
ความสมัพนัธใ์นระบบนิเวศ 



ปัจจัยและรูปแบบความสัมพนัธ์ของส่ิงมชีีวติ ต่างกนัอย่างไร 



ปัจจัยและรูปแบบความสัมพนัธ์ของส่ิงมชีีวติ ต่างกนัอย่างไร 



ปัจจัยและรูปแบบความสัมพนัธ์ของส่ิงมชีีวติ ต่างกนัอย่างไร 



ความสมัพนัธใ์นระบบนเิวศ 

• แบ่งเป็น 

- ความสมัพนัธร์ะหว่างส่ิงมีชีวิต กบั ปัจจยัทางกายภาพ 

- ความสมัพนัธข์องส่ิงมีชีวิต กบัปัจจยัทางชีวภาพ 



ความสมัพนัธร์ะหว่างสิ่งมชีวิีตกบัปัจจยัทางกายภาพ 

อะไร คือ ปัจจยัทางกายภาพ ??? 

 คือสิ่งตา่งๆ ที่ไมม่ชีวิีต เชน่ อากาศ  อณุหภมู ิ ความชืน้  ค่าความ

เป็นกรด-เบส  ฯลฯ 



นักเรียนลองพจิารณาปัจจัยทางกายภาพต่อไปนีว่้ามีผลต่อการ
ด ารงชีวติของส่ิงมีชีวติอย่างไร 

• อณุหภมู ิ

• แสง 

• ความชืน้ 

• แกส๊ 

• ดนิ 

• แร่ธาต ุ

• เสียง 

• ความเป็กรด-เบส 



ตวัอย่าง : ความสมัพนัธข์องสิ่งมีชวิีตกบัอณุหภมู ิ

• มผีลตอ่สิ่งมชีวิีตดงันี ้

 -   มผีลตอ่การควบคมุการเจริญเตบิโตการสืบพนัธุก์ารแพร่กระจายพนัธุ ์

   -   การปรบัตวัดา้นโครงสรา้ง 

   -   การปรบัตวัดา้นพฤตกิรรม  

data/อุณหภูมิกับการแพร่พันธ์.ppt
data/อุณหภูมิกับโครงร่าง.ppt
data/อุณหภูมิกับการปรับพฤติกรรม.ppt


 

ความสมัพนัธข์องส่ิงมีชีวิต กบัปัจจยัทางชีวภาพ 

 
    ให้นกัเรียนพิจารณา ส านวนไทยตอ่ไปนีว้า่สิง่มีชีวิตเหลา่นีมี้
ความสมัพนัธ์แบบใดความสมัพนัธ์ดงักลา่วก่อให้เกิดผลดีผลเสียตอ่
สิง่มีชีวิตเหลา่นัน้อยา่งไร 

- นกเอีย้งเลีย้งควายเฒา่ 

- แมงกะซอนตกน า้ปลาตอด 

- มองเห็นผึง้วนเวียนเฝ้าเปลี่ยน เชยชมเกสรดอกไม้ 

 

data/นกเอี้ยงเลี้ยงควายเฒ่า.ppt
data/แมงกะซอนตกน้ำปลาตอด.ppt
data/มองเห็นผึ้งวนเวียนเฝ้าเปลี่ยน เชยชมเกสร.ppt


 

ความสมัพนัธข์องส่ิงมีชีวิต กบัปัจจยัทางชีวภาพ 

 
รูปแบบความสัมพันธ์ สัญลักษณ์ ตัวอย่างสิ่งมีชีวติ 

1. ภาวะพึง่พากนั (mutualism) 

2. การได้ประโยชน์ร่วมกนั 
(protocooperation) 

3. ภาวะอิงอาศยั (commensalism) 

4. การลา่เหย่ือ (predation) 

5. ภาวะปรสติ (parasitism) 

6. ภาวะแก่งแย่งแข่งขนั 
(competition) 



นักเรียนลองพจิารณาดูว่าความสัมพนัธ์ของส่ิงมีชีวติ
กบัส่ิงมีชีวติในโลกจะแบ่งได้กีล่กัษณะ 

โดยปกตคิวามสัมพนัธ์ของส่ิงมชีีวติด้วยกนัมีหลากหลายรูปแบบ  
โดยนิยมใช้สัญลกัษณ์แทนความสัมพนัธ์แบบต่าง ๆ เพือ่ให้เข้าใจ 
ได้ง่าย โดย 
+  แทน   การได้ประโยชน์ 
-  แทน   การเสียประโยชน์ 
0 แทน แทนการไม่ได้ ไม่เสียประโยชน์ 



