
 โรงเรียนปทุมราชวงศา                 หนวยการเรียนรูที่ 2 ประชากร 

               วิชา ชีววิทยา  (ว 40245)                                 หนา  1                                   ครูนันทนา  สําเภา 

 
ประชากร  

(Population)   
 

ประชากรอาจมีความหมายไดใน 2 รูปแบบ แบบแรกหมายถึง ส่ิงมีชีวิตชนิดเดียวกันเทานั้นที่เขามารวมกลุมกัน (single 

species) และอีกแบบหนึ่ง หมายถึงกลุมของส่ิงมีชีวิตหลายชนิดเขามาอยูรวมกัน (mixed หรือ multiple species) เปนการ

ผสมผสานของประชากรสิ่งมีชีวิตหลายๆ ชนิดเอาไวดวยกัน แตโดยทั่วไปแลวประชากร (population) คือ กลุมส่ิงมีชีวิตชนิดเดียวกัน 

อาศัยอยูในที่เดียวกัน เวลาเดียวกัน มีคุณสมบัติของกลุมโดยเฉพาะมากกวาคุณสมบัติของแตละตัว และสามารถบอกคุณสมบัติ

เหลานี้ไดดีโดยใชสถิติซึ่งไดแก ความหนาแนนของประชากร (population density) โดยขึ้นอยูกับคุณสมบัติอื่นๆ ในประชากร คือ 

การเกิด (natality)  การตาย (mortality) การอพยพเขา (immigration) และการอพยพออก (emigration) และคุณสมบัติอื่นอีก เชน 

โครงสรางอายุ การกระจายของประชากร เปนตน  
คุณสมบัติของประชากร 

1.   ความหนาแนนของประชากร 

 2.   การแพรกระจายของประชากร. 

 3.   ขนาดประชากร 

 4.   รูปแบบการเพิ่มของประชากร 

 5.   การรอดชีวิตของประชากร 

 6.   โครงสรางของกลุมอายุของประชากร ในหัวขอนี้เราจะเรียนในเรื่อง ประชากรมนุษย 

1. ความหนาแนนของประชากร (Population density) 
ความหนาแนนของประชากรคือจํานวนประชากรตอหนวยพื้นที่หรือปริมาตร  ความหนาแนนของประชากร แบงออกเปน 2  

ประเภทคือ ความหนาแนนประชากรอยางหยาบ (crude density) และความหนาแนนเชิงนิเวศ (ecological density)  

1. ความหนาแนนประชากรอยางหยาบ  เปนการวัดความหนาแนนของประชากรตอพื้นที่ทั้งหมดของที่อยูอาศัย เชน

พื้นที่ปามี 5 ไร มีต๊ักแตนอยู 500 ตัว เพราะฉะน้ัน 

 

ความหนาแนน = 500/5 ตัวตอไร  =  100 ตัวตอไร    

2. ความหนาแนนเชิงนิเวศ เปนการวัดความหนาแนนของประชากรตอพื้นที่อยูอาศัยจริงของส่ิงมีชีวิตนั้น เชน ในพื้นที่

ปามี 50 ไร แตมีบริเวณท่ีปลูกผักรวมแลวเพียง 10 ไร ประชากรหนอนกระทูมีอยู 50,000 ตัว ดังนั้น 

 

ความหนาแนน = 50,000/10 ตัวตอไร  =  5,000 ตัวตอไร 
การวัดความหนาแนนของประชากร (population  measurement)   

 การนับจํานวนส่ิงมีชีวิตเพื่อหาความหนาแนนของประชากร บางคร้ังอาจจะนับไดทั้งหมด แตโดยท่ัวไปแลวเราจะไม

สามารถนับไดทั้งหมดจริง คาความหนาแนนที่ไดจะเปนความหนาแนนเชิงเปรียบเทียบเทานั้น การวัดความหนาแนนของประชากร

สามารถแบงเปน 2 แบบ คือ ความหนาแนนสมบูรณหรือความหนาแนนที่แทจริง (absolute density) และความหนาแนนสัมพัทธ 

(relative density) 
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1. วิธีวัดความหนาแนนสมบูรณ หรือความหนาแนนที่แทจริง (absolute  density) เปนการวัดความหนาแนนของ

