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ความหมาย ของระบบนิเวศ

• ระบบนิเวศ หมายถึง ระบบ
ความสัมพนัธ์ระหวา่งส่ิงมีชีวติกบั
ส่ิงแวดลอ้มในหน่วยพื้นท่ีหน่ึง



องค์ประกอบของระบบนิเวศ

1. ส่วนประกอบทีไ่ม่มีชีวติ (Abiotic component) แบ่งไดเ้ป็น 3 ประเภท  
1.1 อนินทรียสาร เช่น คาร์บอนไนโตรเจน คาร์บอนไดออกไซด ์น ้า
และออกซิเจน เป็นตน้ 
1.2 อนิทรียสาร เช่น โปรตีน คาร์โบไฮเดรต และฮิวมสั เป็นตน้ 
1.3 สภาพแวดล้อมทางกายภาพ เช่น แสง อุณหภูมิ ความเป็นกรดเป็น
ด่าง ความ เค็มและความช้ืน เป็นตน้ 



องค์ประกอบของระบบนิเวศ

2. ส่วนประกอบทีม่ีชีวติ (Biotic component) ไดแ้ก่ พืช สัตว ์และมนุษย ์
ซ่ึงแบ่งตามล าดบัขั้นในการบริโภค (trophic level) ไดเ้ป็น 3 ระดบั คือ 
2.1 ผูผ้ลิต (producer) 
2.2 ผูบ้ริโภค (consumer) 
2.3 ผูย้อ่ยสลาย (decomposer)



ผูผ้ลิต (producer)

• คือ พวกท่ีสามารถน าเอาพลงังานจากแสงอาทิตยม์าสังเคราะห์ อาหาร
ข้ึนไดเ้อง (autotroph) จากแร่ธาตุและสารท่ีมีอยูต่ามธรรมชาติ 

• ไดแ้ก่ พืชสีเขียว แพลงคต์อนพืช และแบคทีเรียบางชนิด 
• พวกผูผ้ลิตน้ีมีความส าคญัมาก เพราะเป็นส่วนเร่ิมตน้และเช่ือมต่อ

ระหวา่งส่วนประกอบท่ีไม่มีชีวติกบัส่วนท่ีมีชีวิตอ่ืน ๆ ในระบบนิเวศ



ผู้บริโภค (consumer)

• คือส่ิงมีชีวติท่ีไม่สามารถสร้างอาหารเองไดด้ว้ยตนเอง (heterotroph) 
ด ารงชีวติอยูด่ว้ยการกินส่ิงมีชีวติอ่ืน ไดแ้ก่สัตวต่์างๆ ซ่ึงแบ่งเป็น
ขั้นๆ  ดงัน้ีผูบ้ริโภค
 สัตวกิ์นพืช (herbivores) เช่น กระต่าย ววั มา้ ตัก๊แตน เป็นตน้

สัตวกิ์นสัตว ์(carnivores) เช่น เสือ สิงโต หมาป่า งู เป็นตน้
สัตวกิ์นทั้งสัตวแ์ละพืช (omnivores) เช่น ไก่ คน นก เต่า เป็นตน้
สัตวกิ์นซาก (detritivore) เช่น แร้ง แมลงวนั ไส้เดือนดิน เป็นตน้



ผู้ย่อยสลาย (decomposer)

• ไดแ้ก่ รา แบคทีเรีย/จุลินทรีย ์อาศยัอาหารจากส่ิงมีชีวิต
อ่ืนท่ีตายไปแลว้ โดยการยอ่ยสลายสารประกอบเชิงซอ้นเหล่านั้น 
(อินทรียสาร) เสียก่อนแลว้ จึงดูดซึมส่วนท่ียอ่ยสลายไดไ้ปใชเ้ป็น
สารอาหารบางส่วนส่วนท่ีเหลือจะปลดปล่อยออกไปสู่ดินเป็นประโยชน์
แก่ผูผ้ลิตต่อไป