ความสมัพนัธร์ะหว่างสิ่งมีชีวิตกบัปัจจยัทางชีวภาพ 

• พบว่าสามารถแบ่งความสมัพนัธ ์ได ้4 ลกัษณะ คือ 

 1. ความสมัพนัธท์ี่ไดป้ระโยชนท์ัง้สองฝ่าย สญัลกัษณแ์ทนดว้ย (+,+) เรียกว่า 
Symbiosis ม ีภาวะพึ่งพา การไดป้ระโยชนร์่วมกนั และภาวะอิงอาศัย  

   2. ความสมัพนัธท์ี่ฝ่ายหนึง่ไดป้ระโยชนอี์กฝ่ายเสียประโยชน ์(+,-) 

       เรียกว่า antagonism ม ีการลา่เหยื่อ ปรสิต   

   3. ความสมัพนัธท์ี่ตา่งฝ่ายตา่งเสียประโยชน ์(-,-) 

   competition ม ีภาวะแก่งแย่งแขง่ขนั 

 4. ความสมัพนัธแ์บบฝ่ายหนึง่ไดป้ระโยชน ์อีกฝ่ายไมไ่ดเ้สียประโยชนใ์ด (+,0) 
มี ภาวะมกีารย่อยสลาย  

  



ความสัมพนัธ์ทีไ่ด้ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย  
สัญลกัษณ์แทนด้วย (+,+) 

แบ่งเป็น 2 ชนิดคือ 

1. ภาวะพึ่งพาอาศัย (Mutualism) 

2. ภาวะได้ประโยชน์ร่วมกัน (Protocooperation) 

 



ภาวะพึ่งพาอาศยั (Mutualism) 

• เป็นภาวะที่ตา่งฝ่ายตา่งไดป้ระโยชน ์โดยสองฝ่ายตอ้ง

อยู่ร่วมกนัชัว่คราวหรือตอ้งอยูร่่วมกนัตลอดไป โดย

ไมส่ามารถแยกจากกนัได ้ถา้แยกจากกนัฝ่ายใด   ฝ่าย

หนึง่ หรือทัง้สองฝ่ายจะตาย เชน่ 



สา่หรา่ยสีเขียว กบั รา 

 



สา่หรา่ยสีเขียว กบั รา (lichen) 

ไลเคน (lichen) เป็นส่ิงมีชีวิต 2 ชนิด ซ่ึงไดแ้ก่ เห็ดราและ
สาหร่าย โดยมีการอยูร่่วมกนัแบบพ่ึงพาอาศยักนั เห็ดราจะได้
ความช้ืนและก๊าซออกซิเจนจากสาหร่าย และสาหร่ายกจ็ะได้
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซดเ์พื่อใชใ้นการสังเคราะห์ดว้ยแสง
จากเห็ดรา นอกจากน้ีไลเคนยงัสามารถใชเ้ป็นดชันีวดัมลพิษ
ทางอากาศได ้
ไลเคนมีรูปแบบท่ีส าคญั 3 แบบ 

1. ครัสโตส (crustose) ลกัษณะเป็นกลุ่มเลก็ๆ หรือ
แผน่แขง็ติดอยูบ่นตน้ไม ้ 
2. โฟลโิอส (foliose) ลกัษณะคลา้ยใบไม ้ 
3. ฟรูทิโคส (fruticose) ลกัษณะเป็นเส้นหรือแตกก่ิง
กา้น  
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B9%87%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%8B%E0%B8%94%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A9


สา่หรา่ยสีเขียว กบั รา (lichen) 



ไรโซเบียมกบัปมรากถัว่ 

ไรโซเบยีมแบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม คอื  
Rhizobium เป็นกลุ่มทีเ่จริญเร็ว เกดิปมกบัถั่ว
อลัฟัลฟา ถั่วลนัเตา และพชืตระกูลถั่วอืน่ 
Bradyrhizobium เป็นกลุ่มทีเ่จริญช้า เกดิปมกบั
ถั่วเหลอืง ถั่วพร้า และถั่วในเขตร้อนอืน่ เป็นประชากร
กลุ่มใหญ่ของไรโซเบยีมในประเทศไทย ประมาณ 99%  
Azorhizobiumเป็นกลุ่มทีเ่กดิปมกบัล าต้นพชื
ตระกูลถั่ว และตรึงไนโตรเจนเมือ่อยู่เป็นอสิระได้ 

