  

สาหราย  แพงตอนพืช เปนตน 

2.  ผูบริโภค (Consumer) : คือ ส่ิงมีชีวิต ที่ไมสามารถสรางอาหารเองได สวนมากคือสัตวที่กินส่ิงมีชีวิตอื่นเปนอาหาร แบงได 4 

ประเภท คือ 

1. ผูบริโภคพืช (Herbivore) คือสัตวที่กินพืชเปนอาหาร เชน    ชาง มา วัว ควาย กวาง กระตาย ปลาตะเพียน   

       2. ผูบริโภคสัตว (Carnivore) สัตวที่กินสัตวเปนอาหาร เชน สิงโต  เสือ  ไฮยีนา ฯลฯ 

      3. ผูบริโภคทั้งพืชและสัตว (Omnivore) คือ สัตวที่กินไดทั้งพืชและสัตว เชน คน สุนัข ไก เปด ลิง 

             4. ผูบริโภคซาก (Scavanger) อยูในกลุมเดียวกับผูบริโภคเนื้อเพียงแตลักษณะนิสัยในการกินแตกตาง คือสัตวที่

ดํารงชีวิต 

                 แบบน้ีจะกินเฉพาะซากสัตวที่ตายแลว ไมพบพฤติกรรมในการลาเพื่อหาเหย่ือ เชน นกแลง 

3.  ผูยอยสลาย (Decomposer) : หมายถึง ส่ิงมีชีวิตที่สรางอาหารเองไมได ไดรับอาหารจากการปลอยเอนไซม ออกมายอย

สลายซากส่ิงมีชีวิตตางๆ แลวดูดซึมเขาสูรางกาย เชน แบคทีเรีย เห็ด รา  
 ประเภทของส่ิงมีชีวิตแบงตามการไดมาซึ่งอาหาร 

1. Autotroph (ออโตโทรป) คือ ส่ิงมีชีวิตที่สรางอาหารเองไดเชน พืช แบคทีเรียบางชนิดที่สังเคราะหแสงได       

(photosynthetic bacteria )  

 

 

 

 

 

 

 

 ไบโอมบนบก  แบงเปน 

 -  ไบโอมปาดิบช้ืน 

 -  ไบโอมปาผลัดใบในเขตอบอุน 

 -  ไบโอมปาสน 

 -  ไบโอมทุงหญาเขตอบอุน 

 -  ไบโอมสะวันนา 

    -  ไบโอมทะเลทราย 

 -  ไบโอมทรุนดรา 

 ไบโอมในน้ํา  แบงเปน 

 -  ไบโอมแหลงน้ําจืด 

 -  ไบโอมแหลงน้ําเค็ม 
 

photosynthetic bacteria แบงเปน 2 ชนิด คือ 
แบคทีเรียสังเคราะหแสงสีมวง (purple  photosynthetic bacteria)  
ประโยชนของแบคทีเรียที่ไมสะสมกํามะถัน 

1. การใชแหลงอาหารเสริมของสัตว 

2. การใชในทางการแพทย 

3.การผลิตฮอรโมนพืช 

3. การใชในการบําบัดน้ําเสียและของเสีย 
แบคทีเรียสังเคราะหแสงสีเขียว (green photosynthetic bacteria) 
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2. Heterotroph (เฮทเทอโรโทรป) คือ ส่ิงมีชีวิตที่สรางอาหารเองไมไดแบงเปน 

 Holotrophic คือ ส่ิงมีชีวิตที่กินสารโมเลกุลใหญและซับซอนมีการบดใหละเอียดแลวยอยโมเลกุลใหญใหเล็ก

ลงสามารถดูดซึมเพื่อใชประโยชนได 

 Saprotrophic คือ ส่ิงมีชีวิตที่ไดรับสารอินทรียจากส่ิงมีชีวิตที่ตายแลวหรือพวกเศษสารอินทรียโดยสงEnzyme

ออกมายอยสารภายนอกแลวจึงคอยดูดซึมสารนั้นเขาไปใชในcellเชนพวก fungi 

3. Mixotroph (มิกโซโทรป) ส่ิงมีชีวิตที่เปนไดทั้ง Heterotroph และ Autotroph กินส่ิงมีชีวิตอื่นเปนอาหาร และ สังเคราะห

แสงได แก 

 