ประชากรตอหนวยพื้นที่หรือปริมาตร มีวิธีการวัด 2 วิธี คือ 

1.1  การนับทั้งหมด (total counts) เปนการนับจํานวนประชากรทั้งหมดในพื้นที่สํารวจ มักใชกับสัตวพวกที่มีกระดูกสัน

หลัง (vertebrate)  เชน  การศึกษาจํานวนประชากรของนักศึกษามาหาวิทยาลัยเชียงใหม จํานวนลิงในสวนสัตวเชียงใหม 

1.2 การสุมตัวอยาง (sampling method) เปนการวัดความหนาแนนในสัดสวนหรืออัตราสวนเล็กๆ ของประชากร

ทั้งกลุม แลวนําไปประเมินเปนความหนาแนนทั้งหมดของประชากรนั้นๆ วิธีการสุมตัวอยางที่นิยมใชโดยทั่วไป ไดแก 

  2.1.1 การใชควอแดรท (quadrant) เปนการนับประชากรทั้งหมดภายในพื้นที่ที่ทําการเก็บตัวอยางหรือควอแด

รท ซึ่งจะเปนรูปอะไรก็ได แตที่นิยมทํากันมักเปนส่ีเหล่ียมจตุัรัส คาความหนาแนนของประชากรที่ศึกษาตองอาศัยคาตางๆ เชน ตอง

ทราบจํานวนท้ังหมดในแตละควอแดรท ทราบพื้นที่ในแตละควอแดรท รวมถึงตัวอยางที่เก็บมาตองเปนตัวแทนที่ดีของพื้นที่ทั้งหมด

ที่ทําการสํารวจ แลวนําขอมูลที่ไดมาหาคาเฉล่ีย  เชน  เก็บตัวอยางมา 37 ควอแดรท จํานวนส่ิงมีชีวิตที่นับไดคือ 30 ดังนั้นจะได

จํานวนตัวตอควอแดรท คือ 30/37 = 0.811 และเม่ือแตละควอแดรทมพีื้นที่เทากับ 0.08 ตารางเมตร สามารถหาคาความหนาแนน

ของประชากรตอพื้นที่ไดเปน 0.811/0.08 = 10.1 ตัวตอตารางเมตร เปนตน 

  2.2). การจับ-ปลอย แลวจับอีกครั้ง (capture recapture) เปนการจับส่ิงมีชีวิตที่สนใจมาทําเครื่องหมายแลว

ปลอยไปและทําการจับคืนมาอีก แลวนับจํานวนตัวที่มีเคร่ืองหมายและไมมีเคร่ืองหมายเพื่อนํามาคํานวณหาจํานวนประชากร การ

สุมโดยวิธีนี้นอกจากจะเปนการประเมินความหนาแนนแลวยังเปนการประเมินอัตราการเกิดและ อัตราการตายของประชากรไดดวย 

การวัดความหนาแนนดวยวิธีนี้คํานวณไดจากสูตร 

P = T2M1    
         M2 

 
 
 
การประเมินความหนาแนนของประชากรมีขอแมวา 

1. สัตวที่ถูกทําเคร่ืองหมายและไมมีเคร่ืองหมายจะถูกจับไดโดยสุม 

2. ถามีการตายเกิดขึ้น สัตวที่ถูกทําเคร่ืองหมายและไมมีเคร่ืองหมายมีโอกาสที่จะไดตายเทากัน    

3. เคร่ืองหมายที่ทําไวจะตองไมหลุด สูญหาย หรือมองเห็นไดยาก              

การประเมินประชากรดวยวิธีนี้ปกติจะมีการทําซํ้าๆ หลายคร้ังตอปซึ่งทําใหสามารถทราบถึงอัตราการเกิดและอัตราการตายไดอีกดวย  

2. วิธีวัดความหนาแนนสัมพัทธ (relative  density)  จํานวนประชากรที่คํานวณไดจากการสุมตัวอยางเปน “เคร่ืองช้ี” 

(index) บอกขนาดของประชากร โดยบอกเปนคาความหนาแนนตอหนวยคงที่ใดๆ เชน ตอกับดักหรือตอใบพืช และมีความสัมพันธ

กับประชากรแทจริงคอนขางจะคงท่ี ใชไดในเชิงเปรียบเทียบเทานั้น การหาความหนาแนนสัมพัทธมีหลายวิธี เชน 

 1. ใชกับดัก เชน กับดักแมลงวัน แสงไฟลอแมลง การขุดหลุมดักแมลงปกแข็ง เคร่ืองดูดจับแมลง จํานวนท่ีจับไดขึ้นอยูกับ

