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ส่ิงมีชีวติ 

ประชากร 

ผูผ้ลิต ผูบ้ริโภค ผูย้อ่ยสลาย 

สารอนินทรีย ์ สารอินทรีย ์ สภาพแวดลอ้มทางกายภาพ 

ส่วนประกอบท่ีไม่มีชีวติ 

ระบบนิเวศ 

โลกของส่ิงมีชีวติ 

บทที ่3 ความสัมพนัธ์ระหว่างส่ิงมชีีวติกบัส่ิงแวดล้อม 

ความหมายของนิเวศวิทยา 
นิเวศวทิยา (ecology) มาจากค าภาษากรีกสองค าคือ Eco (okios) หมายถึง  ท่ีอยูห่รือบา้น กบั ology  ซ่ึงแปลวา่ 

ศึกษา  รวมความแลว้หมายถึง ศาสตร์ท่ีวา่ดว้ยการศึกษาเร่ืองบา้น  ซ่ึงบา้นในท่ีน้ีหมายถึงธรรมชาติ หรือการศึกษาท่ีวา่ดว้ย
ความสมัพนัธ์ท่ีมีต่อกนัระหวา่งส่ิงมีชีวติกบัส่ิงแวดลอ้ม ในแง่ของอิทธิพลของทั้งสองส่ิงท่ีมีต่อกนัและกนันัน่เอง 
ระบบนิเวศ 

ระบบนิเวศ หมายถึง ระบบท่ีมีความสลบัซบัซ้อนของส่ิงมีชีวิตท่ีอยูร่่วมกนัและการกระท าร่วมกนั ไม่วา่จะเป็น
ระหวา่งส่ิงมีชีวิตดว้ยกนัหรือกบัส่ิงไม่มีชีวิตในพ้ืนท่ีหรืออาณาเขตหน่ึงอาณาเขตใด และจะเป็นระบบเปิด เพราะวา่มีการ
ถ่ายทอดพลงังานและแร่ธาตุไปสู่หรือไดจ้ากระบบอ่ืนๆ ท่ีอยูใ่กลเ้คียงหรือห่างไกลอีกดว้ย   สารและแร่ธาตุอาหารจะเป็น
สะพานเช่ือมระหวา่งระบบนิเวศแต่ละระบบเขา้ดว้ยกนั 
  

องค์ประกอบของระบบนิเวศ 

ลกัษณะโครงสร้างหรือองคป์ระกอบของระบบนิเวศนั้นมีส่วนประกอบส าคญั 2 ส่วนใหญ่  คือ องคป์ระกอบ 
ท่ีไม่มีชีวติ (Abiotic component) และองคป์ระกอบท่ีมีชีวติ (Biotic component) โดยมีรายละเอียดแต่ละองคป์ระกอบดงัน้ี 
(รูปท่ี 3.1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่3.1 ส่วนประกอบของระบบนิเวศ (ดดัแปลงจาก ปรีชาและนงลกัษณ์, 2544) 
 

1) องค์ประกอบทีไ่ม่มชีีวติ  แบ่งเป็น 3 พวก 
  1.1 สารอนินทรีย ์เช่น คาร์บอน ไนโตรเจน  คาร์บอนไดออกไซด ์น ้ าและออกซิเจน  เป็นตน้ 
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  1.2 สารอินทรีย ์เช่น โปรตีน คาร์โบไฮเดรต ฮิวมสั  และไวตามิน  เป็นตน้  ซ่ึงสารเหล่าน้ีเกิดจากปฏิกิริยาชีวเคมี
ของส่ิงมีชีวติ โดยเฉพาะ พืช และสตัว ์ 
  1.3 สภาพแวดลอ้มทางกายภาพ เช่น แสงสว่าง  อุณหภูมิ ความช้ืน  ความเค็ม   และความเป็นกรดหรือด่าง   
ภูมิประเทศ เป็นตน้  ซ่ึงจะมีผลต่อความเป็นอยูข่องส่ิงมีชีวติในระบบนิเวศ 

