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   äºâÍÁº¹º¡ (terrestrial biomes)

A1  äºâÍÁ»†Ò´Ôºª×é¹ (tropical rain forest biome)

    ºÃÔàÇ³·Õè¾º
     บริเวณใกล้เส้นศูนย์สูตรระหว่ำงละติจูดที่ 20 องศำ      
     เหนือและใต้ → บริเวณใกล้แม่น�้ำขนำดใหญ่หรือ   
     ทะเลของทวีปอเมริกำกลำง/ อเมริกำใต้/ แอฟริกำ/  
     เอเชียใต้/ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
     ในไทยพบเฉพำะทำงภำคใต้ต้ังแต่คอคอดกระ จ.ระนอง
     ลงไปจนสุดแหลมมลำย ูและภำคตะวันออก    
     พบที่ จ.ตรำดและจันทบุรีเท่ำนั้น 
     : ป่ำฮำลำ-บำลำ จ.นรำธิวำส/ 
     อุทยำนแห่งชำติเขำสก จ.สุรำษ®ร์ธำนี 

อุณหภูมิเขตร้อน (25-29ðC)

ปริมำณน�้ำฝนเฉลี่ย 200-400 เซนติเมตร/ปี

     บริเวณใกล้เส้นศูนย์สูตรระหว่ำงละติจูดที่ 20 องศำ      
 บริเวณใกล้แม่น�้ำขนำดใหญ่หรือ   

     ทะเลของทวีปอเมริกำกลำง/ อเมริกำใต้/ แอฟริกำ/  

     ในไทยพบเฉพำะทำงภำคใต้ต้ังแต่คอคอดกระ จ.ระนอง

»†Ò´Ôºª×é¹ (tropical rain forest)
     ลักษณะเด่น
          ป่ำไม่ผลัดใบ = อุดมสมบูรณ์ เขียวครึ้มตลอดปี 
          พืชมีควำมสูงแตกต่ำงกัน เรือนยอดแผ่กว้ำงปรำกฏเป็นชั้นๆ 
          ด้ำนล่ำงเป็นไม้เล็กๆ เจริญหนำแน่น
          มีควำมสำมำรถในกำรผลิตมวลชีวภำพมำกเป็นอันดับที่ 2 (มวลสุทธิ)
          มีประสิทธิภำพในกำรผลิตมำกเป็นอันดับที่ 2 (มวล/พื้นที่) 
          มีควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพมำกที่สุด
     สัตว์ป่ำที่พบ : เก้งหม้อ ชะนมีือด�ำ วัวแดง ช้ำงป่ำ หมีหมำ  
     นกเงือกหัวแรด นกแต้วแล้วท้องด�ำ
     ¾ÃÃ³äÁŒ·Õè¾º
          ไม้ยืนต้นชั้นบน : ยำง ตะเคียน สะยำ 
          ไม้ชั้นกลำง : ตีนเป็ดแดง จิกเขำ ปำล์ม
          ไม้ชั้นล่ำง : ไม้พุ่ม ไผ่ หวำย เถำวัลย์
          พืชอิงอำศัย : กล้วยไม้ เฟิน เห็ดป่ำ มอส ไลเคน

A
   องค์ประกอบทำงกำยภำพ ลอง

สแกน
ดูสิจ๊ะ
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A2  ไบโอมป่ำดบิแล้ง (dry evergreen forest biome/ tropical dry forest biome)

    ºÃÔàÇ³·Õè¾º
     บริเวณเส้นละติจูดที่ 10 ถึง 30 องศำเหนือและใต้     
     → ส่วนตอนในของทวีปอเมริกำกลำง/ อเมริกำใต้/   
     แอฟริกำ/ เอเชียใต้และตะวันออกเฉียงใต้
     ในไทยพบตอนบนของเทือกเขำตะนำวศรีจำก
     จ.ชมุพร ขึ้นมำจนกระทั่งถึงแนวเทือกเขำ 
     ถนนธงชัยในภำคเหนือ และเทือกเขำดงพญำเย็น 
     ต่อไปจนถึง จ.ระยอง 
     : อุทยำนแห่งชำติเขำใหญ่ จ.นครรำชสีมำ

อุณหภูมิเขตร้อน (25-29ðC) 

ปริมำณน�้ำฝนเฉลี่ย 150-200 เซนติเมตร/ปี

ป่ำดิบแล้ง (dry evergreen forest/ tropical dry forest)
     ลักษณะเด่น
          ป่ำไม่ผลัดใบ ป่ำโปร่ง
          มีช่วงแห้งแล้งชัดเจนอย่ำงน้อย 3-4 เดือน   
          ควำมสูง ≈ 100-800 เมตร จำกระดับน�้ำทะเล

     สัตว์ป่ำที่พบ : ชะนมีงกุ® ช้ำงป่ำ วัวแดง เนื้อทรำย 
     เสือโคร่ง หมีควำย เต่ำบก ไก่ฟ‡ำพญำลอ 
 
     ¾ÃÃ³äÁŒ·Õè¾º
          ไม้เรือนยอดชั้นบน : ยำงแดง มะค่ำโมง 
          ตะแบก ตะเคียนหิน กระบำก
          ไม้ชั้นรอง : พลอง กระเบำกลัก กัดลิ้น

A3  ไบโอมป่ำผลัดใบเขตอบอุ่น (temperate deciduous forest biome) 

    ºÃÔàÇ³·Õè¾º
     บริเวณเส้นละติจูดที่ 30 ถึง 60 องศำเหนือและใต้       
     → ทวีปอเมริกำเหนือ/ ยุโรป/ เอเชียตะวันออก
     ในไทยพบในบริเวณที่สูงของทุกภำค ยกเว้นภำคใต้
     : ทุ่งแสลงหลวง จ.พิษณุโลก

มีช่วงอุณหภูมิที่กว้ำง มี 4 Äดูชัดเจน หนำวเย็นในÄดูหนำว
(0ðC) ส่วนÄดูร้อนอุณหภูมิค่อนข้ำงสูง (30ðC)

ปริมำณน�้ำฝนเฉลี่ย 100-200 เซนติเมตร/ปี 

ป่ำเบญจพรรณ (mixed deciduous forest) 
     ลักษณะเด่น
          ป่ำผลัดใบ
          ป่ำโปร่ง ต้นไม้ขนำดใหญ่และขนำดกลำง 
          ต้นไม้ใหญ่ ใบจะกว้ำง
          ดินร่วนปนทรำย ผิวดินมีซำกอินทรียวัตถุอยู่มำก ท�ำให้ไม้พุ่ม 
          และพืชล้มลุกเจริญดี มีพืชชั้นต�่ำขึ้นอยู่มำกมำย 
     สัตว์ป่ำที่พบ : นกยูง ควำยป่ำ กวำงป่ำ กระต่ำยป่ำ
     ¾ÃÃ³äÁŒ·Õè¾º
          พรรณไม้หลัก 5 ชนดิ : สัก มะค่ำโมง แดง ประดู่ ชิงชัน 
          พรรณไม้รอง : สะเดำ ตะแบก รกฟ‡ำ พÄกษ์ ยมหิน มะเกลือ 
          ซ้อ งิ้วป่ำ มะกอก สมอไทย หญ้ำ กก ไผ่ชนดิต่ำงๆ

ลอง
สแกน
ดูสิจ๊ะ
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          ตะแบก ตะเคียนหิน กระบำก
          ไม้ชั้นรอง : พลอง กระเบำกลัก กัดลิ้น

A3  ไบโอมป่ำผลัดใบเขตอบอุ่น (temperate deciduous forest biome) 

    ºÃÔàÇ³·Õè¾º
     บริเวณเส้นละติจูดที่ 30 ถึง 60 องศำเหนือและใต้       
     → ทวีปอเมริกำเหนือ/ ยุโรป/ เอเชียตะวันออก
     ในไทยพบในบริเวณที่สูงของทุกภำค ยกเว้นภำคใต้
     : ทุ่งแสลงหลวง จ.พิษณุโลก

มีช่วงอุณหภูมิที่กว้ำง มี 4 Äดูชัดเจน หนำวเย็นในÄดูหนำว
(0ðC) ส่วนÄดูร้อนอุณหภูมิค่อนข้ำงสูง (30ðC)

ปริมำณน�้ำฝนเฉลี่ย 100-200 เซนติเมตร/ปี 

ป่ำเบญจพรรณ (mixed deciduous forest) 
     ลักษณะเด่น
          ป่ำผลัดใบ
          ป่ำโปร่ง ต้นไม้ขนำดใหญ่และขนำดกลำง 
          ต้นไม้ใหญ่ ใบจะกว้ำง
          ดินร่วนปนทรำย ผิวดินมีซำกอินทรียวัตถุอยู่มำก ท�ำให้ไม้พุ่ม 
          และพืชล้มลุกเจริญดี มีพืชชั้นต�่ำขึ้นอยู่มำกมำย 
     สัตว์ป่ำที่พบ : นกยูง ควำยป่ำ กวำงป่ำ กระต่ำยป่ำ
     ¾ÃÃ³äÁŒ·Õè¾º
          พรรณไม้หลัก 5 ชนดิ : สัก มะค่ำโมง แดง ประดู่ ชิงชัน 
          พรรณไม้รอง : สะเดำ ตะแบก รกฟ‡ำ พÄกษ์ ยมหิน มะเกลือ 
          ซ้อ งิ้วป่ำ มะกอก สมอไทย หญ้ำ กก ไผ่ชนดิต่ำงๆ

ลอง
สแกน
ดูสิจ๊ะ
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A2  ไบโอมป่ำดบิแล้ง (dry evergreen forest biome/ tropical dry forest biome)

    ºÃÔàÇ³·Õè¾º
     บริเวณเส้นละติจูดที่ 10 ถึง 30 องศำเหนือและใต้     
     → ส่วนตอนในของทวีปอเมริกำกลำง/ อเมริกำใต้/   
     แอฟริกำ/ เอเชียใต้และตะวันออกเฉียงใต้
     ในไทยพบตอนบนของเทือกเขำตะนำวศรีจำก
     จ.ชมุพร ขึ้นมำจนกระทั่งถึงแนวเทือกเขำ 
     ถนนธงชัยในภำคเหนือ และเทือกเขำดงพญำเย็น 
     ต่อไปจนถึง จ.ระยอง 
     : อุทยำนแห่งชำติเขำใหญ่ จ.นครรำชสีมำ

อุณหภูมิเขตร้อน (25-29ðC) 

ปริมำณน�้ำฝนเฉลี่ย 150-200 เซนติเมตร/ปี

ป่ำดิบแล้ง (dry evergreen forest/ tropical dry forest)
     ลักษณะเด่น
          ป่ำไม่ผลัดใบ ป่ำโปร่ง
          มีช่วงแห้งแล้งชัดเจนอย่ำงน้อย 3-4 เดือน   
          ควำมสูง ≈ 100-800 เมตร จำกระดับน�้ำทะเล

     สัตว์ป่ำที่พบ : ชะนมีงกุ® ช้ำงป่ำ วัวแดง เนื้อทรำย 
     เสือโคร่ง หมีควำย เต่ำบก ไก่ฟ‡ำพญำลอ 
 
     ¾ÃÃ³äÁŒ·Õè¾º
          ไม้เรือนยอดชั้นบน : ยำงแดง มะค่ำโมง 
          ตะแบก ตะเคียนหิน กระบำก
          ไม้ชั้นรอง : พลอง กระเบำกลัก กัดลิ้น

A3  ไบโอมป่ำผลัดใบเขตอบอุ่น (temperate deciduous forest biome) 

    ºÃÔàÇ³·Õè¾º
     บริเวณเส้นละติจูดที่ 30 ถึง 60 องศำเหนือและใต้       
     → ทวีปอเมริกำเหนือ/ ยุโรป/ เอเชียตะวันออก
     ในไทยพบในบริเวณที่สูงของทุกภำค ยกเว้นภำคใต้
     : ทุ่งแสลงหลวง จ.พิษณุโลก

มีช่วงอุณหภูมิที่กว้ำง มี 4 Äดูชัดเจน หนำวเย็นในÄดูหนำว
(0ðC) ส่วนÄดูร้อนอุณหภูมิค่อนข้ำงสูง (30ðC)

ปริมำณน�้ำฝนเฉลี่ย 100-200 เซนติเมตร/ปี 

ป่ำเบญจพรรณ (mixed deciduous forest) 
     ลักษณะเด่น
          ป่ำผลัดใบ
          ป่ำโปร่ง ต้นไม้ขนำดใหญ่และขนำดกลำง 
          ต้นไม้ใหญ่ ใบจะกว้ำง
          ดินร่วนปนทรำย ผิวดินมีซำกอินทรียวัตถุอยู่มำก ท�ำให้ไม้พุ่ม 
          และพืชล้มลุกเจริญดี มีพืชชั้นต�่ำขึ้นอยู่มำกมำย 
     สัตว์ป่ำที่พบ : นกยูง ควำยป่ำ กวำงป่ำ กระต่ำยป่ำ
     ¾ÃÃ³äÁŒ·Õè¾º
          พรรณไม้หลัก 5 ชนดิ : สัก มะค่ำโมง แดง ประดู่ ชิงชัน 
          พรรณไม้รอง : สะเดำ ตะแบก รกฟ‡ำ พÄกษ์ ยมหิน มะเกลือ 
          ซ้อ งิ้วป่ำ มะกอก สมอไทย หญ้ำ กก ไผ่ชนดิต่ำงๆ

ลอง
สแกน
ดูสิจ๊ะ
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    A4  ไบโอมป่ำสน (coniferous forest biome)/ ไบโอมป่ำไทกำ (taiga biome)/ 
äºâÍÁ»†ÒºÍàÃÕÂÅ (boreal biome) 

    ºÃÔàÇ³·Õè¾º 
     บริเวณเส้นละติจูดที่ 45 ถึง 67 องศำเหนือ      
     → ทำงตอนใต้ของแคนำดำ/
     ทำงตอนเหนือของทวีปอเมริกำเหนือ/ 
     ทวีปเอเชีย/ ทวีปยุโรป 
     ในไทยพบตำมภูเขำสูงในภำคเหนือ ภำคกลำง 
     ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 
     : ภูกระดึง จ.เลย/ ภูสอยดำว จ.อุตรดิตถ์ 

อุณหภูมิ -5 - 10ðC มีÄดูหนำวค่อนข้ำงยำวนำน 
ส่วนÄดูร้อนสั้น

ปริมำณน�้ำฝนเฉลี่ย 40-100 เซนติเมตร/ปี

ป่ำสนเขำ (coniferous forest/ pine forest)
     ลักษณะเด่น
          ป่ำไม่ผลัดใบ
          ป่ำในพื้นที่ภูเขำสูง ดินขำดควำมอุดมสมบูรณ์/ เป็นกรด/ ขำดแร่ธำตุ
          ต้นไม้มี ใบเรียวเล็ก → แก้ปัญหำโดยมี mycorrhiza            
          ดูดซึมฟอสเฟต
          มีประสิทธิภำพในกำรผลิตมำกเป็นอันดับที่ 3 (มวล/พื้นที่) 

     สัตว์ป่ำที่พบ : แมวป่ำ หมำป่ำ ชะมด เม่น อีเห็น 
     สัตว์กินเมล็ดของพวกสน (กระรอก นก)

     พรรณไม้ที่พบ : สนสองใบ สนสำมใบ ไพน์ เฟอ สพรซู เฮมลอค

ลอง
สแกน
ดูสิจ๊ะ

A5  ไบโอมสะวันนำ (savanna biome)  

    ºÃÔàÇ³·Õè¾º
     บริเวณเส้นละติจูดที่ 15 ถึง 30 องศำเหนือและใต้ 
     → เขตพื้นที่แห้งแล้งตอนในของทวีปแอฟริกำ/    
     อเมริกำใต้/ ออสเตรเลีย/ ตะวันออกเฉยีงใต้ของเอเชยี 
     ในไทยพบทุกภำค ยกเว้นภำคใต้และภำคตะวันออก   
     แถบ จ.จันทบุรีและตรำด
     : ป่ำทุ่งใหญ่นเรศวร จ.ตำก 

อุณหภูมิ 24-29ðC ในช่วงÄดูแล้งที่ยำวนำน
มักมีไฟป่ำเกิดขึ้นบ่อย

ปริมำณน�้ำฝนเฉลี่ย 30-50 เซนติเมตร/ปี 

ป่ำทุ่งหญ้ำ (savanna forest) 
     ลักษณะเด่น
          ป่ำผลัดใบ
          ป่ำโปร่งสลับทุ่งหญ้ำ ไม้พุ่มและไม้ยืนต้น         
          กระจัดกระจำย
          เกิดขึ้นหลังจำกป่ำธรรมชำติถูกท�ำลำยไปหมด 
          ดินมีสภำพเสื่อมโทรม
     สัตว์ป่ำที่พบ : เก้ง กวำง กระทิง เนื้อทรำย อ้น ตุ่น     
     ม้ำลำย แรด สิงโต หมำป่ำ  
     พรรณไม้ที่พบ : หญ้ำคำ หญ้ำชันอำกำศ สำบเสือ     
     กระโดน กระถินป่ำ สีเสียด ประดู่

ป่ำเต็งรัง/ ป่ำแพะ/ ป่ำแดง/ ป่ำโคก 
(deciduous dipterocarp forest) 
     ลักษณะเด่น
          ป่ำผลัดใบ
          ป่ำโปร่ง ต้นไม้ขนำดเล็กและขนำดกลำง 
          ดินมักเป็นดินทรำยและดินลูกรัง ซึ่งจะมี
          สีค่อนข้ำงแดง
     สัตว์ป่ำที่พบ : วัวแดง กวำงป่ำ เก้ง กระทิง 
     กระต่ำยป่ำ ช้ำงป่ำ เสือดำว
     พรรณไม้ที่พบ : เต็ง รัง เหียง พลวง กรำด แสลงใจ     
     พะยอม สะเดำ ไผ่เพ็ก ประดู่แดง มะขำมป‡อม 

ลอง
สแกน
ดูสิจ๊ะ
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    A4  ไบโอมป่ำสน (coniferous forest biome)/ ไบโอมป่ำไทกำ (taiga biome)/ 
äºâÍÁ»†ÒºÍàÃÕÂÅ (boreal biome) 

    ºÃÔàÇ³·Õè¾º 
     บริเวณเส้นละติจูดที่ 45 ถึง 67 องศำเหนือ      
     → ทำงตอนใต้ของแคนำดำ/
     ทำงตอนเหนือของทวีปอเมริกำเหนือ/ 
     ทวีปเอเชีย/ ทวีปยุโรป 
     ในไทยพบตำมภูเขำสูงในภำคเหนือ ภำคกลำง 
     ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 
     : ภูกระดึง จ.เลย/ ภูสอยดำว จ.อุตรดิตถ์ 

อุณหภูมิ -5 - 10ðC มีÄดูหนำวค่อนข้ำงยำวนำน 
ส่วนÄดูร้อนสั้น

ปริมำณน�้ำฝนเฉลี่ย 40-100 เซนติเมตร/ปี

ป่ำสนเขำ (coniferous forest/ pine forest)
     ลักษณะเด่น
          ป่ำไม่ผลัดใบ
          ป่ำในพื้นที่ภูเขำสูง ดินขำดควำมอุดมสมบูรณ์/ เป็นกรด/ ขำดแร่ธำตุ
          ต้นไม้มี ใบเรียวเล็ก → แก้ปัญหำโดยมี mycorrhiza            
          ดูดซึมฟอสเฟต
          มีประสิทธิภำพในกำรผลิตมำกเป็นอันดับที่ 3 (มวล/พื้นที่) 

     สัตว์ป่ำที่พบ : แมวป่ำ หมำป่ำ ชะมด เม่น อีเห็น 
     สัตว์กินเมล็ดของพวกสน (กระรอก นก)

     พรรณไม้ที่พบ : สนสองใบ สนสำมใบ ไพน์ เฟอ สพรซู เฮมลอค

ลอง
สแกน
ดูสิจ๊ะ

A5  ไบโอมสะวันนำ (savanna biome)  

    ºÃÔàÇ³·Õè¾º
     บริเวณเส้นละติจูดที่ 15 ถึง 30 องศำเหนือและใต้ 
     → เขตพื้นที่แห้งแล้งตอนในของทวีปแอฟริกำ/    
     อเมริกำใต้/ ออสเตรเลีย/ ตะวันออกเฉยีงใต้ของเอเชยี 
     ในไทยพบทุกภำค ยกเว้นภำคใต้และภำคตะวันออก   
     แถบ จ.จันทบุรีและตรำด
     : ป่ำทุ่งใหญ่นเรศวร จ.ตำก 

อุณหภูมิ 24-29ðC ในช่วงÄดูแล้งที่ยำวนำน
มักมีไฟป่ำเกิดขึ้นบ่อย

ปริมำณน�้ำฝนเฉลี่ย 30-50 เซนติเมตร/ปี 

ป่ำทุ่งหญ้ำ (savanna forest) 
     ลักษณะเด่น
          ป่ำผลัดใบ
          ป่ำโปร่งสลับทุ่งหญ้ำ ไม้พุ่มและไม้ยืนต้น         
          กระจัดกระจำย
          เกิดขึ้นหลังจำกป่ำธรรมชำติถูกท�ำลำยไปหมด 
          ดินมีสภำพเสื่อมโทรม
     สัตว์ป่ำที่พบ : เก้ง กวำง กระทิง เนื้อทรำย อ้น ตุ่น     
     ม้ำลำย แรด สิงโต หมำป่ำ  
     พรรณไม้ที่พบ : หญ้ำคำ หญ้ำชันอำกำศ สำบเสือ     
     กระโดน กระถินป่ำ สีเสียด ประดู่

ป่ำเต็งรัง/ ป่ำแพะ/ ป่ำแดง/ ป่ำโคก 
(deciduous dipterocarp forest) 
     ลักษณะเด่น
          ป่ำผลัดใบ
          ป่ำโปร่ง ต้นไม้ขนำดเล็กและขนำดกลำง 
          ดินมักเป็นดินทรำยและดินลูกรัง ซึ่งจะมี
          สีค่อนข้ำงแดง
     สัตว์ป่ำที่พบ : วัวแดง กวำงป่ำ เก้ง กระทิง 
     กระต่ำยป่ำ ช้ำงป่ำ เสือดำว
     พรรณไม้ที่พบ : เต็ง รัง เหียง พลวง กรำด แสลงใจ     
     พะยอม สะเดำ ไผ่เพ็ก ประดู่แดง มะขำมป‡อม 

ลอง
สแกน
ดูสิจ๊ะ
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    A4  ไบโอมป่ำสน (coniferous forest biome)/ ไบโอมป่ำไทกำ (taiga biome)/ 
äºâÍÁ»†ÒºÍàÃÕÂÅ (boreal biome) 

    ºÃÔàÇ³·Õè¾º 
     บริเวณเส้นละติจูดที่ 45 ถึง 67 องศำเหนือ      
     → ทำงตอนใต้ของแคนำดำ/
     ทำงตอนเหนือของทวีปอเมริกำเหนือ/ 
     ทวีปเอเชีย/ ทวีปยุโรป 
     ในไทยพบตำมภูเขำสูงในภำคเหนือ ภำคกลำง 
     ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 
     : ภูกระดึง จ.เลย/ ภูสอยดำว จ.อุตรดิตถ์ 

อุณหภูมิ -5 - 10ðC มีÄดูหนำวค่อนข้ำงยำวนำน 
ส่วนÄดูร้อนสั้น

ปริมำณน�้ำฝนเฉลี่ย 40-100 เซนติเมตร/ปี

ป่ำสนเขำ (coniferous forest/ pine forest)
     ลักษณะเด่น
          ป่ำไม่ผลัดใบ
          ป่ำในพื้นที่ภูเขำสูง ดินขำดควำมอุดมสมบูรณ์/ เป็นกรด/ ขำดแร่ธำตุ
          ต้นไม้มี ใบเรียวเล็ก → แก้ปัญหำโดยมี mycorrhiza            
          ดูดซึมฟอสเฟต
          มีประสิทธิภำพในกำรผลิตมำกเป็นอันดับที่ 3 (มวล/พื้นที่) 

     สัตว์ป่ำที่พบ : แมวป่ำ หมำป่ำ ชะมด เม่น อีเห็น 
     สัตว์กินเมล็ดของพวกสน (กระรอก นก)

     พรรณไม้ที่พบ : สนสองใบ สนสำมใบ ไพน์ เฟอ สพรซู เฮมลอค

ลอง
สแกน
ดูสิจ๊ะ

A5  ไบโอมสะวันนำ (savanna biome)  

    ºÃÔàÇ³·Õè¾º
     บริเวณเส้นละติจูดที่ 15 ถึง 30 องศำเหนือและใต้ 
     → เขตพื้นที่แห้งแล้งตอนในของทวีปแอฟริกำ/    
     อเมริกำใต้/ ออสเตรเลีย/ ตะวันออกเฉยีงใต้ของเอเชยี 
     ในไทยพบทุกภำค ยกเว้นภำคใต้และภำคตะวันออก   
     แถบ จ.จันทบุรีและตรำด
     : ป่ำทุ่งใหญ่นเรศวร จ.ตำก 

อุณหภูมิ 24-29ðC ในช่วงÄดูแล้งที่ยำวนำน
มักมีไฟป่ำเกิดขึ้นบ่อย

ปริมำณน�้ำฝนเฉลี่ย 30-50 เซนติเมตร/ปี 

ป่ำทุ่งหญ้ำ (savanna forest) 
     ลักษณะเด่น
          ป่ำผลัดใบ
          ป่ำโปร่งสลับทุ่งหญ้ำ ไม้พุ่มและไม้ยืนต้น         
          กระจัดกระจำย
          เกิดขึ้นหลังจำกป่ำธรรมชำติถูกท�ำลำยไปหมด 
          ดินมีสภำพเสื่อมโทรม
     สัตว์ป่ำที่พบ : เก้ง กวำง กระทิง เนื้อทรำย อ้น ตุ่น     
     ม้ำลำย แรด สิงโต หมำป่ำ  
     พรรณไม้ที่พบ : หญ้ำคำ หญ้ำชันอำกำศ สำบเสือ     
     กระโดน กระถินป่ำ สีเสียด ประดู่

ป่ำเต็งรัง/ ป่ำแพะ/ ป่ำแดง/ ป่ำโคก 
(deciduous dipterocarp forest) 
     ลักษณะเด่น
          ป่ำผลัดใบ
          ป่ำโปร่ง ต้นไม้ขนำดเล็กและขนำดกลำง 
          ดินมักเป็นดินทรำยและดินลูกรัง ซึ่งจะมี
          สีค่อนข้ำงแดง
     สัตว์ป่ำที่พบ : วัวแดง กวำงป่ำ เก้ง กระทิง 
     กระต่ำยป่ำ ช้ำงป่ำ เสือดำว
     พรรณไม้ที่พบ : เต็ง รัง เหียง พลวง กรำด แสลงใจ     
     พะยอม สะเดำ ไผ่เพ็ก ประดู่แดง มะขำมป‡อม 

ลอง
สแกน
ดูสิจ๊ะ
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    A4  ไบโอมป่ำสน (coniferous forest biome)/ ไบโอมป่ำไทกำ (taiga biome)/ 
äºâÍÁ»†ÒºÍàÃÕÂÅ (boreal biome) 

    ºÃÔàÇ³·Õè¾º 
     บริเวณเส้นละติจูดที่ 45 ถึง 67 องศำเหนือ      
     → ทำงตอนใต้ของแคนำดำ/
     ทำงตอนเหนือของทวีปอเมริกำเหนือ/ 
     ทวีปเอเชีย/ ทวีปยุโรป 
     ในไทยพบตำมภูเขำสูงในภำคเหนือ ภำคกลำง 
     ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 
     : ภูกระดึง จ.เลย/ ภูสอยดำว จ.อุตรดิตถ์ 

อุณหภูมิ -5 - 10ðC มีÄดูหนำวค่อนข้ำงยำวนำน 
ส่วนÄดูร้อนสั้น

ปริมำณน�้ำฝนเฉลี่ย 40-100 เซนติเมตร/ปี

ป่ำสนเขำ (coniferous forest/ pine forest)
     ลักษณะเด่น
          ป่ำไม่ผลัดใบ
          ป่ำในพื้นที่ภูเขำสูง ดินขำดควำมอุดมสมบูรณ์/ เป็นกรด/ ขำดแร่ธำตุ
          ต้นไม้มี ใบเรียวเล็ก → แก้ปัญหำโดยมี mycorrhiza            
          ดูดซึมฟอสเฟต
          มีประสิทธิภำพในกำรผลิตมำกเป็นอันดับที่ 3 (มวล/พื้นที่) 

     สัตว์ป่ำที่พบ : แมวป่ำ หมำป่ำ ชะมด เม่น อีเห็น 
     สัตว์กินเมล็ดของพวกสน (กระรอก นก)

     พรรณไม้ที่พบ : สนสองใบ สนสำมใบ ไพน์ เฟอ สพรซู เฮมลอค

ลอง
สแกน
ดูสิจ๊ะ

A5  ไบโอมสะวันนำ (savanna biome)  

    ºÃÔàÇ³·Õè¾º
     บริเวณเส้นละติจูดที่ 15 ถึง 30 องศำเหนือและใต้ 
     → เขตพื้นที่แห้งแล้งตอนในของทวีปแอฟริกำ/    
     อเมริกำใต้/ ออสเตรเลีย/ ตะวันออกเฉยีงใต้ของเอเชยี 
     ในไทยพบทุกภำค ยกเว้นภำคใต้และภำคตะวันออก   
     แถบ จ.จันทบุรีและตรำด
     : ป่ำทุ่งใหญ่นเรศวร จ.ตำก 

อุณหภูมิ 24-29ðC ในช่วงÄดูแล้งที่ยำวนำน
มักมีไฟป่ำเกิดขึ้นบ่อย

ปริมำณน�้ำฝนเฉลี่ย 30-50 เซนติเมตร/ปี 

ป่ำทุ่งหญ้ำ (savanna forest) 
     ลักษณะเด่น
          ป่ำผลัดใบ
          ป่ำโปร่งสลับทุ่งหญ้ำ ไม้พุ่มและไม้ยืนต้น         
          กระจัดกระจำย
          เกิดขึ้นหลังจำกป่ำธรรมชำติถูกท�ำลำยไปหมด 
          ดินมีสภำพเสื่อมโทรม
     สัตว์ป่ำที่พบ : เก้ง กวำง กระทิง เนื้อทรำย อ้น ตุ่น     
     ม้ำลำย แรด สิงโต หมำป่ำ  
     พรรณไม้ที่พบ : หญ้ำคำ หญ้ำชันอำกำศ สำบเสือ     
     กระโดน กระถินป่ำ สีเสียด ประดู่