ความวองไวของแมลง จํานวนท่ีมีอยู และความชํานาญของผูใชกับดัก เปนตน 

 2. นับจํานวนมูล การนับปริมาณมูลของแมลงสามารถใชบอกขนาดของประชากรได เชน การวัดความหนาแนนประชากร

ของ ดวงเจาะลําตน เปนตน 

 3. ความถ่ีในการกระพริบแสง เชน มีการนับจํานวนหิ่งหอยจากการกระพริบแสงชวงตอนกลางคืน เพื่อใชเปนดรรชนีบอก

ขนาดของประชากร 

P    = ประชากรที่ตองการทราบ 
M1 = จํานวนสัตวที่จับไดครั้งแรกและทําเคร่ืองหมายทั้งหมดแลวปลอย 
M 2= จํานวนสัตวที่ทําเคร่ืองหมายที่จับไดครั้งหลัง 
T2 = จํานวนสัตวทั้งหมดที่จับไดครั้งหลังทั้งที่มีเครื่องหมายและไมมีเครื่องหมาย 



 โรงเรียนปทุมราชวงศา                 หนวยการเรียนรูที่ 2 ประชากร 

               วิชา ชีววิทยา  (ว 40245)                                 หนา  3                                   ครูนันทนา  สําเภา 

 4.  จํานวนรองรอยที่สัตวทําไว เชน ปลอกดักแด รูจิ้งหรีด กองดินที่จั๊กจ่ันบางชนิดทําขึ้น 

 5. ปริมาณอาหารท่ีกิน เชน การวัดประชากรหนูโดยใชจํานวนเหย่ือที่หนูกินเปนดรรชนี วิธีนี้ใชเพื่อประเมินผลของการใช

ยาเบื่อหนูตอประชากรหนูเม่ือกอนและหลังเบื่อยา เปนตน 

 6. ความถ่ี ใชเปอรเซ็นตของจํานวน ควอแดรทที่มีส่ิงมีชีวิตชนิดนั้นอยูเปนดรรชนี 

 7. จํานวนประชากรที่จับไดแตละครั้ง เปนเคร่ืองชี้บอกความมากนอยของประชากร  

วิธีวัดความหนาแนนสัมพัทธมีประโยชนในการชวยสนับสนุนผลจากการวัดโดยตรงใหมีความแนชัดย่ิงขึ้น เม่ือการนับ

จํานวนสัตวหลายชนิดเปนไปไดยาก ก็จําเปนตองยอมรับผลของการนับดวยวิธีวัดความหนาแนนสัมพัทธซึ่งใชดรรชนีตางๆ เปนตัว

บงชี้จํานวนประชากร 

 
ปจจัยที่มีผลตอความหนาแนนของประชากร 

1. อัตราการเกดิ (natality or birth rate) 
อัตราการเกิด (natality or birth rate) คือ จํานวนลูกที่เกิด/ตัวเมีย/ป โดยอัตราการเกิดขึ้นอยูกับชนิดของส่ิงมีชีวิต บางชนิด

ออกลูกคร้ังเดียวตลอดชีวิต บางชนิดออกลูกปละหลายครั้ง บางชนิดผลิตลูกตลอดเวลา เปนตน อัตราการเกิดของประชากรจะมาก

นอยเพียงใดขึ้นอยูกับ 

1. จํานวนตัวเมียที่อยูในระยะผลิตลูกได ปกติแลวมีจํานวนนอยกวาจํานวนตัวเมียที่มีอยูทั้งหมด 

2. ความสามารถในการผลิตลูกโดยเฉล่ียของตัวเมีย (fecundity) 

3. จํานวนลูกที่ผลิตขึ้นไดจริงโดยเฉล่ีย (fertility) 
 
2. อัตราการตาย (mortality or death rate) 
อัตราตายของประชากรส่ิงมีชีวิตในชวงระยะเวลาหนึ่งๆ สามารถนําเสนอในรูปของกราฟแสดงปริมาณความอยูรอด 

(survivorship  curves) หรือในรูปของตารางชีวิตเพื่อชวยแสดงจํานวนตายท้ังหมดที่มีในประชากร แมลงหลายชนิดมีอัตราตาย