 
 

 
 

 
ประเภทของระบบนิเวศ แบงเปน  
ระบบนิเวศในน้ํา (Aquatic ecosystem) 
ระบบนิเวศน้ําจืด(Freshwater)   ระบบนิเวศน้ํานิ่ง ระบบนิเวศน้ําไหล 
ระบบนิเวศแหลงน้ํากรอย เปนบริเวณท่ีน้ําจืด และนํ้าเค็ม มาบรรจบกัน มักพบตามบริเวณปากแมน้ํา  ปากอาว  และชองแคบ 

เปนบริเวณท่ีมีความอุดมสมบูรณ มี  แรธาตุอาหารสูง มักพบสัตวน้ําที่เปนอาหารของมนุษย เชนกุง หอย  ปู ปลา และเปนแหลง

อนุบาลสัตวน้ํา (เปนที่อยูของลูกปลา ลูกกุง ฯลฯ) พืชที่พบบริเวณน้ีไดแก ตนโกงกาง ตนแสม เปนตน  
ระบบนิเวศน้ําเค็ม (Marine) แบงได 2 บริเวณใหญ คือ 

 บริเวณชายฝง 

 บริเวณทะเลเปด ซึ่งเปนบริเวณท่ีอยูหางออกจากชายฝง แบงออกเปนเขตตางๆ 3  เขต คือ 

   -   เขตที่แสงสองถึง 

   -   เขตที่มีแสงนอย 

   -   เขตที่ไมมีแสง  
ระบบนิเวศบนบก (Terrestrial ecosystem) 

ระบบนิเวศบนบกที่มีขนาดใหญ คือ ปาไม  

  ปาไมในประเทศไทย แบงได 2 กลุมใหญๆ คือ 

   ปาไมผลัดใบ (Evergreen  forest) 

   ปาผลัดใบ    (Deciduous  forest) 

 

หมอขาวหมอแกงลิง สาหรายขาวเหนียว กาบหอยแคลง หยาดนํ้าคาง 
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ความสัมพันธในระบบนิเวศ:  มีความสัมพันธ 2 ลักษณะความสัมพันธระหวางส่ิงมีชีวิต กับ ส่ิงมีชีวิต  , ความสัมพันธระหวาง

ส่ิงมีชีวิต กับ ส่ิงไมมีชีวิต 

ความสัมพันธระหวางส่ิงมีชีวิต กับ ส่ิงมีชีวิต แบงเปน 2 ลักษณะคือ ความสัมพันธระหวางส่ิงมีชีวิตชนดิเดียวกัน  

และ ความสัมพันธระหวางส่ิงมีชีวิตตางชนิดกัน  

ความสัมพันธระหวางส่ิงมีชีวิตชนิดเดียวกัน (Intraspecific Relationship) ส่ิงมีชีวิตชนิดเดียวกันมักอยูรวมกันเปน

ฝูงเพื่อเอื้อประโยชนใหกันและกัน 
 

 
ภาพ การอยูรวมกันเปนฝูงของไฮยีนา 

  
ขอดีของการอยูเปนฝูง (Beneficial Effect 
- ปองกันอันตรายใหแกสมาชิกแตละตัวชวยใหมองเห็นผูลาเหย่ือไดเร็วขึ้น  

- ชวยในการหาอาหาร 

- มีผลดานการจัดลําดับชั้นของสังคม (Social Hierarchy) 

พืชก็มีความสัมพันธกันเชนกัน อาทิเชน ตนไมชนิดเดียวกันที่อยูโดดเด่ียวเนนการแผก่ิงกานสาขา สวนตนไมที่ขึ้น

เบียดเสียดกับตนอื่น จะสูง และตานทานลมไดดี กวาตนไมที่อยูโดดเด่ียว 
ขอเสียของการอยูรวมกัน 
ถามีมากก็เกิดการแกงแยงแขงขันกัน เก่ียวกับปจจัยที่ใชในการดํารงชีวิตทําใหมีผลกระทบตออัตราการอยูรอด ได 

 

 