2) องค์ประกอบทีม่ชีีวติ  แบ่งเป็น 3 พวก คือ 
  2.1 ผูผ้ลิต (producer) หมายถึง ส่ิงมีชีวติท่ีสามารถสร้างอาหารไดด้ว้ยตนเองจาก 
  2.2  ผู ้บริโภค  (consumer) หมายถึง ส่ิงมีชีวิตท่ีไม่สามารถสร้างอาหารเองได้ เรียกว่า เฮทเทอโรโทรฟ 
(Heterotroph) ซ่ึงจะใชส้ารอาหารจากผูผ้ลิตอีกทีหน่ึง   ซ่ึงแบ่งไดเ้ป็น 3 พวก 
  2.2.1 ผู้บริโภคขั้นปฐมภูมิ หรือผู้บริโภคอันดับ 1 (primary consumer) คือ พวกท่ีกินพืชเป็นอาหาร 
(herbivores) ไดแ้ก่ สัตวเ์ค้ียวเอ้ือง แพลงก์ตอนสตัว ์(zooplankton) คือ พวกสัตวไ์ม่มีกระดูกสันหลงัขนาดเล็กตอ้งส่องดว้ย
กลอ้งจุลทรรศน์  สามารถลอยน ้ าได ้ และพวกโปรโตซวั  สตัวห์นา้ดินหรือเบนทอส (benthos) เป็นตน้ 
  2.2.2   ผู้บริโภคขั้นทุติยภูมิ หรือผู้บริโภคอันดับ 2 (secondary consumer) คือ พวกท่ีกินสตัวกิ์นพืชอีกที
หน่ึง คือ สัตวผ์ูกิ้นผูบ้ริโภคปฐมภูมินัน่เอง เรียกไดอี้กอยา่งวา่ผูบ้ริโภค  (carnivores) ไดแ้ก่ เสือ  นกบางชนิด  และแมลงท่ี
เป็นผูล่้าขนาดใหญ่ เป็นตน้  
  2.2.3   ผู้บริโภคขั้นตติยภูมิ หรือผู้บริโภคอันดับ 3 (tertiary consumer) คือ ผูบ้ริโภคท่ีกินผูบ้ริโภค 
ทุติยภูมิอีกทีหน่ึง  ซ่ึงก็จดัเป็นผูบ้ริโภคสตัว ์ เช่นเดียวกบัผูบ้ริโภคทุติยภูมิ เช่น  แมวท่ีกินนก  ซ่ึงกินแมลงกินพืชอีกทีหน่ึง 
(พืช คือ  ผูผ้ลิต   แมลง คือ ผูบ้ริโภคปฐมภูมิ  นก คือ ผูบ้ริโภคทุติยภูมิ  และแมวคือ ผูบ้ริโภคตติยภูมิ) 
 2.3  ผูย้่อยสลาย (decomposer) หมายถึง ส่ิงมีชีวิตขนาดเล็กท่ีสร้างอาหารเองไม่ได้ เช่น แบคทีเรีย (Bacteria)  
เห็ดรา (Fungi) มีหนา้ท่ีช่วยท าลายหรือยอ่ยสลายซากพืชซากสัตวใ์ห้เน่าเป่ือยผพุงั ให้เป็นสารโมเลกุลเลก็แลว้ดูดซึมเขา้ไป
ใชเ้ป็นอาหาร 
 

การท างานของระบบนิเวศ 
 การท างานของระบบนิเวศเกิดข้ึนจากความสัมพนัธ์ระหว่างส่วนประกอบต่างๆในระบบ โดยความสัมพนัธ์ท่ี
เกิดข้ึนระหว่างส่ิงมีชีวิตและส่ิงไม่มีชีวิต จะท าให้เกิดการถ่ายทอดพลงังานและอาหารตามล าดับขั้นของการกิน การ
หมุนเวียนของแร่ธาตุ และแหล่งท่ีอยูอ่าศยัของส่ิงมีชีวติ ส่วนความสัมพนัธ์ระหวา่งส่ิงมีชีวิตดว้ยกนั จะเป็นความสัมพนัธ์
ระดบัประชากร เช่น การอยูร่วมกนัเป็นฝูงของสัตวช์นิดเดียวกนั และการอาศยัอยูร่่วมกนัระหวา่งสัตวห์ลายชนิดโดยมิได้
เบียดเบียนซ่ึงกนัและกนั หรือฝ่ายหน่ึงไดป้ระโยชน์แต่อีกฝ่ายหน่ึงเสียประโยชน์ ดงันั้นการศึกษาลกัษณะการท างานของ
ระบบนิเวศ  ท าใหส้ามารถเขา้ใจถึงการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติ และผลกระทบของมนุษยต์่อระบบนิเวศได ้
 