สูงมากทําใหเหลือแมลงเพียงไมถึง 1 เปอรเซ็นตที่สามารถเติบโตอยางตอเนื่องจนตัวเต็มวัย ปจจัยที่มีผลกระทบตออัตราตายมีทั้ง

จากปจจัยที่มีและไมมีชีวิต ซึ่งอาจมีผลกระทบตอระยะใดระยะหนึ่งในวงจรชีวิตหรือตอหลายๆ ระยะก็ได เชน ปริมาณนํ้าฝน อาจมี

ผลกระทบทําใหมีอัตราการตายของเพล้ียออนทุกวัยในขณะท่ีแมลงเบียนบางชนิดเขาทําลายหนอนผีเส้ือไดเพียงบางวัยหรือในบาง

ระยะเทานั้น อัตราการตายนี้ยอมมีความผันแปรไปไดตามกาลเวลาและสถานท่ีเชนเดียวกับอัตราการเกิด  

นอกจากจะทราบวาการตายทําใหจํานวนประชากรของส่ิงมีชีวิตลดลงแลว นักนิเวศวิทยายังไดศึกษาวาอะไรเปนสาเหตุ

ของการตายในประชากร และแตละสาเหตุเกิดการตายมากนอยเพียงใดดวย สาเหตุหนึ่งที่ทําใหเกิดการตาย คือ อายุขัยซ่ึงเรา

สามารถแบงอายุขัยของส่ิงมีชีวิตไดเปน 2 ประเภท ไดแก  

I. อายุขัยทางนิเวศวิทยา (ecological longevity) เปนอายุขัยโดยเฉล่ียของแตละตัวของประชากรภายใตสภาวะแวดลอม

อันใดอันหนึ่ง 

II. อายุขัยทางสรีรวิทยา (physiological longevity) เปนอายุขัยโดยเฉล่ียภายใตสภาวะแวดลอมเหมาะสม ส่ิงมีชีวิตจะ

ตายเม่ือหมดอายุขัย  

 

 

 



 โรงเรียนปทุมราชวงศา                 หนวยการเรียนรูที่ 2 ประชากร 

               วิชา ชีววิทยา  (ว 40245)                                 หนา  4                                   ครูนันทนา  สําเภา 

ปจจัยที่เปนสาเหตุของอัตราการตายแบงไดเปน 7 ปจจัย คือ 

ความชราภาพ (aging) ความตายที่เกิดขึ้นจากความชราหรือหมดอายุขัย เรียกวาเปนความตายเน่ืองจากผลทางสรีรวิทยา 

(physiological death)  

ความสามารถในการอยูรอดต่ํา (low vitality) ความสามารถในการอยูรอดนับเปนคุณลักษณะ สําคัญทางพันธุกรรม ที่ชวยให

ส่ิงมีชีวิตสามารถตานทานปจจัยตางๆ ของสภาวะแวดลอมที่อาจมีผลกระทบตอประชากร ส่ิงมีชีวิตแตละตัวในประชากรยอมมีขีด

ความสามารถท่ีแตกตางกัน เปนผลใหขีดความสามารถในการอยูรอดของประชากรโดยเฉลี่ยเปลี่ยนแปลงไปตามอัตราสวนของ

ขีดความสามารถของประชากรสวนใหญ ปริมาณน้ําฝนอาจทําใหประชากรแมลงจํานวนมากท่ีออนแอไมชอบสภาพที่มีความชื้นสูง 

ซึ่งลักษณะดังกลาวนี้เปนลักษณะทางพันธุกรรม 

อุบัติเหตุ (accidents) อุบัติเหตุเปนปจจัยสุดวิสัยและไมอาจคาดคะเนไดที่เปนสาเหตุใหเกิดการตายขึ้นได เหตุการณที่

เกิดขึ้นอาจเปนไดทั้งเน่ืองจากลักษณะทางสรีรวิทยา (เชนลอกคราบออกมาไมได เหยียดปกขยายออกไมได) และทางนิเวศวิทยา 

(เชน สัตวเค้ียวเอ้ืองเล็มกินใบพืชโดยมีแมลงติดอยูจึงถูกกินเขาไปดวย)  

ลักษณะทางเคมีกายภาพ (physicochemical conditions) ลักษณะท้ังทางเคมีและทางกายภาพท่ีเก่ียวกับอากาศ น้ํา และ

