
ความหลากหลายของระบบนิเวศ 

   ระบบนิเวศ ประกอบด้วย 
• ปัจจยัทางกายภาพ ได้แก่ น า้ อณุหภมูิ แสง ความ
เป็นกรด-เบส ความชืน้ แก๊ส ดิน 
• ปัจจยัทางชีวภาพ ได้แก่ สิง่มีชีวิต  



ความหลากหลายของระบบนิเวศ 

   สิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ ประกอบด้วย 
•ผู้ผลิต ได้แก่สิ่งมีชีวิตท่ีสามารถสร้างอาหารเองได้ 
•ผู้บริโภค ได้แก่ สิ่งมีชีวิตท่ีไมส่ามารถสร้างอาหารเอง
ได้และได้รับอาหารจากการบริโภคสิง่มีชีวิตอ่ืนเป็น
อาหาร 



ความหลากหลายของระบบนิเวศ 

   สิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ ประกอบด้วย 
•ผู้ย่อยสลายสารอนิทรีย์ ได้แก่ สิง่มีชีวิตท่ีท าหน้าท่ี
ย่อยสลายซากสิ่งมีชีวิตท่ีตายแล้วให้กลายเป็น
สารอินทรีย์กลบัคืนสูร่ะบบนิเวศ  



ความหลากหลายของระบบนิเวศ 

   ระบบนิเวศในโลกสามารถแบง่ได้เป็น 2 ระบบคือ 
• ระบบะนิเวศบกบก 
• ระบบนิเวศในน า้ 



ระบบนิเวศแหล่งน า้จืด 

   ระบบนิเวศแหลง่น า้จืด แบง่เป็น 2 บริเวณ คือ  
• บริเวณแหลง่น า้น่ิง 
• บริเวณแหลง่น า้ไหล 



ระบบนิเวศแหล่งน า้จืด 

   แหลง่น า้น่ิง แบง่เป็น 3 บริเวณ คือ  
• บริเวณชายฝ่ัง 
• บริเวณผิวน า้ 
• บริเวณน า้ชัน้ลา่ง 



ระบบนิเวศแหล่งน า้จืด 

   บริเวณชายฝ่ัง เป็นบริเวณท่ีอยูต่ิดพืน้ดิน ห่างฝ่ังไม่
มาก 
• เป็นแหลง่น า้ตืน้ 
• พืชน า้จ าพวกรากหยัง่ลกึ และพืชลอยน า้จ านวนมาก 



ระบบนิเวศแหล่งน า้จืด 

   บริเวณผิวน า้ เป็นบริเวณท่ีอยูถ่ดัจากชายฝ่ัง 
• พืน้ท่ีผิวของน า้สมัผสักบัอากาศ และได้รับ
แสงอาทิตย์สอ่งทัว่ถงึ 



ระบบนิเวศแหล่งน า้จืด 

   บริเวณน า้ชัน้ลา่ง เป็นบริเวณท่ีแสงอาทิตย์สอ่งลงไปไม่
ถึง 



ระบบนิเวศแหล่งน า้จืด 

   แหลง่น า้ไหล แบง่ออกเป็น 
•น า้ไหลเชียว 
•บริเวณท่ีเป็นแอง่น า้ 
• สิง่มีชีวิตต้องมีการปรับตวั ให้มีรูปร่างเพรียวเพ่ือลด
ความต้านทานของกระแสน า้ 
 



ระบบนิเวศแหล่งน า้กร่อย 

   • เป็นบริเวณท่ีมีน า้จืดมาบรรจบกบัน า้เคม็ 
• เป็นบริเวณท่ีมีความอดุมสมบรูณ์ของธาตอูาหารสงู 
•สตัว์น า้ เชน่ กุ้ง หอย ป ูปลา 



ระบบนิเวศแหล่งน า้เคม็ 

    แหล่งน า้เค็ม แบง่เป็น 2 บริเวณ คือ 
• บริเวณชายฝ่ังทะเล 
• บริเวณทะเลเปิด 



ระบบนิเวศแหล่งน า้เคม็ 

     บริเวณชายฝ่ังทะเล เป็นบริเวณท่ีอยูต่ิดพืน้ดินท่ีมี
ความลาดชนัน้อยและคอ่นข้างอดุมสมบรูณ์  
• บริเวณทะเลเปิด เป็นบริเวณท่ีอยูห่า่งจากชายฝ่ัง 
พืน้ท่ีมีความลาดชนัเพิ่มขึน้ตามความลกึของน า้ 
แบง่เป็น 3  เขต คือ เขตท่ีแสงสอ่งถงึ  เขตท่ีมีแสงน้อย 
เขตท่ีไมมี่แสง 



