
ดุลยภาพของ
ระบบนิเวศ



นิเวศวิทยา คือวิทยาศาสตร์ที่
ศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิต
กับสิ่งมีชีวิต และความสัมพันธ์ระหว่าง
สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมที่ประกอบกัน
เป็นแหล่งที่อยู่อาศัย ณ บริเวณใด
บริเวณหนึ่งโดยเริ่มต้นศึกษาจาก

ระบบนิเวศ (Ecosystem) 





หมายถึง ระบบนิเวศย่อยๆ หลายระบบ ที่มีองค์ประกอบของปัจจัยทางกายภาพ
และชีวภาพที่คล้ายคลึงกันเป็นบริเวณกว้างขวาง กระจายอยู่ในเขตภูมิศาสตร์
ต่าง ๆกัน

@@@ สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในไบโอมนนั้ ๆ จะต้องปรับตัวให้เข้ากับปัจจัย
ทางกายภาพในแต่ละเขตภูมิศาสตร์นนั้ ๆ ด้วย

ไบโอม ( Biomes ) หรือชีวนิเวศ 





Biome

ไบโอมบนบก 
(Terrestrial biome) 

ไบโอมในน้้า 
(Aquatic biome) 

ไบโอมน้้าจืด 
(Freshwater biome)

ไบโอมน้้าเค็ม 
(marine biome)







1. ไบโอมบนบก * ใช้เกณฑ์ปริมาณน้้าฝนและอุณหภูมิเป็นตัวก้าหนด
- ไบโอมป่าดิบชื้น - ไบโอมป่าผลัดใบในเขตอบอุ่น
- ไบโอมท่งุหญ้าเขตอบอุ่น - ไบโอมสะวันนา
- ไบโอมทุนดรา - ไบโอมทะเลทราย
- ไบโอมป่าสน

2. ไบโอมในน้้า แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ
ไบโอมแหล่งน้้าจืด และไบโอมแหล่งน้้าเค็ม
- แม่น้้า - เขตน้้าขึ้นน้้าลง
- ทะเลและมหาสมุทร - แหล่งน้้ากร่อย (ป่าชายเลน)
- แนวปะการัง - ทะเลสาบ



How many biomes are there?



ไบโอมบนบก

- Tropical Rain forest (ป่าดิบชื้น)
- Temperate Deciduous Forest (ป่าผลัดใบเขตอบอุ่น)
- Coniferous Forest (ป่าสน)
- Temperate Grassland (ทุ่งหญ้าเขตอบอุ่น)
- Tropical Savanna (ทุ่งหญ้าสะวันนา)
- Desert (ทะเลทราย)
- Tundra (ทุนดรา)



1. ไบโอมป่าดิบชื้น (Tropical rain forest)
- พบบริเวณใกล้เขตเส้นศูนย์สูตรของโลกในทวีปอเมริกากลาง อเมริกาใต้
แอฟริกาใต้ หมู่เกาะแปซิฟิก แอฟริกา เอเชียใต้

- ลักษณะภูมิอากาศร้อนและชื้น อุณหภูมิโดยเฉลี่ย 25-29 °C
- มีฝนตกตลอดปี ปริมาณน้้าฝน 200 – 400 ซม./ปี
- พบพืชและสัตว์หลากหลายนับพันสปีชีส์ (High biodiversity)
- อุดมสมบูรณ์มาก มตี้นไม้ขนาดใหญ่ไม่ผลัดใบ
- มีไม้เลื้อย พวกหวาย พืชล้มลุกและเฟิร์น



ตัวอย่างในไทย 
ป่าฮาลา – บาลา 
: นราธิวาส 



ไบโอมป่าดิบชื้น (Tropical rain forest)
ป่าดงดิบแล้ง (dry evergreen forest)
ป่าดงดิบเขา (hill evergreen forest)
ป่าเมฆคลุม (cloud forest)
ป่าเบญจพรรณ (mixed deciduous forest)
forest)
ป่าชายเลน (mangrove forest) เป็นต้น
ชื่อเสียงรู้จักกันดีเมื่อพูดถึงป่าเขตร้อนชื้น
นั้นก็คือป่าฝนเขตร้อนชื้น (tropical rain
rain forest) หรือป่าดิบชื้นนั่นเอง



- พบบริเวณทวีปอเมริกาเหนือ, จีน, ญี่ปุ่น, เกาหลี และประเทศไทย
- มีปริมาณน้้าฝนระหว่าง 75 ถึง 200 ซม.
- มีความชื้นเพียงพอที่จะท้าใหต้้นไม้ขนาดใหญ่โตได้
- อากาศเย็นมอีุณหภูมิต่้าจุดเยือกแข็งในฤดูหนาว ประมาณ 0-35 °C
- ต้นไม้จะผลัดใบก่อนถึงฤดูหนาว และจะผลิใบอีกครั้งเมื่อผ่านฤดูหนาวไปแล้ว
- สามารถแบ่งเป็น 4 ฤดูได้ชัดเจน คือ ฤดูร้อน ฤดูใบไม้ร่วง ฤดูหนาว ฤดูใบไม้ผลิ
- พืชเด่นที่พบ : ไม้พุ่ม, พืชล้มลุก, ไม้ยืนต้น เช่น ยูคาลิปตัส เมเปิล โอ๊ก