พื้นผิวที่ประชากรอยู สภาพอากาศที่แปรปรวนอยางรุนแรงยอมมีผลใหอัตราตายสูงขึ้น เปนตน 
ศัตรูธรรมชาติ (natural enemies)  
ความขาดแคลนอาหาร (food shortage 
ขาดแหลงคุมภัย (lack of shelter)  

 
3. การอพยพเขาและการอพยพออก (immigration and emigration) 
โดยทั่วไปแลว การศึกษาความเปล่ียนแปลงของประชากรจะไมใสใจกับปจจัยนี้มากนัก เพราะถือวามีผลกระทบนอย 

เนื่องจากมีการคาดวาอัตราการอพยพเขาและออกเทากันแต ก็มีการศึกษาเร่ืองนี้บางจากประชากรของส่ิงมีชีวติบนเกาะ 

การอพยพเขา (immigration) เปนการเคล่ือนยายของส่ิงมีชีวิตเขาสูสถานที่หนึ่ง เปนผลใหขนาดของประชากรในสถานที่

นั้นเพิ่มขึ้น แตถาประชากรมีปริมาณท่ีมากเกินไปจนถึงจุดสูงสุดที่จะรองรับได (carrying capacity) ก็จะมีผลใหผูอพยพเขาที่ไม

สามารถปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมใหมไดอยางรวดเร็ว มีอัตราการตายเพิ่มขึ้น 

การอพยพออก (emigration) เปนการเคล่ือนยายประชากรส่ิงมีชีวิตจากสถานที่หนึ่งไปสูสถานที่ใหมเพื่อการอยูรอด 

อาจจะเปนการขาดอาหารเนื่องจากภัยธรรมชาติ ความแหงแลง หรือมีปริมาณประชากรมากเกินไป ถาเกิดการอพยพอยางตอเนื่อง

(ซึ่งมีโอกาสเกิดขึ้น)ไดยากจะทําใหขนาดของประชากรลดลงอยางชัดเจน 

การอพยพชวงส้ัน  (trivial or non-migratory)  เปนการเคล่ือนที่ไปในระยะทางส้ันๆ ใกลกับแหลงแพรพันธุ เพื่อการหา

อาหาร การผสมพันธุ  หรือการวางไข นับเปนกิจกรรมปกติที่เกิดขึ้น 

การอพยพชวงยาว (migratory) เปนการเคล่ือนที่โดยการบินอพยพเปนระยะนับรอยนับพันกิโลเมตร โดยมิไดมีวตัถุประสงค

เพื่อแสวงหาอาหาร แหลงแพรพันธุ หรือแหลงวางไขโดยตรง แตเกิดจากความพรอมใจและต้ังใจอยางแนวแนที่จะอพยพของแมลงแต

ละตัวที่อยูภายในฝูงซึ่งอาจมีมากถึงหลายรอยลานตัว ในขณะท่ีมีการอพยพแมลงมีอัตราตายสูงมากเนื่องจากในระหวางทางอาจไม

พบแหลงอาหาร ถ่ินอาศัยช่ัวคราว หรือแหลงคุมภัยที่เหมาะสมสําหรับประชากรไดทั้งหมด การอพยพน้ีตองดําเนินไปภายใน

ขอบเขตและ  
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2.  การแพรกระจายของประชากร (population dispersal)  พบวาประชากรมีการแพรกระจาย 3 แบบ คือ 

 การแพรกระจายแบบสุม (random spatial pattern)    พบมากในประชากรที่อาศัยในธรรมชาติ โดยเฉพาะ

ประชากรที่อาศัยอยูในสภาพแวดลอมที่เหมือนกัน และไมคอยเปล่ียนแปลงจึงไมมีการแกงแยงแขงขันระหวางสมาชิกและไมมีการ

รวมกลุมสมาชิก เชน การแพรกระจายของพืชที่มีเมล็ด ปลิวไปกับลม หรือสัตวที่กินผลไมแลวขับถายทิ้งอุจจาระไวตามที่ตางๆ และ

ในอุจจาระนั้นมีเมล็ดพืชปะปนอยูจึงงอกกระจายท่ัวๆไป 

 การแพรกระจายแบบรวมกลุม (uniform spatial pattern) การกระจายแบบน้ีเปนรูปแบบการแพรกระจายของ
ประชากรที่พบในธรรมชาติมากที่สุด สวนใหญมักพบอยูรวมกันดวยเหตุผลพลายประการ เชน สภาพแวดลอมมีความแตกตางของ

