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ประชากร (population)

• กลุ่มของส่ิงมีชีวิตท่ีเป็นชนิดเดียวกนั อาศยัอยูใ่นบริเวณ เดียวกนั ในช่วง
เวลาหน่ึง ซ่ึงในแต่ละบริเวณจะมีจ านวนประชากรท่ีแตกต่างกนั



ความหนาแน่นของประชากร (Population density)

• ความหนาแน่นของประชากร คือ จ านวนประชากรต่อหน่วยพื้นท่ี หรือ
ปริมาตร การศึกษาขนาดหรือลกัษณะความหนาแน่นของจ านวน
ประชากรในแหล่งท่ีอยูห่น่ึงๆ สามารถศึกษาไดจ้าก
     - การอพยพเขา้ของกลุ่มส่ิงมีชีวิต
     - การอพยพออกของกลุ่มส่ิงมีชีวิต
     - การเกิดของกลุ่มส่ิงมีชีวิต
     - การตายของกลุ่มส่ิงมีชีวิต



ความหนาแน่นของประชากร (Population density)

• ขนาดของประชากรออกเป็น 3 ขนาด ดงัน้ี
     1. ประชากรท่ีมีขนาดคงท่ี
        อตัราการเกิด + อตัราการอพยพเขา้ = อตัราการตาย + อตัราการอพยพออก
     2. ประชากรมีขนาดเพิ่มข้ึน 
         อตัราการเกิด + อตัราการอพยพออก > อตัราการตาย + อตัราการอพยพเขา้
     3. ประชากรมีขนาดลดลง
         อตัราการเกิด + อตัราการอพยพเขา้ <อตัราการตาย + อตัราการอพยพออก



ความหนาแน่นของประชากร (Population density)

• ความหนาแน่นของประชากร แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
1. ความหนาแน่นประชากรอย่างหยาบ (crude density) เป็นการวดั

ความหนาแน่นของประชากรต่อพื้นท่ีทั้งหมดของท่ีอยูอ่าศยั เช่น 
พื้นท่ีป่ามี 5 ไร่ มีตัก๊แตนอยู ่500 ตวั 

เพราะฉะนั้น ความหนาแน่น = 500/5    ตวัต่อไร่ 
= 100    ตวัต่อไร่

           



ความหนาแน่นของประชากร (Population density)

         2. ความหนาแน่นเชิงนิเวศ (ecological density) เป็นการวดัความ
หนาแน่นของประชากรต่อพื้นท่ีอยูอ่าศยัจริงของส่ิงมีชีวิตนั้น เช่น 
ในพื้นท่ี ป่ามี 50 ไร่ แต่มีบริเวณท่ีปลกูผกัรวมแลว้เพียง 10 ไร่ ประชากร
หนอนกระทูมี้อยู ่50,000 ตวั 

ดงันั้น ความหนาแน่น = 50,000/10 ตวัต่อไร่ 
= 5,000 ตวัต่อไร่



การความหนาแน่นของประชากร 

         แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่
1. การหาความหนาแน่นทีแ่ท้จริง (absolute density)

2. การหาความหนาแน่นสัมพทัธ์ (relative density) 



การหาความหนาแน่นทีแ่ท้จริง (absolute density)

1. การนับประชากรทั้งหมด (total count) การนบัประชากรทั้งหมด
โดยตรง พื้นท่ีตอ้งไม่ใหญ่เกินไป เช่น การนบัประชากรตน้สกั ตน้ยาง 
สตัวท่ี์มีขนาดใหญ่ เช่น ฝงูสัตวต่์างๆ 



การหาความหนาแน่นทีแ่ท้จริง (absolute density)

2. การสุ่มตัวอย่างด้วยการตแีปลง (Quadrat sampling method)

เป็นวิธีการวางแปลงสุ่มตวัอยา่งส่ิงมีชีวิตบางส่วนในบริเวณท่ีตอ้งการ
ศึกษา แลว้น ามาคิดค านวณเทียบกบัพื้นท่ีทั้งหมดเพื่อหาความหนาแน่น
ซ่ึงเหมาะส าหรับส่ิงมีชีวิตท่ีค่อนขา้งอยูก่บัท่ี เช่น พืช เพรียงทะเล



การหาความหนาแน่นทีแ่ท้จริง (absolute density)

3. การท าเคร่ืองหมายและจับซ ้า (mark and recapture method) 

