
 

แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 3 
ประชากรในระบบนิเวศแหล่งน  า 

 
เนื อหา  
 1.  คุณสมบัติของประชากร  
 2.  ประชากรของสัตว์น ้า 
 3.  ปัจจัยที่มีผลต่อความหนาแน่นของประชากรสัตว์น ้า 
 4.  อิทธิพลของสภาวะแวดล้อมต่อประชากร 
 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
 เมื่อได้ศึกษาบทที่ 3 แล้ว ผู้เรียนสามารถ 
 1.  บอกความหมายของประชากรได้  
 2.  อธิบายคุณสมบัติของประชากร 
  3.  อธิบายความหมายของประชากรสัตว์น ้าได้ 
 4.  ระบุปัจจัยที่มีผลต่อความหนาแน่นของประชากรได้ 
 

จ านวนคาบที่เรียน  
 8  คาบเรียน 
 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 
 วิธีสอนและกิจกรรมในบทนี  มีวิธีการการดังนี  
 1.  บรรยายประกอบการใช้ Power Point เกี่ยวกับเนื อหาที่เรียน 
 2.  ผู้สอนและผู้เรียนสรุปประเด็นที่ส้าคัญ 
 3.  ศึกษาเอกสารประกอบการสอนวิชาหลักนิเวศวิทยาแหล่งน ้า 
 4.  ถามให้ผู้เรียนตอบ 
 5.  ตอบค้าถามท้ายบท 
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สื่อการเรียนการสอน  
 1.  สื่อ Power Point ประกอบด้วยคอมพิวเตอร์แบบพกพา พร้อมด้วยเคร่ืองฉายภาพ 
 2.  เอกสารประกอบการสอน  
 3.  หนังสือและต้าราที่เกี่ยวข้อง 
 

การวัดผลและการประเมินผล 
 การวัดผลและประเมินผล ประกอบด้วยการวัดผลและประเมินผลดังนี  
 1.  สังเกตการมีส่วนร่วมในกิจกรรมและการแสดงความคิดเห็น 
 2.  สังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา การตอบค้าถาม การให้ความสนใจใน              
ขณะอภิปรายและซักถาม 
 3.  เฉลยค้าถามท้ายบท 
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บทที ่3 
ประชากรในระบบนิเวศแหล่งน  า 

  
 ประชากร (Population) ในระบบนิเวศแหล่งน ้า เป็นกลุ่มสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันที่อาศัยอยู่
ในแหล่งน ้าที่เดียวกัน ในเวลาเดียวกัน มีคุณสมบัติของกลุ่มโดยเฉพาะในแหล่งน ้านั น ๆ ประชากร   
มีลักษณะเฉพาะที่เกิดจากคุณสมบัติต่าง ๆ ของสิ่งมีชีวิต และมีลักษณะที่เกิดจากการรวมกลุ่ม 
ลักษณะที่เกิดจากคุณสมบัติของสิ่งมีชีวิต โดยการที่ประชากรมีแบบฉบับในการเจริญเติบโตและ    
การเปลี่ยนแปลงช่วงชีวิตของมัน และมีวิธีการในการด้ารงชีวิตเพื่อการอยู่รอด  ลักษณะที่เกิดจาก   
การรวมกลุ่มกัน และลักษณะที่วัดได้ในทางสถิติ ได้แก่ ความหนาแน่น อัตราการเกิด อัตราการตาย 
อัตราส่วนของอายุต่าง ๆ เหล่านี เป็นลักษณะที่พบในประชากรเท่านั น ถ้าเป็นสิ่งมีชีวิตตัวเดียวจะมี 
เพียงการเกิด การตาย อายุ สิ่งมีชีวิตที่รวมอยู่เป็นกลุ่มมีลักษณะของกลุ่มที่ส้าคัญ ได้แก่ ความหนาแน่น 
 อัตราการเกิด อัตราการตาย อัตราส่วนของอายุ ประสิทธิภาพทางชีววิทยา และแรงต้านจาก
สิ่งแวดล้อม การแพร่กระจาย ลักษณะการเติบโต ปฏิกิริยาระหว่างสิ่งมีชีวิตด้วยกัน การศึกษา
ประชากรในระบบนิเวศ มีความส้าคัญในการวางแผนการจัดการดูแลระบบนิเวศในแหล่งน ้า และ
รวมถึงการวางแผนในการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น ้าในระบบนิเวศแหล่งน ้าด้วย โดยจะต้องมี
การศึกษาลักษณะและคุณสมบัติต่าง ๆ ของประชากรในระบบนิเวศแหล่งน ้าเพื่อการอนุรักษ์
ทรัพยากรสัตว์น ้าให้ยั่งยืนต่อไป 
 

คุณสมบัติของประชากร 
 ในแต่ละระดับของการจัดล้าดับขั นทางชีววิทยาที่เร่ิมตั งแต่เซลล์จนกระทั่งถึงสิ่งมีชีวิตใน
ระบบนิเวศนั นทุกระดับจะมีลักษณะสมบัติซึ่งเป็นเฉพาะของสิ่งมีชีวิตคือ การเจริญเติบโต (Growth) 
การตอบสนอง (Response) และการด้ารงอยู่อย่างต่อเนื่อง (Continuity) ดังนั นประชากรก็จะมีรวมถึง
ลักษณะสมบัติอ่ืน ๆ อันเกิดจากการที่สิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันมาอยู่ร่วมกันโดยมีลักษณะเฉพาะของ    
แต่ละประชากร  ซึ่งจิรากรณ์  คชเสนี (2544 : 345-348 ) ได้กล่าวว่า ดังนี   
 1. โครงสร้างประชากร  
  ภายในประชากรหน่ึง ๆ จะประกอบไปด้วยสมาชิกที่มีอายุแตกต่างกัน จ้าแนกได้ 3 
ระยะคือ ระยะก่อนสืบพันธุ์ (Prereproductive Stage) ระยะสืบพันธุ์ (Reproductive Stage) และระยะ
หลังสืบพันธุ์ (Postreproductive Stage) ถ้าแบ่งชั นประชากรตามชั นอายุ (Age Class) ทั ง 3 สามารถ
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เขียนเป็นปิรามิดที่เรียกว่า ปิรามิดอายุ (Age Pyramid) ซึ่งมีด้วยกัน 3 แบบ ดังภาพประกอบที่ 3.1     
(A, B)  
 