ป่ำเต็งรัง/ ป่ำแพะ/ ป่ำแดง/ ป่ำโคก 
(deciduous dipterocarp forest) 
     ลักษณะเด่น
          ป่ำผลัดใบ
          ป่ำโปร่ง ต้นไม้ขนำดเล็กและขนำดกลำง 
          ดินมักเป็นดินทรำยและดินลูกรัง ซึ่งจะมี
          สีค่อนข้ำงแดง
     สัตว์ป่ำที่พบ : วัวแดง กวำงป่ำ เก้ง กระทิง 
     กระต่ำยป่ำ ช้ำงป่ำ เสือดำว
     พรรณไม้ที่พบ : เต็ง รัง เหียง พลวง กรำด แสลงใจ     
     พะยอม สะเดำ ไผ่เพ็ก ประดู่แดง มะขำมป‡อม 

ลอง
สแกน
ดูสิจ๊ะ
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             A6  ไบโอมทุ่งหญ้ำเขตอบอุ่น (temperate grassland biome)/  
ไบโอมทุ่งหญ้ำแพรรี่ (prairie biome)    

ºÃÔàÇ³·Õè¾º 
     บริเวณเส้นละติจูดที่ 30 ถึง 60 องศำเหนือและใต้           
     → ตอนกลำงของทวีปอเมริกำเหนือ/ ยุโรป/ เอเชีย/     
     ตอนใต้ของทวีปอเมริกำใต้ 
     → เป็นเขตปศุสัตว์ที่ส�ำคัญของโลก
     ไม่พบในไทย

มีช่วงอุณหภูมิที่กว้ำง (-10 - 30ðC)

ปริมำณน�้ำฝนเฉลี่ย 30-100 เซนติเมตร/ปี

ทุ่งหญ้ำแพรรี่ (prairie)
     ลักษณะเด่น
          หญ้ำที่พบมีล�ำต้นยำว อ่อนนุ่ม 
          ขึ้นปะปนกับพืชล้มลุกอย่ำงหนำแน่น 
          เหมำะส�ำหรับกำรเลี้ยงสัตว์ที่
          ต้องกำรน�้ำมำกที่สุด
          : โคเนื้อ แกะขน
          พบในตอนกลำงของ
          ทวีปอเมริกำเหนือ ตอนกลำง
          ของทวีปยุโรปภำคพื้นสมุทร
     สัตว์ป่ำท่ีพบ : กระรอกดนิ (prairie dog)
     ไก่ป่ำแพรรี่ วัวไบซัน สกัêงค์
     พรรณไม้ที่พบ : หญ้ำและพืชล้มลุก 
     ทำนตะวัน ถั่ว วอลนัต อัลมอนด์ 

ทุ่งหญ้ำสเตปปŠ (steppe) 
     ลักษณะเด่น
          ส่วนใหญ่เป็นหญ้ำและพืชล้มลุกที่มีล�ำต้นสั้นกว่ำ
          ทุ่งหญ้ำแพรรี่
          เหมำะส�ำหรับกำรเลี้ยงสัตว์ที่ต้องกำรน�้ำน้อยกว่ำ
          ทุ่งหญ้ำแพรรี่ : โคนม แกะเนื้อ
          พบในรัสเซีย ยุโรปภำคพื้นทวีป
     สัตว์ป่ำที่พบ : ม้ำ ลำ หมำป่ำ อู° เหยี่ยว งู สัตว์ฟันแทะ   
     (กระรอกดิน มำร์มอต)

     พรรณไม้ที่พบ : หญ้ำและพืชล้มลุก ข้ำวสำลี ข้ำวโพด   
     ถั่ว งำ บีทรทู ใบยำสูบ    

ลอง
สแกน
ดูสิจ๊ะ

A7  ไบโอมทะเลทรำย (desert biome)   

    ºÃÔàÇ³·Õè¾º 
     บริเวณเส้นละติจูดที่ 30 องศำเหนือและใต้                   
     → ทะเลทรำยซำฮำรำ (Sahara) ทวีปแอฟริกำ/    
     ทะเลทรำยโกบ ี(Gobi) ในสำธำรณร°ัประชำชนจีน/
     ทะเลทรำยโมฮำวี (Mojave) ในรั°แคลิฟอร์เนยี
     สหรั°อเมริกำ
     ไม่พบในไทย
มีช่วงอุณหภูมิที่กว้ำง กลำงวัน >50ðC กลำงคืน ≥-10ðC
ปริมำณน�้ำฝนเฉลี่ยน้อยกว่ำ 25 เซนติเมตร/ปี

สิ่งมีชีวิตต้องปรับตัวให้ทนต่อสภำพแห้งแล้งเพื่อป‡องกันกำรสูญเสียน�้ำ     
     พืชมี ใบลดรปูเป็นหนำม ล�ำต้นอวบเพื่อเก็บสะสมน�้ำได้ดี มี ใบน้อย รำกแตกกระจำยโดยรอบรัศมี ต้นขึ้นห่ำงๆ กัน
     สัตว์ส่วนใหญ่ออกหำกินตอนกลำงคืนเพื่อหลีกเลี่ยงอำกำศร้อนจัดในตอนกลำงวัน

ทะเลทรำยเขตอบอุ่น 
     ลักษณะเด่น
          อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปี ≤18ðC 
          กลำงวันอำกำศอบอุ่น 
          กลำงคืนอำกำศหนำวจัด
     พบบริเวณเขตอบอุ่น : ทะเลทรำยโกบี 
     ในสำธำรณรั°ประชำชนจีน/
     ทะเลทรำยรัสเซีย-เตอรกีสถำน/ 
     ทะเลทรำยโมฮำวี ในรั°แคลิฟอร์เนยี     
     สหรั°อเมริกำ 
     สัตว์ที่พบ : อู° ลำ
     พรรณไม้ที่พบ : หญ้ำสั้นๆ
     และใบเล็กเป็นหนำมแหลม

ทะเลทรำยเขตร้อน
     ลักษณะเด่น
          อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปี ≥18ðC 
          กลำงวันอำกำศร้อนจัด 
          กลำงคืนอำกำศหนำวจัด
     พบบริเวณเขตร้อน : 
     ทะเลทรำยซำฮำรำในทวปีแอฟริกำ/
     ทะเลทรำยอำหรบั/
     ทะเลทรำยธำร์ ตะวันตกเฉียงเหนือ
     ของอินเดีย
     สัตว์ที่พบ : อู° หนูแกงกำรู 
     แอนติโลป หนู หมำจิ้งจอก 
     งูหำงกระดิ่ง กิ้งก่ำ แมงป่อง 
     พรรณไม้ที่พบ : กระบองเพชร ยกเว้นเขตโอเอซิส
     จะมีอินทผำลัม/ ปำล์ม

ลอง
สแกน
ดูสิจ๊ะ
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             A6  ไบโอมทุ่งหญ้ำเขตอบอุ่น (temperate grassland biome)/  
ไบโอมทุ่งหญ้ำแพรรี่ (prairie biome)    

ºÃÔàÇ³·Õè¾º 
     บริเวณเส้นละติจูดที่ 30 ถึง 60 องศำเหนือและใต้           
     → ตอนกลำงของทวีปอเมริกำเหนือ/ ยุโรป/ เอเชีย/     
     ตอนใต้ของทวีปอเมริกำใต้ 
     → เป็นเขตปศุสัตว์ที่ส�ำคัญของโลก
     ไม่พบในไทย

มีช่วงอุณหภูมิที่กว้ำง (-10 - 30ðC)

ปริมำณน�้ำฝนเฉลี่ย 30-100 เซนติเมตร/ปี

ทุ่งหญ้ำแพรรี่ (prairie)
     ลักษณะเด่น
          หญ้ำที่พบมีล�ำต้นยำว อ่อนนุ่ม 
          ขึ้นปะปนกับพืชล้มลุกอย่ำงหนำแน่น 
          เหมำะส�ำหรับกำรเลี้ยงสัตว์ที่
          ต้องกำรน�้ำมำกที่สุด
          : โคเนื้อ แกะขน
          พบในตอนกลำงของ
          ทวีปอเมริกำเหนือ ตอนกลำง
          ของทวีปยุโรปภำคพื้นสมุทร
     สัตว์ป่ำท่ีพบ : กระรอกดนิ (prairie dog)
     ไก่ป่ำแพรรี่ วัวไบซัน สกัêงค์
     พรรณไม้ที่พบ : หญ้ำและพืชล้มลุก 
     ทำนตะวัน ถั่ว วอลนัต อัลมอนด์ 

ทุ่งหญ้ำสเตปปŠ (steppe) 
     ลักษณะเด่น
          ส่วนใหญ่เป็นหญ้ำและพืชล้มลุกที่มีล�ำต้นสั้นกว่ำ
          ทุ่งหญ้ำแพรรี่
          เหมำะส�ำหรับกำรเลี้ยงสัตว์ที่ต้องกำรน�้ำน้อยกว่ำ
          ทุ่งหญ้ำแพรรี่ : โคนม แกะเนื้อ
          พบในรัสเซีย ยุโรปภำคพื้นทวีป
     สัตว์ป่ำที่พบ : ม้ำ ลำ หมำป่ำ อู° เหยี่ยว งู สัตว์ฟันแทะ   
     (กระรอกดิน มำร์มอต)

     พรรณไม้ที่พบ : หญ้ำและพืชล้มลุก ข้ำวสำลี ข้ำวโพด   
     ถั่ว งำ บีทรทู ใบยำสูบ    

ลอง
สแกน
ดูสิจ๊ะ

A7  ไบโอมทะเลทรำย (desert biome)   

    ºÃÔàÇ³·Õè¾º 
     บริเวณเส้นละติจูดที่ 30 องศำเหนือและใต้                   
     → ทะเลทรำยซำฮำรำ (Sahara) ทวีปแอฟริกำ/    
     ทะเลทรำยโกบ ี(Gobi) ในสำธำรณร°ัประชำชนจีน/
     ทะเลทรำยโมฮำวี (Mojave) ในรั°แคลิฟอร์เนยี
     สหรั°อเมริกำ
     ไม่พบในไทย
มีช่วงอุณหภูมิที่กว้ำง กลำงวัน >50ðC กลำงคืน ≥-10ðC
ปริมำณน�้ำฝนเฉลี่ยน้อยกว่ำ 25 เซนติเมตร/ปี

สิ่งมีชีวิตต้องปรับตัวให้ทนต่อสภำพแห้งแล้งเพื่อป‡องกันกำรสูญเสียน�้ำ     
     พืชมี ใบลดรปูเป็นหนำม ล�ำต้นอวบเพื่อเก็บสะสมน�้ำได้ดี มี ใบน้อย รำกแตกกระจำยโดยรอบรัศมี ต้นขึ้นห่ำงๆ กัน
     สัตว์ส่วนใหญ่ออกหำกินตอนกลำงคืนเพื่อหลีกเลี่ยงอำกำศร้อนจัดในตอนกลำงวัน

ทะเลทรำยเขตอบอุ่น 
     ลักษณะเด่น
          อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปี ≤18ðC 
          กลำงวันอำกำศอบอุ่น 
          กลำงคืนอำกำศหนำวจัด
     พบบริเวณเขตอบอุ่น : ทะเลทรำยโกบี 
     ในสำธำรณรั°ประชำชนจีน/
     ทะเลทรำยรัสเซีย-เตอรกีสถำน/ 
     ทะเลทรำยโมฮำวี ในรั°แคลิฟอร์เนยี     
     สหรั°อเมริกำ 
     สัตว์ที่พบ : อู° ลำ
     พรรณไม้ที่พบ : หญ้ำสั้นๆ
     และใบเล็กเป็นหนำมแหลม

ทะเลทรำยเขตร้อน
     ลักษณะเด่น
          อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปี ≥18ðC 
          กลำงวันอำกำศร้อนจัด 
          กลำงคืนอำกำศหนำวจัด
     พบบริเวณเขตร้อน : 
     ทะเลทรำยซำฮำรำในทวปีแอฟริกำ/
     ทะเลทรำยอำหรบั/
     ทะเลทรำยธำร์ ตะวันตกเฉียงเหนือ
     ของอินเดีย
     สัตว์ที่พบ : อู° หนูแกงกำรู 
     แอนติโลป หนู หมำจิ้งจอก 
     งูหำงกระดิ่ง กิ้งก่ำ แมงป่อง 
     พรรณไม้ที่พบ : กระบองเพชร ยกเว้นเขตโอเอซิส
     จะมีอินทผำลัม/ ปำล์ม

ลอง
สแกน
ดูสิจ๊ะ
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             A6  ไบโอมทุ่งหญ้ำเขตอบอุ่น (temperate grassland biome)/  
ไบโอมทุ่งหญ้ำแพรรี่ (prairie biome)    

ºÃÔàÇ³·Õè¾º 
     บริเวณเส้นละติจูดที่ 30 ถึง 60 องศำเหนือและใต้           
     → ตอนกลำงของทวีปอเมริกำเหนือ/ ยุโรป/ เอเชีย/     
     ตอนใต้ของทวีปอเมริกำใต้ 
     → เป็นเขตปศุสัตว์ที่ส�ำคัญของโลก
     ไม่พบในไทย

มีช่วงอุณหภูมิที่กว้ำง (-10 - 30ðC)

ปริมำณน�้ำฝนเฉลี่ย 30-100 เซนติเมตร/ปี

ทุ่งหญ้ำแพรรี่ (prairie)
     ลักษณะเด่น
          หญ้ำที่พบมีล�ำต้นยำว อ่อนนุ่ม 
          ขึ้นปะปนกับพืชล้มลุกอย่ำงหนำแน่น 
          เหมำะส�ำหรับกำรเลี้ยงสัตว์ที่
          ต้องกำรน�้ำมำกที่สุด
          : โคเนื้อ แกะขน
          พบในตอนกลำงของ
          ทวีปอเมริกำเหนือ ตอนกลำง
          ของทวีปยุโรปภำคพื้นสมุทร
     สัตว์ป่ำท่ีพบ : กระรอกดนิ (prairie dog)
     ไก่ป่ำแพรรี่ วัวไบซัน สกัêงค์
     พรรณไม้ที่พบ : หญ้ำและพืชล้มลุก 
     ทำนตะวัน ถั่ว วอลนัต อัลมอนด์ 

ทุ่งหญ้ำสเตปปŠ (steppe) 
     ลักษณะเด่น
          ส่วนใหญ่เป็นหญ้ำและพืชล้มลุกที่มีล�ำต้นสั้นกว่ำ
          ทุ่งหญ้ำแพรรี่
          เหมำะส�ำหรับกำรเลี้ยงสัตว์ที่ต้องกำรน�้ำน้อยกว่ำ
          ทุ่งหญ้ำแพรรี่ : โคนม แกะเนื้อ
          พบในรัสเซีย ยุโรปภำคพื้นทวีป
     สัตว์ป่ำที่พบ : ม้ำ ลำ หมำป่ำ อู° เหยี่ยว งู สัตว์ฟันแทะ   
     (กระรอกดิน มำร์มอต)

     พรรณไม้ที่พบ : หญ้ำและพืชล้มลุก ข้ำวสำลี ข้ำวโพด   
     ถั่ว งำ บีทรทู ใบยำสูบ    

ลอง
สแกน
ดูสิจ๊ะ

A7  ไบโอมทะเลทรำย (desert biome)   

    ºÃÔàÇ³·Õè¾º 
     บริเวณเส้นละติจูดที่ 30 องศำเหนือและใต้                   
     → ทะเลทรำยซำฮำรำ (Sahara) ทวีปแอฟริกำ/    
     ทะเลทรำยโกบ ี(Gobi) ในสำธำรณร°ัประชำชนจีน/
     ทะเลทรำยโมฮำวี (Mojave) ในรั°แคลิฟอร์เนยี
     สหรั°อเมริกำ
     ไม่พบในไทย
มีช่วงอุณหภูมิที่กว้ำง กลำงวัน >50ðC กลำงคืน ≥-10ðC
ปริมำณน�้ำฝนเฉลี่ยน้อยกว่ำ 25 เซนติเมตร/ปี

สิ่งมีชีวิตต้องปรับตัวให้ทนต่อสภำพแห้งแล้งเพื่อป‡องกันกำรสูญเสียน�้ำ     
     พืชมี ใบลดรปูเป็นหนำม ล�ำต้นอวบเพื่อเก็บสะสมน�้ำได้ดี มี ใบน้อย รำกแตกกระจำยโดยรอบรัศมี ต้นขึ้นห่ำงๆ กัน
     สัตว์ส่วนใหญ่ออกหำกินตอนกลำงคืนเพื่อหลีกเลี่ยงอำกำศร้อนจัดในตอนกลำงวัน

ทะเลทรำยเขตอบอุ่น 
     ลักษณะเด่น
          อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปี ≤18ðC 
          กลำงวันอำกำศอบอุ่น 
          กลำงคืนอำกำศหนำวจัด
     พบบริเวณเขตอบอุ่น : ทะเลทรำยโกบี 
     ในสำธำรณรั°ประชำชนจีน/
     ทะเลทรำยรัสเซีย-เตอรกีสถำน/ 
     ทะเลทรำยโมฮำวี ในรั°แคลิฟอร์เนยี     
     สหรั°อเมริกำ 
     สัตว์ที่พบ : อู° ลำ
     พรรณไม้ที่พบ : หญ้ำสั้นๆ
     และใบเล็กเป็นหนำมแหลม

ทะเลทรำยเขตร้อน
     ลักษณะเด่น
          อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปี ≥18ðC 
          กลำงวันอำกำศร้อนจัด 
          กลำงคืนอำกำศหนำวจัด
     พบบริเวณเขตร้อน : 
     ทะเลทรำยซำฮำรำในทวปีแอฟริกำ/
     ทะเลทรำยอำหรบั/
     ทะเลทรำยธำร์ ตะวันตกเฉียงเหนือ
     ของอินเดีย
     สัตว์ที่พบ : อู° หนูแกงกำรู 
     แอนติโลป หนู หมำจิ้งจอก 
     งูหำงกระดิ่ง กิ้งก่ำ แมงป่อง 
     พรรณไม้ที่พบ : กระบองเพชร ยกเว้นเขตโอเอซิส
     จะมีอินทผำลัม/ ปำล์ม

ลอง
สแกน
ดูสิจ๊ะ
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             A6  ไบโอมทุ่งหญ้ำเขตอบอุ่น (temperate grassland biome)/  
ไบโอมทุ่งหญ้ำแพรรี่ (prairie biome)    

ºÃÔàÇ³·Õè¾º 
     บริเวณเส้นละติจูดที่ 30 ถึง 60 องศำเหนือและใต้           
     → ตอนกลำงของทวีปอเมริกำเหนือ/ ยุโรป/ เอเชีย/     
     ตอนใต้ของทวีปอเมริกำใต้ 
     → เป็นเขตปศุสัตว์ที่ส�ำคัญของโลก
     ไม่พบในไทย

มีช่วงอุณหภูมิที่กว้ำง (-10 - 30ðC)

ปริมำณน�้ำฝนเฉลี่ย 30-100 เซนติเมตร/ปี

ทุ่งหญ้ำแพรรี่ (prairie)
     ลักษณะเด่น
          หญ้ำที่พบมีล�ำต้นยำว อ่อนนุ่ม 
          ขึ้นปะปนกับพืชล้มลุกอย่ำงหนำแน่น 
          เหมำะส�ำหรับกำรเลี้ยงสัตว์ที่
          ต้องกำรน�้ำมำกที่สุด
          : โคเนื้อ แกะขน
          พบในตอนกลำงของ
          ทวีปอเมริกำเหนือ ตอนกลำง
          ของทวีปยุโรปภำคพื้นสมุทร
     สัตว์ป่ำท่ีพบ : กระรอกดนิ (prairie dog)
     ไก่ป่ำแพรรี่ วัวไบซัน สกัêงค์
     พรรณไม้ที่พบ : หญ้ำและพืชล้มลุก 
     ทำนตะวัน ถั่ว วอลนัต อัลมอนด์ 

ทุ่งหญ้ำสเตปปŠ (steppe) 
     ลักษณะเด่น
          ส่วนใหญ่เป็นหญ้ำและพืชล้มลุกที่มีล�ำต้นสั้นกว่ำ
          ทุ่งหญ้ำแพรรี่
          เหมำะส�ำหรับกำรเลี้ยงสัตว์ที่ต้องกำรน�้ำน้อยกว่ำ
          ทุ่งหญ้ำแพรรี่ : โคนม แกะเนื้อ
          พบในรัสเซีย ยุโรปภำคพื้นทวีป
     สัตว์ป่ำที่พบ : ม้ำ ลำ หมำป่ำ อู° เหยี่ยว งู สัตว์ฟันแทะ   
     (กระรอกดิน มำร์มอต)

     พรรณไม้ที่พบ : หญ้ำและพืชล้มลุก ข้ำวสำลี ข้ำวโพด   
     ถั่ว งำ บีทรทู ใบยำสูบ    

ลอง
สแกน
ดูสิจ๊ะ

A7  ไบโอมทะเลทรำย (desert biome)   

    ºÃÔàÇ³·Õè¾º 
     บริเวณเส้นละติจูดที่ 30 องศำเหนือและใต้                   
     → ทะเลทรำยซำฮำรำ (Sahara) ทวีปแอฟริกำ/    
     ทะเลทรำยโกบ ี(Gobi) ในสำธำรณร°ัประชำชนจีน/
     ทะเลทรำยโมฮำวี (Mojave) ในรั°แคลิฟอร์เนยี
     สหรั°อเมริกำ
     ไม่พบในไทย
มีช่วงอุณหภูมิที่กว้ำง กลำงวัน >50ðC กลำงคืน ≥-10ðC
ปริมำณน�้ำฝนเฉลี่ยน้อยกว่ำ 25 เซนติเมตร/ปี

สิ่งมีชีวิตต้องปรับตัวให้ทนต่อสภำพแห้งแล้งเพื่อป‡องกันกำรสูญเสียน�้ำ     
     พืชมี ใบลดรปูเป็นหนำม ล�ำต้นอวบเพื่อเก็บสะสมน�้ำได้ดี มี ใบน้อย รำกแตกกระจำยโดยรอบรัศมี ต้นขึ้นห่ำงๆ กัน
     สัตว์ส่วนใหญ่ออกหำกินตอนกลำงคืนเพื่อหลีกเลี่ยงอำกำศร้อนจัดในตอนกลำงวัน

ทะเลทรำยเขตอบอุ่น 
     ลักษณะเด่น
          อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปี ≤18ðC 
          กลำงวันอำกำศอบอุ่น 
          กลำงคืนอำกำศหนำวจัด
     พบบริเวณเขตอบอุ่น : ทะเลทรำยโกบี 
     ในสำธำรณรั°ประชำชนจีน/
     ทะเลทรำยรัสเซีย-เตอรกีสถำน/ 
     ทะเลทรำยโมฮำวี ในรั°แคลิฟอร์เนยี     
     สหรั°อเมริกำ 
     สัตว์ที่พบ : อู° ลำ
     พรรณไม้ที่พบ : หญ้ำสั้นๆ
     และใบเล็กเป็นหนำมแหลม

ทะเลทรำยเขตร้อน
     ลักษณะเด่น
          อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปี ≥18ðC 
          กลำงวันอำกำศร้อนจัด 
          กลำงคืนอำกำศหนำวจัด
     พบบริเวณเขตร้อน : 
     ทะเลทรำยซำฮำรำในทวปีแอฟริกำ/
     ทะเลทรำยอำหรบั/
     ทะเลทรำยธำร์ ตะวันตกเฉียงเหนือ
     ของอินเดีย
     สัตว์ที่พบ : อู° หนูแกงกำรู 
     แอนติโลป หนู หมำจิ้งจอก 
     งูหำงกระดิ่ง กิ้งก่ำ แมงป่อง 
     พรรณไม้ที่พบ : กระบองเพชร ยกเว้นเขตโอเอซิส
     จะมีอินทผำลัม/ ปำล์ม

ลอง
สแกน
ดูสิจ๊ะ
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รอบๆ เมดิเตอร์เรเนยีน (mediterranean zone)/ ป่ำแคระ (chaparral)  
     ลักษณะเด่น
          อุณหภูมิคล้ำยสะวันนำ ในÄดูร้อนอำกำศร้อนจัดและแห้งแล้ง   
          Äดูหนำวอำกำศอบอุ่น บริเวณใกล้ชำยฝั่งมีลมฝนพัดผ่ำน 
          มีฝนตก 
          ทุ่งหญ้ำสลับกับป่ำไม้พุ่มเตี้ยเขียวชอุ่มตลอดปี  

     สัตว์ป่ำที่พบ : แพะป่ำ แกะป่ำ แมวป่ำ หมูป่ำ งู เต่ำ แมลง

     พรรณไม้ที่พบ : ไม้พุ่มมีหนำม ใบแหลมเรียวเล็ก ผิวใบมัน และแผ่นใบหนำ 
     เพื่อป‡องกันกำรคำยน�้ำในÄดูร้อน → มะกอก/ ส้ม/ ผลไม้ที่มีรสเปรี้ยว

A8  ไบโอมชำพำร์รำล (chaparral biome)   

    ºÃÔàÇ³·Õè¾º 
     บริเวณเส้นละติจูดที่ 32 ถึง 40 องศำเหนือและใต้          
     → ตอนกลำงรั°แคลิฟอร์เนยีของสหรั°อเมริกำ/ 
     ชำยฝั่งมหำสมุทรแปซิฟิก/ รอบๆ ทะเลเมดิเตอร์เรเนยีน
     ไม่พบในไทย

มีช่วงอุณหภูมิที่กว้ำง (10-40ðC)

ปริมำณน�้ำฝน 30-50 เซนติเมตร/ปี และมีฝนตกในÄดูหนำว

ลอง
สแกน
ดูสิจ๊ะ

A9  ไบโอมทุนดรำ (tundra biome)    

    
ºÃÔàÇ³·Õè¾º
     อยู่ ในเขตหนำวตั้งแต่เส้นละติจูดที่ 60 
     องศำเหนือและใต้ → ตอนเหนือของทวีป   
     อเมริกำเหนือ/ ยูเรเซีย (ไซบีเรีย)/ 
     แอนตำร์กติกำ
     ไม่พบในไทย

ภูมิอำกำศหนำวเย็นจัดยำวนำน (-30 - 10ðC) 
Äดูร้อนช่วงสั้นๆ 

ปริมำณน�้ำฝนน้อย 15-25 เซนติเมตร/ปี

ทุ่งหญ้ำน�้ำแข็ง (tundra)
     ลักษณะเด่น
          ช่วงÄดูหนำวยำวนำนถึง 10 เดือน พื้นดินปกคลุมด้วยน�้ำแข็งตลอดเวลำ 
          น�้ำและดินจึงแข็งตัวอย่ำงถำวรในช่วงÄดูหนำวเรียกว่ำ permafrost
          ช่วงÄดูร้อนสั้น น�้ำแข็งละลำยลึกลงไปเพียง 15-20 เซนติเมตร 
          จึงเป็นช่วงที่พืชจะต้องรีบเจริญเติบโตออกดอกออกผล และตำยไป
          ในช่วงระยะเวลำอันสั้น
     สัตว์ป่ำที่พบ : เซเบิล (สัตว์ตระกูลพังพอน) กวำงเรนเดียร์ หนูเลมมิง    
     สุนัขจิ้งจอกหิมะ
     พรรณไม้ที่พบ : ไลเคน มอส หญ้ำเซดจ์ (sedge) ไม้พุ่มเตี้ย

ลอง
สแกน
ดูสิจ๊ะ
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รอบๆ เมดิเตอร์เรเนยีน (mediterranean zone)/ ป่ำแคระ (chaparral)  
     ลักษณะเด่น
          อุณหภูมิคล้ำยสะวันนำ ในÄดูร้อนอำกำศร้อนจัดและแห้งแล้ง   
          Äดูหนำวอำกำศอบอุ่น บริเวณใกล้ชำยฝั่งมีลมฝนพัดผ่ำน 
          มีฝนตก 
          ทุ่งหญ้ำสลับกับป่ำไม้พุ่มเตี้ยเขียวชอุ่มตลอดปี  

     สัตว์ป่ำที่พบ : แพะป่ำ แกะป่ำ แมวป่ำ หมูป่ำ งู เต่ำ แมลง

     พรรณไม้ที่พบ : ไม้พุ่มมีหนำม ใบแหลมเรียวเล็ก ผิวใบมัน และแผ่นใบหนำ 
     เพื่อป‡องกันกำรคำยน�้ำในÄดูร้อน → มะกอก/ ส้ม/ ผลไม้ที่มีรสเปรี้ยว

A8  ไบโอมชำพำร์รำล (chaparral biome)   

    ºÃÔàÇ³·Õè¾º 
     บริเวณเส้นละติจูดที่ 32 ถึง 40 องศำเหนือและใต้          
     → ตอนกลำงรั°แคลิฟอร์เนยีของสหรั°อเมริกำ/ 
     ชำยฝั่งมหำสมุทรแปซิฟิก/ รอบๆ ทะเลเมดิเตอร์เรเนยีน
     ไม่พบในไทย

มีช่วงอุณหภูมิที่กว้ำง (10-40ðC)

ปริมำณน�้ำฝน 30-50 เซนติเมตร/ปี และมีฝนตกในÄดูหนำว

ลอง
สแกน
ดูสิจ๊ะ

A9  ไบโอมทุนดรำ (tundra biome)    

    
ºÃÔàÇ³·Õè¾º
     อยู่ ในเขตหนำวตั้งแต่เส้นละติจูดที่ 60 
     องศำเหนือและใต้ → ตอนเหนือของทวีป   
     อเมริกำเหนือ/ ยูเรเซีย (ไซบีเรีย)/ 
     แอนตำร์กติกำ
     ไม่พบในไทย

ภูมิอำกำศหนำวเย็นจัดยำวนำน (-30 - 10ðC) 
Äดูร้อนช่วงสั้นๆ 

ปริมำณน�้ำฝนน้อย 15-25 เซนติเมตร/ปี

ทุ่งหญ้ำน�้ำแข็ง (tundra)
     ลักษณะเด่น
          ช่วงÄดูหนำวยำวนำนถึง 10 เดือน พื้นดินปกคลุมด้วยน�้ำแข็งตลอดเวลำ 
          น�้ำและดินจึงแข็งตัวอย่ำงถำวรในช่วงÄดูหนำวเรียกว่ำ permafrost
          ช่วงÄดูร้อนสั้น น�้ำแข็งละลำยลึกลงไปเพียง 15-20 เซนติเมตร 
          จึงเป็นช่วงที่พืชจะต้องรีบเจริญเติบโตออกดอกออกผล และตำยไป
          ในช่วงระยะเวลำอันสั้น
     สัตว์ป่ำที่พบ : เซเบิล (สัตว์ตระกูลพังพอน) กวำงเรนเดียร์ หนูเลมมิง    
     สุนัขจิ้งจอกหิมะ
     พรรณไม้ที่พบ : ไลเคน มอส หญ้ำเซดจ์ (sedge) ไม้พุ่มเตี้ย