ปาไมผลัดใบ 
   ไดแก -  ปาดิบชื้น 

    -  ปาดิบแลง 

    -  ปาดิบเขา 

   -  ปาสนเขา 

   -  ปาชายเลน 

   -  ปาพรุ 

ปาผลัดใบ 
  ไดแก 

 -  ปาเบญจพรรณ 

 -  ปาเต็งรังหรือ ปาแดง 
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ความสัมพันธของส่ิงมีชีวิตตางชนิดกัน (Interspecific Relationship) 
แบงความสัมพันธตามการไดและเสียประโยชน ดังนี ้

1. ตางฝายตางไดประโยชน  (+ / +) 

2. ฝายหน่ึงไดประโยชนอีกฝายไมไดไมเสีย  (+ / 0) 

3. ฝายหน่ึงไดประโยชนอีกฝายเสียประโยชน  (+ / -) 

4. ตางฝายตางเสียประโยชน  (- / -) 

5. ภาวะเปนกลาง  (0 / 0) 

1.  ตางฝายตางไดประโยชน (Symbiosis) แบงความสัมพันธเปน 2 ลักษณะคือ ภาวะพึ่งพาอาศัย (Mutualism) กับ ภาวะได

ประโยชนรวมกัน (Protocooperation) 

ภาวะพ่ึงพาอาศัย (Mutualism): ส่ิงมีชีวิตที่มีความสัมพันธในลักษณะนี้ตองอยูรวมกันตลอดไป โดยไมสามารถแยก

จากกันได ถาแยกจากกันฝายใด ฝายหน่ึง หรือทั้งสองฝายจะตาย เชน 

ไลเคนส (Lichens) ไลเคนสเปนสวนผสมของส่ิงมีชีวิตสองพวกคือ รา และ สาหราย (สาหรายสีเขียว หรือ สาหรายสี

เขียวแกมน้ําเงิน) ตางตองพึ่งพาอาศัยซ่ึงกันและกนัในการดํารงชีวิต โดย ราไมสามารถสังเคราะหแสงได สาหรายสามารถ

สังเคราะหแสงได แตไมมีราก ไมมีใบ การอยูรวมกันทําใหราไดอาหารจากการสังเคราะหแสงของสาหราย และ สาหรายไดรับ

ความชุมชื้นไดคารบอนไดออกไซดจากรา 
ชนิดของไลเคน 

ครัสโทส (Crustose Lichens) มีรูปรางเปนแผนบาง เกาะติดอยูตามกอนหินหรือเปลือกไม  

โฟลิโอส (Foliose Lichens) แผนบางคลายใบไมและมีสวนท่ีดูคลายรากทําหนาที่ยึดเกาะ 

ฟรุติโคส (Fruticose Lichens) เปนพุมกอ มีเสนแตกก่ิงกานคลายพุมไมเล็ก ๆ 

ฟลาเมนโทส (Filamentose Lichens)เปนแบบเสนดาย 

 

                             
 

 

                                                      
 

ครัสโทส (Crustose Lichens) โฟลิโอส (Foliose Lichens) 

ฟรุติโคส (Fruticose Lichens) ฟลาเมนโทส (Filamentous 
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ไรโซเบียมกับปมรากถ่ัว 

• เปนภาวะท่ี แบคทีเรียกับรากของพืชตระกูลถ่ัว  โดยแบคทีเรียที่ชื่อ “ไรโซเบียม”(Rhizobium sp.) ที่อยูในปมรากของพืช

ตระกูลถ่ัว  

• จะชวยตรึงไนโตรเจนจากอากาศเปล่ียนใหเปนสารประกอบไนโตรเจนที่พืชสามารถนําไปใชประโยชนได   

• ขณะเดียวกันแบคทีเรียก็จะไดรับคารโบไฮเดรตและสารอื่นๆ จากตนถ่ัวเพื่อใชในการดํารงชีพ  ซึ่งถาไมมีแบคทีเรียตน

ถ่ัวจะมีการเจริญที่ลดลง 
การเกิดปมในรากถ่ัว  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

                         ภาพการเกิดปมในรากถั่ว 

 
คุณภาพของปมรากถ่ัว 
ปมที่ดีจะมีภายในปมเปนสีแดงเขม 

ปมที่แกจะเปล่ียนเปนสีเขียว  

ปมที่มีสีขาวซีด  หรือ เขียวออน จะไมมีประสิทธิภาพในการตรึง ไนโตรเจน 
 

ไรโซเบียมแบงไดเปน 3 กลุมคือ 
กลุมที่เจริญเรว็Rhizobium เกิดปมกับ ถ่ัวอัลฟลฟา ถ่ัวลันเตา และ    พืชตระกูลถ่ัวอื่น  