 
 

ภาพประกอบท่ี 3.1  ปิรามิดอายุของประชากร 
ที่มา : จิรากรณ์  คชเสนีย์ (2553 : 346) 
 
 จากภาพปิรามิดอายุของประชากร กล่าวได้ว่า  
 A.  เป็นแบบที่มีระยะก่อนสืบพันธุ์มาก นั่นหมายความว่าประชากรนี มีแนวโน้มจะเพิ่ม
จ้านวนสมาชิกในอนาคตเป็นอย่างมาก 
 B.  เป็นแบบที่มีทั ง 3 ระยะเป็นสัดส่วนกัน สามารถทดแทนกันได้ จึงท้าให้ประชากรนั น    
มีแนวโน้มที่สมดุลไม่มีการเปลี่ยนแปลงจ้านวนสมาชิก  
 C.  เป็นแบบที่มีระยะก่อนสืบพันธุ์น้อยและมีระยะหลังสืบพันธุ์มาก หมายความว่า 
ประชากรนี มีแนวโน้มที่จะลดจ้านวนในสมาชิกในอนาคต 
 ลักษณะการกระจายของประชากรตามระดับอายุสามารถใช้เป็นเคร่ืองบ่งชี แนวโน้มของ
ประชากรในอนาคตได้ ถ้าอัตราส่วนของประชากรกลุ่มที่มีอายุน้อยมีปริมาณสูง ท้านายได้ว่า
ประชากรจะเพิ่มอย่างรวดเร็ว และถ้าอัตราส่วนของประชากรกลุ่มอายุต่าง ๆ มีจ้านวนเท่ากัน แสดงว่า
ประชากรในอนาคตจะคงที่ ท้านองเดียวกันถ้าอัตราส่วนของผู้มีอายุสูงมีจ้านวนประชากรมากกว่า
ประชากรอายุน้อย ท้านายได้ว่าประชากรในอนาคตจะลดลง (สุมาล ี พิตรากูล.  2532 : 122) 
 นอกจากนี แล้ว ถ้าเอาความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการอยู่รอดของสมาชิกที่มีช่วงอายุต่าง ๆ 
กัน มาเขียนกราฟความสัมพันธ์ ระหว่างอายุกับเปอร์เซ็นต์ของผู้อยู่รอดในช่วงอายุนั น ๆ จะเป็นกราฟ
อยู่รอด (Survivorship Curve ) ซึ่งมีอยู่ด้วยกัน 3 แบบ ดังภาพประกอบที่ 3.2 คือ 
 แบบที่ 1 คือ แบบที่มีอัตราการตายสูงมากในระยะเร่ิมต้นของวงจรชีวิต เมื่อผ่านช่วงต้นนี 
ไปแล้วก็สามารถอยู่รอดได้เป็นอย่างดี จนจะตายเมื่อถึงอายุไข ตัวอย่างเช่น ประชากรของหอยนางรม 
 แบบที่ 2 คือ แบบที่มีอัตราการตายคงที่ตลอดช่วงอายุ ซึ่งพบได้น้อยมากในธรรมชาติ 
ตัวอย่างเช่น ประชากรไฮดราที่เลี ยงไว้ในห้องทดลอง 
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 แบบที่ 3 คือ แบบที่ประชากรรอดตายในระยะต่าง ๆ และจะตายเมื่อถึงอายุไข ตัวอย่างเช่น 
ประชากรแมลงหวี่ในห้องทดลองหรือประชากรมนุษย์ในปัจจุบัน  
  

 
 

ภาพประกอบท่ี 3.2  กราฟการอยู่รอด 
ที่มา : จิรากรณ์  คชเสนีย์ (2553 : 346) 
 