ลอง
สแกน
ดูสิจ๊ะ
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รอบๆ เมดิเตอร์เรเนยีน (mediterranean zone)/ ป่ำแคระ (chaparral)  
     ลักษณะเด่น
          อุณหภูมิคล้ำยสะวันนำ ในÄดูร้อนอำกำศร้อนจัดและแห้งแล้ง   
          Äดูหนำวอำกำศอบอุ่น บริเวณใกล้ชำยฝั่งมีลมฝนพัดผ่ำน 
          มีฝนตก 
          ทุ่งหญ้ำสลับกับป่ำไม้พุ่มเตี้ยเขียวชอุ่มตลอดปี  

     สัตว์ป่ำที่พบ : แพะป่ำ แกะป่ำ แมวป่ำ หมูป่ำ งู เต่ำ แมลง

     พรรณไม้ที่พบ : ไม้พุ่มมีหนำม ใบแหลมเรียวเล็ก ผิวใบมัน และแผ่นใบหนำ 
     เพื่อป‡องกันกำรคำยน�้ำในÄดูร้อน → มะกอก/ ส้ม/ ผลไม้ที่มีรสเปรี้ยว

A8  ไบโอมชำพำร์รำล (chaparral biome)   

    ºÃÔàÇ³·Õè¾º 
     บริเวณเส้นละติจูดที่ 32 ถึง 40 องศำเหนือและใต้          
     → ตอนกลำงรั°แคลิฟอร์เนยีของสหรั°อเมริกำ/ 
     ชำยฝั่งมหำสมุทรแปซิฟิก/ รอบๆ ทะเลเมดิเตอร์เรเนยีน
     ไม่พบในไทย

มีช่วงอุณหภูมิที่กว้ำง (10-40ðC)

ปริมำณน�้ำฝน 30-50 เซนติเมตร/ปี และมีฝนตกในÄดูหนำว

ลอง
สแกน
ดูสิจ๊ะ

A9  ไบโอมทุนดรำ (tundra biome)    

    
ºÃÔàÇ³·Õè¾º
     อยู่ ในเขตหนำวตั้งแต่เส้นละติจูดที่ 60 
     องศำเหนือและใต้ → ตอนเหนือของทวีป   
     อเมริกำเหนือ/ ยูเรเซีย (ไซบีเรีย)/ 
     แอนตำร์กติกำ
     ไม่พบในไทย

ภูมิอำกำศหนำวเย็นจัดยำวนำน (-30 - 10ðC) 
Äดูร้อนช่วงสั้นๆ 

ปริมำณน�้ำฝนน้อย 15-25 เซนติเมตร/ปี

ทุ่งหญ้ำน�้ำแข็ง (tundra)
     ลักษณะเด่น
          ช่วงÄดูหนำวยำวนำนถึง 10 เดือน พื้นดินปกคลุมด้วยน�้ำแข็งตลอดเวลำ 
          น�้ำและดินจึงแข็งตัวอย่ำงถำวรในช่วงÄดูหนำวเรียกว่ำ permafrost
          ช่วงÄดูร้อนสั้น น�้ำแข็งละลำยลึกลงไปเพียง 15-20 เซนติเมตร 
          จึงเป็นช่วงที่พืชจะต้องรีบเจริญเติบโตออกดอกออกผล และตำยไป
          ในช่วงระยะเวลำอันสั้น
     สัตว์ป่ำที่พบ : เซเบิล (สัตว์ตระกูลพังพอน) กวำงเรนเดียร์ หนูเลมมิง    
     สุนัขจิ้งจอกหิมะ
     พรรณไม้ที่พบ : ไลเคน มอส หญ้ำเซดจ์ (sedge) ไม้พุ่มเตี้ย

ลอง
สแกน
ดูสิจ๊ะ
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รอบๆ เมดิเตอร์เรเนยีน (mediterranean zone)/ ป่ำแคระ (chaparral)  
     ลักษณะเด่น
          อุณหภูมิคล้ำยสะวันนำ ในÄดูร้อนอำกำศร้อนจัดและแห้งแล้ง   
          Äดูหนำวอำกำศอบอุ่น บริเวณใกล้ชำยฝั่งมีลมฝนพัดผ่ำน 
          มีฝนตก 
          ทุ่งหญ้ำสลับกับป่ำไม้พุ่มเตี้ยเขียวชอุ่มตลอดปี  

     สัตว์ป่ำที่พบ : แพะป่ำ แกะป่ำ แมวป่ำ หมูป่ำ งู เต่ำ แมลง

     พรรณไม้ที่พบ : ไม้พุ่มมีหนำม ใบแหลมเรียวเล็ก ผิวใบมัน และแผ่นใบหนำ 
     เพื่อป‡องกันกำรคำยน�้ำในÄดูร้อน → มะกอก/ ส้ม/ ผลไม้ที่มีรสเปรี้ยว

A8  ไบโอมชำพำร์รำล (chaparral biome)   

    ºÃÔàÇ³·Õè¾º 
     บริเวณเส้นละติจูดที่ 32 ถึง 40 องศำเหนือและใต้          
     → ตอนกลำงรั°แคลิฟอร์เนยีของสหรั°อเมริกำ/ 
     ชำยฝั่งมหำสมุทรแปซิฟิก/ รอบๆ ทะเลเมดิเตอร์เรเนยีน
     ไม่พบในไทย

มีช่วงอุณหภูมิที่กว้ำง (10-40ðC)

ปริมำณน�้ำฝน 30-50 เซนติเมตร/ปี และมีฝนตกในÄดูหนำว

ลอง
สแกน
ดูสิจ๊ะ

A9  ไบโอมทุนดรำ (tundra biome)    

    
ºÃÔàÇ³·Õè¾º
     อยู่ ในเขตหนำวตั้งแต่เส้นละติจูดที่ 60 
     องศำเหนือและใต้ → ตอนเหนือของทวีป   
     อเมริกำเหนือ/ ยูเรเซีย (ไซบีเรีย)/ 
     แอนตำร์กติกำ
     ไม่พบในไทย

ภูมิอำกำศหนำวเย็นจัดยำวนำน (-30 - 10ðC) 
Äดูร้อนช่วงสั้นๆ 

ปริมำณน�้ำฝนน้อย 15-25 เซนติเมตร/ปี

ทุ่งหญ้ำน�้ำแข็ง (tundra)
     ลักษณะเด่น
          ช่วงÄดูหนำวยำวนำนถึง 10 เดือน พื้นดินปกคลุมด้วยน�้ำแข็งตลอดเวลำ 
          น�้ำและดินจึงแข็งตัวอย่ำงถำวรในช่วงÄดูหนำวเรียกว่ำ permafrost
          ช่วงÄดูร้อนสั้น น�้ำแข็งละลำยลึกลงไปเพียง 15-20 เซนติเมตร 
          จึงเป็นช่วงที่พืชจะต้องรีบเจริญเติบโตออกดอกออกผล และตำยไป
          ในช่วงระยะเวลำอันสั้น
     สัตว์ป่ำที่พบ : เซเบิล (สัตว์ตระกูลพังพอน) กวำงเรนเดียร์ หนูเลมมิง    
     สุนัขจิ้งจอกหิมะ
     พรรณไม้ที่พบ : ไลเคน มอส หญ้ำเซดจ์ (sedge) ไม้พุ่มเตี้ย

ลอง
สแกน
ดูสิจ๊ะ
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A10  ไบโอมป่ำเขตที่สูง (highland mountain biome)   

    ºÃÔàÇ³·Õè¾º 
     เขตพื้นที่ซึ่งมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมระดับควำมสูง 
     (elevation/ altitude) ในเขตเทือกเขำกระจำยตัวอยู่                 
     ทั่วโลก → เทือกเขำแอนดีสในทวีปอเมริกำใต้/ 
     เทือกเขำร็อกกี้ ในทวีปอเมริกำเหนือ/ เทือกเขำคิลิมันจำโร    
     ในทวีปแอฟริกำ/ เทือกเขำหิมำลัยในทวีปเอเชีย
     ในไทยพบในภำคเหนือ : ดอยอินทนนท์ จ.เชียงใหม่
อุณหภูมิจะลดลงตำมควำมสูงที่เพิ่มขึ้น 
     altitude 3,200 เมตรขึ้นไป อุณหภูมิ -15 - 10ðC 
     = แอลไพน์ทุนดรำ (alpine tundra) → หญ้ำ ไม้ดอก ไม้พุม่
     altitude 2,900-3,200 เมตร อุณหภูมิ -5 - 10ðC 
     = ป่ำสน (subalpine coniferous forest) 
     → สน เฟอ ไพน์
     altitude 1,200-2,700 เมตร อุณหภูมิ 0-30ðC
     = ป่ำผลัดใบ (deciduous forest) 
     → ไม้ใบกว้ำง พืชจ�ำพวกบีช 
     altitude 900-1,200 เมตร อุณหภูมิ 25-35ðC
     = ป่ำเขตร้อน (tropical forest) 
     → ไม้เถำ ไม้ยำง ตะเคียน กล้วยไม้
ปริมำณน�้ำฝนจะลดลงตำมระดับควำมสูงและอิทธิพลของเขตเงำฝน

ป่ำดิบเขำ (hill evergreen forest/ mountain forest)
     ลักษณะเด่น
          ป่ำไม่ผลัดใบ
          ป่ำในพื้นที่สูงจำกระดับน�้ำทะเล 1,000 เมตรขึ้นไป
          ปริมำณน�้ำฝน 100-200 เซนติเมตร/ปี 
          เป็นป่ำต้นน�้ำ
     สัตว์ป่ำที่พบ : กะท่ำง เต่ำปูลู กระรอก เขียดหนอง คำงคกเล็ก    
     นกศิวะหำงสีน�้ำตำล นกกินปลีหำงยำว นกพญำไฟสีกุหลำบ
     ¾ÃÃ³äÁŒ·Õè¾º
          ไม้ยืนต้นชั้นบน : ไม้วงศ์ก่อ ก�ำลังเสือโคร่ง อบเชย    
          ก�ำยำน ยมหอม มะขำมป‡อมดง จ�ำปีป่ำ 
          ไม้พื้นล่ำง : กุหลำบป่ำ กล้วยไม้ดิน ผักกูด มอส เฟิน

windward side
leeward side

dry air

rain shadow
desert

mo
ist

 ai
r

   ไบโอมในน�้ำ (aquatic biomes)

A11  ไบโอมแหล่งน�้ำจืด (freshwater biome)

    

ป่ำพร ุ(peat swamp forest)
     ลักษณะเด่น
          ป่ำไม่ผลัดใบ
          มีน�้ำจืดขังตลอดปี เป็นที่ลุ่ม ป่ำแน่นทึบ อินทรียวัตถุมำก
          ดินชั้นบนเป็นดินพร/ุ ดินอินทรีย์ เกิดจำกกำรทับถมของซำกพืช
          ดินชั้นล่ำงเป็นดินโคลน มีสำรไพไรต์ (FeS2) 
          เมื่อเปิดหน้ำดินอินทรีย์ออก ออกซิเจนจะท�ำปฏิกิริยำ
          กับสำรไพไรต์เกิดเป็นสำรประกอบซัลเฟตและกรดก�ำมะถัน 
          ท�ำให้ดินเป็นกรดสูง
          พบในภำคใต้ : ป่ำพรโุต๊ะแดง จ.นรำธิวำส/ 
          ป่ำพรทุ่ำปอมคลองสองน�้ำ จ.กระบี่
     สัตว์ป่ำที่พบ : นกเปล้ำแดง ค่ำงแว่นถิ่นใต้ แมวป่ำหัวแบน 
     หมีขอ ค่ำงด�ำ ลิงแสม
     พรรณไม้ที่พบ : หวำย หมำกแดง หลุมพี ตังหน ละไมป่ำ 
     อ้ำยบ่ำว ช้ำงไห้ ทองบึ้ง

limnetic zone

profundal zone

littoral zone

littoral zone

แหล่งน�้ำนิง่ (lentic) : ทะเลสำบ สระ หนอง บึง ปลัก
     มีเกลือน้อยกว่ำร้อยละ 0.1/ 1 part per thousand/ 1‰
     กระแสน�้ำนิง่ กำรไหลมักเกิดจำกลมจึงไม่มีทิศทำงกำรไหล
     ที่แน่นอน
     ปริมำณออกซิเจนในน�้ำน้อย
     ค่ำ pH คงที่
     ปริมำณแสงและอุณหภูมิมีควำมแตกต่ำงกันตำมระดับควำมลึก
     เป็นแหล่งสะสมและปลดปล่อยธำตุอำหำร
     มีควำมส�ำคัญต่อกำรด�ำรงชีวิตและกำรเกษตร
     แบ่งได้เป็น 3 เขต
          เขตชำยฝั่ง (littoral zone) อยู่ติดพื้นดิน น�้ำตื้น
          แสงส่องทะลุผ่ำนถึงใต้ท้องน�้ำ มีผู้ผลิตและผู้บริโภค
          อำศัยอยู่มำกและปรับตัวได้ดี พืชน�้ำเจริญดีมีรำกหยั่งลึกในดิน
          เขตผิวน�้ำ (limnetic zone) อยู่ถัดจำกเขตชำยฝั่ง แสงส่อง
          ได้ถึงพื้นน�้ำ ผิวน�้ำสัมผัสกับอำกำศ
          มีอัตรำกำรสังเครำะห์ด้วยแสงสมดุลกับกำรหำยใจ
          เขตน�้ำชั้นล่ำง (profundal zone) อยู่ต�่ำกว่ำเขตผิวน�้ำ
          ลงไปจนถึงพื้นท้องน�้ำ พบสิ่งมีชีวิตที่ปรับตัวโดยใช้
          ออกซิเจนต�่ำ พบเฉพำะในแหล่งน�้ำขนำดใหญ่

เขตที่แสงส่องถึง (photic zone)

เขตที่แสงส่องไม่ถึง (aphotic zone)
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A10  ไบโอมป่ำเขตที่สูง (highland mountain biome)   

    ºÃÔàÇ³·Õè¾º 
     เขตพื้นที่ซึ่งมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมระดับควำมสูง 
     (elevation/ altitude) ในเขตเทือกเขำกระจำยตัวอยู่                 
     ทั่วโลก → เทือกเขำแอนดีสในทวีปอเมริกำใต้/ 
     เทือกเขำร็อกกี้ ในทวีปอเมริกำเหนือ/ เทือกเขำคิลิมันจำโร    
     ในทวีปแอฟริกำ/ เทือกเขำหิมำลัยในทวีปเอเชีย
     ในไทยพบในภำคเหนือ : ดอยอินทนนท์ จ.เชียงใหม่
อุณหภูมิจะลดลงตำมควำมสูงที่เพิ่มขึ้น 
     altitude 3,200 เมตรขึ้นไป อุณหภูมิ -15 - 10ðC 
     = แอลไพน์ทุนดรำ (alpine tundra) → หญ้ำ ไม้ดอก ไม้พุม่
     altitude 2,900-3,200 เมตร อุณหภูมิ -5 - 10ðC 
     = ป่ำสน (subalpine coniferous forest) 
     → สน เฟอ ไพน์
     altitude 1,200-2,700 เมตร อุณหภูมิ 0-30ðC
     = ป่ำผลัดใบ (deciduous forest) 
     → ไม้ใบกว้ำง พืชจ�ำพวกบีช 
     altitude 900-1,200 เมตร อุณหภูมิ 25-35ðC
     = ป่ำเขตร้อน (tropical forest) 
     → ไม้เถำ ไม้ยำง ตะเคียน กล้วยไม้
ปริมำณน�้ำฝนจะลดลงตำมระดับควำมสูงและอิทธิพลของเขตเงำฝน

ป่ำดิบเขำ (hill evergreen forest/ mountain forest)
     ลักษณะเด่น
          ป่ำไม่ผลัดใบ
          ป่ำในพื้นที่สูงจำกระดับน�้ำทะเล 1,000 เมตรขึ้นไป
          ปริมำณน�้ำฝน 100-200 เซนติเมตร/ปี 
          เป็นป่ำต้นน�้ำ
     สัตว์ป่ำที่พบ : กะท่ำง เต่ำปูลู กระรอก เขียดหนอง คำงคกเล็ก    
     นกศิวะหำงสีน�้ำตำล นกกินปลีหำงยำว นกพญำไฟสีกุหลำบ
     ¾ÃÃ³äÁŒ·Õè¾º
          ไม้ยืนต้นชั้นบน : ไม้วงศ์ก่อ ก�ำลังเสือโคร่ง อบเชย    
          ก�ำยำน ยมหอม มะขำมป‡อมดง จ�ำปีป่ำ 
          ไม้พื้นล่ำง : กุหลำบป่ำ กล้วยไม้ดิน ผักกูด มอส เฟิน
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   ไบโอมในน�้ำ (aquatic biomes)

A11  ไบโอมแหล่งน�้ำจืด (freshwater biome)

    

ป่ำพร ุ(peat swamp forest)
     ลักษณะเด่น
          ป่ำไม่ผลัดใบ
          มีน�้ำจืดขังตลอดปี เป็นที่ลุ่ม ป่ำแน่นทึบ อินทรียวัตถุมำก
          ดินชั้นบนเป็นดินพร/ุ ดินอินทรีย์ เกิดจำกกำรทับถมของซำกพืช
          ดินชั้นล่ำงเป็นดินโคลน มีสำรไพไรต์ (FeS2) 
          เมื่อเปิดหน้ำดินอินทรีย์ออก ออกซิเจนจะท�ำปฏิกิริยำ
          กับสำรไพไรต์เกิดเป็นสำรประกอบซัลเฟตและกรดก�ำมะถัน 
          ท�ำให้ดินเป็นกรดสูง
          พบในภำคใต้ : ป่ำพรโุต๊ะแดง จ.นรำธิวำส/ 
          ป่ำพรทุ่ำปอมคลองสองน�้ำ จ.กระบี่
     สัตว์ป่ำที่พบ : นกเปล้ำแดง ค่ำงแว่นถิ่นใต้ แมวป่ำหัวแบน 
     หมีขอ ค่ำงด�ำ ลิงแสม
     พรรณไม้ที่พบ : หวำย หมำกแดง หลุมพี ตังหน ละไมป่ำ 
     อ้ำยบ่ำว ช้ำงไห้ ทองบึ้ง

limnetic zone
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littoral zone

littoral zone

แหล่งน�้ำนิง่ (lentic) : ทะเลสำบ สระ หนอง บึง ปลัก
     มีเกลือน้อยกว่ำร้อยละ 0.1/ 1 part per thousand/ 1‰
     กระแสน�้ำนิง่ กำรไหลมักเกิดจำกลมจึงไม่มีทิศทำงกำรไหล
     ที่แน่นอน
     ปริมำณออกซิเจนในน�้ำน้อย
     ค่ำ pH คงที่
     ปริมำณแสงและอุณหภูมิมีควำมแตกต่ำงกันตำมระดับควำมลึก
     เป็นแหล่งสะสมและปลดปล่อยธำตุอำหำร
     มีควำมส�ำคัญต่อกำรด�ำรงชีวิตและกำรเกษตร
     แบ่งได้เป็น 3 เขต
          เขตชำยฝั่ง (littoral zone) อยู่ติดพื้นดิน น�้ำตื้น
          แสงส่องทะลุผ่ำนถึงใต้ท้องน�้ำ มีผู้ผลิตและผู้บริโภค
          อำศัยอยู่มำกและปรับตัวได้ดี พืชน�้ำเจริญดีมีรำกหยั่งลึกในดิน
          เขตผิวน�้ำ (limnetic zone) อยู่ถัดจำกเขตชำยฝั่ง แสงส่อง
          ได้ถึงพื้นน�้ำ ผิวน�้ำสัมผัสกับอำกำศ
          มีอัตรำกำรสังเครำะห์ด้วยแสงสมดุลกับกำรหำยใจ
          เขตน�้ำชั้นล่ำง (profundal zone) อยู่ต�่ำกว่ำเขตผิวน�้ำ
          ลงไปจนถึงพื้นท้องน�้ำ พบสิ่งมีชีวิตที่ปรับตัวโดยใช้
          ออกซิเจนต�่ำ พบเฉพำะในแหล่งน�้ำขนำดใหญ่

เขตที่แสงส่องถึง (photic zone)

เขตที่แสงส่องไม่ถึง (aphotic zone)
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     → ไม้ใบกว้ำง พืชจ�ำพวกบีช 
     altitude 900-1,200 เมตร อุณหภูมิ 25-35ðC
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     → ไม้เถำ ไม้ยำง ตะเคียน กล้วยไม้
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          ไม้ยืนต้นชั้นบน : ไม้วงศ์ก่อ ก�ำลังเสือโคร่ง อบเชย    
          ก�ำยำน ยมหอม มะขำมป‡อมดง จ�ำปีป่ำ 
          ไม้พื้นล่ำง : กุหลำบป่ำ กล้วยไม้ดิน ผักกูด มอส เฟิน
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          ไม้ยืนต้นชั้นบน : ไม้วงศ์ก่อ ก�ำลังเสือโคร่ง อบเชย    
          ก�ำยำน ยมหอม มะขำมป‡อมดง จ�ำปีป่ำ 
          ไม้พื้นล่ำง : กุหลำบป่ำ กล้วยไม้ดิน ผักกูด มอส เฟิน
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   ไบโอมในน�้ำ (aquatic biomes)

A11  ไบโอมแหล่งน�้ำจืด (freshwater biome)

    

ป่ำพร ุ(peat swamp forest)
     ลักษณะเด่น
          ป่ำไม่ผลัดใบ
          มีน�้ำจืดขังตลอดปี เป็นที่ลุ่ม ป่ำแน่นทึบ อินทรียวัตถุมำก
          ดินชั้นบนเป็นดินพร/ุ ดินอินทรีย์ เกิดจำกกำรทับถมของซำกพืช
          ดินชั้นล่ำงเป็นดินโคลน มีสำรไพไรต์ (FeS2) 
          เมื่อเปิดหน้ำดินอินทรีย์ออก ออกซิเจนจะท�ำปฏิกิริยำ
          กับสำรไพไรต์เกิดเป็นสำรประกอบซัลเฟตและกรดก�ำมะถัน 
          ท�ำให้ดินเป็นกรดสูง
          พบในภำคใต้ : ป่ำพรโุต๊ะแดง จ.นรำธิวำส/ 
          ป่ำพรทุ่ำปอมคลองสองน�้ำ จ.กระบี่
     สัตว์ป่ำที่พบ : นกเปล้ำแดง ค่ำงแว่นถิ่นใต้ แมวป่ำหัวแบน 
     หมีขอ ค่ำงด�ำ ลิงแสม
     พรรณไม้ที่พบ : หวำย หมำกแดง หลุมพี ตังหน ละไมป่ำ 
     อ้ำยบ่ำว ช้ำงไห้ ทองบึ้ง

limnetic zone

profundal zone

littoral zone

littoral zone

แหล่งน�้ำนิง่ (lentic) : ทะเลสำบ สระ หนอง บึง ปลัก
     มีเกลือน้อยกว่ำร้อยละ 0.1/ 1 part per thousand/ 1‰
     กระแสน�้ำนิง่ กำรไหลมักเกิดจำกลมจึงไม่มีทิศทำงกำรไหล
     ที่แน่นอน
     ปริมำณออกซิเจนในน�้ำน้อย
     ค่ำ pH คงที่
     ปริมำณแสงและอุณหภูมิมีควำมแตกต่ำงกันตำมระดับควำมลึก
     เป็นแหล่งสะสมและปลดปล่อยธำตุอำหำร
     มีควำมส�ำคัญต่อกำรด�ำรงชีวิตและกำรเกษตร
     แบ่งได้เป็น 3 เขต
          เขตชำยฝั่ง (littoral zone) อยู่ติดพื้นดิน น�้ำตื้น
          แสงส่องทะลุผ่ำนถึงใต้ท้องน�้ำ มีผู้ผลิตและผู้บริโภค
          อำศัยอยู่มำกและปรับตัวได้ดี พืชน�้ำเจริญดีมีรำกหยั่งลึกในดิน
          เขตผิวน�้ำ (limnetic zone) อยู่ถัดจำกเขตชำยฝั่ง แสงส่อง
          ได้ถึงพื้นน�้ำ ผิวน�้ำสัมผัสกับอำกำศ
          มีอัตรำกำรสังเครำะห์ด้วยแสงสมดุลกับกำรหำยใจ
          เขตน�้ำชั้นล่ำง (profundal zone) อยู่ต�่ำกว่ำเขตผิวน�้ำ
          ลงไปจนถึงพื้นท้องน�้ำ พบสิ่งมีชีวิตที่ปรับตัวโดยใช้
          ออกซิเจนต�่ำ พบเฉพำะในแหล่งน�้ำขนำดใหญ่

เขตที่แสงส่องถึง (photic zone)

เขตที่แสงส่องไม่ถึง (aphotic zone)
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 ไบโอมแหล่งน�้ำจืด (freshwater biome)

    
แหล่งน�้ำไหล (lotic) : แม่น�้ำ ธำรน�้ำไหล น�้ำตก
     มีเกลือน้อยกว่ำร้อยละ 0.1/ 1 part per thousand/ 1‰
     มีกำรไหลของน�้ำอย่ำงต่อเนื่อง
     ปริมำณออกซิเจนในน�้ำมำก 
     ค่ำ pH ไม่คงที่
     ปริมำณแสงและอุณหภูมิเท่ำๆ กัน
     ชะล้ำงแร่ธำตุต่ำงๆ บนพื้นดินไหลลงสู่ทะเล
     แบ่งได้เป็น 2 เขต
          เขตน�้ำไหลเชี่ยว (rapid zone) 
               กระแสน�้ำไหลแรงจึงไม่มีกำรสะสมของตะกอนใต้น�้ำ
               ไม่พบผู้ผลิต/ แพลงก์ตอนพืช
               ผู้บริ โภคมีกำรปรับตัวเพื่อต้ำนทำนควำมแรงของกระแสน�้ำ
                    มีกำรสร้ำงปลอกเพื่อถ่วงน�้ำหนัก ไม่ ให้กระแสน�้ำพัดพำไป
                    : ตัวอ่อนแมลงหนอนปลอกน�้ำมีปลอก
                    มี โครงสร้ำงใช้ยึดเกำะพื้นผิว
                    : ตัวอ่อนแมลงชีปะขำว ตัวอ่อนสโตนฟลำย 
                    ผลิตเมือกเหนยีวใช้ยึดเกำะ
                    : หอยฝำเดียว พลำนำเรีย 
                    ล�ำตัวเพรียวยำว เพื่อลดควำมต้ำนทำนของกระแสน�้ำ
                    : ตัวอ่อนแมลงชีปะขำวเข็ม ปลำค้อ
                    มีล�ำตัวแบนรำบเพื่อยึดเกำะกับพื้นได้ดี
                    : ตัวอ่อนแมลงชีปะขำวหัวโต ตัวอ่อนเหรียญน�้ำ 
                    มีนสิัยว่ำยทวนกระแสน�้ำอยู่เสมอ
                    : ปลำพลวง ปลำเวียน ปลำเลียหิน
                    ปลำตะเพียนน�้ำตก ปลำซิวน�้ำตก 
          เขตแอ่งน�้ำ (pool zone)
               ควำมเร็วของกระแสน�้ำลดลง ท�ำให้มีกำรตกตะกอนใต้น�้ำ
               ผู้ผลิตส่วนใหญ่เป็นแพลงก์ตอนพืชที่ลอยน�้ำได้
               ผู้บริ โภคพวกที่ขุดรอูยู่ : หอยสองกำบ 
               ตัวอ่อนของแมลงปอ แมลงชีปะขำวขุดรู
               พวกที่ว่ำยน�้ำไปมำได้อย่ำงอิสระ

rapid zone

pool zone

 A12  ไบโอมแหล่งน�้ำเค็ม (marine biome)

       
มหำสมุทรมีปริมำณมำกถึง 3 ใน 4 ส่วนของผิวโลก (71%) 
มีเกลือเฉลี่ยร้อยละ 3.5/ 35 part per thousand/ 35‰
เป็นแหล่งน�้ำไหล เนื่องจำกมีกระแสคลื่นเกิดตลอด
เป็นแหล่งสังเครำะห์ออกซิเจนที่ส�ำคัญของโลก และเป็นแหล่งอำหำร/ ประมง 
ปริมำณแสงและอุณหภูมิมีควำมแตกต่ำงกันตำมระดับควำมลึก
มีควำมสำมำรถในกำรผลิตมวลชีวภำพมำกเป็นอันดับที่ 1 เพรำะมีแพลงก์ตอนพืชจ�ำนวนมำกและมีพื้นที่มำกที่สุด
แบ่งได้เป็น 2 เขต
     ส่วนที่เป็นน�้ำ (pelagic zone)
          เขตชำยฝั่งทะเล (neritic zone) มีแร่ธำตุอำหำรสมบูรณ์ แสงแดดส่องถึงพื้นท้องน�้ำ 
          ควำมลึกไม่เกิน 200 เมตร เป็นที่อยู่อำศัยของพืชและสัตว์มำกที่สุดโดยเฉพำะสัตว์ทะเลแรกเกิด  
          เขตทะเลเปิด (open sea/ oceanic zone) อยู่ถัดจำกเขตชำยฝั่งทะเลออกไป
           

     ส่วนพื้นท้องน�้ำ (benthic zone)
          เขตชำยฝั่งทวีป (continental shelf) ระดับควำมลึก 0-200 เมตร
               เขตริมทะเล (supra-tidal zone) อยู่เหนือบริเวณที่น�้ำทะเลขึ้นสูงสุด
               เขตชำยทะเล (intertidal zone) อยู่ระหว่ำงบริเวณที่น�้ำทะเลขึ้นสูงสุดและลงต�่ำสุด 
               พืชและสัตว์ต้องปรับตัวด้ำนกำรเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ/ ควำมชื้น/ ควำมเค็ม
               → หำดทรำย/ หำดหิน
               เขตใต้น�้ำ (sub-tidal zone) อยู่ต�่ำกว่ำบริเวณที่น�้ำทะเลลงต�่ำสุด
               มีควำมอุดมสมบูรณ์มำกที่สุด มีพืชและสัตว์อำศัยอยู่มำก → แนวปะกำรัง
          เขตไหล่ทวีป (continental slope) อยู่ถัดจำกเขตชำยฝั่งทวีป 
          ระดับควำมลึก 200-4,000 เมตร
          เขตพื้นมหำสมุทร (abyssal zone) เป็นเขตที่รำบกว้ำงใหญ่คล้ำยท้องกระทะ 
          ระดับควำมลึก 4,000-6,000 เมตร มีสิ่งมีชีวิตอำศัยอยู่เบำบำง
          เขตหุบเหว (trenches zone/ hadal zone) หรือสะดือทะเล ระดับควำมลึก
          มำกกว่ำ 6,000 เมตร มีสิ่งมีชีวิตน้อยกว่ำเขตอื่น สิ่งมีชีวิตต้องปรับตัวกับควำมมืด/ 
          ควำมดันสูง/ ออกซิเจนต�่ำ

เขตที่แสงส่องถึง 
(photic zone)

เขตที่แสงส่องไม่ถึง 
(aphotic zone)