ดินอุณหภูมิ ความชื้น ทําใหเกิดแหลงที่อยูอาศัยที่แตกตาง เปนสาเหตุใหส่ิงมีชีวิต มาอยูรวมกันเปนกลุม เชนไสเดือนดินพบตามดิน

รวนซุย และมีความชื้นสูง มีอินทรีวัตถุมาก หรือการสืบพันธที่ทําใหสมาชิกในประชากรมาอยูรวมกัน โดยเฉพาะตัวออน ที่ยังอาศัย

การเล้ียงดูจากพอแม เชนสัตวที่อยูในกลุมครอบครัว เชน ชะนี หรือรูปแบบพฤติกรรมที่อยูเปนกลุม เชน ฝูงนก ฝูงวัวควาย ฝูงปลา 

โขลงชาง 

 การแพรกระจายแบบสม่ําเสมอ (clumped spatial pattern) การแพรแบบนี้มักพบในบริเวณท่ีมีปจจัยทาง
กายภาพบางประการท่ีจํากัดในการเจริญเติบโต เชน ความช้ืน อุณหภูมิ และลักษณะของดิน เปนตน เชน การแกงแยงน้ําเพื่อการ

เจริญเติบโตของกระบองเพชรยักษ ที่ขึ้นในทะเลทรายรัฐอริโซนา ประเทศสหรัฐอเมริกา  การปลิวของผลยางไปตกหางจากตนแม 

เพื่อเวนระยะหางของพื้นที่ในการเจริญเติบโต เพื่อหลีกเล่ียงการแกงแยงความช้ืนและแสง หรือการที่ตนไมบางชนิดมีรากที่ผลิต

สารพิษ ซึ่งสามารถปองกันการงอกของตนกลาใหเปนบริเวณหางรอบๆ ลําตน นอกจากนี้พบวาบางคร้ังการแพรกระจายแบบน้ีอาจ

เกิดจากพฤติกรรมทางสังคมที่กําหนดใหมีอาณาเขตรอบๆ เพื่อหากิน สืบพันธุและสรางรัง  

 

 

 

 
                

                         

  ภาพ แบบแผนการแพรกระจายตัวของแมลงบนพื้นที่อยูอาศัย  
ตารางเปรียบเทียบผลดีและผลเสียของการแพรกระจายในแตละแบบ 

ชนิดของการ

แพรกระจาย 

ผลดี ผลเสีย 

การแพรกระจาย

แบบสุม 

ไมมีการแกงแยงกันระหวางสมาชิก ส่ิงมีชีวิตจะไมรวมกันเปนหมู เปนพวก ทําให 

ยากในการที่จะศึกษาชนิดของประชากรนั้น ๆ 

การแพรกระจาย

แบบรวมกลุม 

 

- อยูรวมกัน สามารถศึกษาราย 

ละเอียดตางๆ ของประชากรแบบนี้ไดงาย และเปน

การแพรกระจายมากที่สุดในธรรมชาติ 

- ตัวออนมีพอแมเล้ียงดู อัตราการอยูรอดจะสูง 

- ส่ิงมีชีวิตจะเกิดการแกงแยงกันในกลุม มีการ

สืบพันธุในเครือญาติอาจ 

ทําใหไดพันธุ ที่ไมแข็งแรงและลักษณะดอยมี

โอกาสปรากฏออกมาไดมาก 

การแพรกระจาย

แบบสมํ่าเสมอ 

มีการแพรกระจายแบบนี้นอยในสภาพธรรมชาติ -มีการแกงแยงกันอยางรุนแรง 

- มีการปลอยสารพิษมายับย้ังส่ิงมีชีวิตอื่น 

Uniform                                      Random                                       Clumped 
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3.   การเติบโตของประชากร (population growth) 
 ประชากรในโลกมีการเพิ่มจํานวนได 2 รูปแบบ คือ  

1. เปนการเพิ่มประชากรโดยที่สมาชิกของประชากรนั้นมีการสืบพันธเพียงคร้ังเดียว (Single reproduction) ประชากรมี

ความสามารถในการเพิ่มประชากรในระยะแรกไดอยางรวดเร็ว มีจํานวนลูกมากตอการผลิตหนึ่งคร้ัง และสามารถผลิตลูก

ไดเม่ือนํามาเขียนกราฟจะไดกราฟแบบเอกโพเนนเซียล (exponential )คือมีอัตราการเกิดสูงกวาอัตราการตายมาก 