 2. การกระจายตัวของประชากร  
  การกระจายในกลุ่มประชากร การกระจายประชากรเป็นการเคลื่อนย้ายประชากรไปยัง
แหล่งอาศัยแห่งใหม่ การกระจายออกไปนอกบริเวณที่กลุ่มใหญ่อาศัยอยู่มี 3 ลักษณะ คอื การกระจาย
ไปยังกลุ่มใหญ่ (Emigration) การเข้ามาในกลุ่มใหญ่ (Immigration) และกระจายไปจากกลุ่มและกลับ
เข้ากลุ่มตามฤดูกาล (Migration) ไม่ว่าประชากรจะเคลื่อนย้ายในลักษณะใดก็ตามมักจะอยู่เป็นกลุ่ม ๆ
โดยสุมาลี  พิตรากูล (2532 : 121-122) ได้กล่าวว่า การกระจายของกลุ่มประชากรมีลักษณะดังต่อไปนี   
  2.1  การกระจายแบบสุ่ม (Random Distribution) หมายถึง การกระจายที่เป็นสมมาตร
ที่มีสมาชิกแต่ละตัวกระจายกันอยู่อย่างสม่้าเสมอกัน แต่ละตัวมีโอกาสเท่าเทียมกันในทุก ๆ สภาวะ
หรือมีฐานะเท่าเทียมกันเป็นแบบเดียวกัน เป็นตัวแทนซึ่งกันและกันได้ จะพบก็ต่อเมื่อสภาพแวดล้อม
มีแบบแผนเดียวกันหมด แต่ตามสภาพความเป็นจริงในธรรมชาติ โอกาสที่แต่ละตัวของแต่ละชนิดจะ
เท่าเทียมกัน เหมือนกัน เป็นตัวแทนซึ่งกันและกันนั นย่อมเป็นไปได้น้อยมาก ทั งนี เพราะ ศักยภาพ 
ของพืชหรือสัตว์แต่ละตัวไม่เท่าเทียมกัน นอกจากนั นองค์ประกอบต่าง ๆ ของสิ่งแวดล้อมในแต่ละ
แห่ง แต่ละบริเวณไม่เป็นอย่างเดียวกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งดิน และอินทรียวัตถุในดินตลอดจนปริมาณ
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น ้าและความชื นที่มีอยู่ในดินจะแตกต่างกันอย่างมากจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง แม้แต่ในแถบแนว
บริเวณแคบ ๆ ดินก็จะแตกต่างกัน พืชและสัตว์ที่ใช้อาณาบริเวณนั นเป็นแหล่งที่อยู่อาศัย ย่อมต้อง
แตกต่างกันไปตามลักษณะที่ต้องปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม ด้วยเหตุนี โอกาสที่สิ่งมีชีวิตแต่ละตัว
จะมีความเหมือนเป็นแบบเดียวกัน มีการกระจายในลักษณะเดียวกัน คือ เป็นแบบสุ่มในธรรมชาติจึง
เป็นไปได้น้อยมาก แต่เป็นการทดลองที่มีการทดลองในห้องปฏิบัติการโอกาสที่จะเป็นไปได้ย่อมมี
มากกว่าในภาคสนาม  
  2.2  การกระจายอย่างสม่ าเสมอมีระเบียบ (Uniform Distribution) ลักษณะการกระจาย
แบบสม่้าเสมอ อาจเป็นไปได้สองกรณี คือ เมื่อสมาชิกแต่ละตัวอยู่ภายใต้สภาวะที่มีการแข่งขัน       
แย่งชิงกัน หรือต่างก็เป็นศัตรูกันอย่างร้ายแรงโดยไม่ยินยอมให้อีกฝ่ายหนึ่งละเมิดล่วงล ้าเข้ามาใน    
ถิ่นตนเองโดยเด็ดขาด ต่างจึงต้องมีอาณาเขตของตนเองเพื่อปกป้องคุ้มครองตนเองหรือเผ่าพันธุ์ของ
ตนเองไว้การกระจายจึงมีลักษณะคล้าย ๆ กันหรือใกล้เคียงกัน  
  2.3  การกระจายแบบกลุ่ม (Clumped Distribution) ประชากรแต่ละกลุ่มมีขนาดเท่ากัน
หรือไม่เท่ากันก็ได้ และการกระจายกลุ่มอาจเป็นในลักษณะสุ่มหรือมีระเบียบสม่้าเสมอก็ได้ 
 โดยทั่วไปที่พบเห็นอยู่เสมอก็คือ การที่ประชากรแต่ละตัวกระจายอยู่ในชุมชนเป็นแบบ
กลุ่ม โดยแต่ละกลุ่มมีขนาดแตกต่างกันหรือขนาดเดียวกันก็ได้ กลุ่มของประชากรอาจกระจายแบบ
กลุ่ม (Random Clumped) หรือแบบสม่้าเสมอ (Uniform Clumped) การรวมกลุ่มของประชากรใน
ลักษณะต่าง ๆ นั น เกิดเนื่องจากเหตุผลคล้าย ๆ กัน คือ เพื่อการสืบพันธุ์ เพื่อป้องกันเขตแดน เพื่อ    
การหาอาหาร เป็นต้น 
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ภาพประกอบท่ี 3.3  รูปแบบการกระจายของประชากรแบบต่าง ๆ แบบ Uniform, Random และ Cluster 
ที่มา : ศุภณัฐ  ไพโรหกุล (2559 : 536) 
 
 ปัจจัยที่มีผลท้าให้การกระจายตัวของประชากรเป็นแบบใดนั น จิรากรณ์  คชเสนี (2553 : 
349) ได้กล่าวไว้ว่า  
 1.  พฤติกรรมทางสังคม สัตว์บางอย่างมีพฤติกรรมที่จะท้าให้แต่ละตัวมารวมกลุ่มกันโดย
ธรรมชาติอยู่แล้ว 
 2.  ความไม่เป็นเนื อเดียวกันของสิ่งแวดล้อม คือ มีความแตกต่างกันของสถานะทาง
สิ่งแวดล้อมในบริเวณนั น ท้าให้สิ่งมีชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สัตว์ ตอบสนองโดยการรวมเป็นกลุ่ม   
อยู่ในบริเวณที่มีปัจจัยนั นเหมาะสมต่อการด้ารงชีวิตมากที่สุด และไม่ไปอยู่ในบริเวณที่มีปัจจัยนั นที่
ไม่เหมาะสม ความไม่เป็นเนื อเดียวกันของสิ่งแวดล้อมนี  บางครั งมนุษย์อาจจะไม่สามารถรับรู้ความ
แตกต่างนี ได้ 
 3.  การเข้าอยู่ในบริเวณหนึ่งอาจเกิดขึ นโดยโอกาสเป็นอิสระ แต่ผลของความไม่เป็นเนื อ
เดียวกันของสิ่งแวดล้อมจะท้าให้มีอัตราการรอดตายแตกต่างกันออกไปตามความเหมาะสม จึงมีผล
ท้าให้การจัดตัวภายในของสมาชิกไม่เป็นแบบอิสระ 
 4.  ลูกที่เกิดมาเป็นกลุ่มอาจจะมีการเคลื่อนที่ได้จ้ากัด เมื่อเจริญเติบโตขึ นก็เลยเกิดเป็นกลุ่ม
ขึ น 
 5.  สัตว์อาจเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระ แต่ไม่อาจจะใช้ความสามารถในการเคลื่อนที่เนื่องจาก
อิทธิพลของปัจจัยทางกายภาพ เช่น ลมหรือกระแสน ้า เลยมีผลท้าให้เกดการรวมกลุ่มกันขึ นได้  
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การย้ายถิ่นฐาน  
 การย้ายถิ่นฐานเป็นการเคลื่อนย้ายสิ่งมีชีวิตหรือบางช่วงของสิ่งมีชีวิตเข้าหรือออกจากพื นที่
ที่กลุ่มของประชากรนั นอาศัยอยู่ โดยมีกระบวนการที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง จิรากรณ์  คชเสนี (2544 : 350-
351) กล่าวว่ามี 3 ประการดังนี  
 1.  การอพยพ (Emigration) เป็นการเคลื่อนย้ายออกไปจากบริเวณที่อยู่อาศัยนั น โดยไม่มี
การย้อนกลับเข้ามาอีก มักจะเกิดเฉพาะบางส่วนของประชากรเท่านั นไม่ใช่ทั งหมด 
 2.  การอพยพเข้า (Immigration) เป็นการเคลื่อนย้ายจากบริเวณอ่ืนเข้ามาเพิ่มในประชากร
นั น โดยไม่มีการย้ายกลับออกไปอีก มักเกิดเฉพาะบางส่วนของประชากร 
 3.  การอพยพย้ายถิ่น (Migration) เป็นการเคลื่อนย้ายประชากรส่วนใหญ่หรือทั งหมด มี  
การไปแล้วกลับในช่วงเวลาที่แน่นอน โดยใช้เส้นทางอพยพย้ายถิ่นที่แน่นอนเช่นกัน  
 สาเหตุของการย้ายถิ่นฐานที่ส้าคัญเน่ืองจากมีการต่อสู้แก่งแย่งสูงมาก  ท้าให้เกิด                
การขาดแคลนปัจจัยจ้าเป็นในการด้ารงชีวิต มักจะเกิดการอพยพออกจากบริเวณนั นแล้วอพยพเข้าไป
อยู่ในบริเวณใหม่ จากการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม โดยช่วงที่สิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงมาก เป็น
จังหวะเป็นช่วงฤดูกาล (ร้อน หนาว หรือแห้งแล้ง) เป็นผลท้าให้เกิดการอพยพย้ายถิ่น โดยปกติมักพบ
การเคลื่อนที่ตามแนวเหนือใต้ แต่มรการอพยพในแนวตะวันออกถึงตะวันตก เช่น นกปากห่างที่
อพยพระหว่างบังกลาเทศกับประเทศไทย (จิรากรณ์  คชเสนี.  2544 : 351) 