     ส่วนพื้นท้องน�้ำ (benthic zone)

Continental slope
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 ไบโอมแหล่งน�้ำจืด (freshwater biome)

    
แหล่งน�้ำไหล (lotic) : แม่น�้ำ ธำรน�้ำไหล น�้ำตก
     มีเกลือน้อยกว่ำร้อยละ 0.1/ 1 part per thousand/ 1‰
     มีกำรไหลของน�้ำอย่ำงต่อเนื่อง
     ปริมำณออกซิเจนในน�้ำมำก 
     ค่ำ pH ไม่คงที่
     ปริมำณแสงและอุณหภูมิเท่ำๆ กัน
     ชะล้ำงแร่ธำตุต่ำงๆ บนพื้นดินไหลลงสู่ทะเล
     แบ่งได้เป็น 2 เขต
          เขตน�้ำไหลเชี่ยว (rapid zone) 
               กระแสน�้ำไหลแรงจึงไม่มีกำรสะสมของตะกอนใต้น�้ำ
               ไม่พบผู้ผลิต/ แพลงก์ตอนพืช
               ผู้บริ โภคมีกำรปรับตัวเพื่อต้ำนทำนควำมแรงของกระแสน�้ำ
                    มีกำรสร้ำงปลอกเพื่อถ่วงน�้ำหนัก ไม่ ให้กระแสน�้ำพัดพำไป
                    : ตัวอ่อนแมลงหนอนปลอกน�้ำมีปลอก
                    มี โครงสร้ำงใช้ยึดเกำะพื้นผิว
                    : ตัวอ่อนแมลงชีปะขำว ตัวอ่อนสโตนฟลำย 
                    ผลิตเมือกเหนยีวใช้ยึดเกำะ
                    : หอยฝำเดียว พลำนำเรีย 
                    ล�ำตัวเพรียวยำว เพื่อลดควำมต้ำนทำนของกระแสน�้ำ
                    : ตัวอ่อนแมลงชีปะขำวเข็ม ปลำค้อ
                    มีล�ำตัวแบนรำบเพื่อยึดเกำะกับพื้นได้ดี
                    : ตัวอ่อนแมลงชีปะขำวหัวโต ตัวอ่อนเหรียญน�้ำ 
                    มีนสิัยว่ำยทวนกระแสน�้ำอยู่เสมอ
                    : ปลำพลวง ปลำเวียน ปลำเลียหิน
                    ปลำตะเพียนน�้ำตก ปลำซิวน�้ำตก 
          เขตแอ่งน�้ำ (pool zone)
               ควำมเร็วของกระแสน�้ำลดลง ท�ำให้มีกำรตกตะกอนใต้น�้ำ
               ผู้ผลิตส่วนใหญ่เป็นแพลงก์ตอนพืชที่ลอยน�้ำได้
               ผู้บริ โภคพวกที่ขุดรอูยู่ : หอยสองกำบ 
               ตัวอ่อนของแมลงปอ แมลงชีปะขำวขุดรู
               พวกที่ว่ำยน�้ำไปมำได้อย่ำงอิสระ

rapid zone

pool zone

 A12  ไบโอมแหล่งน�้ำเค็ม (marine biome)

       
มหำสมุทรมีปริมำณมำกถึง 3 ใน 4 ส่วนของผิวโลก (71%) 
มีเกลือเฉลี่ยร้อยละ 3.5/ 35 part per thousand/ 35‰
เป็นแหล่งน�้ำไหล เนื่องจำกมีกระแสคลื่นเกิดตลอด
เป็นแหล่งสังเครำะห์ออกซิเจนที่ส�ำคัญของโลก และเป็นแหล่งอำหำร/ ประมง 
ปริมำณแสงและอุณหภูมิมีควำมแตกต่ำงกันตำมระดับควำมลึก
มีควำมสำมำรถในกำรผลิตมวลชีวภำพมำกเป็นอันดับที่ 1 เพรำะมีแพลงก์ตอนพืชจ�ำนวนมำกและมีพื้นที่มำกที่สุด
แบ่งได้เป็น 2 เขต
     ส่วนที่เป็นน�้ำ (pelagic zone)
          เขตชำยฝั่งทะเล (neritic zone) มีแร่ธำตุอำหำรสมบูรณ์ แสงแดดส่องถึงพื้นท้องน�้ำ 
          ควำมลึกไม่เกิน 200 เมตร เป็นที่อยู่อำศัยของพืชและสัตว์มำกที่สุดโดยเฉพำะสัตว์ทะเลแรกเกิด  
          เขตทะเลเปิด (open sea/ oceanic zone) อยู่ถัดจำกเขตชำยฝั่งทะเลออกไป
           

     ส่วนพื้นท้องน�้ำ (benthic zone)
          เขตชำยฝั่งทวีป (continental shelf) ระดับควำมลึก 0-200 เมตร
               เขตริมทะเล (supra-tidal zone) อยู่เหนือบริเวณที่น�้ำทะเลขึ้นสูงสุด
               เขตชำยทะเล (intertidal zone) อยู่ระหว่ำงบริเวณที่น�้ำทะเลขึ้นสูงสุดและลงต�่ำสุด 
               พืชและสัตว์ต้องปรับตัวด้ำนกำรเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ/ ควำมชื้น/ ควำมเค็ม
               → หำดทรำย/ หำดหิน
               เขตใต้น�้ำ (sub-tidal zone) อยู่ต�่ำกว่ำบริเวณที่น�้ำทะเลลงต�่ำสุด
               มีควำมอุดมสมบูรณ์มำกที่สุด มีพืชและสัตว์อำศัยอยู่มำก → แนวปะกำรัง
          เขตไหล่ทวีป (continental slope) อยู่ถัดจำกเขตชำยฝั่งทวีป 
          ระดับควำมลึก 200-4,000 เมตร
          เขตพื้นมหำสมุทร (abyssal zone) เป็นเขตที่รำบกว้ำงใหญ่คล้ำยท้องกระทะ 
          ระดับควำมลึก 4,000-6,000 เมตร มีสิ่งมีชีวิตอำศัยอยู่เบำบำง
          เขตหุบเหว (trenches zone/ hadal zone) หรือสะดือทะเล ระดับควำมลึก
          มำกกว่ำ 6,000 เมตร มีสิ่งมีชีวิตน้อยกว่ำเขตอื่น สิ่งมีชีวิตต้องปรับตัวกับควำมมืด/ 
          ควำมดันสูง/ ออกซิเจนต�่ำ

เขตที่แสงส่องถึง 
(photic zone)

เขตที่แสงส่องไม่ถึง 
(aphotic zone)

     ส่วนพื้นท้องน�้ำ (benthic zone)

Continental slope
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 ไบโอมแหล่งน�้ำจืด (freshwater biome)

    
แหล่งน�้ำไหล (lotic) : แม่น�้ำ ธำรน�้ำไหล น�้ำตก
     มีเกลือน้อยกว่ำร้อยละ 0.1/ 1 part per thousand/ 1‰
     มีกำรไหลของน�้ำอย่ำงต่อเนื่อง
     ปริมำณออกซิเจนในน�้ำมำก 
     ค่ำ pH ไม่คงที่
     ปริมำณแสงและอุณหภูมิเท่ำๆ กัน
     ชะล้ำงแร่ธำตุต่ำงๆ บนพื้นดินไหลลงสู่ทะเล
     แบ่งได้เป็น 2 เขต
          เขตน�้ำไหลเชี่ยว (rapid zone) 
               กระแสน�้ำไหลแรงจึงไม่มีกำรสะสมของตะกอนใต้น�้ำ
               ไม่พบผู้ผลิต/ แพลงก์ตอนพืช
               ผู้บริ โภคมีกำรปรับตัวเพื่อต้ำนทำนควำมแรงของกระแสน�้ำ
                    มีกำรสร้ำงปลอกเพื่อถ่วงน�้ำหนัก ไม่ ให้กระแสน�้ำพัดพำไป
                    : ตัวอ่อนแมลงหนอนปลอกน�้ำมีปลอก
                    มี โครงสร้ำงใช้ยึดเกำะพื้นผิว
                    : ตัวอ่อนแมลงชีปะขำว ตัวอ่อนสโตนฟลำย 
                    ผลิตเมือกเหนยีวใช้ยึดเกำะ
                    : หอยฝำเดียว พลำนำเรีย 
                    ล�ำตัวเพรียวยำว เพื่อลดควำมต้ำนทำนของกระแสน�้ำ
                    : ตัวอ่อนแมลงชีปะขำวเข็ม ปลำค้อ
                    มีล�ำตัวแบนรำบเพื่อยึดเกำะกับพื้นได้ดี
                    : ตัวอ่อนแมลงชีปะขำวหัวโต ตัวอ่อนเหรียญน�้ำ 
                    มีนสิัยว่ำยทวนกระแสน�้ำอยู่เสมอ
                    : ปลำพลวง ปลำเวียน ปลำเลียหิน
                    ปลำตะเพียนน�้ำตก ปลำซิวน�้ำตก 
          เขตแอ่งน�้ำ (pool zone)
               ควำมเร็วของกระแสน�้ำลดลง ท�ำให้มีกำรตกตะกอนใต้น�้ำ
               ผู้ผลิตส่วนใหญ่เป็นแพลงก์ตอนพืชที่ลอยน�้ำได้
               ผู้บริ โภคพวกที่ขุดรอูยู่ : หอยสองกำบ 
               ตัวอ่อนของแมลงปอ แมลงชีปะขำวขุดรู
               พวกที่ว่ำยน�้ำไปมำได้อย่ำงอิสระ

rapid zone

pool zone

 A12  ไบโอมแหล่งน�้ำเค็ม (marine biome)

       
มหำสมุทรมีปริมำณมำกถึง 3 ใน 4 ส่วนของผิวโลก (71%) 
มีเกลือเฉลี่ยร้อยละ 3.5/ 35 part per thousand/ 35‰
เป็นแหล่งน�้ำไหล เนื่องจำกมีกระแสคลื่นเกิดตลอด
เป็นแหล่งสังเครำะห์ออกซิเจนที่ส�ำคัญของโลก และเป็นแหล่งอำหำร/ ประมง 
ปริมำณแสงและอุณหภูมิมีควำมแตกต่ำงกันตำมระดับควำมลึก
มีควำมสำมำรถในกำรผลิตมวลชีวภำพมำกเป็นอันดับที่ 1 เพรำะมีแพลงก์ตอนพืชจ�ำนวนมำกและมีพื้นที่มำกที่สุด
แบ่งได้เป็น 2 เขต
     ส่วนที่เป็นน�้ำ (pelagic zone)
          เขตชำยฝั่งทะเล (neritic zone) มีแร่ธำตุอำหำรสมบูรณ์ แสงแดดส่องถึงพื้นท้องน�้ำ 
          ควำมลึกไม่เกิน 200 เมตร เป็นที่อยู่อำศัยของพืชและสัตว์มำกที่สุดโดยเฉพำะสัตว์ทะเลแรกเกิด  
          เขตทะเลเปิด (open sea/ oceanic zone) อยู่ถัดจำกเขตชำยฝั่งทะเลออกไป
           

     ส่วนพื้นท้องน�้ำ (benthic zone)
          เขตชำยฝั่งทวีป (continental shelf) ระดับควำมลึก 0-200 เมตร
               เขตริมทะเล (supra-tidal zone) อยู่เหนือบริเวณที่น�้ำทะเลขึ้นสูงสุด
               เขตชำยทะเล (intertidal zone) อยู่ระหว่ำงบริเวณที่น�้ำทะเลขึ้นสูงสุดและลงต�่ำสุด 
               พืชและสัตว์ต้องปรับตัวด้ำนกำรเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ/ ควำมชื้น/ ควำมเค็ม
               → หำดทรำย/ หำดหิน
               เขตใต้น�้ำ (sub-tidal zone) อยู่ต�่ำกว่ำบริเวณที่น�้ำทะเลลงต�่ำสุด
               มีควำมอุดมสมบูรณ์มำกที่สุด มีพืชและสัตว์อำศัยอยู่มำก → แนวปะกำรัง
          เขตไหล่ทวีป (continental slope) อยู่ถัดจำกเขตชำยฝั่งทวีป 
          ระดับควำมลึก 200-4,000 เมตร
          เขตพื้นมหำสมุทร (abyssal zone) เป็นเขตที่รำบกว้ำงใหญ่คล้ำยท้องกระทะ 
          ระดับควำมลึก 4,000-6,000 เมตร มีสิ่งมีชีวิตอำศัยอยู่เบำบำง
          เขตหุบเหว (trenches zone/ hadal zone) หรือสะดือทะเล ระดับควำมลึก
          มำกกว่ำ 6,000 เมตร มีสิ่งมีชีวิตน้อยกว่ำเขตอื่น สิ่งมีชีวิตต้องปรับตัวกับควำมมืด/ 
          ควำมดันสูง/ ออกซิเจนต�่ำ

เขตที่แสงส่องถึง 
(photic zone)

เขตที่แสงส่องไม่ถึง 
(aphotic zone)

     ส่วนพื้นท้องน�้ำ (benthic zone)

Continental slope
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 ไบโอมแหล่งน�้ำจืด (freshwater biome)

    
แหล่งน�้ำไหล (lotic) : แม่น�้ำ ธำรน�้ำไหล น�้ำตก
     มีเกลือน้อยกว่ำร้อยละ 0.1/ 1 part per thousand/ 1‰
     มีกำรไหลของน�้ำอย่ำงต่อเนื่อง
     ปริมำณออกซิเจนในน�้ำมำก 
     ค่ำ pH ไม่คงที่
     ปริมำณแสงและอุณหภูมิเท่ำๆ กัน
     ชะล้ำงแร่ธำตุต่ำงๆ บนพื้นดินไหลลงสู่ทะเล
     แบ่งได้เป็น 2 เขต
          เขตน�้ำไหลเชี่ยว (rapid zone) 
               กระแสน�้ำไหลแรงจึงไม่มีกำรสะสมของตะกอนใต้น�้ำ
               ไม่พบผู้ผลิต/ แพลงก์ตอนพืช
               ผู้บริ โภคมีกำรปรับตัวเพื่อต้ำนทำนควำมแรงของกระแสน�้ำ
                    มีกำรสร้ำงปลอกเพื่อถ่วงน�้ำหนัก ไม่ ให้กระแสน�้ำพัดพำไป
                    : ตัวอ่อนแมลงหนอนปลอกน�้ำมีปลอก
                    มี โครงสร้ำงใช้ยึดเกำะพื้นผิว
                    : ตัวอ่อนแมลงชีปะขำว ตัวอ่อนสโตนฟลำย 
                    ผลิตเมือกเหนยีวใช้ยึดเกำะ
                    : หอยฝำเดียว พลำนำเรีย 
                    ล�ำตัวเพรียวยำว เพื่อลดควำมต้ำนทำนของกระแสน�้ำ
                    : ตัวอ่อนแมลงชีปะขำวเข็ม ปลำค้อ
                    มีล�ำตัวแบนรำบเพื่อยึดเกำะกับพื้นได้ดี
                    : ตัวอ่อนแมลงชีปะขำวหัวโต ตัวอ่อนเหรียญน�้ำ 
                    มีนสิัยว่ำยทวนกระแสน�้ำอยู่เสมอ
                    : ปลำพลวง ปลำเวียน ปลำเลียหิน
                    ปลำตะเพียนน�้ำตก ปลำซิวน�้ำตก 
          เขตแอ่งน�้ำ (pool zone)
               ควำมเร็วของกระแสน�้ำลดลง ท�ำให้มีกำรตกตะกอนใต้น�้ำ
               ผู้ผลิตส่วนใหญ่เป็นแพลงก์ตอนพืชที่ลอยน�้ำได้
               ผู้บริ โภคพวกที่ขุดรอูยู่ : หอยสองกำบ 
               ตัวอ่อนของแมลงปอ แมลงชีปะขำวขุดรู
               พวกที่ว่ำยน�้ำไปมำได้อย่ำงอิสระ

rapid zone

pool zone

 A12  ไบโอมแหล่งน�้ำเค็ม (marine biome)

       
มหำสมุทรมีปริมำณมำกถึง 3 ใน 4 ส่วนของผิวโลก (71%) 
มีเกลือเฉลี่ยร้อยละ 3.5/ 35 part per thousand/ 35‰
เป็นแหล่งน�้ำไหล เนื่องจำกมีกระแสคลื่นเกิดตลอด
เป็นแหล่งสังเครำะห์ออกซิเจนที่ส�ำคัญของโลก และเป็นแหล่งอำหำร/ ประมง 
ปริมำณแสงและอุณหภูมิมีควำมแตกต่ำงกันตำมระดับควำมลึก
มีควำมสำมำรถในกำรผลิตมวลชีวภำพมำกเป็นอันดับที่ 1 เพรำะมีแพลงก์ตอนพืชจ�ำนวนมำกและมีพื้นที่มำกที่สุด
แบ่งได้เป็น 2 เขต
     ส่วนที่เป็นน�้ำ (pelagic zone)
          เขตชำยฝั่งทะเล (neritic zone) มีแร่ธำตุอำหำรสมบูรณ์ แสงแดดส่องถึงพื้นท้องน�้ำ 
          ควำมลึกไม่เกิน 200 เมตร เป็นที่อยู่อำศัยของพืชและสัตว์มำกที่สุดโดยเฉพำะสัตว์ทะเลแรกเกิด  
          เขตทะเลเปิด (open sea/ oceanic zone) อยู่ถัดจำกเขตชำยฝั่งทะเลออกไป
           

     ส่วนพื้นท้องน�้ำ (benthic zone)
          เขตชำยฝั่งทวีป (continental shelf) ระดับควำมลึก 0-200 เมตร
               เขตริมทะเล (supra-tidal zone) อยู่เหนือบริเวณที่น�้ำทะเลขึ้นสูงสุด
               เขตชำยทะเล (intertidal zone) อยู่ระหว่ำงบริเวณที่น�้ำทะเลขึ้นสูงสุดและลงต�่ำสุด 
               พืชและสัตว์ต้องปรับตัวด้ำนกำรเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ/ ควำมชื้น/ ควำมเค็ม
               → หำดทรำย/ หำดหิน
               เขตใต้น�้ำ (sub-tidal zone) อยู่ต�่ำกว่ำบริเวณที่น�้ำทะเลลงต�่ำสุด
               มีควำมอุดมสมบูรณ์มำกที่สุด มีพืชและสัตว์อำศัยอยู่มำก → แนวปะกำรัง
          เขตไหล่ทวีป (continental slope) อยู่ถัดจำกเขตชำยฝั่งทวีป 
          ระดับควำมลึก 200-4,000 เมตร
          เขตพื้นมหำสมุทร (abyssal zone) เป็นเขตที่รำบกว้ำงใหญ่คล้ำยท้องกระทะ 
          ระดับควำมลึก 4,000-6,000 เมตร มีสิ่งมีชีวิตอำศัยอยู่เบำบำง
          เขตหุบเหว (trenches zone/ hadal zone) หรือสะดือทะเล ระดับควำมลึก
          มำกกว่ำ 6,000 เมตร มีสิ่งมีชีวิตน้อยกว่ำเขตอื่น สิ่งมีชีวิตต้องปรับตัวกับควำมมืด/ 
          ควำมดันสูง/ ออกซิเจนต�่ำ

เขตที่แสงส่องถึง 
(photic zone)

เขตที่แสงส่องไม่ถึง 
(aphotic zone)

     ส่วนพื้นท้องน�้ำ (benthic zone)

Continental slope
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     A13  ไบโอมแหล่งน�้ำกร่อย (estuaries biome) : ปำกแม่น�้ำ ปำกอ่ำว ช่องแคบ   
ดินดอนสำมเหลี่ยม ป่ำชำยเลน 

    

ป่ำชำยเลน (mangrove forest)
     ลักษณะเด่น
          ป่ำไม่ผลัดใบ
          มีประสิทธิภำพในกำรผลิตมำกเป็นอันดับที่ 5 (มวล/พื้นที่) 
          แหล่งอนบุำลสัตว์น�้ำในระยะตัวอ่อน
          พบที่ชำยฝั่งทะเลอ่ำวไทย ชำยฝั่งทะเลอันดำมัน
          ด้ำนตะวันตกของภำคใต้
     สัตว์ที่พบ : ไส้เดือนทะเล ปูก้ำมดำบ กุ้งดีดขัน หอยนำงรม 
     พรรณไม้ที่พบ : โกงกำง (มีรำกค�้ำจุนขนำดใหญ่) ล�ำพู 
     แสม (มีรำกหำยใจ) ตะบูน

มีช่วงควำมเค็มเฉลี่ยร้อยละ 0.1-3.5/ 1-35 part per thousand/ 1-35‰
เป็นบริเวณรอยต่อระหว่ำงไบโอมน�้ำจืดกับไบโอมน�้ำเค็ม
เกิดกำรขึ้นลงของกระแสน�้ำ (น�้ำขึ้น → ควำมเค็ม ↑, น�้ำลง → ควำมเค็ม )
ออกซิเจนที่ละลำยในน�้ำและคำร์บอนไดออกไซด์เปลี่ยนแปลงตลอดเวลำ
ควำมอุดมสมบูรณ์ของธำตุอำหำรสูงจำกแม่น�้ำพัดพำมำ   
→ มีควำมหลำกหลำยของสิ่งมีชีวิตมำก

salt grass

picklowood
marsh grass

cord grass

highest spring tide
mean high tide

mean low tide

eelgrass

mudflat

fiddier crabs

carnivore carnivore

quaternary
consumers

tertiary
consumers

secondary
consumers

primary
consumers

primary
producers

carnivore

carnivore

zooplankton

phytoplankton

carnivore

carnivore

herbivore

plant

B
   องค์ประกอบทำงชีวภำพ

B1
   หน้ำที่ของสิ่งมีชีวิตในระบบนเิวศ

autotroph (ผลิตอำหำรเองได้) = ผู้ผลิต (producer) → trophic level 1  
     เปลี่ยนสำรอนนิทรีย์เป็นสำรอินทรีย์ = จุดเริ่มต้นของกำรหมุนเวียนสำรเป็นวัฏจักร
     เป็นผู้ที่น�ำพลังงำนแสงมำใช้ได้เพียงผู้เดียว
          เก็บไว้ในโมเลกุลของอำหำร 0.5-3.5%
          สะท้อนออกสู่บรรยำกำศ 10-15%
     ชนดิของผู้ผลิต
          photosynthesis (สังเครำะห์ด้วยแสง) → ไซยำโนแบคทีเรีย/ แพลงก์ตอนพืช/ 
          สำหร่ำย/ พืช (+ หม้อข้ำวหม้อแกงลิง/ กำบหอยแครง/ หยำดน�้ำค้ำง)
          chemosynthesis → แบคทีเรียสังเครำะห์ด้วยแสง (purple/ green sulfer bacteria) 
heterotroph (ผลิตอำหำรเองไม่ได้) → trophic level 2 up
     สิ่งมีชีวิตที่กินผู้ผลิตหรือผู้บริ โภคด้วยกันเองเป็นอำหำร
     ถ่ำยทอดพลังงำนโดยกำรกินกันเป็นทอดๆ
     พลังงำนที่สะสมในอำหำร 90% จะถูกใช้ไปใน
     กระบวนกำรหำยใจระดับเซลล์ (ในรปูควำมร้อน)
     ส่วนอีก 10% จะน�ำไปสร้ำงเนื้อเยื่อของตนเอง
     ชนดิของ heterotroph
          ผู้บริ โภค (consumer)
               ผู้บริ โภคพืช (herbivore) 
               → ผู้บริโภคล�ำดบัท่ี 1 → trophic level 2
               ผู้บริโภคสัตว์ (carnivore) 
               → ผู้บริโภคล�ำดบัท่ี 2 ขึน้ไป 
               (= ผู้บริโภคสัตว์ล�ำดบัท่ี 1 ขึน้ไป) → trophic level 3 up
               ผู้บริ โภคทั้งพืชและสัตว์ (omnivore) 
               → ผู้บริ โภคล�ำดับที่ 1 หรือ 2 ขึ้นไป  
               ผู้บริ โภคซำกอินทรีย์ (detritivore) เช่น ไส้เดือนดิน กิ้งกือ ปลวก แร้ง ไฮยีน่ำ
                    ซำกพืช → ผู้บริ โภคล�ำดับที่ 1
                    ซำกสัตว์ → ผู้บริ โภคล�ำดับที่ 2 ขึ้นไป
          ผู้ย่อยสลำย (decomposer/ saprophyte)
               เปลี่ยนสำรอินทรีย์เป็นสำรอนนิทรีย์
               = ท�ำให้เกิดกำรหมุนเวียนสำรเป็นวัฏจักร
               เป็นผู้รับพลังงำนตัวสุดท้ำย
               แบคทีเรีย รำเมือก เห็ด รำ ยีสต์
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     A13  ไบโอมแหล่งน�้ำกร่อย (estuaries biome) : ปำกแม่น�้ำ ปำกอ่ำว ช่องแคบ   
ดินดอนสำมเหลี่ยม ป่ำชำยเลน 

    

ป่ำชำยเลน (mangrove forest)
     ลักษณะเด่น
          ป่ำไม่ผลัดใบ
          มีประสิทธิภำพในกำรผลิตมำกเป็นอันดับที่ 5 (มวล/พื้นที่) 
          แหล่งอนบุำลสัตว์น�้ำในระยะตัวอ่อน
          พบที่ชำยฝั่งทะเลอ่ำวไทย ชำยฝั่งทะเลอันดำมัน
          ด้ำนตะวันตกของภำคใต้
     สัตว์ที่พบ : ไส้เดือนทะเล ปูก้ำมดำบ กุ้งดีดขัน หอยนำงรม 
     พรรณไม้ที่พบ : โกงกำง (มีรำกค�้ำจุนขนำดใหญ่) ล�ำพู 
     แสม (มีรำกหำยใจ) ตะบูน

มีช่วงควำมเค็มเฉลี่ยร้อยละ 0.1-3.5/ 1-35 part per thousand/ 1-35‰
เป็นบริเวณรอยต่อระหว่ำงไบโอมน�้ำจืดกับไบโอมน�้ำเค็ม
เกิดกำรขึ้นลงของกระแสน�้ำ (น�้ำขึ้น → ควำมเค็ม ↑, น�้ำลง → ควำมเค็ม )
ออกซิเจนที่ละลำยในน�้ำและคำร์บอนไดออกไซด์เปลี่ยนแปลงตลอดเวลำ
ควำมอุดมสมบูรณ์ของธำตุอำหำรสูงจำกแม่น�้ำพัดพำมำ   
→ มีควำมหลำกหลำยของสิ่งมีชีวิตมำก
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B
   องค์ประกอบทำงชีวภำพ

B1
   หน้ำที่ของสิ่งมีชีวิตในระบบนเิวศ

autotroph (ผลิตอำหำรเองได้) = ผู้ผลิต (producer) → trophic level 1  
     เปลี่ยนสำรอนนิทรีย์เป็นสำรอินทรีย์ = จุดเริ่มต้นของกำรหมุนเวียนสำรเป็นวัฏจักร
     เป็นผู้ที่น�ำพลังงำนแสงมำใช้ได้เพียงผู้เดียว
          เก็บไว้ในโมเลกุลของอำหำร 0.5-3.5%
          สะท้อนออกสู่บรรยำกำศ 10-15%
     ชนดิของผู้ผลิต
          photosynthesis (สังเครำะห์ด้วยแสง) → ไซยำโนแบคทีเรีย/ แพลงก์ตอนพืช/ 
          สำหร่ำย/ พืช (+ หม้อข้ำวหม้อแกงลิง/ กำบหอยแครง/ หยำดน�้ำค้ำง)
          chemosynthesis → แบคทีเรียสังเครำะห์ด้วยแสง (purple/ green sulfer bacteria) 
heterotroph (ผลิตอำหำรเองไม่ได้) → trophic level 2 up
     สิ่งมีชีวิตที่กินผู้ผลิตหรือผู้บริ โภคด้วยกันเองเป็นอำหำร
     ถ่ำยทอดพลังงำนโดยกำรกินกันเป็นทอดๆ
     พลังงำนที่สะสมในอำหำร 90% จะถูกใช้ไปใน
     กระบวนกำรหำยใจระดับเซลล์ (ในรปูควำมร้อน)
     ส่วนอีก 10% จะน�ำไปสร้ำงเนื้อเยื่อของตนเอง
     ชนดิของ heterotroph
          ผู้บริ โภค (consumer)
               ผู้บริ โภคพืช (herbivore) 
               → ผู้บริโภคล�ำดบัท่ี 1 → trophic level 2
               ผู้บริโภคสัตว์ (carnivore) 
               → ผู้บริโภคล�ำดบัท่ี 2 ขึน้ไป 
               (= ผู้บริโภคสัตว์ล�ำดบัท่ี 1 ขึน้ไป) → trophic level 3 up
               ผู้บริ โภคทั้งพืชและสัตว์ (omnivore) 
               → ผู้บริ โภคล�ำดับที่ 1 หรือ 2 ขึ้นไป  
               ผู้บริ โภคซำกอินทรีย์ (detritivore) เช่น ไส้เดือนดิน กิ้งกือ ปลวก แร้ง ไฮยีน่ำ
                    ซำกพืช → ผู้บริ โภคล�ำดับที่ 1
                    ซำกสัตว์ → ผู้บริ โภคล�ำดับที่ 2 ขึ้นไป
          ผู้ย่อยสลำย (decomposer/ saprophyte)
               เปลี่ยนสำรอินทรีย์เป็นสำรอนนิทรีย์
               = ท�ำให้เกิดกำรหมุนเวียนสำรเป็นวัฏจักร
               เป็นผู้รับพลังงำนตัวสุดท้ำย
               แบคทีเรีย รำเมือก เห็ด รำ ยีสต์
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     A13  ไบโอมแหล่งน�้ำกร่อย (estuaries biome) : ปำกแม่น�้ำ ปำกอ่ำว ช่องแคบ   
ดินดอนสำมเหลี่ยม ป่ำชำยเลน 
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     ลักษณะเด่น
          ป่ำไม่ผลัดใบ
          มีประสิทธิภำพในกำรผลิตมำกเป็นอันดับที่ 5 (มวล/พื้นที่) 
          แหล่งอนบุำลสัตว์น�้ำในระยะตัวอ่อน
          พบที่ชำยฝั่งทะเลอ่ำวไทย ชำยฝั่งทะเลอันดำมัน
          ด้ำนตะวันตกของภำคใต้
     สัตว์ที่พบ : ไส้เดือนทะเล ปูก้ำมดำบ กุ้งดีดขัน หอยนำงรม 
     พรรณไม้ที่พบ : โกงกำง (มีรำกค�้ำจุนขนำดใหญ่) ล�ำพู 
     แสม (มีรำกหำยใจ) ตะบูน