กลุมที่เจริญชา  Bradyrhizobium  เกิดปมกับ ถ่ัวเหลือง ถ่ัวพรา และ ถ่ัวในเขตรอนอื่น 

เกิดปมกับลําตนพืชตระกูลถ่ัว Azorhizobium เปนกลุมที่เกิดปมกับลําตนพืชตระกูลถ่ัว และตรึงไนโตรเจนเม่ืออยูเปนอิสระได  
 

การใชประโยชนไรโซเบียม  

• การใชเปนปุยพืชสด โดยนําไปคลุกกับพืชตระกูลถ่ัวกอนปลูกเปนปุยพืชสด  

• การเพิ่มประสิทธิภาพของไรโซเบียมโดยการปรับปรุงพันธุหรือใชรวมกับแบคทีเรียชนิดอื่น เชน แบคทีเรียที่ผลิตยา

ปฏิชีวนะเพื่อเพิ่มการยึดครองพื้นที่และการเกิดปม หรือการการถายฝากยีนจาก ไรโซเบียมไปยังพืช  

• การตัดตอยีนที่ยอยสลายสารพิษเขาสูไรโซเบียม เพื่อให      ไรโซเบียมนั้นยอยสลายสารพิษไดดวย เชน การเพิ่มยีนที่

ยอยสลาย ไตรคลอโรเอทิลีน เขาสูไรโซเบียมทําใหไรโซเบียมนั้นยอยสลายสารพิษได  
 
 

 

แบคทีเรียไปเกาะตามขนราก 

จากนั้นบริเวณขนรากเกิดการติดเช้ือ 

แบคทีเรียที่เขาไปในขนรากแบงเซลล

เพิ่มจํานวนเกิดปมบนราก 
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โปรโตซัวในลําไสปลวก 

ปลวกกับโปรโตซัว ชื่อ “ไตรโคนิมฟา” (Trichonympha) ในลําไสของปลวก   เม่ือปลวกกินไมหรือกระดาษซ่ึงมีเซลลูโลส

เปนสวนประกอบ แตปลวกไมมีเอนไซมที่จะยอยเซลลูโลส ตองอาศัยโปรโตซัวชวยยอยเซลลูโลส ถาไมมีโปรโตซัวปลวกจะไมได

รับสารอาหาร สวนโปรโตซัวก็จะไดรับอาหารจากการยอย 

 
แบคทีเรียที่อาศัยอยูใน สําไสใหญของคน  
 แบคทีเรียที่อาศัยอยูในสําไสใหญของคน แบคทีเรียไดรับอาหารและท่ีอยูอาศัยจากลําไสของคน สวนคนจะไดรับ

วิตามินบี 12 จากแบคทีเรีย  
 
ภาวะไดประโยชนรวมกัน (Protocooperation) เปนความสัมพันธแบบหนึ่งของส่ิงมีชีวิต 2 ชนิดที่ตางฝายตางไดรับประโยชน

ซึ่งกันและกันในขณะที่มาดํารงชีพรวมกัน แตส่ิงมีชีวิตทั้ง 2 ชนิดนั้นไมจําเปนตองอาศัยอยูดวยกันตลอดเวลา เชน 

แมลงกับดอกไม  โดยแมลงกินน้ําหวานจากดอกไม และแมลงชวยผสมเกสรใหกับดอกไม 

นกเอ้ียงกับควาย นกเอี้ยงไดกินแมลงตาง ๆ จากหลังควาย และควายก็ไดนกเอี้ยงชวยกําจัดแมลงที่มากอความรําคาญ  

นกออกเพกเกอร กับ แอนทีโลป  ความสัมพันธคลายนกเอี้ยงกับควาย 

นกหัวโตอียิปต  กับ จระเข  นกหัวโตอียิปต คอยกินเศษเนื้อที่ติดตามฟนของจระเข สวนจระเขไดทําความสะอาดฟน  