 
                                             การอพยพเข้า 
                 + 
 

การเกิด     +          ขนาดหรือความหนาแน่นของประชากร - การตาย 
 
                - 

                                        การอพยพออก 
 
ภาพประกอบท่ี 3.4 แผนภูมิอัตราการเพิ่มของประชากร 
ที่มา : สุมาลี  พิตรากูล (2532 : 121) 
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 จิรากรณ์  คชเสนี (2544 : 351-352) กล่าวว่า การย้ายถิ่นฐานมีผลต่อประชากรดังต่อไปนี  
 1.  โดยปกติ เมื่อมีความเครียดเน่ืองจากการขาดแคลนปัจจัยจ้าเป็นในการด้ารงชีวิตใน
แหล่งที่อยู่อาศัยนั น ก็มักจะเกิดการอพยพออกเพื่อหวังไปตายดาบหน้า ผลก็ปรากฏว่าเกิดการตายขึ น
จริง ด้วยเหตุผลที่ว่า แหล่งที่อยู่อาศัยเดิมนั นได้รับการเลือกสรรแล้วว่าเหมาะสมต่อสิ่งมีชีวิตนี               
มากที่สุดแล้ว พอออกจากบริเวณนั น ความเหมาะสมก็จะค่อย ๆ ลดลงทั งสถานะของสิ่งแวดล้อม 
อาหารและทรัพยากร หรือศัตรู ดังนั น โอกาสที่อพยพออกไปแล้วรอดจึงมีน้อย เป็นผลให้การอพยพ
เข้าสู่ประชากรใหม่มีน้อยมาก 
 2.  ปกติมักไม่ค่อยสนใจผลของการอพยพเข้ากับอพยพออกที่จะมีต่อการเพิ่มหรือลด
จ้านวนประชากรเพราะคิดว่ามีอิทธิพลน้อยมากเน่ืองจากเหตุผลในข้อ 1 ในธรรมชาติสัตว์บางตัวหรือ
บางระยะในช่วงวงจรชีวิต เช่น ไข่ เมล็ด หรือตัวอ่อน ก็มีโอกาสจะเกิดการอพยพออกหรืออพยพเข้า 
ถ้าประชากรนั นใหญ่มาก ๆ ก็มีโอกาสสูงที่จะเกิดการสมดุลระหว่างการอพยพเข้าและออก หรือมี
กลไกทดแทนที่ท้าให้เปลี่ยนแปลงอัตราการเกิดและการตายเพื่อรักษาประชากรให้สมดุลดังเดิม 
 3.  การลดประชากรโดยการอพยพออกจะมีผลท้าให้ลดโอกาสเสียสมดุลของประชากรที่
อยู่ใกล้เคียงกับระดับสูงสุดที่ธรรมชาติจะรองรับไว้ได้ ท้าให้ประชากรนี รอดพ้นการสูญพันธุ์ไป 
 4.  ถ้าเกิดการอพยพเข้ามาในประชากรที่อยู่ใกล้เคียงกับจุดสูงสุดที่บริเวณนั นจะลองรับไว้
ได้ ก็จะเกิดผลเสียต่อประชากรโดยรวม มีการทดลองในในปลาเหงือกสีน ้าเงิน (Bluegill) พบว่า ถ้ามี
การเพิ่มประชากรใหม่เข้าไปในสระที่มีปลานี อยู่จนเกือบถึงจุดสูงสุดแล้ว ผลก็คือ จะท้าให้การเพิ่ม
ประชากรช้าลง ขนาดตัวโดยเฉลี่ยลดลง แม้ว่ามวลชีวภาพรวมของประชากรจะไม่เปลี่ยนแปลงก็ตาม 
ดังนั น ในอุตสาหกรรมเพาะเลี ยงสัตว์น ้า ถ้าคิดแต่จะจ้านวนมาก ๆ ไม่ระวังให้ดีก็อาจจะเกิดปัญหา
ดังกล่าวนี ได้ 
 5. เมื่อเปรียบเทียบระหว่างประชากรที่มีการอพยพย้ายถิ่นกับประชากรที่ไม่มีการอพยพ
ย้ายถิ่น พบว่า พวกที่มีการอพยพย้ายถิ่นจะรักษาอัตราการเพิ่มประชากรไว้ได้ดีกว่าด้วยสาเหตุที่ว่า 
พวกอพยพย้ายถิ่นสามารถเสาะแสวงหาสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมอยู่ได้ตลอดเวลา ขณะที่ประชากรที่ 
ไม่มีการอพยพย้ายถิ่นจะต้องอยู่ที่เดิม ซึ่งอาจจะมีช่วงที่สิ่งแวดล้อมไม่เหมาะสมจนต้องมีการพักตัว 
ไม่มีการเพิ่มจ้านวนหรือมีการเพิ่มจ้านวนช้า 
 6.  การย้ายถิ่นฐานยังมีผลดีทางด้านพันธุกรรม คือ เพิ่มโอกาสในการแลกเปลี่ยนยีน
ระหว่างประชากรคนละแห่ง ซึ่งเป็นผลดีต่อสิ่งมีชีวิตนั น ๆ โดยรวม 
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ประชากรสัตว์น  า  
 ธนิษฐา  ทรรพนันทน์ (2543 : 65) กล่าวว่า ประชากรสัตว์น ้า หมายถึงกลุ่มของสัตว์น ้าชนิด
เดียวกัน ที่อาศัยในแหล่งเดียวกัน มีลักษณะต่าง ๆ กัน โดยที่ลักษณะเหล่านี  มีการถ่ายทอดทาง