มีช่วงควำมเค็มเฉลี่ยร้อยละ 0.1-3.5/ 1-35 part per thousand/ 1-35‰
เป็นบริเวณรอยต่อระหว่ำงไบโอมน�้ำจืดกับไบโอมน�้ำเค็ม
เกิดกำรขึ้นลงของกระแสน�้ำ (น�้ำขึ้น → ควำมเค็ม ↑, น�้ำลง → ควำมเค็ม )
ออกซิเจนที่ละลำยในน�้ำและคำร์บอนไดออกไซด์เปลี่ยนแปลงตลอดเวลำ
ควำมอุดมสมบูรณ์ของธำตุอำหำรสูงจำกแม่น�้ำพัดพำมำ   
→ มีควำมหลำกหลำยของสิ่งมีชีวิตมำก
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autotroph (ผลิตอำหำรเองได้) = ผู้ผลิต (producer) → trophic level 1  
     เปลี่ยนสำรอนนิทรีย์เป็นสำรอินทรีย์ = จุดเริ่มต้นของกำรหมุนเวียนสำรเป็นวัฏจักร
     เป็นผู้ที่น�ำพลังงำนแสงมำใช้ได้เพียงผู้เดียว
          เก็บไว้ในโมเลกุลของอำหำร 0.5-3.5%
          สะท้อนออกสู่บรรยำกำศ 10-15%
     ชนดิของผู้ผลิต
          photosynthesis (สังเครำะห์ด้วยแสง) → ไซยำโนแบคทีเรีย/ แพลงก์ตอนพืช/ 
          สำหร่ำย/ พืช (+ หม้อข้ำวหม้อแกงลิง/ กำบหอยแครง/ หยำดน�้ำค้ำง)
          chemosynthesis → แบคทีเรียสังเครำะห์ด้วยแสง (purple/ green sulfer bacteria) 
heterotroph (ผลิตอำหำรเองไม่ได้) → trophic level 2 up
     สิ่งมีชีวิตที่กินผู้ผลิตหรือผู้บริ โภคด้วยกันเองเป็นอำหำร
     ถ่ำยทอดพลังงำนโดยกำรกินกันเป็นทอดๆ
     พลังงำนที่สะสมในอำหำร 90% จะถูกใช้ไปใน
     กระบวนกำรหำยใจระดับเซลล์ (ในรปูควำมร้อน)
     ส่วนอีก 10% จะน�ำไปสร้ำงเนื้อเยื่อของตนเอง
     ชนดิของ heterotroph
          ผู้บริ โภค (consumer)
               ผู้บริ โภคพืช (herbivore) 
               → ผู้บริโภคล�ำดบัท่ี 1 → trophic level 2
               ผู้บริโภคสัตว์ (carnivore) 
               → ผู้บริโภคล�ำดบัท่ี 2 ขึน้ไป 
               (= ผู้บริโภคสัตว์ล�ำดบัท่ี 1 ขึน้ไป) → trophic level 3 up
               ผู้บริ โภคทั้งพืชและสัตว์ (omnivore) 
               → ผู้บริ โภคล�ำดับที่ 1 หรือ 2 ขึ้นไป  
               ผู้บริ โภคซำกอินทรีย์ (detritivore) เช่น ไส้เดือนดิน กิ้งกือ ปลวก แร้ง ไฮยีน่ำ
                    ซำกพืช → ผู้บริ โภคล�ำดับที่ 1
                    ซำกสัตว์ → ผู้บริ โภคล�ำดับที่ 2 ขึ้นไป
          ผู้ย่อยสลำย (decomposer/ saprophyte)
               เปลี่ยนสำรอินทรีย์เป็นสำรอนนิทรีย์
               = ท�ำให้เกิดกำรหมุนเวียนสำรเป็นวัฏจักร
               เป็นผู้รับพลังงำนตัวสุดท้ำย
               แบคทีเรีย รำเมือก เห็ด รำ ยีสต์
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     A13  ไบโอมแหล่งน�้ำกร่อย (estuaries biome) : ปำกแม่น�้ำ ปำกอ่ำว ช่องแคบ   
ดินดอนสำมเหลี่ยม ป่ำชำยเลน 

    

ป่ำชำยเลน (mangrove forest)
     ลักษณะเด่น
          ป่ำไม่ผลัดใบ
          มีประสิทธิภำพในกำรผลิตมำกเป็นอันดับที่ 5 (มวล/พื้นที่) 
          แหล่งอนบุำลสัตว์น�้ำในระยะตัวอ่อน
          พบที่ชำยฝั่งทะเลอ่ำวไทย ชำยฝั่งทะเลอันดำมัน
          ด้ำนตะวันตกของภำคใต้
     สัตว์ที่พบ : ไส้เดือนทะเล ปูก้ำมดำบ กุ้งดีดขัน หอยนำงรม 
     พรรณไม้ที่พบ : โกงกำง (มีรำกค�้ำจุนขนำดใหญ่) ล�ำพู 
     แสม (มีรำกหำยใจ) ตะบูน

มีช่วงควำมเค็มเฉลี่ยร้อยละ 0.1-3.5/ 1-35 part per thousand/ 1-35‰
เป็นบริเวณรอยต่อระหว่ำงไบโอมน�้ำจืดกับไบโอมน�้ำเค็ม
เกิดกำรขึ้นลงของกระแสน�้ำ (น�้ำขึ้น → ควำมเค็ม ↑, น�้ำลง → ควำมเค็ม )
ออกซิเจนที่ละลำยในน�้ำและคำร์บอนไดออกไซด์เปลี่ยนแปลงตลอดเวลำ
ควำมอุดมสมบูรณ์ของธำตุอำหำรสูงจำกแม่น�้ำพัดพำมำ   
→ มีควำมหลำกหลำยของสิ่งมีชีวิตมำก
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     เป็นผู้ที่น�ำพลังงำนแสงมำใช้ได้เพียงผู้เดียว
          เก็บไว้ในโมเลกุลของอำหำร 0.5-3.5%
          สะท้อนออกสู่บรรยำกำศ 10-15%
     ชนดิของผู้ผลิต
          photosynthesis (สังเครำะห์ด้วยแสง) → ไซยำโนแบคทีเรีย/ แพลงก์ตอนพืช/ 
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          chemosynthesis → แบคทีเรียสังเครำะห์ด้วยแสง (purple/ green sulfer bacteria) 
heterotroph (ผลิตอำหำรเองไม่ได้) → trophic level 2 up
     สิ่งมีชีวิตที่กินผู้ผลิตหรือผู้บริ โภคด้วยกันเองเป็นอำหำร
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     ชนดิของ heterotroph
          ผู้บริ โภค (consumer)
               ผู้บริ โภคพืช (herbivore) 
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               ผู้บริโภคสัตว์ (carnivore) 
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               (= ผู้บริโภคสัตว์ล�ำดบัท่ี 1 ขึน้ไป) → trophic level 3 up
               ผู้บริ โภคทั้งพืชและสัตว์ (omnivore) 
               → ผู้บริ โภคล�ำดับที่ 1 หรือ 2 ขึ้นไป  
               ผู้บริ โภคซำกอินทรีย์ (detritivore) เช่น ไส้เดือนดิน กิ้งกือ ปลวก แร้ง ไฮยีน่ำ
                    ซำกพืช → ผู้บริ โภคล�ำดับที่ 1
                    ซำกสัตว์ → ผู้บริ โภคล�ำดับที่ 2 ขึ้นไป
          ผู้ย่อยสลำย (decomposer/ saprophyte)
               เปลี่ยนสำรอินทรีย์เป็นสำรอนนิทรีย์
               = ท�ำให้เกิดกำรหมุนเวียนสำรเป็นวัฏจักร
               เป็นผู้รับพลังงำนตัวสุดท้ำย
               แบคทีเรีย รำเมือก เห็ด รำ ยีสต์
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ภำวะปรสิต (parasitism) (+/-) 
= สิ่งมีชีวิตชนดิหนึ่งอำศัยอยู่กับสิ่งมีชีวิตอีกชนดิหนึ่ง 
โดยผู้อำศัย (parasite) ได้รับประโยชน์จำกผู้ถูกอำศัย 
(host) ที่เสียประโยชน์
     ปรสิตภำยใน (endoparasite)
          พยำธิ ใบไม้ในตับ/ พยำธิตัวตืดของสัตว์หรือคน
          ฟำจกับแบคทีเรีย
     ปรสิตภำยนอก (ectoparasite)
          กำฝำก/ ฝอยทองกับต้นไม้ใหญ่
          เห็บ/ เหำ/ โลน/ ทำก/ ยุงดูดเลือดสัตว์หรือคน
     ปรสิตสังคม (social parasite)
          กำรวำงไข่ ในรังนกตัวอื่นของนกกำเหว่ำ 
          นกสกัวที่ขโมยอำหำรของนกทะเลอื่นๆ
ภำวะ parasitoidism (+/-)
= สิ่งมีชีวิตชนดิหนึ่งจะล่ำสิ่งมีชีวิตอีกชนดิหนึ่งเพื่อใช้เป็น
พื้นที่วำงไข่และแหล่งอำหำรส�ำหรับตัวอ่อน มักพบ
เป็นตัวเบียนภำยใน
     แตนเบียนที่วำงไข่ไว้บนหนอนผีเสื้อระยะดักแด้
     แมลงวันหลังลำยเบียนแมลงชนดิต่ำงๆ
     แตนเบียน Aphelinus sp. กับเพลี้ยอ่อน
ภำวะล่ำเหยื่อ (predation) (+/-) 
= ผู้ล่ำ (predator) จับส่ิงมชีวิีตท่ีเป็นเหยือ่ (prey) กนิเป็นอำหำร 
โดยผู้ล่ำได้ประโยชน์ ส่วนเหยื่อเสียประโยชน์ (ตำย)
     นกเค้ำแมวล่ำเหยื่อ/ นกฮูกล่ำหนอนผีเสื้อ/ 
     เหยี่ยวล่ำหนูนำ/ ปลำกินแพลงก์ตอน
     ต้นกำบหอยแครง/ หยำดน�้ำค้ำง/ หม้อข้ำวหม้อแกงลิง
     ดักแมลงเป็นอำหำร
     ตัวห�ำ้ท่ีกนิแมลงอืน่เป็นอำหำร เช่น แมลงช้ำงปีกใสกนิเพล้ียอ่อน
     งูกะปะมีสีและลวดลำยล�ำตัวคล้ำยใบไม้แห้งเพื่อรอเหยื่อ
     กบมีสีบนล�ำตัวคล้ำยใบไม้รอบตัวเพื่อรอเหยื่อ
     แมงมุม ant-mimic spider ปลอมตัวเป็นมดเพื่อล่ำมด
     ผีเสื้อกะทกรกธรรมดำที่เลียนแบบสีสันและลวดลำย
     คล้ำยผีเสื้อหนอนใบรักที่มีพิษ

B2
   ควำมสัมพันธ์ในระบบนเิวศ   

camouflage = พรำงตัวคล้ำยคลึงกับ
สภำพแวดล้อมเพื่อล่อเหยื่อให้หลงผิด/
ตำยใจ/ หลบศัตรู
mimicry = ลอกเลียนแบบให้มีสีสัน
และลวดลำยคล้ำยสิ่งมีชีวิตอื่นที่
มีอันตรำย/ มีพิษ
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ภำวะได้ประโยชน์ร่วมกัน (protocooperation) (+/+) 
= ต่ำงฝ่ำยต่ำงได้ประโยชน์ แต่สำมำรถแยกกันอยู่ได้โดยไม่ตำย
     นกเอี้ยงกับควำย 
     มดด�ำกับเพลี้ย
     ค้ำงคำวผสมเกสรให้ต้นกล้วย 
     แมลงกับดอกไม้
     ปูเสฉวนกับดอกไม้ทะเล (ซีแอนี โมน)ี 
     ดอกไม้ทะเลกับปลำกำร์ตูน
ภำวะพึ่งพำ (mutualism) (+/+) 
= ต่ำงฝ่ำยต่ำงได้ประโยชน์และไม่สำมำรถแยกกันอยู่ได้ 
     ไลเคน (รำและสำหร่ำย) 
     แหนแดงกับ Anabaena หรือ Nostoc

     โพรโทซัว Trichonympha ในล�ำไส้ปลวก 
     จุลินทรีย์ในสัตว์เคี้ยวเอื้อง
     ไฮดรำกับสำหร่ำยสีเขียว
     ตัวต่อไทรกับไทร
     ปะกำรังกับสำหร่ำยซูแซนเทลลี
     แบคทีเรีย Escherichia coli ในล�ำไส้ใหญ่ของคน
     แบคทีเรีย Rhizobium กับรำกถั่ว
     รำในรำกพืชตระกูลสน (mycorrhiza)
     สิ่งมีชีวิต 2 ชนดิ โดยชนดิ A ต้องกำรสำร b ไปสร้ำงสำร a 
     และชนดิ B ต้องกำรสำร a ไปสร้ำงสำร b จึงมำอยู่ร่วมกัน
ภำวะเกื้อกูล (commensalism) (+/0) 
= ฝ่ำยหนึ่งได้ประโยชน์ แต่อีกฝ่ำยไม่ได้และไม่เสียประโยชน์
     พืชอิงอำศัย (epiphyte) เช่น ชำยผ้ำสีดำ/ 
     กล้วยไม้บนต้นไม้ใหญ่
     เพรียงหิน/ เหำฉลำม/ แม่เพรียงเกำะบนตัวสัตว์ 
     เช่น ฉลำม วำฬ หอย 
     ไลเคนบนเปลือกไม้
     นกท�ำรังบนต้นไม้ 
     สำหร่ำยบำงชนดิเกำะบนหลังเต่ำ
     ตัวอ่อนสัตว์น�้ำในฟองน�้ำ 
     สิงโตกับนกแร้ง
     ฝอยลมเจริญบนต้นสน
     สิ่งมีชีวิตชนดิ A สร้ำงสำร a ซึ่งจ�ำเป็นต่อสิ่งมีชีวิตชนดิ B
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ภำวะปรสิต (parasitism) (+/-) 
= สิ่งมีชีวิตชนดิหนึ่งอำศัยอยู่กับสิ่งมีชีวิตอีกชนดิหนึ่ง 
โดยผู้อำศัย (parasite) ได้รับประโยชน์จำกผู้ถูกอำศัย 
(host) ที่เสียประโยชน์
     ปรสิตภำยใน (endoparasite)
          พยำธิ ใบไม้ในตับ/ พยำธิตัวตืดของสัตว์หรือคน
          ฟำจกับแบคทีเรีย
     ปรสิตภำยนอก (ectoparasite)
          กำฝำก/ ฝอยทองกับต้นไม้ใหญ่
          เห็บ/ เหำ/ โลน/ ทำก/ ยุงดูดเลือดสัตว์หรือคน
     ปรสิตสังคม (social parasite)
          กำรวำงไข่ ในรังนกตัวอื่นของนกกำเหว่ำ 
          นกสกัวที่ขโมยอำหำรของนกทะเลอื่นๆ
ภำวะ parasitoidism (+/-)
= สิ่งมีชีวิตชนดิหนึ่งจะล่ำสิ่งมีชีวิตอีกชนดิหนึ่งเพื่อใช้เป็น
พื้นที่วำงไข่และแหล่งอำหำรส�ำหรับตัวอ่อน มักพบ
เป็นตัวเบียนภำยใน
     แตนเบียนที่วำงไข่ไว้บนหนอนผีเสื้อระยะดักแด้
     แมลงวันหลังลำยเบียนแมลงชนดิต่ำงๆ
     แตนเบียน Aphelinus sp. กับเพลี้ยอ่อน
ภำวะล่ำเหยื่อ (predation) (+/-) 
= ผู้ล่ำ (predator) จับส่ิงมชีวิีตท่ีเป็นเหยือ่ (prey) กนิเป็นอำหำร 
โดยผู้ล่ำได้ประโยชน์ ส่วนเหยื่อเสียประโยชน์ (ตำย)
     นกเค้ำแมวล่ำเหยื่อ/ นกฮูกล่ำหนอนผีเสื้อ/ 
     เหยี่ยวล่ำหนูนำ/ ปลำกินแพลงก์ตอน
     ต้นกำบหอยแครง/ หยำดน�้ำค้ำง/ หม้อข้ำวหม้อแกงลิง
     ดักแมลงเป็นอำหำร
     ตัวห�ำ้ท่ีกนิแมลงอืน่เป็นอำหำร เช่น แมลงช้ำงปีกใสกนิเพล้ียอ่อน
     งูกะปะมีสีและลวดลำยล�ำตัวคล้ำยใบไม้แห้งเพื่อรอเหยื่อ
     กบมีสีบนล�ำตัวคล้ำยใบไม้รอบตัวเพื่อรอเหยื่อ
     แมงมุม ant-mimic spider ปลอมตัวเป็นมดเพื่อล่ำมด
     ผีเสื้อกะทกรกธรรมดำที่เลียนแบบสีสันและลวดลำย
     คล้ำยผีเสื้อหนอนใบรักที่มีพิษ

B2
   ควำมสัมพันธ์ในระบบนเิวศ   

camouflage = พรำงตัวคล้ำยคลึงกับ
สภำพแวดล้อมเพื่อล่อเหยื่อให้หลงผิด/
ตำยใจ/ หลบศัตรู
mimicry = ลอกเลียนแบบให้มีสีสัน
และลวดลำยคล้ำยสิ่งมีชีวิตอื่นที่
มีอันตรำย/ มีพิษ

_

`

a

bbbb
bbbb

3

ภำวะได้ประโยชน์ร่วมกัน (protocooperation) (+/+) 
= ต่ำงฝ่ำยต่ำงได้ประโยชน์ แต่สำมำรถแยกกันอยู่ได้โดยไม่ตำย
     นกเอี้ยงกับควำย 
     มดด�ำกับเพลี้ย
     ค้ำงคำวผสมเกสรให้ต้นกล้วย 
     แมลงกับดอกไม้
     ปูเสฉวนกับดอกไม้ทะเล (ซีแอนี โมน)ี 
     ดอกไม้ทะเลกับปลำกำร์ตูน
ภำวะพึ่งพำ (mutualism) (+/+) 
= ต่ำงฝ่ำยต่ำงได้ประโยชน์และไม่สำมำรถแยกกันอยู่ได้ 
     ไลเคน (รำและสำหร่ำย) 
     แหนแดงกับ Anabaena หรือ Nostoc

     โพรโทซัว Trichonympha ในล�ำไส้ปลวก 
     จุลินทรีย์ในสัตว์เคี้ยวเอื้อง
     ไฮดรำกับสำหร่ำยสีเขียว
     ตัวต่อไทรกับไทร
     ปะกำรังกับสำหร่ำยซูแซนเทลลี
     แบคทีเรีย Escherichia coli ในล�ำไส้ใหญ่ของคน
     แบคทีเรีย Rhizobium กับรำกถั่ว
     รำในรำกพืชตระกูลสน (mycorrhiza)
     สิ่งมีชีวิต 2 ชนดิ โดยชนดิ A ต้องกำรสำร b ไปสร้ำงสำร a 
     และชนดิ B ต้องกำรสำร a ไปสร้ำงสำร b จึงมำอยู่ร่วมกัน
ภำวะเกื้อกูล (commensalism) (+/0) 
= ฝ่ำยหนึ่งได้ประโยชน์ แต่อีกฝ่ำยไม่ได้และไม่เสียประโยชน์
     พืชอิงอำศัย (epiphyte) เช่น ชำยผ้ำสีดำ/ 
     กล้วยไม้บนต้นไม้ใหญ่
     เพรียงหิน/ เหำฉลำม/ แม่เพรียงเกำะบนตัวสัตว์ 
     เช่น ฉลำม วำฬ หอย 
     ไลเคนบนเปลือกไม้
     นกท�ำรังบนต้นไม้ 
     สำหร่ำยบำงชนดิเกำะบนหลังเต่ำ
     ตัวอ่อนสัตว์น�้ำในฟองน�้ำ 
     สิงโตกับนกแร้ง
     ฝอยลมเจริญบนต้นสน
     สิ่งมีชีวิตชนดิ A สร้ำงสำร a ซึ่งจ�ำเป็นต่อสิ่งมีชีวิตชนดิ B
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ภำวะปรสิต (parasitism) (+/-) 
= สิ่งมีชีวิตชนดิหนึ่งอำศัยอยู่กับสิ่งมีชีวิตอีกชนดิหนึ่ง 
โดยผู้อำศัย (parasite) ได้รับประโยชน์จำกผู้ถูกอำศัย 
(host) ที่เสียประโยชน์
     ปรสิตภำยใน (endoparasite)
          พยำธิ ใบไม้ในตับ/ พยำธิตัวตืดของสัตว์หรือคน
          ฟำจกับแบคทีเรีย
     ปรสิตภำยนอก (ectoparasite)
          กำฝำก/ ฝอยทองกับต้นไม้ใหญ่
          เห็บ/ เหำ/ โลน/ ทำก/ ยุงดูดเลือดสัตว์หรือคน
     ปรสิตสังคม (social parasite)
          กำรวำงไข่ ในรังนกตัวอื่นของนกกำเหว่ำ 
          นกสกัวที่ขโมยอำหำรของนกทะเลอื่นๆ
ภำวะ parasitoidism (+/-)
= สิ่งมีชีวิตชนดิหนึ่งจะล่ำสิ่งมีชีวิตอีกชนดิหนึ่งเพื่อใช้เป็น
พื้นที่วำงไข่และแหล่งอำหำรส�ำหรับตัวอ่อน มักพบ
เป็นตัวเบียนภำยใน
     แตนเบียนที่วำงไข่ไว้บนหนอนผีเสื้อระยะดักแด้
     แมลงวันหลังลำยเบียนแมลงชนดิต่ำงๆ
     แตนเบียน Aphelinus sp. กับเพลี้ยอ่อน
ภำวะล่ำเหยื่อ (predation) (+/-) 
= ผู้ล่ำ (predator) จับส่ิงมชีวิีตท่ีเป็นเหยือ่ (prey) กนิเป็นอำหำร 
โดยผู้ล่ำได้ประโยชน์ ส่วนเหยื่อเสียประโยชน์ (ตำย)
     นกเค้ำแมวล่ำเหยื่อ/ นกฮูกล่ำหนอนผีเสื้อ/ 
     เหยี่ยวล่ำหนูนำ/ ปลำกินแพลงก์ตอน
     ต้นกำบหอยแครง/ หยำดน�้ำค้ำง/ หม้อข้ำวหม้อแกงลิง
     ดักแมลงเป็นอำหำร
     ตัวห�ำ้ทีก่นิแมลงอืน่เป็นอำหำร เช่น แมลงช้ำงปีกใสกนิเพล้ียอ่อน
     งูกะปะมีสีและลวดลำยล�ำตัวคล้ำยใบไม้แห้งเพื่อรอเหยื่อ
     กบมีสีบนล�ำตัวคล้ำยใบไม้รอบตัวเพื่อรอเหยื่อ
     แมงมุม ant-mimic spider ปลอมตัวเป็นมดเพื่อล่ำมด
     ผีเสื้อกะทกรกธรรมดำที่เลียนแบบสีสันและลวดลำย
     คล้ำยผีเสื้อหนอนใบรักที่มีพิษ

B2
   ควำมสัมพันธ์ในระบบนเิวศ   

camouflage = พรำงตัวคล้ำยคลึงกับ
สภำพแวดล้อมเพื่อล่อเหยื่อให้หลงผิด/
ตำยใจ/ หลบศัตรู
mimicry = ลอกเลียนแบบให้มีสีสัน
และลวดลำยคล้ำยสิ่งมีชีวิตอื่นที่
มีอันตรำย/ มีพิษ
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ภำวะได้ประโยชน์ร่วมกัน (protocooperation) (+/+) 
= ต่ำงฝ่ำยต่ำงได้ประโยชน์ แต่สำมำรถแยกกันอยู่ได้โดยไม่ตำย
     นกเอี้ยงกับควำย 
     มดด�ำกับเพลี้ย
     ค้ำงคำวผสมเกสรให้ต้นกล้วย 
     แมลงกับดอกไม้
     ปูเสฉวนกับดอกไม้ทะเล (ซีแอนี โมน)ี 
     ดอกไม้ทะเลกับปลำกำร์ตูน
ภำวะพึ่งพำ (mutualism) (+/+) 
= ต่ำงฝ่ำยต่ำงได้ประโยชน์และไม่สำมำรถแยกกันอยู่ได้ 
     ไลเคน (รำและสำหร่ำย) 
     แหนแดงกับ Anabaena หรือ Nostoc

     โพรโทซัว Trichonympha ในล�ำไส้ปลวก 
     จุลินทรีย์ในสัตว์เคี้ยวเอื้อง
     ไฮดรำกับสำหร่ำยสีเขียว
     ตัวต่อไทรกับไทร
     ปะกำรังกับสำหร่ำยซูแซนเทลลี
     แบคทีเรีย Escherichia coli ในล�ำไส้ใหญ่ของคน
     แบคทีเรีย Rhizobium กับรำกถั่ว
     รำในรำกพืชตระกูลสน (mycorrhiza)
     สิ่งมีชีวิต 2 ชนดิ โดยชนดิ A ต้องกำรสำร b ไปสร้ำงสำร a 
     และชนดิ B ต้องกำรสำร a ไปสร้ำงสำร b จึงมำอยู่ร่วมกัน
ภำวะเกื้อกูล (commensalism) (+/0) 
= ฝ่ำยหนึ่งได้ประโยชน์ แต่อีกฝ่ำยไม่ได้และไม่เสียประโยชน์
     พืชอิงอำศัย (epiphyte) เช่น ชำยผ้ำสีดำ/ 
     กล้วยไม้บนต้นไม้ใหญ่
     เพรียงหิน/ เหำฉลำม/ แม่เพรียงเกำะบนตัวสัตว์ 
     เช่น ฉลำม วำฬ หอย 
     ไลเคนบนเปลือกไม้
     นกท�ำรังบนต้นไม้ 
     สำหร่ำยบำงชนดิเกำะบนหลังเต่ำ
     ตัวอ่อนสัตว์น�้ำในฟองน�้ำ 
     สิงโตกับนกแร้ง
     ฝอยลมเจริญบนต้นสน
     สิ่งมีชีวิตชนดิ A สร้ำงสำร a ซึ่งจ�ำเป็นต่อสิ่งมีชีวิตชนดิ B
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ภำวะปรสิต (parasitism) (+/-) 
= สิ่งมีชีวิตชนดิหนึ่งอำศัยอยู่กับสิ่งมีชีวิตอีกชนดิหนึ่ง 
โดยผู้อำศัย (parasite) ได้รับประโยชน์จำกผู้ถูกอำศัย 
(host) ที่เสียประโยชน์
     ปรสิตภำยใน (endoparasite)
          พยำธิ ใบไม้ในตับ/ พยำธิตัวตืดของสัตว์หรือคน
          ฟำจกับแบคทีเรีย
     ปรสิตภำยนอก (ectoparasite)
          กำฝำก/ ฝอยทองกับต้นไม้ใหญ่
          เห็บ/ เหำ/ โลน/ ทำก/ ยุงดูดเลือดสัตว์หรือคน
     ปรสิตสังคม (social parasite)
          กำรวำงไข่ ในรังนกตัวอื่นของนกกำเหว่ำ 
          นกสกัวที่ขโมยอำหำรของนกทะเลอื่นๆ
ภำวะ parasitoidism (+/-)
= สิ่งมีชีวิตชนดิหนึ่งจะล่ำสิ่งมีชีวิตอีกชนดิหนึ่งเพื่อใช้เป็น
พื้นที่วำงไข่และแหล่งอำหำรส�ำหรับตัวอ่อน มักพบ
เป็นตัวเบียนภำยใน
     แตนเบียนที่วำงไข่ไว้บนหนอนผีเสื้อระยะดักแด้
     แมลงวันหลังลำยเบียนแมลงชนดิต่ำงๆ
     แตนเบียน Aphelinus sp. กับเพลี้ยอ่อน
ภำวะล่ำเหยื่อ (predation) (+/-) 
= ผู้ล่ำ (predator) จับส่ิงมชีวิีตท่ีเป็นเหยือ่ (prey) กนิเป็นอำหำร 
โดยผู้ล่ำได้ประโยชน์ ส่วนเหยื่อเสียประโยชน์ (ตำย)
     นกเค้ำแมวล่ำเหยื่อ/ นกฮูกล่ำหนอนผีเสื้อ/ 
     เหยี่ยวล่ำหนูนำ/ ปลำกินแพลงก์ตอน
     ต้นกำบหอยแครง/ หยำดน�้ำค้ำง/ หม้อข้ำวหม้อแกงลิง
     ดักแมลงเป็นอำหำร
     ตัวห�ำ้ทีก่นิแมลงอืน่เป็นอำหำร เช่น แมลงช้ำงปีกใสกนิเพล้ียอ่อน
     งูกะปะมีสีและลวดลำยล�ำตัวคล้ำยใบไม้แห้งเพื่อรอเหยื่อ
     กบมีสีบนล�ำตัวคล้ำยใบไม้รอบตัวเพื่อรอเหยื่อ
     แมงมุม ant-mimic spider ปลอมตัวเป็นมดเพื่อล่ำมด
     ผีเสื้อกะทกรกธรรมดำที่เลียนแบบสีสันและลวดลำย
     คล้ำยผีเสื้อหนอนใบรักที่มีพิษ

B2
   ควำมสัมพันธ์ในระบบนเิวศ   

camouflage = พรำงตัวคล้ำยคลึงกับ
สภำพแวดล้อมเพื่อล่อเหยื่อให้หลงผิด/
ตำยใจ/ หลบศัตรู
mimicry = ลอกเลียนแบบให้มีสีสัน
และลวดลำยคล้ำยสิ่งมีชีวิตอื่นที่
มีอันตรำย/ มีพิษ
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ภำวะได้ประโยชน์ร่วมกัน (protocooperation) (+/+) 
= ต่ำงฝ่ำยต่ำงได้ประโยชน์ แต่สำมำรถแยกกันอยู่ได้โดยไม่ตำย
     นกเอี้ยงกับควำย 
     มดด�ำกับเพลี้ย
     ค้ำงคำวผสมเกสรให้ต้นกล้วย 
     แมลงกับดอกไม้
     ปูเสฉวนกับดอกไม้ทะเล (ซีแอนี โมน)ี 
     ดอกไม้ทะเลกับปลำกำร์ตูน
ภำวะพึ่งพำ (mutualism) (+/+) 
= ต่ำงฝ่ำยต่ำงได้ประโยชน์และไม่สำมำรถแยกกันอยู่ได้ 
     ไลเคน (รำและสำหร่ำย) 
     แหนแดงกับ Anabaena หรือ Nostoc