เป็นวิธีการท าเคร่ืองหมายสัตวท่ี์จบัแลว้ปล่อย เม่ือจบัใหม่จะไดท้ั้งตวัท่ีมี
เคร่ืองหมายและตวัท่ีไม่มีเคร่ืองหมาย โดยสตัวต์อ้งไม่มีการอพยพเขา้ 
อพยพออก หรือมีการเกิด การตาย จึงจะไดจ้  านวนท่ีใกลเ้คียงความจริง
สามารถค านวณไดจ้ากสูตร

P = T2M1/M2

เม่ือ
  P = ประชากรท่ีตอ้งการทราบ
  T2 = จ านวนสตัวท์ั้งหมดท่ีจบัไดค้ร้ังหลงัทั้งท่ีมี

เคร่ืองหมายและไม่มีเคร่ืองหมาย
 M1 = จ  านวนสตัวท่ี์จบัไดค้ร้ังแรกและท าเคร่ืองหมาย

ทั้งหมดแลว้ปล่อย
 M2 = จ านวนสตัวท่ี์มีเคร่ืองหมายท่ีจบัไดค้ร้ังหลงั



การหาความหนาแน่นสัมพทัธ์ (relative density)

• เป็นการหาความหนาแน่น
ทางออ้ม โดยหาจากรอยเทา้
หรือมูลสัตว์



รูปแบบการแพร่กระจายของประชากร
(patterns of dispersion)

แบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ คือ
1. การแพร่กระจายแบบสุ่ม 

(random spatial pattern)

2. การแพร่กระจายแบบรวมกลุ่ม 

(clumped spatial pattern)

3. การแพร่กระจายแบบสม ่าเสมอ 

(uniform spatial pattern)



การแพร่กระจายแบบสุ่ม (random spatial pattern)

•  ไม่มีการแก่งแย่งกนัระหว่างสมาชิก

• ส่ิงมีชีวติจะไม่รวมกนัเป็นหมู่ เป็นพวก ท าให้ยากในการทีจ่ะศึกษาชนิด
ของประชากรน้ัน ๆ

• ตัวอย่าง เมลด็พชืทีป่ลวิมาตามลม



การแพร่กระจายแบบรวมกลุ่ม 
(clumped spatial pattern)

• อยู่รวมกนั สามารถศึกษารายละเอยีดต่างๆ ของประชากรแบบนีไ้ด้ง่าย 
และเป็นการแพร่กระจายมากทีสุ่ดในธรรมชาติ

• ตัวอ่อนมีพ่อแม่เลีย้งดู อตัราการอยู่รอดจะสูง

• ส่ิงมีชีวติจะเกดิการแก่งแย่งกนัในกลุ่ม มีการสืบพนัธ์ุในเครือญาติอาจท า
ให้ได้พนัธ์ุทีไ่ม่แขง็แรงและลกัษณะด้อยมีโอกาสปรากฏออกมาได้มาก

• เช่น ฝูงสัตว์ต่างๆ พชืและเห็ดรา



การแพร่กระจายแบบสม ่าเสมอ 
(uniform spatial pattern)

• มีการแพร่กระจายแบบนีน้้อยในสภาพธรรมชาติ

• มีการแก่งแย่งกนัอย่างรุนแรง

• มีการปล่อยสารพษิมายบัยั้งส่ิงมีชีวติอืน่ 

• เช่น พชืบางชนิดหลัง่สารยบัยั้งไม่ให้พชือืน่แย่งอาหาร



รูปแบบการเจริญเตบิโตของประชากร

1. การเติบโตแบบเอกโพเนนเซียล (exponential growth)

- ประชากรนั้นมีการสืบพนัธ์เพียงคร้ังเดียว (Single reproduction)
- มีการเพิ่มประชากรในระยะแรกไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
- มีจ  านวนลูกมากต่อการผลิตหน่ึงคร้ัง 
- มีอตัราการเกิดสูงกวา่อตัราการตายมาก
- พบการเติบโตในธรรมชาตินอ้ย



รูปแบบการเจริญเตบิโตของประชากร

2. การเติบโตแบบโลจิสติก (logistic growth)

- มีการสืบพนัธ์ุไดห้ลายคร้ังในช่วงชีวิต (multiple reproduction)
- ผลิตลูกหลานไดจ้ านวนนอ้ยต่อการผลิตหน่ึงคร้ัง 
- ตวัอ่อนจะไดรั้บการดูแลเป็นอยา่งดีและมีอตัราการตายต ่า 
- มีวฏัจกัรชีวิตค่อนขา้งยาวนาน 
- เช่น สุนขั ชา้ง มา้ คน