ปลาพยาบาล คอยทําความสะอาดใหกับปลาบางชนิดในทะเล 

กุงพยาบาล  คอยทําความสะอาดใหกับปลาบางชนิดในทะเล 

มดดํากบัเพล้ีย เพล้ียไดรับประโยชนในการที่มดดําพาไปดูดน้ําเล้ียงที่ตนไมชวยคุมครอง และมดดําก็จะไดรับน้ําหวาน  

ปูเสฉวนกับดอกไมทะเล (sea anemore)  ปูเสฉวนอาศัยดอกไมทะเลพรางตัวจากศัตรูและยังอาศัยเข็มพิษจาก

ดอกไมทะเลปองกันศัตรู สวนดอกไมทะเลก็ไดรับอาหารจากปูเสฉวนท่ีกําลังกินอาหารดวย  

ปลาบูทะเลกับกุงดีดขัน  กุงดีดขันหรือกุงตาบอด (blind shrimp)  ทั้งคูอาศัยอยูในรูที่กุงเปนผูขุดและเปนผูทําความ

สะอาดรู ปลาบูจะมาพบกุงแลวก็ขออยูรวมรูดวย ปลาบูทะเลจะคอยเตือนภัยเวลามีศัตรูมา เพราะกุงดีดขันมีสายตาที่แย

มากๆ เวลามันขึ้นมาหากินเหนือรู จึงถูกศัตรูลาไดงายๆ  กุงดีดขันจะเอาหนวดขางหนึ่งแตะตัวปลาบูไว ถาศัตรูมา ปลา

บูทะเลจะเตือนภัยโดยโบกหาง แลวทั้งคูก็จะรีบหนีลงรูดวยกัน โดยกุงดีดขันจะเปนฝายหนีลงไปกอน  พอปลอดภัยแลวพวก

มันก็จะโผลหนาออกมาจากรู และหากินใหม 

 

ฝายหนึ่งไดประโยชนอีกฝายไมไดไมเสีย ไดแก 
ภาวะอิงอาศัยหรือภาวะเกื้อกูล (commensalism)  
เปนการอยูรวมกันของส่ิงมีชีวิตโดยท่ีฝายหน่ึงไดประโยชน สวนอีกฝายหน่ึงไมไดประโยชนแตก็ไมเสียประโยชน ไดแก 

ปลาฉลามกับเหาฉลาม เหาฉลามอาศัยอยูใกลตัวปลาฉลามและกินเศษอาหารจากปลาฉลาม ซึ่งปลาฉลามจะไมได

ประโยชน แตก็ไมเสียประโยชน  

พืชอิงอาศัย (Epiphyte) กับตนไม ตนไมที่เกาะบนตนไมอื่นโดยไมทําอันตรายตนไมที่เขาไปอาศัย เรียกตนไมกลุมนี้

วา พืชอิงอาศัย (Epiphyte) เชน  พลูดาง กลวยไม ชายผาสีดา ฯลฯ 

เพรียงที่อาศัยเกาะบนผิวหนังของวาฬ เพรียงไดเคล่ือนที่ไปกับปลาวาฬไดแหลงอาหารใหมสวนปลาวาฬไมเสีย

ประโยชน 
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ฝายหนึ่งไดประโยชนอีกฝายเสียประโยชนมี 2 ลักษณะ คือ การลาเหย่ือ (predation) และ ภาวะปรสิต 

(parasitism)  

การลาเหย่ือ (predation) เปนความสัมพันธโดยมีฝายหน่ึงเปนผูลา (predator) และ อีกฝายหนึ่งเปนเหย่ือ (prey) หรือ

เปนอาหารของอีกฝาย เชน งูกับกบ  
ภาวะปรสิต (parasitism)  
หมายถึงความสัมพันธระหวางส่ิงมีชีวิต 2 ชนิด โดยชนิตหนึ่งเปนฝายไดประโยชนเรียก ผูอาศัยหรือปรสิต(Parasit) อีก

ชนิดหนึ่งเปนฝายเสียประโยชน เรียกผูถูกอาศัยหรือ โฮสต (Host) โดยทั่วไปความสัมพันธแบบนี้จะเกิดขึ้นในลักษณะที่

ส่ิงมีชีวิตที่เปนปรสิตเกาะอาศัยอยูภายนอกรางกายหรือภายในรางการของผูถูกอาศัยโดยอาศัยอาหารตาง ๆ จากผูถูก