     โพรโทซัว Trichonympha ในล�ำไส้ปลวก 
     จุลินทรีย์ในสัตว์เคี้ยวเอื้อง
     ไฮดรำกับสำหร่ำยสีเขียว
     ตัวต่อไทรกับไทร
     ปะกำรังกับสำหร่ำยซูแซนเทลลี
     แบคทีเรีย Escherichia coli ในล�ำไส้ใหญ่ของคน
     แบคทีเรีย Rhizobium กับรำกถั่ว
     รำในรำกพืชตระกูลสน (mycorrhiza)
     สิ่งมีชีวิต 2 ชนดิ โดยชนดิ A ต้องกำรสำร b ไปสร้ำงสำร a 
     และชนดิ B ต้องกำรสำร a ไปสร้ำงสำร b จึงมำอยู่ร่วมกัน
ภำวะเกื้อกูล (commensalism) (+/0) 
= ฝ่ำยหนึ่งได้ประโยชน์ แต่อีกฝ่ำยไม่ได้และไม่เสียประโยชน์
     พืชอิงอำศัย (epiphyte) เช่น ชำยผ้ำสีดำ/ 
     กล้วยไม้บนต้นไม้ใหญ่
     เพรียงหิน/ เหำฉลำม/ แม่เพรียงเกำะบนตัวสัตว์ 
     เช่น ฉลำม วำฬ หอย 
     ไลเคนบนเปลือกไม้
     นกท�ำรังบนต้นไม้ 
     สำหร่ำยบำงชนดิเกำะบนหลังเต่ำ
     ตัวอ่อนสัตว์น�้ำในฟองน�้ำ 
     สิงโตกับนกแร้ง
     ฝอยลมเจริญบนต้นสน
     สิ่งมีชีวิตชนดิ A สร้ำงสำร a ซึ่งจ�ำเป็นต่อสิ่งมีชีวิตชนดิ B

51

Book2 Vit OSOTSPA 2018_m2 new pages2.indd   51 6/13/2561 BE   11:53



ภำวะมีกำรย่อยสลำย (saprophytism) (+/0)  
= ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสิ่งมีชีวิตที่ยังคงมีชีวิตอยู่
กับสิ่งมีชีวิตที่ตำยแล้วและได้ประโยชน์จำกกำร
ย่อยสลำยสำรอำหำรจำกซำกสิ่งมีชีวิต 
     ผู้ย่อยสลำย (แบคทีเรีย เห็ด รำ ยีสต์) 
     ย่อยสลำยซำกพืชซำกสัตว์
ภำวะกำรหลัง่สำรห้ำมกำรเจริญหรือกำรท�ำลำยล้ำง (antibiosis) (0/-) 
= ฝ่ำยหนึ่งไม่ได้ประโยชน์ แต่อีกฝ่ำยเสียประโยชน์
     รำเขียว (Penicillium) หลั่งสำร antibiotic 
     ท�ำให้ bacteria ไม่เจริญ
     สำหร่ำยสีเขียวแกมน�้ำเงิน Microcystis หลั่งสำรพิษในน�้ำ 
     ท�ำให้สัตว์น�้ำตำย
ภำวะกำรกระทบกระเทือน (amensalism) (0/-)  
= สิ่งมีชีวิตชนดิหนึ่งมีผลท�ำให้สิ่งมีชีวิตอีกชนดิหนึ่งไม่เจริญ
แต่ไม่มีกำรหลั่งสำรออกมำยับยั้ง
     ต้นไม้ใหญ่เมื่อโตเต็มที่จะบดบังแสง
     ท�ำให้ต้นไม้เล็กได้รับแสงไม่เพียงพอ
ภำวะเป็นกลำง (neutralism) (0/0)  
= สิ่งมีชีวิตแต่ละชนดิต่ำงด�ำรงชีวิตกันอย่ำงอิสระ ไม่เกี่ยวข้องกัน
     เสือกับหญ้ำ/ ทำกบกกับกวำง
ภำวะแข่งขัน (competition) (-/-)
= สิ่งมีชีวิตทั้ง 2 ฝ่ำย อำจเป็นชนดิเดียวกัน 
(intraspecific competition)/
ต่ำงชนดิกัน (interspecific competition) 
แก่งแย่งทรัพยำกรเดียวกัน
     กำรแข่งขันที่ต้องมีกำรต่อสู้ 
     (interference competition) 
     = สิ่งมีชีวิตต่อสู้เพื่อแย่ง niche ที่มีอย่ำงจ�ำกัด
     กำรแข่งขันที่ ไม่ต้องมีกำรต่อสู้ (exploitative 
     competition) = สิ่งมีชีวิตแย่งหรือหลีกเลี่ยง
     กำรใช้ niche (niche differentiation/
     resource partitioning) เช่น กำรเลี่ยงเวลำ
     หำอำหำร กำรแบ่งต�ำแหน่งที่อยู่อำศัย

high
tide

realized
niches

fundamental
niches

low
tide

ocean

Chthamalus
Balanus

C
   กำรถ่ำยทอดพลังงำน

C1
   ห่วงโซ่อำหำร (food chain)

ห่วงโซ่อำหำรแบบจับกิน/ ผู้ล่ำ (grazing food chain/ predator food chain)
= เริ่มต้นจำกผู้ผลิตไปยังผู้บริ โภค 
     ต้นชบำ → หนอนบุ้ง → นกกระจำบ
     ต้นไม้ → หนอน → ¹¡ → เหยี่ยว

ห่วงโซ่อำหำรแบบกินเศษอินทรีย์ (detritus food chain)
= เริ่มต้นจำกซำกพืช/ ซำกสัตว์ (สำรอินทรีย์)
     ซำกใบไม้ → กิ้งกือ/ ไส้เดือนดิน        
     ขอนไม้ → »ÅÇ¡ → เห็ดบนซำกปลวก

ห่วงโซ่อำหำรแบบปรสิต (parasitic food chain)
= เริ่มต้นจำกผู้ถูกอำศัยไปยังผู้อำศัย
     ¹¡ → äÃ¹¡ → โพรโทซัว → แบคทีเรีย → ไวรัส 
     ไก่ → ไรไก่ → โพรโทซัว → แบคทีเรีย → ไวรัส
     หนู → หมัด → แบคทีเรีย →  ไวรัส

ห่วงโซ่อำหำรแบบผสม (mix food chain)
= ห่วงโซ่อำหำรหลำยๆ แบบผสมกันอยู่ ในสำยเดียว พบมำกที่สุดในธรรมชำติ
     หญ้ำ → วัว → เหลือบ → ¹¡ 
     หญ้ำ → ควำย → เหลือบ → ¹¡
     หญ้ำ → กระต่ำย → หมัด → ¹¡
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ภำวะมีกำรย่อยสลำย (saprophytism) (+/0)  
= ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสิ่งมีชีวิตที่ยังคงมีชีวิตอยู่
กับสิ่งมีชีวิตที่ตำยแล้วและได้ประโยชน์จำกกำร
ย่อยสลำยสำรอำหำรจำกซำกสิ่งมีชีวิต 
     ผู้ย่อยสลำย (แบคทีเรีย เห็ด รำ ยีสต์) 
     ย่อยสลำยซำกพืชซำกสัตว์
ภำวะกำรหลัง่สำรห้ำมกำรเจริญหรือกำรท�ำลำยล้ำง (antibiosis) (0/-) 
= ฝ่ำยหนึ่งไม่ได้ประโยชน์ แต่อีกฝ่ำยเสียประโยชน์
     รำเขียว (Penicillium) หลั่งสำร antibiotic 
     ท�ำให้ bacteria ไม่เจริญ
     สำหร่ำยสีเขียวแกมน�้ำเงิน Microcystis หลั่งสำรพิษในน�้ำ 
     ท�ำให้สัตว์น�้ำตำย
ภำวะกำรกระทบกระเทือน (amensalism) (0/-)  
= สิ่งมีชีวิตชนดิหนึ่งมีผลท�ำให้สิ่งมีชีวิตอีกชนดิหนึ่งไม่เจริญ
แต่ไม่มีกำรหลั่งสำรออกมำยับยั้ง
     ต้นไม้ใหญ่เมื่อโตเต็มที่จะบดบังแสง
     ท�ำให้ต้นไม้เล็กได้รับแสงไม่เพียงพอ
ภำวะเป็นกลำง (neutralism) (0/0)  
= สิ่งมีชีวิตแต่ละชนดิต่ำงด�ำรงชีวิตกันอย่ำงอิสระ ไม่เกี่ยวข้องกัน
     เสือกับหญ้ำ/ ทำกบกกับกวำง
ภำวะแข่งขัน (competition) (-/-)
= สิ่งมีชีวิตทั้ง 2 ฝ่ำย อำจเป็นชนดิเดียวกัน 
(intraspecific competition)/
ต่ำงชนดิกัน (interspecific competition) 
แก่งแย่งทรัพยำกรเดียวกัน
     กำรแข่งขันที่ต้องมีกำรต่อสู้ 
     (interference competition) 
     = สิ่งมีชีวิตต่อสู้เพื่อแย่ง niche ที่มีอย่ำงจ�ำกัด
     กำรแข่งขันที่ ไม่ต้องมีกำรต่อสู้ (exploitative 
     competition) = สิ่งมีชีวิตแย่งหรือหลีกเลี่ยง
     กำรใช้ niche (niche differentiation/
     resource partitioning) เช่น กำรเลี่ยงเวลำ
     หำอำหำร กำรแบ่งต�ำแหน่งที่อยู่อำศัย
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   ห่วงโซ่อำหำร (food chain)

ห่วงโซ่อำหำรแบบจับกิน/ ผู้ล่ำ (grazing food chain/ predator food chain)
= เริ่มต้นจำกผู้ผลิตไปยังผู้บริ โภค 
     ต้นชบำ → หนอนบุ้ง → นกกระจำบ
     ต้นไม้ → หนอน → ¹¡ → เหยี่ยว

ห่วงโซ่อำหำรแบบกินเศษอินทรีย์ (detritus food chain)
= เริ่มต้นจำกซำกพืช/ ซำกสัตว์ (สำรอินทรีย์)
     ซำกใบไม้ → กิ้งกือ/ ไส้เดือนดิน        
     ขอนไม้ → »ÅÇ¡ → เห็ดบนซำกปลวก

ห่วงโซ่อำหำรแบบปรสิต (parasitic food chain)
= เริ่มต้นจำกผู้ถูกอำศัยไปยังผู้อำศัย
     ¹¡ → äÃ¹¡ → โพรโทซัว → แบคทีเรีย → ไวรัส 
     ไก่ → ไรไก่ → โพรโทซัว → แบคทีเรีย → ไวรัส
     หนู → หมัด → แบคทีเรีย →  ไวรัส

ห่วงโซ่อำหำรแบบผสม (mix food chain)
= ห่วงโซ่อำหำรหลำยๆ แบบผสมกันอยู่ ในสำยเดียว พบมำกที่สุดในธรรมชำติ
     หญ้ำ → วัว → เหลือบ → ¹¡ 
     หญ้ำ → ควำย → เหลือบ → ¹¡
     หญ้ำ → กระต่ำย → หมัด → ¹¡
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ภำวะมีกำรย่อยสลำย (saprophytism) (+/0)  
= ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสิ่งมีชีวิตที่ยังคงมีชีวิตอยู่
กับสิ่งมีชีวิตที่ตำยแล้วและได้ประโยชน์จำกกำร
ย่อยสลำยสำรอำหำรจำกซำกสิ่งมีชีวิต 
     ผู้ย่อยสลำย (แบคทีเรีย เห็ด รำ ยีสต์) 
     ย่อยสลำยซำกพืชซำกสัตว์
ภำวะกำรหลัง่สำรห้ำมกำรเจริญหรือกำรท�ำลำยล้ำง (antibiosis) (0/-) 
= ฝ่ำยหนึ่งไม่ได้ประโยชน์ แต่อีกฝ่ำยเสียประโยชน์
     รำเขียว (Penicillium) หลั่งสำร antibiotic 
     ท�ำให้ bacteria ไม่เจริญ
     สำหร่ำยสีเขียวแกมน�้ำเงิน Microcystis หลั่งสำรพิษในน�้ำ 
     ท�ำให้สัตว์น�้ำตำย
ภำวะกำรกระทบกระเทือน (amensalism) (0/-)  
= สิ่งมีชีวิตชนดิหนึ่งมีผลท�ำให้สิ่งมีชีวิตอีกชนดิหนึ่งไม่เจริญ
แต่ไม่มีกำรหลั่งสำรออกมำยับยั้ง
     ต้นไม้ใหญ่เมื่อโตเต็มที่จะบดบังแสง
     ท�ำให้ต้นไม้เล็กได้รับแสงไม่เพียงพอ
ภำวะเป็นกลำง (neutralism) (0/0)  
= สิ่งมีชีวิตแต่ละชนดิต่ำงด�ำรงชีวิตกันอย่ำงอิสระ ไม่เกี่ยวข้องกัน
     เสือกับหญ้ำ/ ทำกบกกับกวำง
ภำวะแข่งขัน (competition) (-/-)
= สิ่งมีชีวิตทั้ง 2 ฝ่ำย อำจเป็นชนดิเดียวกัน 
(intraspecific competition)/
ต่ำงชนดิกัน (interspecific competition) 
แก่งแย่งทรัพยำกรเดียวกัน
     กำรแข่งขันที่ต้องมีกำรต่อสู้ 
     (interference competition) 
     = สิ่งมีชีวิตต่อสู้เพื่อแย่ง niche ที่มีอย่ำงจ�ำกัด
     กำรแข่งขันที่ ไม่ต้องมีกำรต่อสู้ (exploitative 
     competition) = สิ่งมีชีวิตแย่งหรือหลีกเลี่ยง
     กำรใช้ niche (niche differentiation/
     resource partitioning) เช่น กำรเลี่ยงเวลำ
     หำอำหำร กำรแบ่งต�ำแหน่งที่อยู่อำศัย

high
tide

realized
niches

fundamental
niches

low
tide

ocean

Chthamalus
Balanus

C
   กำรถ่ำยทอดพลังงำน

C1
   ห่วงโซ่อำหำร (food chain)

ห่วงโซ่อำหำรแบบจับกิน/ ผู้ล่ำ (grazing food chain/ predator food chain)
= เริ่มต้นจำกผู้ผลิตไปยังผู้บริ โภค 
     ต้นชบำ → หนอนบุ้ง → นกกระจำบ
     ต้นไม้ → หนอน → ¹¡ → เหยี่ยว

ห่วงโซ่อำหำรแบบกินเศษอินทรีย์ (detritus food chain)
= เริ่มต้นจำกซำกพืช/ ซำกสัตว์ (สำรอินทรีย์)
     ซำกใบไม้ → กิ้งกือ/ ไส้เดือนดิน        
     ขอนไม้ → »ÅÇ¡ → เห็ดบนซำกปลวก

ห่วงโซ่อำหำรแบบปรสิต (parasitic food chain)
= เริ่มต้นจำกผู้ถูกอำศัยไปยังผู้อำศัย
     ¹¡ → äÃ¹¡ → โพรโทซัว → แบคทีเรีย → ไวรัส 
     ไก่ → ไรไก่ → โพรโทซัว → แบคทีเรีย → ไวรัส
     หนู → หมัด → แบคทีเรีย →  ไวรัส

ห่วงโซ่อำหำรแบบผสม (mix food chain)
= ห่วงโซ่อำหำรหลำยๆ แบบผสมกันอยู่ ในสำยเดียว พบมำกที่สุดในธรรมชำติ
     หญ้ำ → วัว → เหลือบ → ¹¡ 
     หญ้ำ → ควำย → เหลือบ → ¹¡
     หญ้ำ → กระต่ำย → หมัด → ¹¡
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ภำวะมีกำรย่อยสลำย (saprophytism) (+/0)  
= ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสิ่งมีชีวิตที่ยังคงมีชีวิตอยู่
กับสิ่งมีชีวิตที่ตำยแล้วและได้ประโยชน์จำกกำร
ย่อยสลำยสำรอำหำรจำกซำกสิ่งมีชีวิต 
     ผู้ย่อยสลำย (แบคทีเรีย เห็ด รำ ยีสต์) 
     ย่อยสลำยซำกพืชซำกสัตว์
ภำวะกำรหลัง่สำรห้ำมกำรเจริญหรือกำรท�ำลำยล้ำง (antibiosis) (0/-) 
= ฝ่ำยหนึ่งไม่ได้ประโยชน์ แต่อีกฝ่ำยเสียประโยชน์
     รำเขียว (Penicillium) หลั่งสำร antibiotic 
     ท�ำให้ bacteria ไม่เจริญ
     สำหร่ำยสีเขียวแกมน�้ำเงิน Microcystis หลั่งสำรพิษในน�้ำ 
     ท�ำให้สัตว์น�้ำตำย
ภำวะกำรกระทบกระเทือน (amensalism) (0/-)  
= สิ่งมีชีวิตชนดิหนึ่งมีผลท�ำให้สิ่งมีชีวิตอีกชนดิหนึ่งไม่เจริญ
แต่ไม่มีกำรหลั่งสำรออกมำยับยั้ง
     ต้นไม้ใหญ่เมื่อโตเต็มที่จะบดบังแสง
     ท�ำให้ต้นไม้เล็กได้รับแสงไม่เพียงพอ
ภำวะเป็นกลำง (neutralism) (0/0)  
= สิ่งมีชีวิตแต่ละชนดิต่ำงด�ำรงชีวิตกันอย่ำงอิสระ ไม่เกี่ยวข้องกัน
     เสือกับหญ้ำ/ ทำกบกกับกวำง
ภำวะแข่งขัน (competition) (-/-)
= สิ่งมีชีวิตทั้ง 2 ฝ่ำย อำจเป็นชนดิเดียวกัน 
(intraspecific competition)/
ต่ำงชนดิกัน (interspecific competition) 
แก่งแย่งทรัพยำกรเดียวกัน
     กำรแข่งขันที่ต้องมีกำรต่อสู้ 
     (interference competition) 
     = สิ่งมีชีวิตต่อสู้เพื่อแย่ง niche ที่มีอย่ำงจ�ำกัด
     กำรแข่งขันที่ ไม่ต้องมีกำรต่อสู้ (exploitative 
     competition) = สิ่งมีชีวิตแย่งหรือหลีกเลี่ยง
     กำรใช้ niche (niche differentiation/
     resource partitioning) เช่น กำรเลี่ยงเวลำ
     หำอำหำร กำรแบ่งต�ำแหน่งที่อยู่อำศัย

high
tide

realized
niches

fundamental
niches

low
tide

ocean

Chthamalus
Balanus

C
   กำรถ่ำยทอดพลังงำน

C1
   ห่วงโซ่อำหำร (food chain)

ห่วงโซ่อำหำรแบบจับกิน/ ผู้ล่ำ (grazing food chain/ predator food chain)
= เริ่มต้นจำกผู้ผลิตไปยังผู้บริ โภค 
     ต้นชบำ → หนอนบุ้ง → นกกระจำบ
     ต้นไม้ → หนอน → ¹¡ → เหยี่ยว

ห่วงโซ่อำหำรแบบกินเศษอินทรีย์ (detritus food chain)
= เริ่มต้นจำกซำกพืช/ ซำกสัตว์ (สำรอินทรีย์)
     ซำกใบไม้ → กิ้งกือ/ ไส้เดือนดิน        
     ขอนไม้ → »ÅÇ¡ → เห็ดบนซำกปลวก

ห่วงโซ่อำหำรแบบปรสิต (parasitic food chain)
= เริ่มต้นจำกผู้ถูกอำศัยไปยังผู้อำศัย
     ¹¡ → äÃ¹¡ → โพรโทซัว → แบคทีเรีย → ไวรัส 
     ไก่ → ไรไก่ → โพรโทซัว → แบคทีเรีย → ไวรัส
     หนู → หมัด → แบคทีเรีย →  ไวรัส

ห่วงโซ่อำหำรแบบผสม (mix food chain)
= ห่วงโซ่อำหำรหลำยๆ แบบผสมกันอยู่ ในสำยเดียว พบมำกที่สุดในธรรมชำติ
     หญ้ำ → วัว → เหลือบ → ¹¡ 
     หญ้ำ → ควำย → เหลือบ → ¹¡
     หญ้ำ → กระต่ำย → หมัด → ¹¡
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C2
   พีระมิดควำมสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิต

พีระมิดจ�ำนวน (pyramid of number)
= แสดงจ�ำนวนสิ่งมีชีวิตในแต่ละล�ำดับขั้น
     กรณีหัวตั้ง → ภำวะทั่วไป (สิ่งมีชีวิตที่มีจ�ำนวนน้อยที่สุด = ผู้บริ โภคล�ำดับสุดท้ำย)
     กรณีหัวกลับ → ภำวะปรสิต/ ภำวะมีกำรย่อยสลำย/ ภำวะอิงอำศัยบนต้นไม้ใหญ่

พีระมิดมวลชีวภำพ (pyramid of biomass)
= แสดงมวลชีวภำพของสิ่งมีชีวิตในแต่ละล�ำดับขั้น
     กรณีหัวตั้ง → ภำวะทั่วไป (สิ่งมีชีวิตที่มีมวลชีวภำพน้อยที่สุด = ผู้บริ โภคล�ำดับสุดท้ำย)
     กรณีหัวกลับ → ในทะเล แพลงก์ตอนพชืจะมมีวลน้อยกว่ำควำมเป็นจริง เนือ่งจำกมช่ีวงชวิีตส้ัน (turnover rate สูง)

พีระมิดพลังงำน (pyramid of energy) 
= แสดงพลังงำนที่สะสมไว้ในสิ่งมีชีวิตแต่ละล�ำดับขั้น
     พีระมิดหัวตั้งเสมอไม่มีหัวกลับ เป็นไปตำมก® 10% = 10% biomass + 90% activity energy

พีระมิดกำรถ่ำยทอดสำรปนเป„œอน (bioaccumulation/ biomagnification) 
แสดงควำมเข้มข้นของสำรพิษที่สะสมในแต่ละล�ำดับขั้น
     พีระมิดหัวกลับเสมอไม่มีหัวตั้ง (สำรพิษสลำยตัวยำก
     ในขณะท่ีมวลชวีภำพลดลงเรื่อยๆ → ควำมเข้มข้นของสำรพษิจึงสูงขึน้เรื่อยๆ) 
     ผู้บริ โภคล�ำดับสุดท้ำยจะมีสำรพิษมำกที่สุด : ปรอท ตะกั่ว 
     แคดเมียม ยำ¦่ำแมลงที่สลำยตัวยำก (DDT)

water 1

1,000

10,000

100,000

1,000,000

10,000,000

magnification of
DDT concentration

fish-eating birds

producers

zooplankton

small fish

large
fish

parasitic protozoa
aphids

tree

50 grams of
human tissue

500 grams 
of chicken

5000 grams 
of grain

large fish

small fish
zooplankton

phytoplankton

0.1% third-level consumers
1% second-level consumers

10% first-level consumers

100% producers

light or
chemical
energy

ไม่มีสิ่งมีชีวิตใด
อำศัยอยู่มำก่อน

สังคมสิ่งมีชีวิตขั้นสุด 
(climax community)

D
   กำรเปลี่ยนแปลงแทนที่ของสิ่งมีชีวิตในระบบนเิวศ (ecological succession)

บนก้อนหิน/ พื้นลำวำจำกภูเขำไฟระเบิด 
     1 ครัสโตสไลเคน (crustose lichen) = ผู้บุกเบิก (pioneer)
     → เริ่มต้นกระบวนกำรกำรเปลี่ยนแปลงแทนที่แบบป°มภูมิ
     2 โฟลิโอสไลเคน (foliose lichen)
     3 ฟรตูิโคสไลเคน (fruticose lichen)
     4 มอส
     5 หญ้ำ/ ไม้พุ่ม
     6 พืชยืนต้น
     7 สังคมสิ่งมีชีวิตขั้นสุด (climax community)
          มีควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพสูง 
          = มีสิ่งมีชีวิตหลำกหลำยชนดิ
          อยู่ ในสภำวะสมดุล = สภำพแวดล้อมค่อนข้ำงคงที่
          มีสำยใยอำหำรที่ซับซ้อนมำก เช่น ป่ำดงดิบ

D1
   กำรเปลีย่นแปลงแทนท่ีแบบป°มภมู ิ(primary succession)

time

time

D2
   กำรเปลี่ยนแปลงแทนที่แบบทุติยภูมิ (secondary succession)

สังคมสิ่งมีชีวิตขั้นสุด 
(climax community)

สังคมสิ่งมีชีวิตเดิมถูกท�ำลำย 
แต่ยังคงมีสิ่งมีชีวิตและ
สำรอินทรีย์หลงเหลืออยู่

ทดแทน primary succession ที่ถูกท�ำลำย 
→ ป่ำไม้ถูกไฟไหม้ (ระหว่ำง 10-100 ปี)
หญ้ำ/ ไม้พุ่ม = pioneer → เริ่มต้นกระบวนกำร
กำรเปลี่ยนแปลงแทนที่แบบทุติยภูมิ
ปัจจัยท่ีท�ำให้สังคมส่ิงมชีวิีตขัน้สุดเกดิกำรเปล่ียนแปลงจนเสียสมดลุ
     จำกธรรมชำติ 
          ไฟไหม้ป่ำ 
          น�้ำท่วม 
          ควำมเข้มของแสงที่เปลี่ยนแปลงไป 
          ภูเขำไฟระเบิด 
          แผ่นดินไหว   
     จำกกำรกระท�ำของมนษุย์
          กำรสร้ำงเขื่อนกักเก็บน�้ำ 
          กำรท�ำไร่เลื่อนลอยของชำวเขำ 
          กำรโค่นถำงป่ำ 
          กำรท�ำลำยป่ำ 
          กำรปล่อยของเสียจำกโรงงำนอุตสำหกรรมลงสู่แหล่งน�้ำ 
          กำรลักลอบตัดไม้ท�ำลำยป่ำ
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C2
   พีระมิดควำมสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิต

พีระมิดจ�ำนวน (pyramid of number)
= แสดงจ�ำนวนสิ่งมีชีวิตในแต่ละล�ำดับขั้น
     กรณีหัวตั้ง → ภำวะทั่วไป (สิ่งมีชีวิตที่มีจ�ำนวนน้อยที่สุด = ผู้บริ โภคล�ำดับสุดท้ำย)
     กรณีหัวกลับ → ภำวะปรสิต/ ภำวะมีกำรย่อยสลำย/ ภำวะอิงอำศัยบนต้นไม้ใหญ่

พีระมิดมวลชีวภำพ (pyramid of biomass)
= แสดงมวลชีวภำพของสิ่งมีชีวิตในแต่ละล�ำดับขั้น
     กรณีหัวตั้ง → ภำวะทั่วไป (สิ่งมีชีวิตที่มีมวลชีวภำพน้อยที่สุด = ผู้บริ โภคล�ำดับสุดท้ำย)
     กรณีหัวกลับ → ในทะเล แพลงก์ตอนพชืจะมมีวลน้อยกว่ำควำมเป็นจริง เนือ่งจำกมช่ีวงชวิีตส้ัน (turnover rate สูง)

พีระมิดพลังงำน (pyramid of energy) 
= แสดงพลังงำนที่สะสมไว้ในสิ่งมีชีวิตแต่ละล�ำดับขั้น
     พีระมิดหัวตั้งเสมอไม่มีหัวกลับ เป็นไปตำมก® 10% = 10% biomass + 90% activity energy

พีระมิดกำรถ่ำยทอดสำรปนเป„œอน (bioaccumulation/ biomagnification) 
แสดงควำมเข้มข้นของสำรพิษที่สะสมในแต่ละล�ำดับขั้น
     พีระมิดหัวกลับเสมอไม่มีหัวตั้ง (สำรพิษสลำยตัวยำก
     ในขณะท่ีมวลชวีภำพลดลงเรื่อยๆ → ควำมเข้มข้นของสำรพษิจึงสูงขึน้เรื่อยๆ) 
     ผู้บริ โภคล�ำดับสุดท้ำยจะมีสำรพิษมำกที่สุด : ปรอท ตะกั่ว 
     แคดเมียม ยำ¦่ำแมลงที่สลำยตัวยำก (DDT)
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ไม่มีสิ่งมีชีวิตใด
อำศัยอยู่มำก่อน

สังคมสิ่งมีชีวิตขั้นสุด 
(climax community)

D
   กำรเปลี่ยนแปลงแทนที่ของสิ่งมีชีวิตในระบบนเิวศ (ecological succession)

บนก้อนหิน/ พื้นลำวำจำกภูเขำไฟระเบิด 
     1 ครัสโตสไลเคน (crustose lichen) = ผู้บุกเบิก (pioneer)
     → เริ่มต้นกระบวนกำรกำรเปลี่ยนแปลงแทนที่แบบป°มภูมิ
     2 โฟลิโอสไลเคน (foliose lichen)
     3 ฟรตูิโคสไลเคน (fruticose lichen)
     4 มอส
     5 หญ้ำ/ ไม้พุ่ม
     6 พืชยืนต้น
     7 สังคมสิ่งมีชีวิตขั้นสุด (climax community)
          มีควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพสูง 
          = มีสิ่งมีชีวิตหลำกหลำยชนดิ
          อยู่ ในสภำวะสมดุล = สภำพแวดล้อมค่อนข้ำงคงที่
          มีสำยใยอำหำรที่ซับซ้อนมำก เช่น ป่ำดงดิบ

D1
   กำรเปลีย่นแปลงแทนท่ีแบบป°มภมู ิ(primary succession)

time

time

D2
   กำรเปลี่ยนแปลงแทนที่แบบทุติยภูมิ (secondary succession)

สังคมสิ่งมีชีวิตขั้นสุด 
(climax community)

สังคมสิ่งมีชีวิตเดิมถูกท�ำลำย 
แต่ยังคงมีสิ่งมีชีวิตและ
สำรอินทรีย์หลงเหลืออยู่

ทดแทน primary succession ที่ถูกท�ำลำย 
→ ป่ำไม้ถูกไฟไหม้ (ระหว่ำง 10-100 ปี)
หญ้ำ/ ไม้พุ่ม = pioneer → เริ่มต้นกระบวนกำร
กำรเปลี่ยนแปลงแทนที่แบบทุติยภูมิ
ปัจจัยท่ีท�ำให้สังคมส่ิงมชีวิีตขัน้สุดเกดิกำรเปล่ียนแปลงจนเสียสมดลุ
     จำกธรรมชำติ 
          ไฟไหม้ป่ำ 
          น�้ำท่วม 
          ควำมเข้มของแสงที่เปลี่ยนแปลงไป 
          ภูเขำไฟระเบิด 
          แผ่นดินไหว   
     จำกกำรกระท�ำของมนษุย์
          กำรสร้ำงเขื่อนกักเก็บน�้ำ 
          กำรท�ำไร่เลื่อนลอยของชำวเขำ 
          กำรโค่นถำงป่ำ 
          กำรท�ำลำยป่ำ 
          กำรปล่อยของเสียจำกโรงงำนอุตสำหกรรมลงสู่แหล่งน�้ำ 
          กำรลักลอบตัดไม้ท�ำลำยป่ำ
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C2
   พีระมิดควำมสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิต

พีระมิดจ�ำนวน (pyramid of number)
= แสดงจ�ำนวนสิ่งมีชีวิตในแต่ละล�ำดับขั้น
     กรณีหัวตั้ง → ภำวะทั่วไป (สิ่งมีชีวิตที่มีจ�ำนวนน้อยที่สุด = ผู้บริ โภคล�ำดับสุดท้ำย)
     กรณีหัวกลับ → ภำวะปรสิต/ ภำวะมีกำรย่อยสลำย/ ภำวะอิงอำศัยบนต้นไม้ใหญ่