 1. การถ่ายทอดพลงังานและสารอาหาร 
 

 

 

 

ดวงอาทิตย ์
(sun) ผูผ้ลิต 

(producer) 
ผูบ้ริโภคพืช 
(herbivores) 

ผูบ้ริโภคสตัว ์
(carnivores) 

ผูย้อ่ยสลาย 
(decomposer) 

แหล่งโภชนะ 
(nutrient  pool) 
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  แสดงทิศทางการไหลของพลงังาน (energy  flow) เป็นแบบ unidirectional  หรือ non  cyclic   

                       (หวัลูกศรเป็นผูรั้บการถ่ายทอดพลงังาน) 

  แสดงทิศทางการไหลของสารเป็นแบบ cyclic หรือ miceral  cyclic  

                      (หวัลูกศรหมายถึงผูบ้ริโภคหรือผูรั้บการถ่ายทอดสาร) 

รูปที ่3.2  แสดงทิศทางการไหลของสารและพลงังาน 

   1.2  ความสัมพนัธ์เชิงอาหาร 

  ความสมัพนัธ์เชิงอาหารข้ึนอยูก่บัขนาดของชุมชนวา่มีขนาดเลก็หรือใหญ่  และมีจ านวนชนิดของส่ิงมีชีวติมาก
นอ้ยอยา่งไร  ถา้หากชุมชนนั้นมีขนาดใหญ่และมีจ านวนของส่ิงมีชีวติมาก  ความสมัพนัธ์เชิงอาหารจะยุง่ยากและซบัซอ้น
มาก  แต่ถา้หากชุมชนนั้นมีขนาดเลก็และมีจ านวนชนิดของส่ิงมีชีวตินอ้ย  ความสมัพนัธ์เชิงอาหารจะเป็นแบบง่ายๆ ไม่
ยุง่ยากและซบัซอ้นมากนกั  ความสมัพนัธ์เชิงอาหารแบ่งออกเป็น 

1) โซ่อาหาร (food  chain)  คือ  ลกัษณะท่ีมีการกินกนัเป็นทอดๆ  และมีลกัษณะเป็นเสน้ตรง  ส่ิงมีชีวติ 

หน่ึงมีการกินอาหารเพียงชนิดเดียวเท่านั้น  ส่ิงมีชีวติแต่ละชนิดจะมีหนา้ท่ีเชิงอาหารตามล าดบั  เช่น  โซ่อาหาร เป็น 

ผกักาดขาว    แมลงกินพืช  กบ  งู  เหยีย่ว 

โดยอาจแบ่งเป็น 

        1.1)  โซ่อาหารแบบจบักิน  (predator  chain 
        1.2)  โซ่อาหารแบบปรสิต (parasitic  chain)   
        1.3)  โซ่อาหารแบบเศษอินทรีย ์(detritus  chain)   

   2)  สายใยอาหาร (food  web)  ประกอบดว้ยห่วงโซ่อาหารหลายห่วงเช่ือมโยงกนัและมีความสมัพนัธ์กนั 
ไม่วา่พืชหรือสัตวท่ี์อยูใ่นระดบัต ่าจะเป็นอาหารของส่ิงมีชีวิตในระดบัสูงหลายชนิด   ความสัมพนัธ์ระหวา่งส่ิงมีชีวิตใน 
ชุมชนส่วนใหญ่อยูใ่นรูปใยอาหาร  ลกัษณะท่ีส าคญัของใยอาหารจึงมีความสลบัซบัซอ้นและช่วยรักษาสมดุลของธรรมชาติ 
ความสมัพนัธ์ในลกัษณะการกินท่ีเก่ียวโยงกนัและมีความซบัซอ้นน้ีเรียกวา่ สายใยอาหาร (food  Web) หรือข่ายใยอาหาร  

 

 

 

 