กรรมพันธุ์ทั่วทั งกลุ่ม ดังนั นประชากรจึงเป็นหน่วยทางชีววิทยา (Biological Unit) มีการถ่ายทอดยีน 
(Gene Flow) ภายในกลุ่ม บางครั งประชากรอาจแบ่งออกเป็นกลุ่มย่อย ๆ แต่ละกลุ่มนี มลีักษณะ
เหมือนกันซึ่งลักษณะเหล่านี จะแตกต่างไปจากกลุ่มอื่น ๆ แม้ว่าจะไม่มากนัก แต่ก็เป็นไปเนื่องจาก 
พันธุกรรมไม่ใช่อิทธิพลของสิ่งแวดล้อม กลุ่มย่อยนี คือ อนุประชากร (Subpopulation) ที่มีการถ่ายทอด 
พันธุกรรมภายในกลุ่ม มีลักษณะบางประการเหมือนกัน โดยที่ลักษณะเหล่านี จะแตกต่างจากลักษณะ
ของอนุประชากรอ่ืน ๆ ภายในประชากรเดียวกัน ดังนั น อนุประชากรจึงเป็นหน่วยทางชีววิทยาที่     
เล็กที่สุดที่มีการถ่ายทอด และคงไว้ซึ่งลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ของหน่วย  
  ธนิษฐา  ทรรพนันทน์ (2543 : 66) กล่าวว่า การอพยพย้ายถิ่นของสัตว์น ้า หมายถึง การที่
สัตว์น ้าเคลื่อนที่สัตว์น ้าเคลื่อนที่จากแหล่งหนึ่งไปอีกแหล่งหนึ่ง ซึ่งจ้าเป็นส้าหรับการด้ารงชีพของ
สัตว์น ้า เพื่อความอยู่รอดของสัตว์น ้าทุกชนิด จุดประสงค์ของการอพยพย้ายถิ่นคือ การแสวงหาที่อยู่
อาศัยที่เหมาะสมในการเลี ยงชีพของสัตว์น ้าในแต่ละช่วงชีวิตตลอดจนแหล่งที่เหมาะสมส้าหรับไข่ 
และสัตว์น ้าวัยอ่อนของสัตว์น ้าชนิดนั น ๆ โดยมีวัตถุประสงค์หลักของการอพยพย้ายถิ่นของ
ประชากรสัตว์น ้า ได้แก่ การอพยพเพื่อไปวางไข่ (Spawning Migration) การอพยพไปสู่แหล่งที่มี
อาหารเพื่อหาอาหาร (Feeding Migration) และ การอพยพหนีภัยธรรมชาติ (Wintering Migration)    
ซึ่งแบบแผนของการอพยพย้ายถิ่นของสัตว์น ้า ธนิษฐา ทรรพนันทน์ (2543 : 66) กล่าวว่า สามารถแบ่ง
ตามรูปแบบการเดินทางได้เป็น 3 ประเภท ดังนี  
 1.  การอพยพจะเป็นไปตามฤดูกาล (Local and Seasonal Movements)  
  เป็นการอพยพในบริเวณแคบ ๆ หรือในบริเวณกว้างก็ได้ แต่ยังอยู่ในภูมิภาคเดียวกัน 
เช่น การอพยพย้ายถิ่นของปลาทูในอ่าวไทย 
 2.  การอพยพแบบแพร่กระจาย (Dispersals) 
  เป็นการอพยพที่ไม่มีทิศทางแน่นอน ส่วนใหญ่จะเป็นไปเพื่อการสืบพันธุ์ 
 3.  การอพยพที่มีรูปแบบท่ีแน่นอน (True Migration) 
  เป็นการอพยพที่มีรูปร่างที่แน่นอน มีระยะทางยาว และมีฤดูกาลอพยพที่ชัดเจน            
ต่างภูมิภาคกัน 
 การอพยพย้ายถิ่นของสัตว์น ้าสามารถน้ามาแยกประเภทของสัตว์น ้าตามลักษณะต่าง ๆ  
ธนิษฐา  ทรรพนันทน์ (2543 : 66) กล่าวว่า สัตว์น ้าสามารถแบ่งประเภทตามการอพยพย้ายถิ่น ได้
ดังต่อไปนี  
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 1.  Diadromous  
  Diadromous คือ สัตว์น ้าที่มีการอพยพย้ายถิ่นอย่างแท้จริง ที่อพยพระหว่างทะเลกับ
แหล่งน ้าจืด ซึ่งยังสามารถแบ่งกลุ่มย่อย ได้ดังนี  
  1.1  Anadromous สัตว์น ้าที่ใช้ชีวิตส่วนใหญ่อาศัยในทะเล อพยพสู่แหล่งน ้าจืด เพื่อ
การวางไข่ เช่น ปลาเซลมอน และปลาตะลุมพุก เป็นต้น 
  1.2  Catadromous สัตว์น ้าที่ใช้ชีวิตส่วนใหญ่ในแหล่งน ้าจืด แต่อพยพวางไข่ในทะเล 
เช่น ปลาตูหนา และกุ้งก้ามกราม 
  1.3  Amphidromous สัตว์น ้าที่อพยพไป ๆ มา ๆ ระหว่างแหล่งน ้าจืด กับทะเลที่เป็น  
ไปตามช่วงชีวิต ตัวอย่างได้แก่ ปลาบริเวณชายฝั่งทั่ว ๆ ไป 

 

 
  
ภาพประกอบท่ี 3.5  การอพยพของปลาทะเลสู่น ้าจืด  
ที่มา : Patrick (2016 : 2) 
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ภาพประกอบท่ี 3.6  การอพยพของสัตว์น ้าจืดไปวางไข่ในทะเล  
ที่มา : Patrick (2016 : 2) 
 

 
 