อทิธิพลของส่ิงแวดล้อมต่อประชากร

• ขนาดของประชากรมีการเปล่ียนแปลงเน่ืองจากส่ิงแวดลอ้มตลอดเวลา
 เช่น ฤดูกาลส่งผลต่อปริมาณอาหาร การล่าหรือถูกล่า



รูปแบบอตัราการตาย (morality patterns)

• การศึกษาการเปล่ียนแปลงขนาดของ
ประชากรโดยดูจากอตัราการตายและ
การรอดชีวิตในช่วงเวลานั้นๆ 
• ตารางชีวติ (life table) เป็นการศึกษา
การเปล่ียนแปลงประชากร
โดยดูจากอตัราการตายของประชากร



รูปแบบของกราฟอตัราการรอดชีวติ 
(survivorship curves)

1. Convex curve : type I 

2. Constant curve : type II

3. Concave curve : type III 



รูปแบบของกราฟอตัราการรอดชีวติ 
(survivorship curves)

1. Convex curve : type I 

- อตัราการตายในช่วงตน้ของอายขุยันอ้ยมาก 
- อตัราการตายสูงข้ึนในช่วงปลายของอายขุยั
- พบในสตัวข์นาดใหญ่ท่ีมีอายยุนื
- เช่น มนุษย ์ชา้ง มา้ สุนขั



รูปแบบของกราฟอตัราการรอดชีวติ 
(survivorship curves)

2.  Constant curve : type II

- อตัราการตายเกิดข้ึนตลอดเวลาในอตัราท่ีสูงในทุกช่วงอาย ุ
(ส่ิงมีชีวิตมีรูปแบบการรอดชีวิตเท่ากนัทุกวยั)
- อตัราการตายนั้นคงท่ี 
- เช่น ไฮดรา นก เต่า



รูปแบบของกราฟอตัราการรอดชีวติ 
(survivorship curves)

3. Concave curve : type III 

- มีอตัราการตายในช่วงวยัตน้ๆ ของอายขุยัสูงมาก 
- อตัราการตายลดลงเม่ืออายขุยัสูงข้ึน
- เช่น ปลา หอย และสตัวไ์ม่มีกระดูกสนัหลงั



โครงสร้างอายุของประชากร (age structure)

กลุ่มอายขุองส่ิงมีชีวิตสามารถแบ่งออกเป็นช่วงได ้3 กลุ่ม คือ
1. ช่วงก่อนการสืบพนัธ์ุ (pre-reproductive) คือช่วงของประชากรตั้งแต่เกิด

จนถึงก่อนการสืบพนัธ์ุ
2. ช่วงวยัสืบพนัธ์ุหรือวยัเจริญพนัธ์ุ (reproductive) คือช่วงของประชากรท่ี

สามารถผลิตลูกหลานได้
3. ช่วงหลงัวยัสืบพนัธ์ุ (post-reproductive) คือ ช่วงของประชากรหลงัวยั

สืบพนัธ์ุ ผลิตลูกไดล้ดนอ้ยลงหรือผลิตไม่ไดเ้ลย



โครงสร้างอายุของประชากร (age structure)
กราฟแสดงความสัมพนัธข์องกลุ่มอายตุ่างๆ ของประชากรซ่ึง เรียกวา่   
พริามิดอายุ (age pyramids) มี 3 รูปแบบ ดงัน้ี
• รูปแบบที ่1 พริามดิฐานกว้างยอดแหลม (pyramid shape structure)

• รูปแบบที ่2 พริามดิรูประฆงัคว า่ (bell shape structure)

• รูปแบบที ่3 พริามดิรูปบาตรคว ่า หรือกาน า้ชา (urn shaped structure)



ค าถามทบทวน

1. ความหนาแน่นของประชากรจะเปล่ียนแปลงมากข้ึนหรือนอ้ยลงข้ึนอยู่
กบัอะไรบา้ง

2. กราฟของการอยูร่อด มีลกัษณะอยา่งไร กราฟน้ีสามาถบอกอะไรไดบ้า้ง
3. สาเหตุส าคญัของการยา้ยถ่ินฐานของประชากรมีอะไรบา้ง
4. แบบแผนการกระจายตวัของประชากรมีก่ีรูปแบบ อะไรบา้ง จงอธิบาย
5. รูปแบบการเจริญเติบโตของประชากรแบ่งไดก่ี้รูปแบบ อะไรบา้ง จง

อธิบาย