ระบบนิเวศหาดทราย 

   • เป็นบริเวณชายฝ่ังตัง้แตร่ะดบัน า้ลงต ่าสดุจนถึง
ระดบัน า้ขึน้ท่ีละอองน า้เคม็สาดซดัไปถึง 
• กระแสน า้ขึน้น า้ลงเป็นปัจจยัท่ีท าให้ความชืน้และ
อณุหภมูิของหาดทรายแตกตา่งกนั 
• สิง่มีชีวิตท่ีพบ ปลูม หอยเสียบ เหรียญทะเล จัก๊จัน่
ทะเล 



ระบบนิเวศหาดหนิ 

   • เป็นบริเวณท่ีประกอบด้วยโขดหินไมร่าบเรียบ 
• มีซอกและแอง่น า้ท่ีเป็นท่ีก าบงัคลื่นลมและหลบศตัรู 
• แสง ความชืน้ อณุหภมูิมีการเปลี่ยนแปลงเม่ือเกิดน า้
ขึน้น า้ลง 
• สิง่มีชีวิตมีความทนทานตอ่การเปลี่ยนแปลงของ
อณุหภมูิและความชืน้ 



ระบบนิเวศหาดหนิ 

   • สิง่มีชีวิตมีสารคิวทินเคลือบช่วยในการรักษา
ความชืน้ และป้องกนัการระเหยของน า้ 
• สิง่มีชีวิตท่ีพบ เช่น ป ูปลิงทะเล เพรียงหิน หอย
นางรม ลิน่ทะเล 



ป่าดบิชืน้ 

   • เป็นป่าท่ีพบในพืน้ท่ีท่ีมีฝนตกชกุ 
• มีอณุหภมูิไมเ่ปลี่ยนแปลงมาก 
• มีความชืน้สงู 
• พืชเป็นไม้ต้น ใบกว้าง  
• พืช ไม้ยาง ไม้ตะเคียน ปาล์ม หวาย ตีนเป็ด 



ระบบนิเวศป่าไม้ 

   ป่าไม้ในประเทศไทย แบง่เป็น 
• ป่าไมผ่ลดัใบ ได้แก่ ป่าดิบชืน้ ป่าดิบแล้ง ป่าดิบเขา 
ป่านสนเขา ป่าชายเลน 
• ป่าผลดัใบ ได้แก่ป่าเบญจพรรณ ป่าเตง็รัง ป่าแดง 



ป่าดบิชืน้ 

   • เป็นป่าท่ีพบในพืน้ท่ีท่ีมีฝนตกชกุ 
• มีอณุหภมูิไมเ่ปลี่ยนแปลงมาก 
• มีความชืน้สงู 
• พืชเป็นไม้ต้น ใบกว้าง  
• พืช ไม้ยาง ไม้ตะเคียน ปาล์ม หวาย ตีนเป็ด 



ป่าดบิเขา 

   • เป็นป่าท่ีพบในพืน้ท่ีสงูเหนือระดบัน า้ทะเล 1000 
เมตรขึน้ไป  
• จดัเป็นป่าต้นน า้ล าธาร 
• ไม้ท่ีพบ อบเชย จ าปีจ าปาป่า สนเขา 



ป่าสน 

   • เป็นป่าท่ีพบตามภเูขาสงูในภาคเหนือ ภาคกลาง 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
• ไม้ต้นท่ีขึน้มีใบเรียวเลก็เหมือนเข็ม 
• ไม้ท่ีพบ สนสองใบ สนสามใบ 



ป่าชายเลน 

   • เป็นป่ารอยตอ่ระหวา่งรอยตอ่ระบบบิเวศบนบกและ
ระบบนิเวศในน า้ 
• น า้เป็นน า้กร่อย 
• เป็นแหลง่อาหาร แหลง่หลบภยั แหลง่วางไข่ และเป็น
แหลง่อนบุาลตวัออ่นของสตัว์ทะเล 
• พรรณไม้ป่าชายเลน โกงกาง  แสม ล าพ ูตะบนู 



ป่าพรุ 

   • เป็นป่าท่ีมีน า้ขงัตลอดทัง้ปี 
• สภาพดินเป็นดินอินทรีย์ หรือ ดินพรุ 
• น า้มีความเป็นกรดสงู 
• ลกัษณะป่าแน่นทบึ 
• พรรณไม้ หวาย หมากแดง หลมุพี 
 



ป่าเบญจพรรณ 

   • เป็นป่าโปร่ง 
• พบทกุภาคในประเทศไทย ยกเว้นภาคใต้ 
• พืน้ดินมกัเป็นดินร่วนปนทราย 
• พรรณไม้หลกั 5 ชนิด ได้แก่ สกั มะคา่ แดง ประดู ่
ชิงชนั 



ป่าเตง็รัง 

   • เป็นป่าโปร่งมีต้นไม้ขนาดใหญ่ 
• พบในเขตแห้งแล้งของทกุภาค ยกเว้นภาคใต้ และ
ภาคตะวนัออก 
• พรรณไม้ เตง็ รัง ประดูแ่ดง พะยอม 



อ้างองิ 
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