อาณาจักร: แบคทีเรีย 

ไฟลัม: Proteobacteria 

ชัน้: Alpha 
Proteobacteria 

อันดับ: Rhizobiales 

วงศ์: Rhizobiaceae 

สกุล: Rhizobium 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%9F%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%9F%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%9F%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%9F%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Bradyrhizobium&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Azorhizobium&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Proteobacteria&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Rhizobiales&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Rhizobiaceae&action=edit&redlink=1


ไรโซเบียมกบัปมรากถัว่ 

ไรโซเบียม (Rhizobium) เป็นจีนัสของแบคทเีรียทีอ่ยู่ในปมรากของพชื
ตระกลูถ่ัว มีรูปร่างไม่แน่นอน เปลีย่นแปลงตลอดวงชีวติ แหล่งพลงังานของ
ไรโซเบียมได้แก่ มอลโตส ซูโครส กลูโคสและแมนนิทอลแต่ไม่สามารถใช้
เซลลูโลส แป้งและเพกตินเป็นแหล่งพลงังานได้ [1] เมื่อมีคาร์บอนมากเกนิไป 
ไรโซเบียมจะสะสมอาหารในรูป poly-3-hydroxybutyrate 

(PHB) เพือ่น าไปใช้ในช่วงมืด ภาวะอดอยากหรือสภาวะที่ปมรากเร่ิมชรา 
ใช้ออกซิเจนเป็นตัวรับอเิลก็ตรอน ถ้าอยู่ในปมรากจะได้ไนโตรเจนจาก
อากาศ ถ้าอยู่ในอาหารเลีย้งเช้ือต้องเติมไนโตรเจนลงในอาหารด้วย แบ่งตาม
การเจริญในอาหารเลีย้งเช้ือเป็น 2 กลุ่มคอื พวกเจริญเร็ว เกดิโคโลนีภายใน 3-
5 วนั กบัพวกเจริญช้า เกดิโคโลนีภายใน 5-10 วนั 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B8%8A%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%96%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B8%8A%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%96%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B8%AA&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8B%E0%B8%B9%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%A5&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Poly-3-hydroxybutyrate&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Poly-3-hydroxybutyrate&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Poly-3-hydroxybutyrate&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Poly-3-hydroxybutyrate&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Poly-3-hydroxybutyrate&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%99


• แบคทีเรีย Rhizobium กบัรากพืช
ตระกลูถัว่ 

แบคทีเรีย จบัแกส๊ไนโตรเจนจากอากาศ เปลี่ยนใหเ้ป็น

สารประกอบไนโตรเจนที่พืชใชป้ระโยชนไ์ด ้แบคทีเรีย

ไดส้ารอาหารจากพืช 



แบคทีเรีย E. coli ในล าไสใ้หญ่คน 

แบคทีเรียไดอ้าหารและที่อยู่ มนษุยไ์ดจ้าการย่อย

สลายกาอาหาร และสงัเคราะหวิ์ตามนิ K และ B12 



ภาวะไดป้ระโยชนร์ว่มกนั 

protocooperation (+ , +)   

• เป็นความสมัพนัธท์ี่สิ่งมชีวิีตสองชนดิอยู่รวมกนั โดยไดป้ระโยชน ์

    ทัง้สองฝ่ายแตแ่ยกกนัอยู่ได ้เชน่ 



ดอกไม ้กบั แมลง 

• โดยแมลงกนิน า้หวานจากดอกไม ้และแมลงชว่ยผสมเกสรใหก้บั

ดอกไม ้



ควาย กบั นกเอีย้ง 

• นกได้อาหารพวกเหบ็หรือเหลือบ ส่วนควยสังเกตอันตรายจากนก 
 
 
 
 
 
 
เม่ือมีศัตรูมาใกล้นกจะบนิหนี 



• มดด าพาเพลีย้ไปวางไว้ตามยอดอ่อนของต้นไม้ เพลีย้ดดูน า้เลีย้ง
จากต้นไม้ มดด าดดูน า้เลีย้งจากก้นเพลีย้มาเป็นอาหารอีกทหีน่ึง 