อาศัย   ปรสิตแบงเปน 2 ชนิด คือ 

          1.ปริสิตภายใน คือปรสิตที่อาศัย และเกาะกินอยูภายในรางกายของผูถูกอาศัย เชน พยาธิตัวตืด พยาธิใบไมตับ 

รวมถึงพวกจุลินทรียที่เปนปรสิตภายใน เชน ไวรัส แบคทีเรีย โดยเฉพาะไวรัสจะมีคุณสมบัติสําคัญของการเปนส่ิงมีชีวิต คือ

สืบพันธุไดก็ตอเม่ือเปนปรสิตอยูภายในเซลลของผูถูกอาศัยเทานั้น 

         2.ปรสิตภายนอก คือปรสิตที่อาศัยและเกาะกินอยูภายนอกรางกายของผูถูกอาศัยเชนเหา หมัด ไรไกซึ่งเปนปรสิต

ของสัตว เพล้ียหอย เพล้ียออน เพล้ียแปง และเพล้ียจักจ่ัน ซึ่งดูดกินน้ําเล้ียงจากพืชจึงเปนปรสิตของพืช ตนฝอยทองเปนพืช

ปรสิต ที่มีลักษณะเปนเสนสีเหลืองคลายฝอยทองไมมีสวนสีเขียว จึงสังเคราะหแสงไมได ฝอยทองจะใชอวัยวะสําหรับดูดซึม

อาหาร แทงทะลุเขาไปในเนื้อเย่ือพืชอื่นที่เปนผูถูกอาศัย สวนกาฝากเปนพืชปรสิต ที่มีใบสีเขียวไดรับสารอาหารและน้ําจาก

พืชผูถูกอาศัยและสังเคราะหแสง 
ลักษณะทั่วไปของหารดํารงชีพแบบภาวะปรสิต 

    1. โดยปกติทั้งปรสิตและผูถูกอาศัยมักปรับตัวใหอยูรอดทั้งสองฝาย โดยปรสิตไมทําอันตรายผูถูกอาศัยใหตายอยาง

รวดเร็ว แตจะเบียดเบียนชา ๆจนผูถูกอาศัยออนแอและอาจเกิดโรคแทรกซอน ดังนั้นจึงไมเปนผลดีตอผูถูกอาศัยอยางไร 

    2. ปรสิตสวนใหญมักจะเบียดเบียนเอาสารอาหารจากผูถูกอาศัย เชน ปรสิตของสัตวจะไดอาหารจากผูถูกอาศัย 3 กรณี 

         2.1อาหารที่ผูถูกอาศัยกินกอนและหลังจากยอยแลว 

         2.2เนื้อเย้ือของผูถูกอาศัย โดยกินสวนที่อยูภายในเซลล หรือปลอยน้ํายอยออกไปยังส่ิงตาง ๆ ภายในเซลล 

        2.3สารบางชนิดที่ผูถูกอาศัยปลอยออกมา นอกจากเบียดเบียนสารอาหารแลว ปรสิตยังอาศัยรางการของผู 

               ถูกอาศัยเปนแหลงที่อยูชั่วคราวหรือถาวรก็ได 

   3.ปรสิตแตละชนิด มักจะมีความจํากับผูถูกอาศัยแตละชนิด เชน เหาคนจะไมอาศัยบนตัวของเปดไม ซึ่งเรียกลักษณะ

ความจําเพาะเชนนี้วา Parasitic - Host specificity ปรสิตบางชนิดก็ไมเลือกชนิดของผู ถูกอาศัย แตอาจชอบผูถูกอาศัยชนิด

หนึ่งมากกวาอีกชนิดหนึ่ง 

   4. โดยทั่วไป ปรสิตมักมีขนาดเล็กกวาผูถูกอาศัย 

   5.ในธรรมชาติเรามักจะเห็นผลเสียอันเกิดจากปรสิตไมเดนชัด เพราะปรสิตแตละชนิดจะทําใหผูถูกอาศัยไดรับอันตรายไม

เหมือนกัน ไมเทากัน นอกจากนี้ในระยะเวลาตางกันอาจสงผลเสียตอผูถูกอาศัยได เพราะในบางกรณีผูถูกอาศัยอาจสราง