พีระมิดมวลชีวภำพ (pyramid of biomass)
= แสดงมวลชีวภำพของสิ่งมีชีวิตในแต่ละล�ำดับขั้น
     กรณีหัวตั้ง → ภำวะทั่วไป (สิ่งมีชีวิตที่มีมวลชีวภำพน้อยที่สุด = ผู้บริ โภคล�ำดับสุดท้ำย)
     กรณีหัวกลับ → ในทะเล แพลงก์ตอนพชืจะมมีวลน้อยกว่ำควำมเป็นจริง เนือ่งจำกมช่ีวงชวิีตส้ัน (turnover rate สูง)

พีระมิดพลังงำน (pyramid of energy) 
= แสดงพลังงำนที่สะสมไว้ในสิ่งมีชีวิตแต่ละล�ำดับขั้น
     พีระมิดหัวตั้งเสมอไม่มีหัวกลับ เป็นไปตำมก® 10% = 10% biomass + 90% activity energy

พีระมิดกำรถ่ำยทอดสำรปนเป„œอน (bioaccumulation/ biomagnification) 
แสดงควำมเข้มข้นของสำรพิษที่สะสมในแต่ละล�ำดับขั้น
     พีระมิดหัวกลับเสมอไม่มีหัวตั้ง (สำรพิษสลำยตัวยำก
     ในขณะท่ีมวลชวีภำพลดลงเรื่อยๆ → ควำมเข้มข้นของสำรพษิจึงสูงขึน้เรื่อยๆ) 
     ผู้บริ โภคล�ำดับสุดท้ำยจะมีสำรพิษมำกที่สุด : ปรอท ตะกั่ว 
     แคดเมียม ยำ¦่ำแมลงที่สลำยตัวยำก (DDT)
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ไม่มีสิ่งมีชีวิตใด
อำศัยอยู่มำก่อน

สังคมสิ่งมีชีวิตขั้นสุด 
(climax community)

D
   กำรเปลี่ยนแปลงแทนที่ของสิ่งมีชีวิตในระบบนเิวศ (ecological succession)

บนก้อนหิน/ พื้นลำวำจำกภูเขำไฟระเบิด 
     1 ครัสโตสไลเคน (crustose lichen) = ผู้บุกเบิก (pioneer)
     → เริ่มต้นกระบวนกำรกำรเปลี่ยนแปลงแทนที่แบบป°มภูมิ
     2 โฟลิโอสไลเคน (foliose lichen)
     3 ฟรตูิโคสไลเคน (fruticose lichen)
     4 มอส
     5 หญ้ำ/ ไม้พุ่ม
     6 พืชยืนต้น
     7 สังคมสิ่งมีชีวิตขั้นสุด (climax community)
          มีควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพสูง 
          = มีสิ่งมีชีวิตหลำกหลำยชนดิ
          อยู่ ในสภำวะสมดุล = สภำพแวดล้อมค่อนข้ำงคงที่
          มีสำยใยอำหำรที่ซับซ้อนมำก เช่น ป่ำดงดิบ

D1
   กำรเปลีย่นแปลงแทนท่ีแบบป°มภมู ิ(primary succession)

time

time

D2
   กำรเปลี่ยนแปลงแทนที่แบบทุติยภูมิ (secondary succession)

สังคมสิ่งมีชีวิตขั้นสุด 
(climax community)

สังคมสิ่งมีชีวิตเดิมถูกท�ำลำย 
แต่ยังคงมีสิ่งมีชีวิตและ
สำรอินทรีย์หลงเหลืออยู่

ทดแทน primary succession ที่ถูกท�ำลำย 
→ ป่ำไม้ถูกไฟไหม้ (ระหว่ำง 10-100 ปี)
หญ้ำ/ ไม้พุ่ม = pioneer → เริ่มต้นกระบวนกำร
กำรเปลี่ยนแปลงแทนที่แบบทุติยภูมิ
ปัจจัยท่ีท�ำให้สังคมส่ิงมชีวิีตขัน้สุดเกดิกำรเปล่ียนแปลงจนเสียสมดลุ
     จำกธรรมชำติ 
          ไฟไหม้ป่ำ 
          น�้ำท่วม 
          ควำมเข้มของแสงที่เปลี่ยนแปลงไป 
          ภูเขำไฟระเบิด 
          แผ่นดินไหว   
     จำกกำรกระท�ำของมนษุย์
          กำรสร้ำงเขื่อนกักเก็บน�้ำ 
          กำรท�ำไร่เลื่อนลอยของชำวเขำ 
          กำรโค่นถำงป่ำ 
          กำรท�ำลำยป่ำ 
          กำรปล่อยของเสียจำกโรงงำนอุตสำหกรรมลงสู่แหล่งน�้ำ 
          กำรลักลอบตัดไม้ท�ำลำยป่ำ
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C2
   พีระมิดควำมสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิต

พีระมิดจ�ำนวน (pyramid of number)
= แสดงจ�ำนวนสิ่งมีชีวิตในแต่ละล�ำดับขั้น
     กรณีหัวตั้ง → ภำวะทั่วไป (สิ่งมีชีวิตที่มีจ�ำนวนน้อยที่สุด = ผู้บริ โภคล�ำดับสุดท้ำย)
     กรณีหัวกลับ → ภำวะปรสิต/ ภำวะมีกำรย่อยสลำย/ ภำวะอิงอำศัยบนต้นไม้ใหญ่

พีระมิดมวลชีวภำพ (pyramid of biomass)
= แสดงมวลชีวภำพของสิ่งมีชีวิตในแต่ละล�ำดับขั้น
     กรณีหัวตั้ง → ภำวะทั่วไป (สิ่งมีชีวิตที่มีมวลชีวภำพน้อยที่สุด = ผู้บริ โภคล�ำดับสุดท้ำย)
     กรณีหัวกลับ → ในทะเล แพลงก์ตอนพชืจะมมีวลน้อยกว่ำควำมเป็นจริง เนือ่งจำกมช่ีวงชวิีตส้ัน (turnover rate สูง)

พีระมิดพลังงำน (pyramid of energy) 
= แสดงพลังงำนที่สะสมไว้ในสิ่งมีชีวิตแต่ละล�ำดับขั้น
     พีระมิดหัวตั้งเสมอไม่มีหัวกลับ เป็นไปตำมก® 10% = 10% biomass + 90% activity energy

พีระมิดกำรถ่ำยทอดสำรปนเป„œอน (bioaccumulation/ biomagnification) 
แสดงควำมเข้มข้นของสำรพิษที่สะสมในแต่ละล�ำดับขั้น
     พีระมิดหัวกลับเสมอไม่มีหัวตั้ง (สำรพิษสลำยตัวยำก
     ในขณะท่ีมวลชวีภำพลดลงเรื่อยๆ → ควำมเข้มข้นของสำรพษิจึงสูงขึน้เรื่อยๆ) 
     ผู้บริ โภคล�ำดับสุดท้ำยจะมีสำรพิษมำกที่สุด : ปรอท ตะกั่ว 
     แคดเมียม ยำ¦่ำแมลงที่สลำยตัวยำก (DDT)
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ไม่มีสิ่งมีชีวิตใด
อำศัยอยู่มำก่อน

สังคมสิ่งมีชีวิตขั้นสุด 
(climax community)

D
   กำรเปลี่ยนแปลงแทนที่ของสิ่งมีชีวิตในระบบนเิวศ (ecological succession)

บนก้อนหิน/ พื้นลำวำจำกภูเขำไฟระเบิด 
     1 ครัสโตสไลเคน (crustose lichen) = ผู้บุกเบิก (pioneer)
     → เริ่มต้นกระบวนกำรกำรเปลี่ยนแปลงแทนที่แบบป°มภูมิ
     2 โฟลิโอสไลเคน (foliose lichen)
     3 ฟรตูิโคสไลเคน (fruticose lichen)
     4 มอส
     5 หญ้ำ/ ไม้พุ่ม
     6 พืชยืนต้น
     7 สังคมสิ่งมีชีวิตขั้นสุด (climax community)
          มีควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพสูง 
          = มีสิ่งมีชีวิตหลำกหลำยชนดิ
          อยู่ ในสภำวะสมดุล = สภำพแวดล้อมค่อนข้ำงคงที่
          มีสำยใยอำหำรที่ซับซ้อนมำก เช่น ป่ำดงดิบ

D1
   กำรเปลีย่นแปลงแทนท่ีแบบป°มภมู ิ(primary succession)

time

time

D2
   กำรเปลี่ยนแปลงแทนที่แบบทุติยภูมิ (secondary succession)

สังคมสิ่งมีชีวิตขั้นสุด 
(climax community)

สังคมสิ่งมีชีวิตเดิมถูกท�ำลำย 
แต่ยังคงมีสิ่งมีชีวิตและ
สำรอินทรีย์หลงเหลืออยู่

ทดแทน primary succession ที่ถูกท�ำลำย 
→ ป่ำไม้ถูกไฟไหม้ (ระหว่ำง 10-100 ปี)
หญ้ำ/ ไม้พุ่ม = pioneer → เริ่มต้นกระบวนกำร
กำรเปลี่ยนแปลงแทนที่แบบทุติยภูมิ
ปัจจัยท่ีท�ำให้สังคมส่ิงมชีวิีตขัน้สุดเกดิกำรเปล่ียนแปลงจนเสียสมดลุ
     จำกธรรมชำติ 
          ไฟไหม้ป่ำ 
          น�้ำท่วม 
          ควำมเข้มของแสงที่เปลี่ยนแปลงไป 
          ภูเขำไฟระเบิด 
          แผ่นดินไหว   
     จำกกำรกระท�ำของมนษุย์
          กำรสร้ำงเขื่อนกักเก็บน�้ำ 
          กำรท�ำไร่เลื่อนลอยของชำวเขำ 
          กำรโค่นถำงป่ำ 
          กำรท�ำลำยป่ำ 
          กำรปล่อยของเสียจำกโรงงำนอุตสำหกรรมลงสู่แหล่งน�้ำ 
          กำรลักลอบตัดไม้ท�ำลำยป่ำ
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1.  สัตว์เลือดอุ่นที่ผสมพันธุ์เมื่อต้นไม้เริ่มทิ้งใบเนื่องจากปริมาณแสงที่มีต่อวันลดลง และจะออกลูกเมื่อ

พืชพรรณเริ่มผลิใบออกดอกเมื่ออุณหภูมิอุ่นขึ้น ส่วนใหญ่เป็นสัตว์ที่อยู่ในไบโอมแบบใด (PAT2 มี.ค. 59)

1.  ป่าสน (taiga)

2.  ทุนดรา (tundra)

3.  ทุ่งหญ้าสะวันนา (savanna)

4.  ป่าดิบชื้น (tropical rain forest)

5.  ป่าผลัดใบเขตอบอุ่น (temperate deciduous forest)

2.  น�้าชั้นล่างของแหล่งน�้าในข้อใดมักพบว่ามีปริมาณออกซิเจนที่ละลายต�่าและมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่น้อย 

(PAT2 ต.ค. 59)

1.  บริเวณชายฝั่งทะเล     2.  ทะเลสาบในเขตอบอุ่น

3.  แม่น�้าล�าธารในเขตอบอุ่น    4.  แม่น�้าล�าธารในเขตร้อนชื้น

5.  ทะเลสาบที่ลึกมากๆ ในเขตร้อนชื้น

3.  ในระบบนิเวศที่มีการสังเคราะห์ด้วยแสงโดยรวมมากที่สุดในแต่ละปีนั้น ผู้ผลิตที่ส�าคัญได้แก่สิ่งมีชีวิตใด 

(PAT2 มี.ค. 58)

1.  ไดอะตอม (diatoms)    

2.  พืชสีเขียว (green plants)

3.  ไดโนแฟลเจลเลต (dinoflagellate)   

4.  แบคทีเรียและฟังไจ (bacteria and fungi)

4.  นกกาเหว่าตัวเมียมักจะไข่ลงในรังของนกเอี้ยงเพื่อให้แม่นกเอี้ยงเลี้ยงดูลูกของนกกาเหว่า และเนื่องจาก

ลูกนกกาเหว่าจะฟักออกมาก่อน รวมทั้งลูกนกกาเหว่าเจริญเติบโตเร็วมาก ลูกนกกาเหว่าจึงมักอยู่รอด 

ในขณะทีล่กูนกเอีย้งมกัจะตาย เป็นสาเหตใุห้ในแต่ละปีมีนกเอีย้งเพิม่ข้ึนน้อยกว่าท่ีควรจะเป็นความสมัพันธ์

ระหว่างนกกาเหว่าและนกเอี้ยงในกรณีนี้ จัดเป็นความสัมพันธ์แบบใด (PAT2 มี.ค. 60)

1.  predation     2.  mutualism

3.  parasitism     4.  competition

5.  commensalism

5.  ข้อใดต่อไปนี้ไม่ได้เกิดขึ้นจากความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตแบบภาวะพึ่งพากัน (PAT2 ต.ค. 59)

1.  การเกิดแนวปะการัง    

2.  การด�ารงชีวิตของไลเคน

3.  การเจริญเติบโตของต่อไทร    

4.  การย่อยเซลลูโลสในกระเพาะปลวก

5.  การกระจายแบบสม�่าเสมอของพืชในทะเลทราย

6.  ไมคอร์ไรซาเป็นการอยู่ร่วมกันแบบภาวะพึ่งพากันระหว่างฟังไจและรากพืช โดยจะมีโครงสร้างที่ประกอบ

ด้วยเซลล์ของรากพืชและไฮฟาของฟังไจบริเวณรากพืช ข้อใดไม่ใช่ผลจากการที่พืชมีฟังไจไมคอร์ไรซา

อาศัยอยู่ที่ราก (PAT2 ต.ค. 59)

1.  ฟังไจไมคอร์ไรซาช่วยให้พืชรอดชีวิตเมื่อเจริญอยู่ในภาวะน�้าท่วมรากเป็นเวลานาน

2.  ฟังไจไมคอร์ไรซาสามารถช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของราที่เป็นสาเหตุของโรคพืช

3.  พืชที่มีฟังไจไมคอร์ไรซาอาศัยอยู่ที่รากมีอัตราการเจริญเติบโตสูงกว่าพืชที่ไม่มีฟังไจไมคอร์ไรซา

4.  ไฮฟาที่เจริญอยู่ภายนอกและภายในรากจะช่วยเพิ่มพื้นที่ผิวในการดูดซึมธาตุอาหารให้แก่พืช

5.  พชืได้รบัน�า้และธาตอุาหารจากฟังไจ ในขณะทีฟั่งไจได้รบัสารอาหารทีจ่�าเป็นจากพชืผ่านทางระบบราก

7.  สัตว์ผู้ล่าหลายชนิดสามารถอาศัยอยู่ในป่าแห่งเดียวกันได้เนื่องจากผู้ล่าเหล่านั้นมีวิธีการลดการแก่งแย่ง

แข่งขันไม่ให้รุนแรงมาก ข้อใดเป็นตัวอย่างของการลดการแก่งแย่งแข่งขันระหว่างผู้ล่าเหล่านั้น 

(วิชาสามัญ 60)

1.  กินเหยื่อชนิดที่เหมือนๆ กัน

2.  ออกล่าเหยื่อในบริเวณเดียวกัน

3.  ออกหากินในเวลาที่แตกต่างกัน

4.  กินเหยื่อหลายๆ ชนิดโดยไม่เลือกชนิดของเหยื่อ

5.  สร้างและป้องกันอาณาเขตของตนเองไม่ให้ตัวอื่นล่วงล�้าเข้ามา

8.  ข้อใดมีโอกาสเกิดขึ้นน้อยที่สุดส�าหรับความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตแบบภาวะล่าเหยื่อและภาวะปรสิต 

(วิชาสามัญ 59)

1.  จ�านวนประชากรเหยื่อหรือผู้ให้อาศัยลดลง  

2.  พฤติกรรมของเหยื่อหรือผู้ให้อาศัยเปลี่ยนแปลงไป

3.  ขอบเขตการแพร่กระจายของเหยื่อหรือผู้ให้อาศัยถูกจ�ากััด

4.  เกิดวิวัฒนาการให้ความสัมพันธ์ดังกล่าวมีความยั่งยืนไม่เปลี่ยนแปลง

5.  จ�านวนประชากรสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นที่ไม่ใช่เหยื่อหรือผู้ให้อาศัยเปลี่ยนแปลงไป

9.  ผู้บริโภคล�าดับที่ 1 ของระบบนิเวศบนบกเป็นสิ่งมีชีวิตกลุ่มใด (PAT2 ต.ค. 59)

1.  สัตว์กินพืช

2.  สัตว์กินพืช และ สัตว์กินซากพืชซากสัตว์

3.  สัตว์กินพืช และ ผู้ย่อยสลายสารอินทรีย์

4.  สัตว์กินซากพืชซากสัตว์ และ ผู้ย่อยสลายสารอินทรีย์

5.  สัตว์กินพืช สัตว์กินซากพืชซากสัตว์ และ ผู้ย่อยสลายสารอินทรีย์
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1.  สัตว์เลือดอุ่นที่ผสมพันธุ์เมื่อต้นไม้เริ่มทิ้งใบเนื่องจากปริมาณแสงที่มีต่อวันลดลง และจะออกลูกเมื่อ

พืชพรรณเริ่มผลิใบออกดอกเมื่ออุณหภูมิอุ่นขึ้น ส่วนใหญ่เป็นสัตว์ที่อยู่ในไบโอมแบบใด (PAT2 มี.ค. 59)

1.  ป่าสน (taiga)

2.  ทุนดรา (tundra)

3.  ทุ่งหญ้าสะวันนา (savanna)

4.  ป่าดิบชื้น (tropical rain forest)

5.  ป่าผลัดใบเขตอบอุ่น (temperate deciduous forest)

2.  น�้าชั้นล่างของแหล่งน�้าในข้อใดมักพบว่ามีปริมาณออกซิเจนที่ละลายต�่าและมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่น้อย 

(PAT2 ต.ค. 59)

1.  บริเวณชายฝั่งทะเล     2.  ทะเลสาบในเขตอบอุ่น

3.  แม่น�้าล�าธารในเขตอบอุ่น    4.  แม่น�้าล�าธารในเขตร้อนชื้น

5.  ทะเลสาบที่ลึกมากๆ ในเขตร้อนชื้น

3.  ในระบบนิเวศที่มีการสังเคราะห์ด้วยแสงโดยรวมมากที่สุดในแต่ละปีนั้น ผู้ผลิตที่ส�าคัญได้แก่สิ่งมีชีวิตใด 

(PAT2 มี.ค. 58)

1.  ไดอะตอม (diatoms)    

2.  พืชสีเขียว (green plants)

3.  ไดโนแฟลเจลเลต (dinoflagellate)   

4.  แบคทีเรียและฟังไจ (bacteria and fungi)

4.  นกกาเหว่าตัวเมียมักจะไข่ลงในรังของนกเอี้ยงเพื่อให้แม่นกเอี้ยงเลี้ยงดูลูกของนกกาเหว่า และเนื่องจาก

ลูกนกกาเหว่าจะฟักออกมาก่อน รวมทั้งลูกนกกาเหว่าเจริญเติบโตเร็วมาก ลูกนกกาเหว่าจึงมักอยู่รอด 

ในขณะทีล่กูนกเอีย้งมักจะตาย เป็นสาเหตใุห้ในแต่ละปีมีนกเอีย้งเพิม่ข้ึนน้อยกว่าท่ีควรจะเป็นความสมัพันธ์

ระหว่างนกกาเหว่าและนกเอี้ยงในกรณีนี้ จัดเป็นความสัมพันธ์แบบใด (PAT2 มี.ค. 60)

1.  predation     2.  mutualism

3.  parasitism     4.  competition

5.  commensalism

5.  ข้อใดต่อไปนี้ไม่ได้เกิดขึ้นจากความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตแบบภาวะพึ่งพากัน (PAT2 ต.ค. 59)

1.  การเกิดแนวปะการัง    

2.  การด�ารงชีวิตของไลเคน

3.  การเจริญเติบโตของต่อไทร    

4.  การย่อยเซลลูโลสในกระเพาะปลวก

5.  การกระจายแบบสม�่าเสมอของพืชในทะเลทราย

6.  ไมคอร์ไรซาเป็นการอยู่ร่วมกันแบบภาวะพึ่งพากันระหว่างฟังไจและรากพืช โดยจะมีโครงสร้างที่ประกอบ

ด้วยเซลล์ของรากพืชและไฮฟาของฟังไจบริเวณรากพืช ข้อใดไม่ใช่ผลจากการที่พืชมีฟังไจไมคอร์ไรซา

อาศัยอยู่ที่ราก (PAT2 ต.ค. 59)

1.  ฟังไจไมคอร์ไรซาช่วยให้พืชรอดชีวิตเมื่อเจริญอยู่ในภาวะน�้าท่วมรากเป็นเวลานาน

2.  ฟังไจไมคอร์ไรซาสามารถช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของราที่เป็นสาเหตุของโรคพืช

3.  พืชที่มีฟังไจไมคอร์ไรซาอาศัยอยู่ที่รากมีอัตราการเจริญเติบโตสูงกว่าพืชที่ไม่มีฟังไจไมคอร์ไรซา

4.  ไฮฟาที่เจริญอยู่ภายนอกและภายในรากจะช่วยเพิ่มพื้นที่ผิวในการดูดซึมธาตุอาหารให้แก่พืช

5.  พชืได้รบัน�า้และธาตอุาหารจากฟังไจ ในขณะทีฟั่งไจได้รบัสารอาหารทีจ่�าเป็นจากพชืผ่านทางระบบราก

7.  สัตว์ผู้ล่าหลายชนิดสามารถอาศัยอยู่ในป่าแห่งเดียวกันได้เนื่องจากผู้ล่าเหล่านั้นมีวิธีการลดการแก่งแย่ง

แข่งขันไม่ให้รุนแรงมาก ข้อใดเป็นตัวอย่างของการลดการแก่งแย่งแข่งขันระหว่างผู้ล่าเหล่านั้น 

(วิชาสามัญ 60)

1.  กินเหยื่อชนิดที่เหมือนๆ กัน

2.  ออกล่าเหยื่อในบริเวณเดียวกัน

3.  ออกหากินในเวลาที่แตกต่างกัน

4.  กินเหยื่อหลายๆ ชนิดโดยไม่เลือกชนิดของเหยื่อ

5.  สร้างและป้องกันอาณาเขตของตนเองไม่ให้ตัวอื่นล่วงล�้าเข้ามา

8.  ข้อใดมีโอกาสเกิดขึ้นน้อยที่สุดส�าหรับความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตแบบภาวะล่าเหยื่อและภาวะปรสิต 

(วิชาสามัญ 59)

1.  จ�านวนประชากรเหยื่อหรือผู้ให้อาศัยลดลง  

2.  พฤติกรรมของเหยื่อหรือผู้ให้อาศัยเปลี่ยนแปลงไป

3.  ขอบเขตการแพร่กระจายของเหยื่อหรือผู้ให้อาศัยถูกจ�ากััด

4.  เกิดวิวัฒนาการให้ความสัมพันธ์ดังกล่าวมีความยั่งยืนไม่เปลี่ยนแปลง

5.  จ�านวนประชากรสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นที่ไม่ใช่เหยื่อหรือผู้ให้อาศัยเปลี่ยนแปลงไป

9.  ผู้บริโภคล�าดับที่ 1 ของระบบนิเวศบนบกเป็นสิ่งมีชีวิตกลุ่มใด (PAT2 ต.ค. 59)

1.  สัตว์กินพืช

2.  สัตว์กินพืช และ สัตว์กินซากพืชซากสัตว์

3.  สัตว์กินพืช และ ผู้ย่อยสลายสารอินทรีย์

4.  สัตว์กินซากพืชซากสัตว์ และ ผู้ย่อยสลายสารอินทรีย์

5.  สัตว์กินพืช สัตว์กินซากพืชซากสัตว์ และ ผู้ย่อยสลายสารอินทรีย์
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1.  สัตว์เลือดอุ่นที่ผสมพันธุ์เมื่อต้นไม้เริ่มทิ้งใบเนื่องจากปริมาณแสงที่มีต่อวันลดลง และจะออกลูกเมื่อ

พืชพรรณเริ่มผลิใบออกดอกเมื่ออุณหภูมิอุ่นขึ้น ส่วนใหญ่เป็นสัตว์ที่อยู่ในไบโอมแบบใด (PAT2 มี.ค. 59)

1.  ป่าสน (taiga)

2.  ทุนดรา (tundra)

3.  ทุ่งหญ้าสะวันนา (savanna)

4.  ป่าดิบชื้น (tropical rain forest)

5.  ป่าผลัดใบเขตอบอุ่น (temperate deciduous forest)

2.  น�้าชั้นล่างของแหล่งน�้าในข้อใดมักพบว่ามีปริมาณออกซิเจนที่ละลายต�่าและมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่น้อย 

(PAT2 ต.ค. 59)

1.  บริเวณชายฝั่งทะเล     2.  ทะเลสาบในเขตอบอุ่น

3.  แม่น�้าล�าธารในเขตอบอุ่น    4.  แม่น�้าล�าธารในเขตร้อนชื้น

5.  ทะเลสาบที่ลึกมากๆ ในเขตร้อนชื้น

3.  ในระบบนิเวศที่มีการสังเคราะห์ด้วยแสงโดยรวมมากที่สุดในแต่ละปีนั้น ผู้ผลิตที่ส�าคัญได้แก่สิ่งมีชีวิตใด 

(PAT2 มี.ค. 58)

1.  ไดอะตอม (diatoms)    

2.  พืชสีเขียว (green plants)

3.  ไดโนแฟลเจลเลต (dinoflagellate)   

4.  แบคทีเรียและฟังไจ (bacteria and fungi)

4.  นกกาเหว่าตัวเมียมักจะไข่ลงในรังของนกเอี้ยงเพื่อให้แม่นกเอี้ยงเลี้ยงดูลูกของนกกาเหว่า และเนื่องจาก

ลูกนกกาเหว่าจะฟักออกมาก่อน รวมทั้งลูกนกกาเหว่าเจริญเติบโตเร็วมาก ลูกนกกาเหว่าจึงมักอยู่รอด 

ในขณะท่ีลกูนกเอีย้งมกัจะตาย เป็นสาเหตใุห้ในแต่ละปีมีนกเอีย้งเพิม่ขึน้น้อยกว่าทีค่วรจะเป็นความสมัพันธ์

ระหว่างนกกาเหว่าและนกเอี้ยงในกรณีนี้ จัดเป็นความสัมพันธ์แบบใด (PAT2 มี.ค. 60)

1.  predation     2.  mutualism

3.  parasitism     4.  competition

5.  commensalism

5.  ข้อใดต่อไปนี้ไม่ได้เกิดขึ้นจากความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตแบบภาวะพึ่งพากัน (PAT2 ต.ค. 59)

1.  การเกิดแนวปะการัง    

2.  การด�ารงชีวิตของไลเคน

3.  การเจริญเติบโตของต่อไทร    

4.  การย่อยเซลลูโลสในกระเพาะปลวก

5.  การกระจายแบบสม�่าเสมอของพืชในทะเลทราย

6.  ไมคอร์ไรซาเป็นการอยู่ร่วมกันแบบภาวะพึ่งพากันระหว่างฟังไจและรากพืช โดยจะมีโครงสร้างที่ประกอบ

ด้วยเซลล์ของรากพืชและไฮฟาของฟังไจบริเวณรากพืช ข้อใดไม่ใช่ผลจากการที่พืชมีฟังไจไมคอร์ไรซา

อาศัยอยู่ที่ราก (PAT2 ต.ค. 59)

1.  ฟังไจไมคอร์ไรซาช่วยให้พืชรอดชีวิตเมื่อเจริญอยู่ในภาวะน�้าท่วมรากเป็นเวลานาน

2.  ฟังไจไมคอร์ไรซาสามารถช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของราที่เป็นสาเหตุของโรคพืช

3.  พืชที่มีฟังไจไมคอร์ไรซาอาศัยอยู่ที่รากมีอัตราการเจริญเติบโตสูงกว่าพืชที่ไม่มีฟังไจไมคอร์ไรซา

4.  ไฮฟาที่เจริญอยู่ภายนอกและภายในรากจะช่วยเพิ่มพื้นที่ผิวในการดูดซึมธาตุอาหารให้แก่พืช

5.  พชืได้รบัน�า้และธาตุอาหารจากฟังไจ ในขณะทีฟั่งไจได้รบัสารอาหารทีจ่�าเป็นจากพชืผ่านทางระบบราก

7.  สัตว์ผู้ล่าหลายชนิดสามารถอาศัยอยู่ในป่าแห่งเดียวกันได้เนื่องจากผู้ล่าเหล่านั้นมีวิธีการลดการแก่งแย่ง

แข่งขันไม่ให้รุนแรงมาก ข้อใดเป็นตัวอย่างของการลดการแก่งแย่งแข่งขันระหว่างผู้ล่าเหล่านั้น 

(วิชาสามัญ 60)

1.  กินเหยื่อชนิดที่เหมือนๆ กัน

2.  ออกล่าเหยื่อในบริเวณเดียวกัน

3.  ออกหากินในเวลาที่แตกต่างกัน

4.  กินเหยื่อหลายๆ ชนิดโดยไม่เลือกชนิดของเหยื่อ

5.  สร้างและป้องกันอาณาเขตของตนเองไม่ให้ตัวอื่นล่วงล�้าเข้ามา

8.  ข้อใดมีโอกาสเกิดขึ้นน้อยที่สุดส�าหรับความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตแบบภาวะล่าเหยื่อและภาวะปรสิต 

(วิชาสามัญ 59)

1.  จ�านวนประชากรเหยื่อหรือผู้ให้อาศัยลดลง  

2.  พฤติกรรมของเหยื่อหรือผู้ให้อาศัยเปลี่ยนแปลงไป

3.  ขอบเขตการแพร่กระจายของเหยื่อหรือผู้ให้อาศัยถูกจ�ากััด

4.  เกิดวิวัฒนาการให้ความสัมพันธ์ดังกล่าวมีความยั่งยืนไม่เปลี่ยนแปลง

5.  จ�านวนประชากรสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นที่ไม่ใช่เหยื่อหรือผู้ให้อาศัยเปลี่ยนแปลงไป

9.  ผู้บริโภคล�าดับที่ 1 ของระบบนิเวศบนบกเป็นสิ่งมีชีวิตกลุ่มใด (PAT2 ต.ค. 59)