รูปที ่3.4  แสดงสายใยอาหาร (food  web) 
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1.3  ความสัมพนัธ์ระดับประชากรในระบบนิเวศ 

 ส่ิงมีชีวติในระบบนิเวศมีความสมัพนัธ์กนั  2  ลกัษณะ คือ 
1)  สัมพนัธ์ในพวกหรือชนิดเดยีวกนั (intraspecific  relationship)  มีทั้งท่ีไดป้ระโยชน์และเสียประโยชน์  เช่น 
  การรวมฝงูกนัของปลา   

 2)  สัมพนัธ์ในพวกทีต่่างชนิดกนั (interspecific  relationship)  แบ่งออกเป็น 3 ชนิด คือ 
  2.1  การอยู่ร่วมกนัแบบพึง่พาอาศัยกนั (symbiosis)  เป็นการอยูร่่วมกนัของส่ิงมีชีวติในระบบนิเวศ 
โดยท่ีทั้ งสองฝ่ายได้รับประโยชน์ (+ , +)  หรือฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงได้รับประโยชน์ (+ , 0)  โดยไม่มีฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดเสีย
ประโยชน์ (-)    

 2.2  การอยู่ร่วมกนัแบบเป็นปฏปัิกษ์ต่อกนั  (antagonism) 
 การอยูร่่วมกนัแบบปฏิปักษ ์ จะมีฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงเสียประโยชน์ (+ , - หรือ 0 , -) หรือทั้งสองฝ่าย
เสียประโยชน์ (- , -)  แบ่งออกเป็น 

 2.2.1   การแสวงผลประโยชน์  (exploitation : + , -)   เป็นการอยูร่่วมกนัท่ีฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงได ้
ประโยชน์และอีกฝ่ายหน่ึงเสียประโยชน์  แบ่งออกเป็น 
  (1) ภาวะมีปรสิต (parasitism : + , -)  เป็นการอยู่ร่วมกันท่ีฝ่ายหน่ึงเรียกว่าปรสิต (parasite) ซ่ึงเป็นฝ่ายได้รับ
ประโยชน์และอีกฝ่ายหน่ึงเรียกวา่ผูถู้กอาศยั (host)  ซ่ึงเป็นฝ่ายท่ีเสียประโยชน์   

 2.2.2   ภาวะมกีารแข่งขัน  (competition : - , -)  เป็นการอยูร่่วมกนัท่ีตอ้งแข่งขนัแก่งแยง่กนั  ท า 
ให้ทั้ งสองฝ่ายเสียประโยชน์ดว้ยกนัทั้งคู่ การแข่งขนัน้ีอาจเกิดข้ึนระหว่างส่ิงมีชีวิตชนิดเดียวกนัหรือต่างชนิดกนัท่ีอยูใ่น
แหล่งเดียวกนั  เพราะตอ้งการใชว้ตัถุดิบชนิดเดียวกนั  เช่น  อาหาร  ท่ีอยูอ่าศยั  และแสงสวา่ง เป็นตน้ 

(1) การแข่งขนักนัเป็นหวัหนา้ฝงูในฤดูผสมพนัธ์ุซ่ึงตอ้งต่อสูก้นัท าใหไ้ดรั้บบาดเจ็บลม้ตายได ้
(2) การแข่งขนักนัเกาะหินของหอยนางรม  และเพรียงหิน  ซ่ึงตอ้งการท่ีเกาะแบบเดียวกนั 

 2.2.3   การต่อต้าน  หรือการสร้างสารท าลายกัน  (antibiosis : 0 , -)  เป็นการอยูร่่วมกนัท่ีฝ่ายหน่ึง 
ไม่ไดรั้บประโยชน์  แต่อีกฝ่ายหน่ึงเสียประโยชน์  โดยท่ีฝ่ายหน่ึงสร้างสารมาท าลายอีกฝ่ายหน่ึง  เช่น 

(1) การอยู่ร่วมกันของรา (Penicillium  notatum) และแบคทีเรีย  โดยราจะสร้างสารเพนิซิลลิน  (penicillin)  
ออกมาฆ่าแบคทีเรีย  จะเห็นไดว้า่ราไม่ไดรั้บประโยชน์โดยตรง  แต่แบคทีเรียเสียประโยชน์  แต่ราอาจไดรั้บประโยชน์โดย
ออ้มโดยท่ีเม่ือแบคทีเรียตายไป  ท าให้ผูท่ี้แบ่งอาหารลดนอ้ยลงและท าให้ราไดรั้บอาหารมากข้ึน  ท าให้โคโลนีของราเจริญ
ไดดี้ข้ึน 