มดด า กบั เพลีย้  



ปูเสฉวนกบัดอกไมท้ะเล(sea anemone) 

ปลาการ์ตูนกบัดอกไมท้ะเล  
(ซีแอนนีโมนี) 

ดอกไม้ทะเลซ่ึงเกาะอยู่บนปูเสฉวนช่วยป้องกนัภัย
และพรางตวัให้ปูเสฉวน  ส่วนปูเสฉวนช่วยให้
ดอกไม้ทะเลเคลือ่นที่หาแหล่งอาหารใหม่ๆได้  

ปลาการ์ตูนจะอาศัยดอกไม้ทะเลเป็นที่
หลบภัย หาอาหารและสืบพนัธ์ุ ส่วน
ดอกไม้ทะเลจะจบัเหยือ่เป็นอาหาร 
จากทีป่ลาการ์ตูนล่อเหยือ่เข้ามา เพราะ
ดอกไม้ทะเลมหีนวดจ านวนมา ปลาย
หนวดจะมเีข็มพษิ เรียก Nematocyst 



ภาวะอิงอาศัย (Commensalism) (+ , 0) 

• เป็นภาวะที่ตา่งฝ่ายตา่งไดป้ระโยชน ์โดยสองฝ่ายตอ้ง

อยู่ร่วมกนัชัว่คราวหรือตอ้งอยูร่่วมกนัตลอดไป โดย

ไมส่ามารถแยกจากกนัได ้ถา้แยกจากกนัฝ่ายใด   ฝ่าย

หนึง่ หรือทัง้สองฝ่ายจะตาย เชน่  

ฉลามกบัเหาฉลาม เหาฉลามมอีวยัวะส าหรบัยึดเกาะ 

(Sucker) กบัฉลาม ไมก่อ่อนัตรายกบัฉลาม 



ภาวะอิงอาศัย (Commensalism) (+ , 0) 



ภาวะลา่เหยื่อ (predation) (+ , -)  

• เป็นความสมัพนัธข์องสิ่งมีชวิีต 2 ชนดิ ฝ่ายหนึง่เป็น 
ผูล้า่ (predator) กินหรือลา่อีกฝ่ายหนึง่ เหย่ือ 
(prey) เชน่ แมวกินหน ูงกูินกบ กบกินแมลง 



ภาวะปรสติ (parasitism) (+ , -) 

• เป็นภาวะเป็นการของสิ่งมชีวิีต 2 ชนดิโดยฝ่ายหนึง่ได ้
ประโยชน ์เรียกว่า ปรสิต (parasite) ฝ่ายหนึง่เสีย
ประโยชน ์เรียกว่า ผูถ้กูอาศัย (host) อยู่ร่วมกนั 
เชน่ กาฝาก พยาธิ มทีัง้ปรสิตภายนอก 

(ectoparasite) เชน่ เหา เห็บ หมดั ไร และปรสิต
ภายใน (endoparasite) เชน่ พยาธิปากขอ พยาธิ
ตวัตดื พยาธิใบไม ้



ภาวะปรสติ (parasitism) (+ , -) 

กาฝาก พยาธิ 







ภาวะแกง่แย่งแขง่ขนั (competition) (- , -) 

• เป็นภาวะสิ่งมชีวิีตตา่งฝ่ายตา่งแกง่แย่ง ท าใหเ้สีย

ประโยชนท์ัง้ 2 ฝ่าย ซ่ึงการแกง่แย่งระหว่างสิ่งมชีวิีต
ชนดิเดยีวกนั หรือตา่งชนดิกนั เชน่ ตน้ไมแ้ละสตัวแ์ย่ง

ออกซิเจนในเวลากลางคืน 



ภาวะแกง่แย่งแขง่ขนั (competition) (- , -) 



ภาวะหลัง่สารยบัยัง้การเจริญ (Antibiosis) (0 , -) 

• หมายถงึ การอยูร่่วมกนัของสิ่งมีชีวิตท่ีฝ่ายใดฝ่ายหนึง่
หลัง่สารมายบัยัง้การเจริญของแบคทีเรียสาหร่ายสีเขียว
แกมน า้เงิน บางชนิดหลัง่สารพิษ เรียกวา่ 
hydroxylamine ท าให้สตัว์น า้ในบริเวณนัน้ได้รับ
อนัตราย 