2. เปนการเพิ่ม ประชากรโดยสมาชิกของประชากรนั้นมีโอกาสในการสืบพันธุไดหลายคร้ังในชวงชีวิต        (multiple 

reproduction) จะผลิตลูกหลานไดจํานวนนอยตอการผลิตหนึ่งคร้ัง และมีวัฏจักรชีวิตคอนขางยาวนาน ตัวออนจะไดรับ

การดูแลเปนอยางดีและมีอัตราการตายตํ่า เชน สุนัข  ชาง  มา  คน ฯลฯ เม่ือนําการเจริญลักษณะนี้มาเขียนกราฟจะได

กราฟแบบลอจิก (logistic ) หรือในกรณีของส่ิงมีชีวิตที่เปน กราฟแบบเอกโพเนนเซียล (exponential ) ในชวงแรกให
กราฟออกมาเปนรูป J–shape ในขณะท่ีสมาชิกของประชากรเพ่ิมขึ้นเร่ือยๆ สงผลใหเกิดความหนาแนนมากขึ้น การ

แกงแยงเพื่อใหไดมาซ่ึงปจจัยพื้นฐานท่ีมีอยูอยางจํากัด (K) มีสูงขึ้น จนถึงจุดสูงสุดที่สภาพพื้นที่นั้นๆ รับได ณ เวลาน้ัน 

อัตราการเกิดจะคอยๆ ลดลงในขณะท่ีอัตราการตายเพ่ิมขึ้นจนในที่สุดเทากับอัตราการเกิดหรือที่เรียกวาจุดสมดุล การเพิ่ม

ประชากรเปนแบบ logistic ซึ่งกราฟมักเปล่ียนเปนรูป     S– shape 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

ภาพที่  4.6   การเจริญเติบโตของประชากร  

      (K คือ ขอบเขตการเจริญเติบโตของประชากรภายใตอิทธิพลของส่ิงแวดลอม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Number 

Time 

J-shaped 

ก. Exponential population growth     ข. Logistic population growth 

Time 

S-shaped 

Number 
K 
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4.  การรอดชีวิตของประชากร สามารถแสดงไดในรูปของกราฟอัตราการรอดชีวิต (survivorship curves) โดยจําแนกเปน 3 

ลักษณะ ดังภาพ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ รูปแบบอัตราการรอดชีวิต    (ก: มีอัตราการตายมากในชวงทายอายุ, ข1: มีอัตราการตายมากเปนชวง ๆ  

    ในวงจรชีวิต, ข2: ทางทฤษฎีมีอัตราการตายแตละชวงอายุคงที่, ข3: มีลักษณะ   คลายตัว S อัตราการตายแต

ละชวงชีวิตใกลเคียง ข2,, ค: มีอัตราการตายสูง มากในชวงแรกของชีวิต)   

 

กราฟอัตราการรอดชีวิต จําแนกไดเปน 3 ลักษณะดวยกัน คือ 

ลักษณะแรก : มีอัตราการตายในชวงตนของอายุขัยนอยมาก และเร่ิมมีอัตราการตายสูงขึ้นในชวงปลายของอายุขัย 

สามารถพบไดทั่วไปในสัตวขนาดใหญที่มีอายุยืนยาวนาน และมีอัตราการตายตํ่ามากตลอดช่ัวอายุขัย เชน มนุษย   ชาง  มา  สุนัข 

ลักษณะที่สอง : อัตราการตายเกิดขึ้นตลอดเวลาในอัตราที่สูงในทุกชวงอายุ (ส่ิงมีชีวิตมีรูปแบบการรอดชีวิตเทากันทุก

วัย) และหากอัตราการตายนั้นคงที่ กราฟที่ไดจะมีลักษณะคลายเสนทะแยงมุม แตในความเปนจริงของธรรมชาติ อาจกลาวไดวาไมมี

ส่ิงมีชีวิตชนิดใดท่ีมีอัตราการตายคงที่เลย แต เชน ไฮดรา นก  เตาเปนตน 

ลักษณะที่สาม : มีอัตราการตายในชวงวยัตนๆ ของอายุขัยสูงมาก และอัตราการตายลดลงเม่ืออายุขัยสูงขึ้นเชน ปลา  

หอย  และสัตวไมมีกระดูกสันหลัง   
 
โครงสรางอายุและอัตราสวนเพศ (age  structure and  sex  ratio) 