(2) สาหร่ายสีเขียว (Chlorella vulgaris)  สามารถสร้างสารยบัย ั้งการเจริญเติบโตของไดอะตอม (Nizschia  
frustrualum)  และสารจากไดอะตอม  ก็สามารถลดอตัราการแบ่งตวัของสาหร่ายสีเขียวชนิดน้ีได ้

  2.3  การอยู่ร่วมกนัแบบเป็นกลาง (neutralism : 0 , 0) 
  เป็นการอยูร่่วมกนัของส่ิงมีชีวิตในระบบนิเวศ  โดยไม่มีความเก่ียวขอ้งกนัโดยตรง  ท าให้ไม่มี
การไดเ้ปรียบและเสียเปรียบเกิดข้ึน  แต่ในสภาพความเป็นจริงแลว้ อาจมีความเก่ียวขอ้งกนับา้ง  เช่น  เสือกบัหญา้  โดยท่ี
เสือไม่กินหญา้แต่สัตวท่ี์เป็นอาหารเสือหลายชนิด  กินหญา้เป็นอาหาร  เช่น  ววั  กวาง ฯลฯ  ดงันั้นในทางออ้มแลว้ เสือกบั
หญา้ก็มีความเก่ียวขอ้งกนัอยูบ่า้ง  
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1.5  ความสัมพนัธ์ระหว่างสภาวะแวดล้อมทางกายภาพกบัส่ิงมชีีวติ 
ปัจจยัทางกายภาพทีม่อีทิธิพลต่อส่ิงมชีีวติ มดีงันี ้
   1. แสง 
  2. อุณหภูมิ  
  3. ก๊าซ ท่ีมีอิทธิพลต่อส่ิงมีชีวติ คือ 
   3.1) ก๊าซออกซิเจน      3.2) คาร์บอนไดออกไซด ์ 
 4. แร่ธาต ุ    แร่ธาตุท่ีส าคญัไดแ้ก่  

      1) ไนโตรเจน (nitrogen)          2) ฟอสฟอรัส (phosphorus)   
                        3) โพแทสเซียม (potassium)   4) แคลเซียม (calcium)               5) ก ามะถนั (sulphur) 
                        5. ความเคม็  
 6. น ้าและความช้ืน  

 7. กระแสลม  

 8. ความเป็นกรด-เบส  
 

การหมุนเวยีนของแร่ธาตุในระบบนิเวศ 

  

  วฏัจักรของน า้ (hydrological  cycle  หรือ  water cycle) 

   

 
รูปที ่1  แสดงวฏัจกัรของน ้ า (water  cycle) 

 

วฏัจักรคาร์บอน (carbon  cycle) 
    



 

 6 

 
 

รูปที ่2  แสดงวฏัจกัรของคาร์บอน (carbon  cycle) 
 
 
 
 

วฏัจักรไนโตรเจน (nitrogen  cycle) 
   

 
 

รูปที ่3 แสดงวฏัจกัรไนโตรเจน (nitrogen  cycle) 
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วฏัจักรก ามะถัน (Sulfur  cycle) 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
รูปที ่4 แสดงวฏัจกัรก ามะถนั (Sulfer  cycle) 

 
 

วฏัจักรของฟอสฟอรัส  (phosphorus cycle) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่3.5 แสดงวฏัจกัรของฟอสฟอรัส (phosphorus cycle) 

 

การเปลีย่นแปลงในระบบนิเวศ 
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  การเปลี่ยนแปลงแทนที่  (succession)  หมายถึง  กระบวนการท่ีกลุ่มส่ิงมีชีวิตพวกใดพวกหน่ึงเข้า
ครอบครองแทนท่ีกลุ่มส่ิงมีชีวิตอีกพวกหน่ึงในบริเวณแหล่งท่ีอยู่เดียวกันอย่างมีล าดับขั้น   เม่ือระบบนิเวศมีการ
เปล่ียนแปลงไปจากเดิมจนกระทัง่ไดก้ลุ่มส่ิงมีชีวติขั้นสุดยอด (climax community)     ซ่ึงไม่มีการเปล่ียนแปลงแทนท่ีต่อไป
เกิดเป็นกลุ่มส่ิงมีชีวติท่ีอยูใ่นสภาวะสมดุล    การเปล่ียนแปลงแทนท่ีสามารถจ าแนกตามลกัษณะทอ้งท่ีไดเ้ป็น 
 