ภูมิคุมกัน ซึ่งเปนอันตรายตอปรสิตไดเชนกัน    

6.การพัฒนาวงชีวิตของปรสิตใหสมบูรณตองพึ่งพาผูถูกอาศัยอยางมาก ถาขาดผูถูกอาศัยอาจจะทําใหการพัฒนา   วงชีวิต 

ของปรสิตไมสมบูรณ เชน พยาธตัิวตืดในคน ตองอาศัยผูถูกอาศัยอยางนอย 2 ชนิด คือ คนและวัว ถาขาดวัว วงชีวิตของ

พยาธิตัวตืดไมสามารถพัฒนาใหสมบูรณเปนตัวเต็มวัยได หรือกรณีของยุง ถาขาดเลือดของสัตวเลือดอุน มันจะไมสามารถ

พัฒนาตัวออนในไขไดคือ ไมมีการฟกไข  ใขจะฝอรีบไป 
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ตางฝายตางเสียประโยชน ไดแก ภาวะแกงแยง  (competition) 
 
ภาวะแกงแยง  (competition)ลักษณะการอยูรวมกันของส่ิงมีชีวิตชนิดเดียวกันหรือตางชนิดกัน แตมีความตองการพื้นฐาน

คลายกัน จึงเกิดการแกงแยงตางฝายจึงตางเสียประโยชน  เชน  

การแยงธาตุอาหารและแสงสวางของพืช เชนผักตบชวาในบึง บัวในสระ  การแยงเปนจาฝูงในสัตวบางชนิด เชน สิงโต เสือ     

ปลาในบอเล้ียงที่แยงอาหารกัน เชน ปลาสวายปลาดุก การแยงกันครอบครองอาณาเขต เชน ฝูงลิง เสือ สิงโต การแกงแยงเพื่อ

ผสมพันธุกับตัวเมีย เปนตน 

                
ภาวะเปนกลาง  
เปนความสัมพันธระหวางส่ิงมีชีวิตที่ไมมีผลอะไรตอกัน ตางฝายตางไมไดรับประโยชนและไมเสียประโยชน เชน ตนไมใหญ

กับไสเดือนดิน กระตายและนกฮูกที่อาศัยอยูในปา เปนตน 

 

Note 
นอกจากความสัมพันธที่กลาวมายังมีความสัมพันธอีกแบบคือ ฝายหน่ึงเสียประโยชน อีกฝายไมไดไมเสีย (0,-) ไดแก 

ภาวะอะเมนลิซึม (Amenlism 0/-) 
ภาวะท่ีฝายหน่ึงไมไดรับประโยชนหรือเสียประโยชน แตอีกฝายหน่ึงเสียประโยชน เชน ตนไมใหญบังแสงตนไมเล็ก ทําให

ตนไมเล็กไมเจริญขณะท่ีตนไมใหญไมไดรับหรือเสียประโยชนแตอยางใด 
ภาวะมีการหล่ังสารหามการเจรญิ (Antibiosis 0/-) 

เปนภาวะท่ีส่ิงมีชีวิตชนิดหนึ่งหล่ังสารออกมานอกเซลล แลวสารนั้นไปมีผลตอการ เจริญเติบโต หรือการอยูรอดของส่ิงมีชีวิต

อีกชนิดหนึ่ง เชน ราเพนิซิลเลียม (Penicillium) สรางสารเพนิซิลเลียมไมไดรับหรือเสียประโยชน สาหรายสีเขียวแกมน้ําเงิน 

(Microcystis sp.) หล่ังสารเคมีชื่อไฮดรอกซิลเอมีน (Hydroxylamine) ลงสูน้ําในบอ มีผลทําใหสัตวที่ด่ืมน้ํานั้นตาย 

 

 

 
Note2 
  ภาวะมีการยอยสลาย (Saprophytism (+/-) 
ความสัมพันธอีกแบบหนึ่งของเห็ด รา และแบคทีเรียอาศัยซากส่ิงมีชีวิตโดยการหล่ังเอนไซมออกมานอกเซลล (Exoenzyme) 

เพื่อยอยสลายซากเหลานั้น แลวจึงดูดซึมสารท่ีไดจากการยอยเขาสูเซลลในรูปของเหลว ส่ิงมีชีวิตที่ดํารงชีวิตเชนนี้เรียกวา ผู

ยอยสลาย (Decomposer) 

 

 
 
 