โครงสรางอายุ (age structure) มีความเก่ียวพันกับอัตราการเกิดและอัตราการตายของประชากร เม่ือประชากรมีการ

เจริญเติบโตและเพิ่มอายุขึ้นเร่ือยๆ จะทําใหเกิดสัดสวนของกลุมอายุตางๆ ของสมาชิกภายในกลุม ซึ่งสามารถประเมินไดจาก

สถานภาพของการสืบพันธุ ณ ขณะนั้นของประชากร และชวยพยากรณการเปล่ียนแปลงในอนาคตที่อาจเกิดขึ้นไดในลักษณะกวาง 

กลุมอายุของส่ิงมีชีวิตสามารถแบงออกเปนชวงได 3 กลุม คือ 
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 โรงเรียนปทุมราชวงศา                 หนวยการเรียนรูที่ 2 ประชากร 

               วิชา ชีววิทยา  (ว 40245)                                 หนา  8                                   ครูนันทนา  สําเภา 

 

1. ชวงกอนการสืบพันธุ (pre-reproductive) คือชวงของประชากรต้ังแตเกิดจนถึงกอนการสืบพันธุ 

2. ชวงวัยสืบพันธุหรือวัยเจรญิพันธุ (reproductive) คือชวงของประชากรที่สามารถผลิตลูกหลานได 

3. ชวงหลังวัยสืบพันธุ (post-reproductive) คือชวงของประชากรหลังวัยสืบพันธุ ผลิตลูกไดลดนอยลง  

หรือผลิตไมไดเลย  

กลุมอายุของส่ิงมีชีวิตแตละชนิดนั้นจะแตกตางกันไป สวนในกลุมอายุของแมลงน้ันพบวา มีชวงอายุกอนการสืบพันธุยาวนานมาก

และมีชวงสืบพันธุรวมทั้งหลังสืบพันธุส้ันมากเชนกัน 

ดังกลาวแลวขางตน กลุมของอายุประชากรยังสามารถนํามาจัดเปนกราฟแสดงความ สัมพันธของกลุมอายุตางๆ ของ

ประชากรซึ่ง เรียกวา ปรามิดอายุ (age pyramids) (ภาพที่ 4.4)           ได 3 รูปแบบ คือ 

 

 

 

 

 

                   

 

        ภาพที่   รูปแบบความสัมพันธของกลุมอายุตางๆ ของประชากร 

                   

รูปแบบที่ 1 ปรามิดฐานกวางยอดแหลม (pyramid shape structure) มีสัดสวนของประชากรกอนวัยสืบพันธุอัตราสูง

เนื่องจากมีอัตราการเกิดสูง และมีการเพิ่มปริมาณอยางรวดเร็วอาจเปนแบบ เรขาคณิต (exponential growth) เชน ประชากรของ

แมลงวันบาน เปนตน แสดงใหเห็นถึงการประสบความสําเร็จในการดํารงชีพ ชวงอายุกอนการสืบพันธุมีสัดสวนที่มากกวาอายุชวง

สืบพันธุและหลังการสืบพันธุ ดังแสดงในกราฟที่ต้ังอยูบริเวณสวนกลางและสวนยอดของ    ปรามิด ประชากรในอนาคตจะเพิ่มขึ้น 

รูปแบบที่ 2 ปรามิดรูประฆังคว่ํา (bell shape structure) มีสัดสวนของประชากรกอนวัย   สืบพันธุและวัยสืบพันธุพอๆ กัน 

การเจริญเติบโตจะเปนไปอยางชาๆ และคงท่ี ประชากรหลังการสืบพันธุหรือที่มีอายุมากมีจํานวนนอย ดังนั้นประชากรทั้ง 3 กลุมมี

ความเหมาะสมและสมดุลซึ่งกันและกัน ประชากรจะคงที่ไมคอยมีการเปล่ียนแปลง 

รูปแบบที่ 3 ปรามิดรูปบาตรคว่ํา หรือกานํ้าชา (urn shaped structure) มีสัดสวนของวัยกอนสืบพันธุจํานวนนอยกวาวัย

สืบพันธุและวัยหลังสืบพันธุ อัตราการเกิดลดลงอยางตอเนื่อง ประชากรอาจมีการตายเกิดขึ้น ในอนาคตจะมีจํานวนประชากรที่

ลดลง 
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