ความสัมพนัธ์ในระบบนิเวศ
1. ภาวะพึง่พา ( Mutualism ) 

สัญลกัษณ์  : เม่ืออยูด่ว้ยกนั +,+  เม่ือแยกจากกนั  -,-
หมายถึง การอยูร่่วมกนัของส่ิงมีชีวิต 2ชนิดโดยต่างก็ไดรั้บประโยชน์ซ่ึง
กนัและกนั หากแยกกนัอยูจ่ะไม่สามารถด ารงชีวิตต่อไปได ้เช่น
ไลเคนส์ ( Lichens), โพรโทซวัในล าไส้ปลวก ,แบคทีเรียในล าไส้ใหญ่
ของมนุษย,์ สาหร่ายซูแซนเทลลีกบัปะการัง



ภาวะได้ประโยชน์ร่วมกนั ( Protocooperation)
• สัญลกัษณ์  : เม่ืออยูด่ว้ยกนั +,+  เม่ือแยกจากกนั  0,0
• หมายถึง การอยูร่่วมกนัของส่ิงมีชีวิต 2 ชนิด โดยก็ไดรั้บประโยชน์ซ่ึง

กนัและกนั แมแ้ยกกนัอยูก่็สามารถด ารงชีวิตไดต้ามปกติ เช่น
แมลงกบัดอกไม,้ นกเอ้ียงกบัควาย เป็นตน้



ภาวะองิอาศัยหรือภาวะเกือ้กูล (Commensalism)

• สัญลกัษณ์  : เม่ืออยูด่ว้ยกนั +,0  เม่ือแยกจากกนั  -,0
หมายถึง การอยูร่่วมกนัของส่ิงมีชีวิต 2 ชนิด โดยฝ่ายหน่ึงไดป้ระโยชน์ 
อีกฝ่ายหน่ึงไม่ไดแ้ละไม่เสียประโยชน์ เช่น ฉลามกบัเหาฉลาม
พืชอิงอาศยั ( epiphyte) บนตน้ไมใ้หญ่ 



ภาวะปรสิต (Parasitism)

• สัญลกัษณ์  : เม่ืออยูด่ว้ยกนั +,- เม่ือแยกจากกนั  -,0
• หมายถึง การอยูร่่วมกนัของส่ิงมีชีวิต 2 ชนิด โดยฝ่ายหน่ึงไดป้ระโยชน์ 

เรียกวา่ ปรสิต ( parasite) อีกฝ่ายหน่ึงเสียประโยชน์เรียกวา่ผูถู้กอาศยั( 
host) เช่น เห็บ เหา ไร หมดั บนร่างกายสัตว ์
พยาธิ ในร่างกายสัตว ์



ภาวะล่าเหยือ่ (Predation)

• สัญลกัษณ์  : เม่ืออยูด่ว้ยกนั +,- เม่ือแยกจากกนั  -,+
• หมายถึง การอยูร่่วมกนัของสิ่งมีชีวิตโดยฝ่ายหนึง่จบัอีกฝ่ายหนึง่เป็น
อาหาร เรียกวา่ ผู้ล่า (predator) สว่นฝ่ายท่ีถกูจบัเป็นอาหารหรือ
ถกูลา่ เรียกวา่ เหย่ือ ( prey) เชน่ กบกบัแมลง  เหย่ียวกบัหน ูเป็นต้น



ภาวะแข่งขัน (Competition)
• สัญลกัษณ์  : เม่ืออยูด่ว้ยกนั -,- เม่ือแยกจากกนั  0,0
• หมายถึง การอยูร่่วมกนัของส่ิงมีชีวิตท่ีมีการแยง่ปัจจยัในการด ารงชีพ

เหมือนกนัจึงท าใหเ้สียประโยชน์ทั้งสองฝ่าย เช่น เสือ, สิงโต, สุนขัป่า
แยง่ชิงกนัครอบครองท่ีอยูอ่าศยัหรืออาหารพืชหลายชนิดท่ีเจริญอยูใ่น
บริเวณเดียวกนั เป็นตน้