1.  สัตว์กินพืช

2.  สัตว์กินพืช และ สัตว์กินซากพืชซากสัตว์

3.  สัตว์กินพืช และ ผู้ย่อยสลายสารอินทรีย์

4.  สัตว์กินซากพืชซากสัตว์ และ ผู้ย่อยสลายสารอินทรีย์

5.  สัตว์กินพืช สัตว์กินซากพืชซากสัตว์ และ ผู้ย่อยสลายสารอินทรีย์
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1.  สัตว์เลือดอุ่นที่ผสมพันธุ์เมื่อต้นไม้เริ่มทิ้งใบเนื่องจากปริมาณแสงที่มีต่อวันลดลง และจะออกลูกเมื่อ

พืชพรรณเริ่มผลิใบออกดอกเมื่ออุณหภูมิอุ่นขึ้น ส่วนใหญ่เป็นสัตว์ที่อยู่ในไบโอมแบบใด (PAT2 มี.ค. 59)

1.  ป่าสน (taiga)

2.  ทุนดรา (tundra)

3.  ทุ่งหญ้าสะวันนา (savanna)

4.  ป่าดิบชื้น (tropical rain forest)

5.  ป่าผลัดใบเขตอบอุ่น (temperate deciduous forest)

2.  น�้าชั้นล่างของแหล่งน�้าในข้อใดมักพบว่ามีปริมาณออกซิเจนที่ละลายต�่าและมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่น้อย 

(PAT2 ต.ค. 59)

1.  บริเวณชายฝั่งทะเล     2.  ทะเลสาบในเขตอบอุ่น

3.  แม่น�้าล�าธารในเขตอบอุ่น    4.  แม่น�้าล�าธารในเขตร้อนชื้น

5.  ทะเลสาบที่ลึกมากๆ ในเขตร้อนชื้น

3.  ในระบบนิเวศที่มีการสังเคราะห์ด้วยแสงโดยรวมมากที่สุดในแต่ละปีนั้น ผู้ผลิตที่ส�าคัญได้แก่สิ่งมีชีวิตใด 

(PAT2 มี.ค. 58)

1.  ไดอะตอม (diatoms)    

2.  พืชสีเขียว (green plants)

3.  ไดโนแฟลเจลเลต (dinoflagellate)   

4.  แบคทีเรียและฟังไจ (bacteria and fungi)

4.  นกกาเหว่าตัวเมียมักจะไข่ลงในรังของนกเอี้ยงเพื่อให้แม่นกเอี้ยงเลี้ยงดูลูกของนกกาเหว่า และเนื่องจาก

ลูกนกกาเหว่าจะฟักออกมาก่อน รวมทั้งลูกนกกาเหว่าเจริญเติบโตเร็วมาก ลูกนกกาเหว่าจึงมักอยู่รอด 

ในขณะท่ีลกูนกเอีย้งมักจะตาย เป็นสาเหตใุห้ในแต่ละปีมีนกเอีย้งเพิม่ขึน้น้อยกว่าทีค่วรจะเป็นความสมัพันธ์

ระหว่างนกกาเหว่าและนกเอี้ยงในกรณีนี้ จัดเป็นความสัมพันธ์แบบใด (PAT2 มี.ค. 60)

1.  predation     2.  mutualism

3.  parasitism     4.  competition

5.  commensalism

5.  ข้อใดต่อไปนี้ไม่ได้เกิดขึ้นจากความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตแบบภาวะพึ่งพากัน (PAT2 ต.ค. 59)

1.  การเกิดแนวปะการัง    

2.  การด�ารงชีวิตของไลเคน

3.  การเจริญเติบโตของต่อไทร    

4.  การย่อยเซลลูโลสในกระเพาะปลวก

5.  การกระจายแบบสม�่าเสมอของพืชในทะเลทราย

6.  ไมคอร์ไรซาเป็นการอยู่ร่วมกันแบบภาวะพึ่งพากันระหว่างฟังไจและรากพืช โดยจะมีโครงสร้างที่ประกอบ

ด้วยเซลล์ของรากพืชและไฮฟาของฟังไจบริเวณรากพืช ข้อใดไม่ใช่ผลจากการที่พืชมีฟังไจไมคอร์ไรซา

อาศัยอยู่ที่ราก (PAT2 ต.ค. 59)

1.  ฟังไจไมคอร์ไรซาช่วยให้พืชรอดชีวิตเมื่อเจริญอยู่ในภาวะน�้าท่วมรากเป็นเวลานาน

2.  ฟังไจไมคอร์ไรซาสามารถช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของราที่เป็นสาเหตุของโรคพืช

3.  พืชที่มีฟังไจไมคอร์ไรซาอาศัยอยู่ที่รากมีอัตราการเจริญเติบโตสูงกว่าพืชที่ไม่มีฟังไจไมคอร์ไรซา

4.  ไฮฟาที่เจริญอยู่ภายนอกและภายในรากจะช่วยเพิ่มพื้นที่ผิวในการดูดซึมธาตุอาหารให้แก่พืช

5.  พชืได้รบัน�า้และธาตุอาหารจากฟังไจ ในขณะทีฟั่งไจได้รบัสารอาหารทีจ่�าเป็นจากพชืผ่านทางระบบราก

7.  สัตว์ผู้ล่าหลายชนิดสามารถอาศัยอยู่ในป่าแห่งเดียวกันได้เนื่องจากผู้ล่าเหล่านั้นมีวิธีการลดการแก่งแย่ง

แข่งขันไม่ให้รุนแรงมาก ข้อใดเป็นตัวอย่างของการลดการแก่งแย่งแข่งขันระหว่างผู้ล่าเหล่านั้น 

(วิชาสามัญ 60)

1.  กินเหยื่อชนิดที่เหมือนๆ กัน

2.  ออกล่าเหยื่อในบริเวณเดียวกัน

3.  ออกหากินในเวลาที่แตกต่างกัน

4.  กินเหยื่อหลายๆ ชนิดโดยไม่เลือกชนิดของเหยื่อ

5.  สร้างและป้องกันอาณาเขตของตนเองไม่ให้ตัวอื่นล่วงล�้าเข้ามา

8.  ข้อใดมีโอกาสเกิดขึ้นน้อยที่สุดส�าหรับความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตแบบภาวะล่าเหยื่อและภาวะปรสิต 

(วิชาสามัญ 59)

1.  จ�านวนประชากรเหยื่อหรือผู้ให้อาศัยลดลง  

2.  พฤติกรรมของเหยื่อหรือผู้ให้อาศัยเปลี่ยนแปลงไป

3.  ขอบเขตการแพร่กระจายของเหยื่อหรือผู้ให้อาศัยถูกจ�ากััด

4.  เกิดวิวัฒนาการให้ความสัมพันธ์ดังกล่าวมีความยั่งยืนไม่เปลี่ยนแปลง

5.  จ�านวนประชากรสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นที่ไม่ใช่เหยื่อหรือผู้ให้อาศัยเปลี่ยนแปลงไป

9.  ผู้บริโภคล�าดับที่ 1 ของระบบนิเวศบนบกเป็นสิ่งมีชีวิตกลุ่มใด (PAT2 ต.ค. 59)

1.  สัตว์กินพืช

2.  สัตว์กินพืช และ สัตว์กินซากพืชซากสัตว์

3.  สัตว์กินพืช และ ผู้ย่อยสลายสารอินทรีย์

4.  สัตว์กินซากพืชซากสัตว์ และ ผู้ย่อยสลายสารอินทรีย์

5.  สัตว์กินพืช สัตว์กินซากพืชซากสัตว์ และ ผู้ย่อยสลายสารอินทรีย์

57

Book2 Vit OSOTSPA 2018_m2 new pages2.indd   57 6/13/2561 BE   11:53



10.  จากห่วงโซ่อาหาร 

ต้นข้าว → หนู → งู → เหยี่ยว

ข้อใดกล่าวถูกต้อง (PAT2 พ.ย. 58)

1.  เป็นห่วงโซ่อาหารแบบ detritus   

2.  เหยี่ยวเป็น omnivore

3.  พลังงานในหนูทั้งหมดมีมากกว่าพลังงานในงูทั้งหมด 

4.  หนูเป็นผู้บริโภคล�าดับที่ 1

5.  มวลชีวภาพเพิ่มเป็นล�าดับจากผู้ผลิตจนถึงผู้บริโภคล�าดับสุดท้าย

11.  พีระมิดทางนิเวศวิทยาแบบใดและของระบบนิเวศใด ที่มีโอกาสเป็นพีระมิดหัวกลับมียอดแหลมอยู่

ด้านล่างได้ (PAT2 มี.ค. 60)

1.  พีระมิดจ�านวนของระบบนิเวศทุ่งหญ้า

2.  พีระมิดพลังงานของระบบนิเวศนาข้าว

3.  พีระมิดมวลชีวภาพของระบบนิเวศป่าไม้

4.  พีระมิดพลังงานของระบบนิเวศแหล่งน�้าเค็ม

5.  พีระมิดมวลชีวภาพของระบบนิเวศแหล่งน�้าจืด

12.  การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในกรณีใด ที่อาจท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแทนที่แบบปฐมภูมิใน

บริเวณนั้นได้มากที่สุด (วิชาสามัญ 60)

1.  เกิดไฟป่าในป่าที่เป็นสังคมสมบูรณ์แล้ว

2.  บริเวณชายฝั่งที่เคยถูกน�้าทะเลท่วมจากสึนามิ

3.  ภูเขาไฟระเบิดพ่นลาวาและเถ้าถ่านออกสู่บริเวณรอบๆ

4.  บริเวณที่เคยท�าไร่แล้วถูกปล่อยให้รกร้างไม่ใช้ท�าเกษตรกรรม

5.  บริเวณที่เคยเป็นป่าแล้วเปลี่ยนไปเป็นอ่างเก็บน�้าที่เกิดขึ้นจากการสร้างเขื่อน

13.  ข้อใดกล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงแทนที่ได้ถูกต้อง (วิชาสามัญ 60)

1.  การเปลี่ยนแปลงแทนที่แบบปฐมภูมิใช้เวลาน้อยกว่าแบบทุติยภูมิ

2.  กลุ่มสิ่งมีชีวิตกลุ่มแรกของการเปลี่ยนแปลงแทนที่แบบปฐมภูมิมีไม้ต้นรวมอยู่ด้วย

3.  กลุม่สิง่มชีวีติท่ีจะพบแทนทีก่นัตามล�าดบัของการเปลีย่นแปลงแทนทีใ่นแต่ละบรเิวณมแีบบแผนแน่นอน

4.  กลุ่มสิ่งมีชีวิตกลุ่มแรกของการเปลี่ยนแปลงแทนที่แบบปฐมภูมิมีความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต

 มากกว่าสังคมสมบูรณ์

5.  การเปลี่ยนแปลงแทนที่ต้องด�าเนินไปจนถึงสังคมสมบูรณ์ก่อนทุกครั้งจึงจะเกิดการเปลี่ยนแปลง 

 แทนที่ขึ้นใหม่ในบริเวณนั้นได้อีก

14.  เมื่อเปรียบเทียบกลุ่มสิ่งมีชีวิต A (community A) และกลุ่มสิ่งมีชีวิต B (community B) ซึ่งเป็นกลุ่ม

สิ่งมีชีวิตของระบบนิเวศบนบกแบบเดียวกัน แต่อยู่กันคนละที่ สิ่งที่มีโอกาสพบได้มากที่สุดคืออะไร 

(PAT2 มี.ค. 59)

1.  จ�านวนชนิดของสิ่งมีชีวิตใน A เท่ากับใน B

2.  ผู้ผลิตใน A และ B เป็นสิ่งมีชีวิตกลุ่มเดียวกัน

3.  มวลชีวภาพทั้งหมดใน A มีค่าเท่ากับมวลชีวภาพทั้งหมดใน B

4.  ใยอาหาร (food web) ของ A และ B มีรูปแบบเหมือนกันทุกประการ

5.  สังคมสมบูรณ์ของ A และ B ประกอบด้วยสิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆ ที่เหมือนกันทุกชนิด

15.  ข้อใดคือสิ่งที่เปลี่ยนแปลงน้อยที่สุดระหว่างเกิดการเปลี่ยนแปลงแทนที่ในบริเวณใดบริเวณหนึ่ง 

(วิชาสามัญ 59)

1.  ภูมิอากาศ     2.  สายใยอาหาร

3.  ลักษณะของดิน     4.  ชนิดของสิ่งมีชีวิต

5.  ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต

16.  พืชดอกในระยะแรกของการเปลี่ยนแปลงแทนที่แบบปฐมภูมิมักจะมีลักษณะอย่างไร (วิชาสามัญ 59)

1.  เจริญเติบโตช้า     

2.  ต้องการความชื้นมาก

3.  เติบโตได้ในที่มีแสงแดดจัด    

4.  ขึ้นได้เฉพาะบนดินที่มีไนโตรเจนมาก

5.  ส่วนใหญ่อาศัยสัตว์ช่วยในการแพร่กระจายของเมล็ด
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10.  จากห่วงโซ่อาหาร 

ต้นข้าว → หนู → งู → เหยี่ยว

ข้อใดกล่าวถูกต้อง (PAT2 พ.ย. 58)

1.  เป็นห่วงโซ่อาหารแบบ detritus   

2.  เหยี่ยวเป็น omnivore

3.  พลังงานในหนูทั้งหมดมีมากกว่าพลังงานในงูทั้งหมด 

4.  หนูเป็นผู้บริโภคล�าดับที่ 1

5.  มวลชีวภาพเพิ่มเป็นล�าดับจากผู้ผลิตจนถึงผู้บริโภคล�าดับสุดท้าย

11.  พีระมิดทางนิเวศวิทยาแบบใดและของระบบนิเวศใด ที่มีโอกาสเป็นพีระมิดหัวกลับมียอดแหลมอยู่

ด้านล่างได้ (PAT2 มี.ค. 60)

1.  พีระมิดจ�านวนของระบบนิเวศทุ่งหญ้า

2.  พีระมิดพลังงานของระบบนิเวศนาข้าว

3.  พีระมิดมวลชีวภาพของระบบนิเวศป่าไม้

4.  พีระมิดพลังงานของระบบนิเวศแหล่งน�้าเค็ม

5.  พีระมิดมวลชีวภาพของระบบนิเวศแหล่งน�้าจืด

12.  การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในกรณีใด ที่อาจท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแทนที่แบบปฐมภูมิใน

บริเวณนั้นได้มากที่สุด (วิชาสามัญ 60)

1.  เกิดไฟป่าในป่าที่เป็นสังคมสมบูรณ์แล้ว

2.  บริเวณชายฝั่งที่เคยถูกน�้าทะเลท่วมจากสึนามิ

3.  ภูเขาไฟระเบิดพ่นลาวาและเถ้าถ่านออกสู่บริเวณรอบๆ

4.  บริเวณที่เคยท�าไร่แล้วถูกปล่อยให้รกร้างไม่ใช้ท�าเกษตรกรรม

5.  บริเวณที่เคยเป็นป่าแล้วเปลี่ยนไปเป็นอ่างเก็บน�้าที่เกิดขึ้นจากการสร้างเขื่อน

13.  ข้อใดกล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงแทนที่ได้ถูกต้อง (วิชาสามัญ 60)

1.  การเปลี่ยนแปลงแทนที่แบบปฐมภูมิใช้เวลาน้อยกว่าแบบทุติยภูมิ

2.  กลุ่มสิ่งมีชีวิตกลุ่มแรกของการเปลี่ยนแปลงแทนที่แบบปฐมภูมิมีไม้ต้นรวมอยู่ด้วย

3.  กลุม่สิง่มชีวีติท่ีจะพบแทนทีก่นัตามล�าดบัของการเปลีย่นแปลงแทนทีใ่นแต่ละบรเิวณมแีบบแผนแน่นอน

4.  กลุ่มสิ่งมีชีวิตกลุ่มแรกของการเปลี่ยนแปลงแทนที่แบบปฐมภูมิมีความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต

 มากกว่าสังคมสมบูรณ์

5.  การเปลี่ยนแปลงแทนที่ต้องด�าเนินไปจนถึงสังคมสมบูรณ์ก่อนทุกครั้งจึงจะเกิดการเปลี่ยนแปลง 

 แทนที่ขึ้นใหม่ในบริเวณนั้นได้อีก

14.  เมื่อเปรียบเทียบกลุ่มสิ่งมีชีวิต A (community A) และกลุ่มสิ่งมีชีวิต B (community B) ซึ่งเป็นกลุ่ม

สิ่งมีชีวิตของระบบนิเวศบนบกแบบเดียวกัน แต่อยู่กันคนละที่ สิ่งที่มีโอกาสพบได้มากที่สุดคืออะไร 

(PAT2 มี.ค. 59)

1.  จ�านวนชนิดของสิ่งมีชีวิตใน A เท่ากับใน B

2.  ผู้ผลิตใน A และ B เป็นสิ่งมีชีวิตกลุ่มเดียวกัน

3.  มวลชีวภาพทั้งหมดใน A มีค่าเท่ากับมวลชีวภาพทั้งหมดใน B

4.  ใยอาหาร (food web) ของ A และ B มีรูปแบบเหมือนกันทุกประการ

5.  สังคมสมบูรณ์ของ A และ B ประกอบด้วยสิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆ ที่เหมือนกันทุกชนิด

15.  ข้อใดคือสิ่งที่เปลี่ยนแปลงน้อยที่สุดระหว่างเกิดการเปลี่ยนแปลงแทนที่ในบริเวณใดบริเวณหนึ่ง 

(วิชาสามัญ 59)

1.  ภูมิอากาศ     2.  สายใยอาหาร

3.  ลักษณะของดิน     4.  ชนิดของสิ่งมีชีวิต

5.  ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต

16.  พืชดอกในระยะแรกของการเปลี่ยนแปลงแทนที่แบบปฐมภูมิมักจะมีลักษณะอย่างไร (วิชาสามัญ 59)

1.  เจริญเติบโตช้า     

2.  ต้องการความชื้นมาก

3.  เติบโตได้ในที่มีแสงแดดจัด    

4.  ขึ้นได้เฉพาะบนดินที่มีไนโตรเจนมาก

5.  ส่วนใหญ่อาศัยสัตว์ช่วยในการแพร่กระจายของเมล็ด
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10.  จากห่วงโซ่อาหาร 

ต้นข้าว → หนู → งู → เหยี่ยว

ข้อใดกล่าวถูกต้อง (PAT2 พ.ย. 58)

1.  เป็นห่วงโซ่อาหารแบบ detritus   

2.  เหยี่ยวเป็น omnivore

3.  พลังงานในหนูทั้งหมดมีมากกว่าพลังงานในงูทั้งหมด 

4.  หนูเป็นผู้บริโภคล�าดับที่ 1

5.  มวลชีวภาพเพิ่มเป็นล�าดับจากผู้ผลิตจนถึงผู้บริโภคล�าดับสุดท้าย

11.  พีระมิดทางนิเวศวิทยาแบบใดและของระบบนิเวศใด ที่มีโอกาสเป็นพีระมิดหัวกลับมียอดแหลมอยู่

ด้านล่างได้ (PAT2 มี.ค. 60)

1.  พีระมิดจ�านวนของระบบนิเวศทุ่งหญ้า

2.  พีระมิดพลังงานของระบบนิเวศนาข้าว

3.  พีระมิดมวลชีวภาพของระบบนิเวศป่าไม้

4.  พีระมิดพลังงานของระบบนิเวศแหล่งน�้าเค็ม

5.  พีระมิดมวลชีวภาพของระบบนิเวศแหล่งน�้าจืด

12.  การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในกรณีใด ที่อาจท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแทนที่แบบปฐมภูมิใน

บริเวณนั้นได้มากที่สุด (วิชาสามัญ 60)

1.  เกิดไฟป่าในป่าที่เป็นสังคมสมบูรณ์แล้ว

2.  บริเวณชายฝั่งที่เคยถูกน�้าทะเลท่วมจากสึนามิ

3.  ภูเขาไฟระเบิดพ่นลาวาและเถ้าถ่านออกสู่บริเวณรอบๆ

4.  บริเวณที่เคยท�าไร่แล้วถูกปล่อยให้รกร้างไม่ใช้ท�าเกษตรกรรม

5.  บริเวณที่เคยเป็นป่าแล้วเปลี่ยนไปเป็นอ่างเก็บน�้าที่เกิดขึ้นจากการสร้างเขื่อน

13.  ข้อใดกล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงแทนที่ได้ถูกต้อง (วิชาสามัญ 60)

1.  การเปลี่ยนแปลงแทนที่แบบปฐมภูมิใช้เวลาน้อยกว่าแบบทุติยภูมิ

2.  กลุ่มสิ่งมีชีวิตกลุ่มแรกของการเปลี่ยนแปลงแทนที่แบบปฐมภูมิมีไม้ต้นรวมอยู่ด้วย

3.  กลุม่สิง่มชีวีติท่ีจะพบแทนทีก่นัตามล�าดบัของการเปลีย่นแปลงแทนทีใ่นแต่ละบรเิวณมแีบบแผนแน่นอน

4.  กลุ่มสิ่งมีชีวิตกลุ่มแรกของการเปลี่ยนแปลงแทนที่แบบปฐมภูมิมีความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต

 มากกว่าสังคมสมบูรณ์

5.  การเปลี่ยนแปลงแทนที่ต้องด�าเนินไปจนถึงสังคมสมบูรณ์ก่อนทุกครั้งจึงจะเกิดการเปลี่ยนแปลง 

 แทนที่ขึ้นใหม่ในบริเวณนั้นได้อีก

14.  เมื่อเปรียบเทียบกลุ่มสิ่งมีชีวิต A (community A) และกลุ่มสิ่งมีชีวิต B (community B) ซึ่งเป็นกลุ่ม

สิ่งมีชีวิตของระบบนิเวศบนบกแบบเดียวกัน แต่อยู่กันคนละที่ สิ่งที่มีโอกาสพบได้มากที่สุดคืออะไร 

(PAT2 มี.ค. 59)

1.  จ�านวนชนิดของสิ่งมีชีวิตใน A เท่ากับใน B

2.  ผู้ผลิตใน A และ B เป็นสิ่งมีชีวิตกลุ่มเดียวกัน

3.  มวลชีวภาพทั้งหมดใน A มีค่าเท่ากับมวลชีวภาพทั้งหมดใน B

4.  ใยอาหาร (food web) ของ A และ B มีรูปแบบเหมือนกันทุกประการ

5.  สังคมสมบูรณ์ของ A และ B ประกอบด้วยสิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆ ที่เหมือนกันทุกชนิด

15.  ข้อใดคือสิ่งที่เปลี่ยนแปลงน้อยที่สุดระหว่างเกิดการเปลี่ยนแปลงแทนที่ในบริเวณใดบริเวณหนึ่ง 

(วิชาสามัญ 59)

1.  ภูมิอากาศ     2.  สายใยอาหาร

3.  ลักษณะของดิน     4.  ชนิดของสิ่งมีชีวิต

5.  ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต

16.  พืชดอกในระยะแรกของการเปลี่ยนแปลงแทนที่แบบปฐมภูมิมักจะมีลักษณะอย่างไร (วิชาสามัญ 59)

1.  เจริญเติบโตช้า     

2.  ต้องการความชื้นมาก

3.  เติบโตได้ในที่มีแสงแดดจัด    

4.  ขึ้นได้เฉพาะบนดินที่มีไนโตรเจนมาก

5.  ส่วนใหญ่อาศัยสัตว์ช่วยในการแพร่กระจายของเมล็ด

58

Book2 Vit OSOTSPA 2018_m2 new pages2.indd   58 6/13/2561 BE   11:53

10.  จากห่วงโซ่อาหาร 

ต้นข้าว → หนู → งู → เหยี่ยว

ข้อใดกล่าวถูกต้อง (PAT2 พ.ย. 58)

1.  เป็นห่วงโซ่อาหารแบบ detritus   

2.  เหยี่ยวเป็น omnivore

3.  พลังงานในหนูทั้งหมดมีมากกว่าพลังงานในงูทั้งหมด 

4.  หนูเป็นผู้บริโภคล�าดับที่ 1

5.  มวลชีวภาพเพิ่มเป็นล�าดับจากผู้ผลิตจนถึงผู้บริโภคล�าดับสุดท้าย

11.  พีระมิดทางนิเวศวิทยาแบบใดและของระบบนิเวศใด ที่มีโอกาสเป็นพีระมิดหัวกลับมียอดแหลมอยู่

ด้านล่างได้ (PAT2 มี.ค. 60)

1.  พีระมิดจ�านวนของระบบนิเวศทุ่งหญ้า

2.  พีระมิดพลังงานของระบบนิเวศนาข้าว

3.  พีระมิดมวลชีวภาพของระบบนิเวศป่าไม้

4.  พีระมิดพลังงานของระบบนิเวศแหล่งน�้าเค็ม

5.  พีระมิดมวลชีวภาพของระบบนิเวศแหล่งน�้าจืด

12.  การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในกรณีใด ที่อาจท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแทนที่แบบปฐมภูมิใน

บริเวณนั้นได้มากที่สุด (วิชาสามัญ 60)

1.  เกิดไฟป่าในป่าที่เป็นสังคมสมบูรณ์แล้ว

2.  บริเวณชายฝั่งที่เคยถูกน�้าทะเลท่วมจากสึนามิ

3.  ภูเขาไฟระเบิดพ่นลาวาและเถ้าถ่านออกสู่บริเวณรอบๆ

4.  บริเวณที่เคยท�าไร่แล้วถูกปล่อยให้รกร้างไม่ใช้ท�าเกษตรกรรม

5.  บริเวณที่เคยเป็นป่าแล้วเปลี่ยนไปเป็นอ่างเก็บน�้าที่เกิดขึ้นจากการสร้างเขื่อน

13.  ข้อใดกล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงแทนที่ได้ถูกต้อง (วิชาสามัญ 60)

1.  การเปลี่ยนแปลงแทนที่แบบปฐมภูมิใช้เวลาน้อยกว่าแบบทุติยภูมิ

2.  กลุ่มสิ่งมีชีวิตกลุ่มแรกของการเปลี่ยนแปลงแทนที่แบบปฐมภูมิมีไม้ต้นรวมอยู่ด้วย

3.  กลุม่สิง่มชีวีติท่ีจะพบแทนทีก่นัตามล�าดบัของการเปลีย่นแปลงแทนทีใ่นแต่ละบรเิวณมแีบบแผนแน่นอน

4.  กลุ่มสิ่งมีชีวิตกลุ่มแรกของการเปลี่ยนแปลงแทนที่แบบปฐมภูมิมีความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต

 มากกว่าสังคมสมบูรณ์

5.  การเปลี่ยนแปลงแทนที่ต้องด�าเนินไปจนถึงสังคมสมบูรณ์ก่อนทุกครั้งจึงจะเกิดการเปลี่ยนแปลง 

 แทนที่ขึ้นใหม่ในบริเวณนั้นได้อีก

14.  เมื่อเปรียบเทียบกลุ่มสิ่งมีชีวิต A (community A) และกลุ่มสิ่งมีชีวิต B (community B) ซึ่งเป็นกลุ่ม

สิ่งมีชีวิตของระบบนิเวศบนบกแบบเดียวกัน แต่อยู่กันคนละที่ สิ่งที่มีโอกาสพบได้มากที่สุดคืออะไร 

(PAT2 มี.ค. 59)

1.  จ�านวนชนิดของสิ่งมีชีวิตใน A เท่ากับใน B

2.  ผู้ผลิตใน A และ B เป็นสิ่งมีชีวิตกลุ่มเดียวกัน

3.  มวลชีวภาพทั้งหมดใน A มีค่าเท่ากับมวลชีวภาพทั้งหมดใน B

4.  ใยอาหาร (food web) ของ A และ B มีรูปแบบเหมือนกันทุกประการ

5.  สังคมสมบูรณ์ของ A และ B ประกอบด้วยสิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆ ที่เหมือนกันทุกชนิด

15.  ข้อใดคือสิ่งที่เปลี่ยนแปลงน้อยที่สุดระหว่างเกิดการเปลี่ยนแปลงแทนที่ในบริเวณใดบริเวณหนึ่ง 

(วิชาสามัญ 59)

1.  ภูมิอากาศ     2.  สายใยอาหาร

3.  ลักษณะของดิน     4.  ชนิดของสิ่งมีชีวิต

5.  ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต

16.  พืชดอกในระยะแรกของการเปลี่ยนแปลงแทนที่แบบปฐมภูมิมักจะมีลักษณะอย่างไร (วิชาสามัญ 59)

1.  เจริญเติบโตช้า     

2.  ต้องการความชื้นมาก

3.  เติบโตได้ในที่มีแสงแดดจัด    

4.  ขึ้นได้เฉพาะบนดินที่มีไนโตรเจนมาก

5.  ส่วนใหญ่อาศัยสัตว์ช่วยในการแพร่กระจายของเมล็ด
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1
สแกน QR Code

2
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event ICHITAN 61
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ICHITAN Road to 
University 2561
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1.	 (pat2	ปี60)	นักเรียนคนหนึ่งวัดความยาวด้านของสามเหลี่ยมรูปหนึ่งโดยใช้เครื่องมือวัดที่ต่างกันได้ผลดังนี้	

 12.30 cm, 4.567 cm	และ 8.901 cm	เขาควรบันทึกความยาวรอบรูปของสามเหลี่ยมรูปนี้อย่างไร	

	 ตามหลักเลขนัยส�าคัญ

 1. 26   cm
 2. 25.8   cm
 3. 26.0   cm
 4. 25.77   cm
 5. 25.768 cm

2.	 (pat2	ปี60)	รถยนต์เคลื่อนที่ได้ระยะทาง	60 km	ด้วยอัตราเร็วเฉลี่ย	40 km/hr, เคลื่อนที่อีก	100 km 

	 ด้วยอัตราเร็วเฉลี่ย	100 km/hr และในระยะทาง	160 km นี้รถยนต์เคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วเฉลี่ยกี่กิโลเมตรต่อชั่วโมง

 1. 40
 2. 64
 3. 70
 4. 80 

 5. 100

3.	 (pat2	ปี60)	รถยนต์	2	คัน	แล่นไปในทิศทางเดียวกันบนถนนตรง	ระยะห่างระหว่างรถยนต์ทั้ง	2	คันนี้เพิ่มขึ้น

	 ด้วยอัตราสม�่าเสมอ	ข้อใดถูกต้อง

	 1.	 ความเร็วของรถทั้ง	2 คัน	คงที่เท่ากัน

	 2.	 ความเร่งของรถคันแรกคงที่	แต่ความเร็วของรถคันที่	2	คงที่

	 3.	 ความเร่งของรถทั้ง	2	คัน	คงที่เท่ากัน	และความเร็วต้นของรถทั้ง	2	คัน	คงที่เท่ากัน

	 4.	 ความเร็วของรถคันแรกคงที่	แต่ความเร็วของรถคันที่	2	ลดลงอย่างสม�่าเสมอ

	 5.	 ความเร่งของรถทั้ง	2	คัน	คงที่เท่ากัน	แต่ความเร็วต้นของรถคันแรกมากกว่าความเร็วต้น

	 	 ของรถคันที่	2

แนวข้อสอบฟิสิกส์ PAT2, PAT3, วิชาสามัญxamE
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