  1. การเปลีย่นแปลงแทนทีแ่บบปฐมภูม ิ(primary  succession)   

   คือ  กระบวนการเปล่ียนแปลงแทนท่ีของกลุ่มส่ิงมีชีวติท่ีเร่ิมจากบริเวณท่ีไม่มีกลุ่มส่ิงมีชีวิตใดๆ อยูก่่อน
เลย  เพราะเป็นบริเวณทอ้งท่ีท่ีเกิดใหม่  เช่น  สนัทรายท่ีโผล่จากการเปล่ียนแปลงของเปลือกโลกหรือหินละลายจากภูเขาไฟ 
(lava)  ท่ีเพ่ิงเยน็ตวัลงเม่ือเวลาผา่นไปนบัพนัปีหรือหม่ืนปี   

  2. การเปลีย่นแปลงแทนทีแ่บบทุตยิภูม ิ(secondary  succession)  

   คือ  กระบวนการเปล่ียนแปลงแทนท่ีท่ีเร่ิมจากบริเวณท่ีเคยมีส่ิงมีชีวิตอยูก่่อนแลว้แต่ถูกท าลายไป  เช่น  
การสร้างเข่ือน  การพงัทลายของภูเขา  การเกิดภูเขาไฟระเบิด ท าใหผ้ิวโลกเปล่ียนแปลงและส่ิงมีชีวติบริเวณนั้นตายลง  การ
เปล่ียนแปลงแทนท่ีแบบทุติยภูมิจะเกิดข้ึนได้รวดเร็วกว่าแบบปฐมภูมิ เพราะความอุดมสมบูรณ์ของอาหารมีมากกว่า  
ววิฒันาการของส่ิงมีชีวติในการเปล่ียนแปลงแทนท่ีแบบทุติยภูมิโดยปกติจะเร่ิมจากการเป็นทุ่งหญา้แลว้เปล่ียนสภาพไปเป็น
ป่าละเมาะหรือป่าไมพุ้ม่  ในท่ีสุดก็จะกลายเป็นป่าไคลแมกซ์  (climax  forest)  ซ่ึงเป็นขั้นท่ีสมบูรณ์แลว้ 

 

หนังสืออ่านประกอบ  

เอกสารประกอบการสอนวชิามนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้ม (120-101) จดัท าโดย คณาจารยค์ณะวทิยาศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัสยาม. 2552 . โรงพิมพจ์ามจุรีโปรดกัส์ 

 

ค าถามท้ายบท 

1. นกัศึกษาลองยกตวัอยา่ง ห่วงโซ่อาหารมาคนละ 1 ห่วงโซ่  พร้อมทั้งอธิบายวา่ส่ิงมีชีวติใดเป็นผูผ้ลิต 
ผูบ้ริโภคอนัดบัหน่ึง และผูบ้ริโภคขั้นสุดทา้ย 

2.  นาย ก เป็นเพื่อนร่วมหอ้งของ นาย ข แต่นาย ข ไม่เคยช่วยงานนาย ก เลย ถามวา่ความสัมพนัธ์ของนาย ก 
และ นาย ข เป็นแบบใด 

3.  จากวฏัจกัรท่ีนกัศึกษาไดเ้รียนรู้มา นกัศึกษาคิดวา่เป็นวฏัจกัรใดก่อให้เกิดปัญหาโลกร้อนมากท่ีสุด 

4.  เหตุใด การท่ีเกษตรกรปลูกพืชติดกบันากุง้ นาเกลือ จึงมีผลกระทบต่อผลผลิตของเกษตรกร 

5.  การเปล่ียนแปลงแบบปฐมภูมิ ต่างกบั ทุติยภูมิอยา่งไร 

 