การถ่ายทอดพลงังานในระบบนิเวศ
1. ห่วงโซ่อาหาร (food chain) คือ การกินต่อกนัเป็นทอดๆ มีลกัษณะเป็น

เส้นตรง ส่ิงมีชีวิตหน่ึงมีการกินอาหารเพียงชนิดเดียว ซ่ึงเขียนเป็นลูกศร
ต่อกนั แบ่งออกเป็น 3 แบบ
                1.1 ห่วงโซ่อาหารแบบจับกนิ (Predator chain)
                1.2 ห่วงโซ่อาหารแบบย่อยสลาย หรือแบบเศษอนิทรีย์ 
(Saprophytic chain or detritus chain)
                1.3 ห่วงโซ่อาหารแบบพาราสิต (Parasitic chain)



สายใยอาหาร (Food web)
• สายใยอาหาร หมายถึง การถ่ายทอดพลงังานเคมีในรูปอาหารระหวา่ง

ส่ิงมีชีวิตหลายๆ ชนิดมารวมกนั ท าใหเ้กิดการถ่ายทอดพลงังานท่ี
ซบัซอ้น



พรีามิดอาหาร (Food pyramid)

• การถ่ายทอดพลงังานสามารถอธิบายในรูปของแผนภาพรูปแท่งซอ้นๆ 
กนั โดยใหผู้ผ้ลิตเป็นแท่งอยูร่ะดบัต ่าสุด และส่ิงมีชีวิตท่ีล าดบัของ
อาหารสูงข้ึนจะอยูสู่งข้ึนไปตามล าดบัขั้น ท าใหไ้ดพ้ีรามิด แบ่งออกเป็น 
3 แบบ ไดแ้ก่

พีรามิดแสดงจ านวน (Pyramid of number)
พีรามิดน ้าหนกัหรือมวลของส่ิงมีชีวิต (Pyramid of biomass)
พีรามิดแสดงพลงังาน(Pyramid of Energy)



พีรามิดแสดงจ านวน (Pyramid of number)

ใช้จ านวนของสิ่งมชีีวิตในระบบนิเวศนัน้ๆ มาสร้างพีระมิด 
มีหน่วยเป็นจ ำนวนต่อตำรำงเมตร วัดได้ด้วยวิธีการนับ



พรีะมิดมวลของส่ิงมีชีวติ (Pyramid of mass)
ใช้มวลชวีภาพหรือเนือ้เยื่อของสิ่งมีชีวิตทัง้หมดในรูปของ

น า้หนักแห้งมาสร้างพีระมิด มหีน่วยเป็นกรัมต่อตำรำงเมตร 



พรีะมิดพลงังานของส่ิงมีชีวติ (Pyramid of energy)

เป็นพีระมิดที่ใช้ปริมาณพลังงานของแต่ละล าดับขัน้อาหาร
มาสร้างพีระมิด มีหน่วยเป็นกโิลแคลอรีต่อตำรำงเมตรต่อปี 



กฎสิบเปอร์เซ็นต์ (Ten percent law) 

• “ กฎ 10 เปอร์เซ็นต ์” มีใจความ
สรุปวา่ “พลงังานศกัยท่ี์สะสมในรูป
เน้ือเยือ่ของผูบ้ริโภคแต่ละล าดบัขั้นจะ
นอ้ยกวา่ พลงังานศกัยท่ี์สะสมใน
เน้ือเยือ่ผูบ้ริโภคล าดบัขั้นต ่ากวา่ท่ีถดั
กนัลงมาประมาณ 10 เท่า”



พรีามิดอาหาร (Food pyramid)



การเปลีย่นแปลงแทนทีใ่นระบบนิเวศ (Ecological Succession)