ภาพประกอบท่ี 3.7  การอพยพของสัตว์น ้าระหว่างแหล่งน ้าจืดกับทะเลที่เป็นไปตามช่วงชีวิต  
ที่มา : Patrick (2016 : 2) 
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 2.  Potamodromous  
  สัตว์น ้าที่อพยพอย่างแท้จริงภายในแหล่งน ้าจืดเท่านั น เช่น ปลาบึก เป็นต้น 
 3.  Oceanodromous  
  สัตว์น ้าที่อาศัยและอพยพภายในทะเลเท่านั น เช่น ปลาทูน่า 
 

 
 
ภาพประกอบท่ี 3.8  การอพยพของสัตว์น ้าอย่างแท้จริงภายในแหล่งน ้าจืดเท่านั น  
ที่มา : Patrick (2016 : 3) 
 

 
 

ภาพท่ี 3.9  การอพยพของสัตว์น ้าที่อาศัยในทะเลและอพยพภายในทะเลเท่านั น 
ที่มา : Patrick (2016 : 3) 
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 ในการศึกษาประชากร อาจได้พบกับค้าว่า สต็อค (Stock) ซึ่งมีอยู่หลายความหมายที่ส้าคัญ 
ธนิษฐา  ทรรพนันทน์ (2543 : 65) กล่าวไว้ดังนี  
 1.  กลุ่มของสัตว์ชนิดเดียวกันที่อาศัย และการแพร่กระจายภายในบริเวณเดียวกัน ที่ส้าคัญ
คือเหล่านี จะมีลักษณะต่าง ๆ เหมือนกัน โดยที่ลักษณะเหล่านี อาจเกิดจากอิทธิพลของสิ่งแวดล้อม 
หรืออาจเกิดจากการถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์  
 2.  ส่วนหน่ึงของประชากร เช่น ส่วนที่ใช้ประโยชน์ได้ (Usable Stock) หมายถึงส่วนของ
ประชากร ที่ประกอบด้วยสัตว์ที่มีขนาดใหญ่พอที่จะถูกจับโดยเคร่ืองมือประมงได้ หรือส่วนของ
ประชาการที่สืบพันธุ์วางไข่ได้ (Spawning Stock) หรือส่วนของประชากรที่เป็นพ่อ – แม่พันธุ์ 
(Parental Stock) ซึ่งเป็นส่วนของประชากรที่โตเต็มที่จนมีการสืบพันธุได้ และเข้ามาอาศัยในแหล่ง
วางไข่ พร้อมที่จะสืบพันธุ์ในฤดูถัดไป เป็นต้น 
 หน่วยสต็อคที่ใช้กันทั่วไปในปัจจุบัน หน่วยสต็อคอาจหมายถึง กลุ่มของสัตว์ที่อาศัยอยู่ใน
บริเวณเดียวกัน มีอัตราการเติบโต และการตายเหมือนกัน และถูกจับโดยเครื่องมือประมงเหมือน ๆ 
กัน ในกรณีนี  หน่วยสต็อค อาจประกอบด้วยกลุ่มของสัตว์มากกว่าชนิดเดียว เป็นต้น 
 