• คือ การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึน้ในระบบนิเวศ เช่น มสีิ่งมีชีวิตใหมเ่กิดขึน้ เกิด
ชมุชนใหม ่มีการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางกายภาพ  ซึง่จะท าให้เกิด
การเปลี่ยนชนิดของสิ่งมีชีวิตอ่ืน ๆ ในชมุชนแห่งนัน้ไปด้วย  

• สาเหตสุ าคญัท่ีท าให้เกิดการปรับเปลี่ยนระบบนิเวศมี  4  ประการ  คือ 

1. ปัจจยัการเปล่ียนแปลงทางธรณีวทิยา (Geological Cycle)

2.  ปัจจยัจากการเปล่ียนแปลงของภมูิอากาศอย่างรุนแรง ท าให้เกิดภยัวบิตัิตา่ง ๆ

3.  ปัจจยัจากการกระท าของมนษุย์  (Human  Factor)

4.  ปฏิกิริยาของสิ่งมีชีวติท่ีมีตอ่แหล่งท่ีอยู่อาศยั 



การเปลีย่นแปลงแทนทีใ่นระบบนิเวศ (Ecological Succession)

การเปล่ียนแปลงแทนท่ีในระบบนิเวศอาจจ าแนกเป็น 2 ขั้น ไดด้งัน้ี

1. การเปล่ียนแปลงแทนท่ีขั้นปฐมภูมิ (Primary succession) 

2. การเปล่ียนแปลงแทนท่ีขั้นทุติยภูมิ (Secondary succession) 



การเปลีย่นแปลงแทนทีข่ั้นปฐมภูมิ  (Primary Succession) 

• เป็นการเปล่ียนแปลงแทนท่ีในแหล่งท่ีไม่เคยปรากฏส่ิงมีชีวติใด ๆ มา
ก่อน  เช่น  บริเวณภูเขาไฟระเบิดใหม่  การเกิดแหล่งน ้าใหม่ เราเรียก
ส่ิงมีชีวิตชนิดแรกน้ีวา่ ผู้บุกเบิก (Pioneer succession)



การเปลีย่นแปลงแทนทีข่ั้นทุตยิภูมิ  (Secondary  Succession) 
• เป็นการเปล่ียนแปลงแทนท่ีในแหล่งท่ีเคยมีส่ิงมีชีวติด ารงอยูก่่อนแลว้แต่

ถูกท าลายไป  จึงมีการเปล่ียนแปลงแทนท่ีข้ึนใหม่เพื่อกลบัเขา้สู่สภาพ
สมดุล ส่ิงมีชีวติท่ีเขา้ไปอยูใ่หม่ไม่จ  าเป็นตอ้งมีการปรับตวัมากนกั 
เพราะอาศยัอินทรียสารในระบบนิเวศเดิม



ประโยชน์ของระบบนิเวศ

1. ด้านการพกัผอ่นหย่อนใจ

2. คณุคา่ทางด้านการสร้างแหลง่ท่ีอยู่อาศยั (Habitat)

3. ทางการศกึษาสภาวะแวดล้อม สภาพของระบบนิเวศหรือองค์ประกอบ
แตล่ะสว่นของระบบนิเวศ

4.ทางการวิจยัด้านวิทยาศาสตร์

5.  คณุคา่ทางด้านการอนรัุกษ์ 



วฏัจักรของสาร   (Biogeochemical cycle)

• หมายถึง การเปล่ียนแปลงของสารหน่ึงไปอีกสารหน่ึง โดยการ 
เปล่ียนแปลง ของสารจากสารหน่ึง ไปยงัอีกสารหน่ึง โดยการเปล่ียน
ต าแหน่งจากแหล่งหน่ึงไปยงัอีกแหล่ง หน่ึงหรือจากส่ิงมีชีวติชนิดชนิด
หน่ึงไปยงัอีกชนิดหน่ึง แต่ในท่ีสุดจะหมุนเวยีนกลบัไปยงัสภาพเดิมอีก



วฏัจักรคาร์บอน (Carbon cycle)

• หมายถึง การท่ีแก๊สคาร์บอนไดออกไซดจ์ากอากาศถกูน าเขา้สู่ส่ิงมีชีวิตหรือ
ออกจากส่ิงมีชีวิตคืนสู่บรรยากาศ 

• แก๊สคาร์บอนไดออกไซด ์(CO2) ในบรรยากาศและน ้าถกูน าเขา้สู่ส่ิงมีชีวิต 
ผา่นกระบวนการสงัเคราะห์ดว้ยแสงของพืช (CO2) จะถกูเปล่ียนเป็นอินทรีย-
สารต่อมาอินทรียสารท่ีพืชสะสมไวบ้างส่วนถกูถ่ายทอดไปยงัผูบ้ริโภคใน
ระบบต่างๆ โดยการกิน CO2 ออกจากส่ิงมีชีวิตคืนสู่บรรยากาศและน ้าได้
หลายทาง ไดแ้ก่ การหายใจของพืชและสตัว ์การยอ่ยสลายส่ิงขบัถ่ายของสตัว์
และซากพืชซากสตัว ์การเผาไหมข้องถ่านหิน น ้ามนั และคาร์บอเนต 



วฏัจักรคาร์บอน (Carbon cycle)



วฏัจักรไนโตรเจน (Nitrogen cycle)

• วฏัจกัรน้ีจึงประกอบดว้ยขบวนการตรึงไนโตรเจน  (Nitrogen Fixation) 
ขบวนการสร้างแอมโมเนีย (Ammonification)  ขบวนการสร้างไนเตรด  
(Nitrification) และขบวนการสร้างไนโตรเจน  (Denitrification)  
ขบวนการเหล่าน้ีจะตอ้งอาศยัแบคทีเรีย จุลินทรียอ่ื์นๆ จ านวนมาก พืช
จะดูดซึมสารประกอบไนโตรเจน แลว้น ามาสังเคราะห์เป็นโปรตีน
ไนโตรเจนเป็นธาตุท่ีจ  าเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช



วฏัจักรไนโตรเจน (Nitrogen cycle)



วฏัจักรน า้ (Water cycle) 
วฏัจกัรน า้ของน ้าแบ่งได ้2 แบบ ดงัน้ี 
1.วฏัจกัรส้ัน (Short cycle) เป็นวฏัจกัรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้ม โดยเร่ิมจาก

พ้ืนน ้า และพ้ืนดินระเหย กลายเป็นไอลอยข้ึนไปในบรรยากาศแลว้กลัน่ตวั
กลายตกลงมาเป็นน ้าฝนหมุนเวียนกลบั สู่พ้ืนดินและพ้ืนน ้าต่อไป

2.วฏัจกัรยาว(Long cycle) เป็นวฏัจกัรท่ีเก่ียงขอ้งกบัการด ารงชีวิตของส่ิงมีชีวิต 
วฏัจกัรน้ีเร่ิมจากน ้า ซ่ึงอยูใ่นบริเวณท่ีเป็นพ้ืนดินและพ้ืนน ้า น ้ าท่ีไดจ้ากการ
คายน ้าของพืชจากการหายใจ จากร่างกายของพืชและสตัว ์เม่ือส่ิงมีชีวิตตาย
ลง ในน ้าในร่างกายจะระเหยกลายเป็นไอ ลอยตวัอยูใ่นบรรยากาศแลว้กลัน่
ตวัเป็นหยดน ้าตกลงมาเป็นฝน หมุนเวียนกลบัคืนสู่พ้ืนน ้าพ้ืนดิน และ
ส่ิงมีชีวิตอีกดว้ย หมุนเวียนเป็นวฏัจกัรอยา่งน้ีเร่ือยไป 



วฏัจักรน า้ (Water cycle) 



วฏัจักรฟอสฟอรัส (Phosphorus cycle)