ปัจจัยที่มีผลต่อความหนาแน่นของประชากร 
 จิรากรณ์  คชเสนีย์ (2553 : 402) กล่าวว่า ผลจากการเจริญเติบโตของประชากรท้าให้
ประชากรนั นเกิดการเปลี่ยนแปลงความหนาแน่นเกิดขึ น ความหนาแน่นประชากร คือจ้านวนหรือ
มวลชีวภาพของสิ่งมีชีวิตนั นต่อหน่วยพื นที่หรือหน่วยปริมาตร การที่จะใช้จ้านวนหรือมวลชีวภาพ 
ต่อหน่วยใดนั นขึ นกับความเหมาะสมว่าอะไรจะให้ความหมายทางนิเวศวิทยาได้ดีที่สุด เช่น สิ่งมีชีวิต
ขนาดเล็กพวกแพลงก์ตอน นับจ้านวนได้ยากมาก จึงต้องใช้มวลชีวภาพต่อปริมาตรของน ้า หรือถ้า
ศึกษาประชากรของสิ่งมีชีวิตใด ที่เมื่อเริ่มต้นมีขนาดใหญ่แต่เมื่อศึกษาไปแล้วมีขนาดเล็กลง ท้าให้
จ้านวนอาจจะไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก ถ้าวัดความหนาแน่นโดยจ้านวนก็จะเกิดความผิดพลาดขึ น จึง
จ้าเป็นต้องใช้มวลชีวภาพ หรือสิ่งมีชีวิตในดินก็ต้องใช้ปริมาตรดินมาค้านวณมากว่าพื นที่ เพราะ
สิ่งมีชีวิตในดินมีการกระจายทั งแนวราบและแนวดิ่ง  
 ปัจจัยที่มีผลต่อความหนาแน่นของประชากรซึ่ง จิรากรณ์  คชเสนีย์ (2553 : 405) ได้กล่าวว่า 
มีปัจจัยดังนี  
 1.  การเกิด (Natality)  
  การเกิด คือ ความสามารถในการเพิ่มจ้านวนสมาชิกของประชากรโดยการเกิดขึ นมา
ใหม่ซึ่งรวมไปถึงการออกจากไข่ (Hatching) การงอก (Germination) การแบ่งแยกตัวของโพรโทซัว 
(Fission) หรือการแตกหน่อของไฮดรา (Budding) ถ้าจะใหม้ีความหมายชัดเจนจะต้องบอกเป็น    
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อัตราเกิด (Natality Rate) คือ จ้านวนสมาชิกของประชากรที่เพิ่มขึ นมาใหม่โดยการเกิด ต่อเวลาที่
เปลี่ยนแปลงไป หรืออาจจะบอกเป็นอัตราการเกิดเฉพาะ (Specific Natality Rate) คือ จ้านวนสมาชิก
ที่เพิ่มขึ นมาใหม่โดยการเกิดต่อเวลา ต่อจ้านวนประชากรทั งหมดหรืออาจคิดเฉพาะต่อจ้านวน
ประชากรของสมาชิกเพศเมียในกรณีที่สิ่งมีชีวิตนั นแยกเพศอย่างสมบูรณ์ การเกิดจะมีอยู่ 2 สภาวะ 
คือ 
  1.1  การเกิดสูงสุด (Maximum Natality) คือ การเกิดสูงที่สุดที่อยู่ภายใต้สภาวะ
แวดล้อมที่เหมาะสมที่สุด โดยไม่มีปัจจัยจ้ากัดใด ๆ สิ่งมีชีวิตจะมีการเพิ่มจ้านวนได้ตามความสามารถ
ทางสรีรวิทยาจะอ้านวย หรือคือ การเกิดตามศักยภาพทางชีววิทยานั่นเอง ดังนั นการเกิดสูงสุดจึงเป็น
ค่าคงที่ในสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิด โดยขึ นอยู่กับความดกของการสืบพันธุ์ (Fecundity) 
  1.2  การเกิดทางนิเวศวิทยาหรือการเกิดที่เป็นจริง (Ecological Natality หรือ Realized 
Natality) เป็นการเกิดในสภาวะทางธรรมชาติ ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงไปตามคุณภาพของสิ่งแวดล้อม ที่
จะมีผลท้าให้การเจริญพันธุ์ (Fertility) ของสิ่งมีชีวิตนั นเปลี่ยนแปลงไป ถ้าสิ่งแวดล้อมเหมาะสม    
การเกิดจะสูง แต่ถ้าสิ่งแวดล้อมไม่เหมาะสม การเกิดก็จะต่้า 
  การหาค่าการเกิดสูงสุดและการเกิดทางนิเวศวิทยาแล้วน้ามาเปรียบเทียบกัน สามารถจะ
บอกให้ทราบถึงสถานะความเป็นไปในสิ่งแวดล้อมว่า เหมาะสมต่อการด้ารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตนั น
หรือไม่ ค่าการเกิดสูงสุดนั นอาจท้าได้โดยการเลี ยงสิ่งมีชีวิตนั นแล้วปรับให้สภาวะของสิ่งแวดล้อม
นั นสมบูรณ์ที่สุด ตามความต้องการของสิ่งมีชีวิตนั น ๆ  
 2.  การตาย (Mortality)  
  การตาย คือ การลดจ้านวนของสมาชิกในประชากรลงโดยการตาย ซึ่งสามารถจะวัดเป็น
อัตราการตาย (Mortality Rate) จ้านวนสมาชิกที่ลดลงโดยการตายต่อเวลาที่เปลี่ยนแปลงไป หรือเป็น
อัตราการตายเฉพาะ (Specific Mortality Rate) คือ อัตราการตายต่อจ้านวนประชากรทั งหมด 
เช่นเดียวกับการเกิด การตายนั นสามารถจะมีได้ 2 สภาวะ ได้แก่ 
  2.1  การตายต่ าสุด (Minimum Mortality) คือ การตายของสมาชิกประชากรในสภาวะ
ที่สิ่งแวดล้อมเหมาะสมที่สุดไม่มีปัจจัยจ้ากัดใด ๆ สมาชิกในประชากรจะตายก็ต่อเมื่อถึงอายุขัยจริง ๆ 
เท่านั น เป็นค่าคงที่และน้อยที่สุด ท้าให้สัตว์มีความยืนยาวของอายุทางสรีรวิทยา 
  2.2  การตายทางนิเวศวิทยาหรือการตายท่ีเป็นจริง (Ecological or Realized mortality) 
คือ การตายที่เกิดขึ นในสภาวะที่มีปัจจัยของสิ่งแวดล้อมเข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น ขาดอาหาร เป็นโรค          
ถูกผู้ล่าฆ่า ท้าให้การตายทางนิเวศวิทยานี สูงกว่าการตายต่้าสุด และเป็นค่าที่เปลี่ยนแปลงไปตาม
สิ่งแวดล้อม ท้าให้สัตว์มีความยืนยาวของอายุทางนิเวศวิทยา (Ecological Longevity) ซึ่งสั นกว่า          
ความยาวของอายุทางสรีรวิทยามาก 
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 3.  การอพยพเข้าและการอพยพออก (Migration)  
  การอพยพเข้าและการอพยพออกรวมกับการอพยพย้ายถิ่น เรียกว่า การย้ายถิ่นฐาน   
ปกติจะไม่คิดในการค้านวณ การเจริญเติบโตของประชากร เพราะมีการสมดุลกันระหว่างการอพยพ
เข้าและการอพยพออกหรือการชดเชยประชากรที่เปลี่ยนแปลงไปโดยการเกิดและการตาย  
 