• ฟอสฟอรัส  เป็นธาตุท่ีจ  าเป็นต่อการด ารงชีพของส่ิงมีชีวติ เพราะเป็น
องคป์ระกอบของ DNA,  RNA  และ  ATP ฟอสฟอรัสส่วนใหญ่จะอยู่
ในรูปของแร่ฟอสเฟต  เม่ือถูกกดักร่อนโดยน ้าและกระแสลมปะปนอยู่
ในดิน  แลว้ถูกน ้าชะลา้งใหอ้ยูใ่นรูปท่ีละลายน ้าได ้ ซ่ึงพืชสามารถ
น าไปใชแ้ละถ่ายทอดไปในระบบนิเวศตามห่วงโซ่อาหาร  นอกจากพืช
แลว้ส่ิงมีชีวิตในทะเลน ามาใชถ่้ายทอดไปตามห่วงโซ่อาหาร เม่ือสัตว์
พวกน้ีตายลง เกิดการสะสมในมูลสัตวส่์วนท่ีละลายน ้าไดจ้ะถูกพดัพาไป
หมด คงเหลือไวแ้ต่ธาตุฟอสฟอรัสท่ีสลายตวัยาก  น ามาใชไ้ม่ได ้ 
จากนั้นจะเร่ิมวฏัจกัรใหม่อีก



วฏัจักรฟอสฟอรัส (Phosphorus cycle)



วฏัจักรซัลเฟอร์ (Sulfur Cycle) 

สารประกอบอินทรียใ์นพืชและสัตวจ์ะถูกยอ่ยสลายเป็นไฮโดรเจนซลัไฟต ์ 
โดยปฏิกิริยาของแบคทีเรียและถูกเปล่ียนต่อจนกลายเป็นซลัเฟต  ซ่ึงพืช
จะน ากลบัไปใชไ้ดก้ ามะถนัในซากของพืชและสัตวบ์างส่วนจะถูกสะสม
และถูกตรึงไวใ้นถ่านหิน  และน ้ามนัปิโตรเลียม  เม่ือมีการน ามาใชเ้ป็น
เช้ือเพลิงเกิดการเผาไหมไ้ดแ้ก๊สซลัเฟอร์ไดออกไซด ์(SO2) เม่ือแก๊สน้ีอยู่
ในบรรยากาศจะรวมตวักบัละอองน ้าตกลงมาเป็นเมด็ฝนของกรด
ก ามะถนัหรือกรดซลัฟิวริก (H2SO4)    ซ่ึงจะกดัและท าให ้  ส่ิงก่อสร้าง
ต่าง ๆ สึกกร่อนและเป็นอนัตรายต่อการหายใจของคน





ภาวะโลกร้อน

ภาวะโลกร้อน (Global Warming) หมายถึง การเปล่ียนแปลงภมูิอากาศ
ท่ีเกิดจากการกระท าของมนษุย์ ท่ีท าให้อณุหภมูิเฉล่ียของโลกเพิ่มสงูขึน้



ปรากฏการณ์เรือนกระจก

หมายถึง การท่ีชัน้บรรยากาศ

ของโลกยอมให้รังสีคล่ืนสัน้

จากดวงอาทิตย์มายงัโลก 

แตจ่ะดดูกลืนรังสีของโลก

ไมใ่ห้ออกนอกบรรยากาศ







แก๊สเรือนกระจก
1. แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ เกิดจาก 
การเผาไหม้เชือ้เพลงิ โรงงานอตุสาหกรรม 
และการตดัไม้ท าลายป่า

2. แก๊สมีเทน เกิดจากการยอ่ยสลายซาก
สิง่มีชีวติในพืน้ท่ีทีม่ีน า้ขงั เช่น นาข้าว

3. แก๊สไนตรัสออกไซด์ เกิดจาก
อตุสาหกรรมที่ใช้กรดไนตริก
ในกระบวนการผลติ 
และการใช้ปุ๋ ยไนโตรเจนใน
การเกษตรกรรม



การท าลายชั้นโอโซน

สาร CFCs ท าลายชัน้โอโซน
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