อิทธิพลของสภาวะแวดล้อมต่อประชากร 
 ปัจจัยที่มีผลต่อการเพิ่มจ้านวนประชากรคือ การเกิด ขณะที่ปัจจัยลดจ้านวนประชากรคือ 
การตาย ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงไปตามสถานะของสิ่งแวดล้อม นอกจากนี สิ่งแวดล้อมยังเป็นปัจจัยตัดสิน
โอกาสที่จะอยู่รอดจนถึงมีโอกาสที่จะสืบพันธุ์และแพร่พนัธุ์ของสิ่งมีชีวิตแต่ละตัว สิ่งแวดล้อมยังมี
อิทธิพลต่ออายุเฉลี่ยของประชากร อัตราการเจริญเติบโต และภาวะเจริญพันธุ์ โดยสุมาลี  พิตรากูล 
(2532 : 131) กล่าวว่า สภาวะแวดล้อมที่มีผลต่อประชากรมีสองแบบคือ  
 1.  สภาวะแวดล้อมทางชีวภาพ ได้แก่ สิ่งมีชีวิตด้วยกันเองที่อยู่รอบ ๆ ตัว ซึ่งเป็นทั งชนิด
เดียวกันและคนละชนิด 
 2.  สภาวะแวดล้อมทางกายภาพ ได้แก่ ดินฟ้าอากาศ แสง อุณหภูมิ ความชื น และแสงสว่าง 
เป็นต้น การเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมทั งทางชีวภาพ และกายภาพ ล้วนแล้วแต่มีผลกระทบ
โดยตรงต่อประชากรทั งสิ น ทั งในเร่ืองของจ้านวน ความหนาแน่น และโครงสร้างอื่น ๆ  
 สภาพแวดล้อมเป็นพิษก็เป็นผลโดยตรงต่อประชากรในแง่ต่าง ๆ เช่นกัน พิษของสารเคมี
อาจมีผลโดยตรงต่อไข่หรือตัวอ่อนหรือตัวที่โตแล้วในระบบนิเวศนั น ๆ หรืออาจมีผลทางอ้อมคือ    
ท้าให้ขาดแคลนออกซิเจนและแสงสว่างในน ้า ท้าให้สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กไม่อาจด้ารงชีวิตอยู่ได้ 
สิ่งมีชีวิตประเภทนี เป็นอาหารของสัตว์ใหญ่จึงเป็นผลท้าให้สัตว์ใหญ่ขาดแคลนอาหาร ประชากรจึง
ลดจ้านวนลงไปจากเดิม  ประเทศไทยปัจจุบันก้าลังประสบปัญหาสภาพแวดล้อมเป็นพิษอย่างหนัก 
ปัญหาสภาพแวดล้อมของเราส่วนใหญ่เนื่องจาก การพัฒนาอุตสาหกรรม และเกษตรกรรมที่ไม่
ถูกต้องตามหลักวิชาการท้าลายป่า การท้าลายแหล่งน ้า ในบริเวณควบคุม ท้าให้ระบบนิเวศของ
สิ่งมีชีวิตถูกท้าลาย ก่อให้เกิดผลร้ายในด้านขนาดและจ้านวนประชากร ปัจจัยที่ควยคุมประชากร      
ให้มีจ้านวนคงที่หรือเหมาะสมนั นแตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อมและความจ้าเป็น ในบาง
สภาพแวดล้อมปัจจัยควบคุม คือ อาหาร แต่บางแห่งอาจเป็นศัตรูหรือขนาดเนื อที่อาศัยบางแห่งอาจ
เน่ืองจากพฤติกรรมของสัตว์เองในแง่ของการแบ่งเขตแดน ส้าหรับอาหารและการผสมพันธุ์ 
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บทสรุป 
 ประชากร คือ กลุ่มสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกัน อาศัยอยู่ในที่เดียวกัน เวลาเดียวกัน มีคุณสมบัติ
ของกลุ่มโดยเฉพาะ ซึ่งไม่ใช่คุณสมบัติของแต่ละหน่วยชีวิต เป็นคุณสมบัติที่เกิดจากการอยู่ร่วมเป็น
ประชากร ส่วนประชากรสัตว์น ้า หมายถึงกลุ่มของสัตว์น ้าชนิดเดียวกัน ที่อาศัยในแหล่งเดียวกัน มี
ลักษณะต่าง ๆ กัน โดยที่ลักษณะเหล่านี  มีการถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์ทั่วทั งกลุ่ม คุณสมบัติเหล่านี 
ได้แก่ ความหนาแน่นของประชากร การเกิด การตาย การย้ายเข้า การย้ายออก ซึ่งมีผลกระทบต่อ  
ความหนาแน่นของประชากร คุณสมบัติของประชากร ในแต่ละระดับของการจัดล้าดับขั นทาง
ชีววิทยาที่เร่ิมตั งแต่เซลล์จนกระทั่งถึงระบบนิเวศนั นทุกระดับจะมีลักษณะสมบัติซึ่งเป็นเฉพาะของ
สิ่งมีชีวิตคือ การเจริญเติบโต การตอบสนอง และการด้ารงอยู่อย่างต่อเน่ือง ลักษณะเฉพาะของแต่ละ
ประชากรประกอบด้วย โครงสร้างประชากร การกระจายตัวของประชากร และการย้ายถิ่นฐาน           
ซึ่งการย้ายถิ่นฐานเป็นการเคลื่อนย้ายสิ่งมีชีวิตหรือบางช่วงของสิ่งมีชีวิตเข้าหรือออกจากพื นที่ที่กลุ่ม
ของประชากรนั นอาศัยอยู่ โดยมีกระบวนการที่เกี่ยวข้อง 3 ประการคือ การอพยพออก การอพยพเข้า 
และการอพยพย้ายถิ่น โดยการอพยพย้ายถิ่นของสัตว์น ้า คือ การที่สัตว์น ้าเคลื่อนที่สัตว์น ้าเคลื่อนที่
จากแหล่งหนึ่งไปอีกแหล่งหนึ่ง ซึ่งจ้าเป็นส้าหรับการด้ารงชีพของสัตว์น ้า เพื่อความอยู่รอดของสัตว์
น ้าทุกชนิด จุดประสงค์ของการอพยพย้ายถิ่นคือ การแสวงหาที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมในการเลี ยงชีพ
ของสัตว์น ้าในแต่ละช่วงชีวิต ตลอดจนแหล่งที่เหมาะสมส้าหรับไข่ และสัตว์น ้าวัยอ่อนของสัตว์น ้า
ชนิดนั น ๆ นอกจากนี ยังมีปัจจัยที่มีผลต่อความหนาแน่นประชากร ได้แก่ การเกิด การตาย การอพยพ
เข้าและการอพยพออก รวมกับการอพยพย้ายถิ่น  
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ค าถามท้ายบท 
 

 1.  จงอธิบายความหมายของประชากรในระบบนิเวศ 
 2.  คุณสมบัติของประชากรประกอบด้วยอะไรบ้าง 
 3.  โครงสร้างประชากรในระบบนิเวศประกอบด้วยประชากรที่มีอายุกี่ระยะได้แก่
อะไรบ้าง 
 4.  ให้อธิบายลักษณะปิรามิดความแตกต่างของอายุของประชากรในระบบนิเวศ 
 5.  อธิบายการกระจายตัวของประชากรมีกี่ลักษณะได้แก่อะไรบ้างพร้อมทั งวาด
ภาพประกอบ 
 6.  ในแหล่งน ้าธรรมชาติที่มีระบบนิเวศสมบูรณ์และเป็นปกติ นักศึกษาคิดว่าประชากรจะมี
การกระจายตัวเป็นแบบใดเน่ืองจากเหตุผลใด 
 7.  ให้นักศึกษายกตัวอย่างปัจจัยที่มีผลต่อการกระจายตัวของประชากร 3 ข้อ 
 8.  ให้นักศึกษาระบุสาเหตุของการย้ายถิ่นฐานของประชากร 
 9.  จงอธิบายความหมายของประชากรสัตว์น ้า 
 10. ให้นักศึกษาระบุปัจจัยที่มีผลต่อความหนาแน่นของประชากร 
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