2. ไบโอมป่าผลัดใบในเขตอบอุ่น (Temperate deciduous forest)



ตัวอย่างในไทย : ทุ่งแสลงหลวง พิษณุโลก



- ป่าสน (coniferous forest) ประเภทเดียวกับป่าไทกา (Taiga) หรือป่าบอเรียล (Boreal)

- ต้นไมเ้ขียวชอุ่มตลอดปี ใบค่อนข้างแข็งและมีอายยุืนอยู่ได้ 3 ถึง 5 ปี ก่อนที่จะร่วงหล่น 
และมีใบใหม่ขึ้นมาแทน

- พบทางตอนเหนือทวีปอเมริกาเหนือ ทวีปยุโรป และ ทวีปเอเชีย

- ฤดหูนาวยาวนานมีหิมะ อากาศแห้ง และเย็น อุณหภูมิเฉลี่ยต่้ากว่า -10 °C

- พืชเด่น สนไพน์ (Pine) เฟอ (Fir) สพรูซ (Spruce) แฮมลอค (Hemlock)

- เช่นบนภูเรือ (ภูกระดึง มักพบ สนสองใบ สนสามใบเป็ นต้น)

3. ไบโอมป่าสน (Coniferous forest)



พบตามภูเขาสูง แถบภาคเหนือ ภาคกลางและภาคอีสาน
เช่น ภูสอยดาว จ. อุตรดิตถ์



- ปริมาณน้้าฝน 25 – 50 ซม./ปี มักมีฝนตกในช่วงฤดูร้อน และแห้งแล้งในฤดูหนาว

- เหมาะส้าหรับการท้ากสิกรและปศุสัตว์ เพราะดินมีความอุดมสมบูรณ์สูง

- ทวีปอเมริกาเหนือ เรียกว่าทุ่งหญ้าแพรรี่ ( prairie ) ในรัสเซีย เรียกทุ่งหญ้า
สเต็ปป์ (steppe) และในทวีปอเมริกาใต้เรียก แพมพัส (pampas)
- อุณหภูมิเฉลี่ย 0-30 °C

- พืชท่ีพบเป็นพวกไมพุ้่มที่มีหนาม มีไม้ยืนต้นทนแล้ง และทนไฟป่า เช่น ทานตะวัน 
ไอริส ดอกไม้ป่ารานันคูลัส หญ้า

4. ไบโอมทุ่งหญ้าเขตอบอุ่น (Temperate grassland)





- พบได้ในทวีปแอฟริกา อเมริกาใต้ ออสเตรเลีย และทางตะวันออกเฉียงใต้
ของเอเชีย
- อากาศร้อนยาวนาน มักมีไฟป่าเกิดขึ้นเสมอในฤดูร้อน
- พืชที่ขึ้นมักทนต่อไฟป่าและความแห้งแล้งได้ดี ส่วนใหญ่เป็นหญ้าและมี
ต้นไม้ขึ้นเป็นหย่อมๆ 
- อัตราการหมุนเวียนแร่ธาตุสารอาหารในบริเวณนี้ค่อนข้างต่้า
- ตัวอย่างในไทย : ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร จ. ตาก

5. ไบโอมสะวันนา (Savanna)







- พบได้ทั่วโลก มีปริมาณน้้าฝนที่ได้รับต่อปีน้อยกว่า 25 cm
- บางแห่งร้อนมากอุณหภูมิสูงถึง 60 oC ตลอดวัน บางแห่งค่อนข้างหนาวเย็น
พืชในบริเวณนี้นี้มีการป้องกันการสูญเสียน้้าโดยใบลดรูปเป็นหนาม ล้าต้นอวบ 
สะสมน้้า
- ทีรู่้จักกันทั่วไปได้แก่

- ทะเลทรายซาฮารา (Sahara) ในแอฟริกา
- ทะเลทรายโกบี (Gobi) ในจีน
- ทะเลทรายโมฮาวี (Mojave) แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา

6. ไบโอมทะเลทราย (Desert)





- พบเพียงตอนเหนือของทวีปอเมริกาเหนือ ยูเรเซีย และขั้วโลกเหนือ ได้แก่ พื้นที่ของ
รัฐอลาสก้า และไซบเีรีย 

- ฤดูหนาวค่อนข้างยาวนาน มีหิมะ ฤดูร้อนช่วงสั้นๆ ปริมาณฝนน้อย

- ในช่วงฤดูร้อนสั้นๆ น้้าแข็งที่ผิวหน้าดิน จะละลายท่วมขังอยู่บนผิวดิน เพราะซึม
ผ่านลงไปไม่ได้ ท้าให้ปลูกพืชได้ในระยะสั้น

- ชั้นของดินที่อยู่ต่้ากว่าจากผิวดินชั้นบนลงไปจะจับตัวเป็นน้้าแข็ง

- พบพืชและสัตว์อยู่น้อยชนิด เป็นพวกไม้ดอก ไม้พุ่ม และไลเคน ปริมาณน้้าฝนน้อย

7. ไบโอมทุนดรา (Tundra)





คิด วิเคราะห์

ถ้าพิจารณาจากลักษณะของไบโอมบนบกที่ได้กล่าวมาแล้ว ประเทศไทย
พบไบโอมบนบกชนิดใดบา้ง และอยู่ในภาคใดของประเทศไทย 

เฉลย ป่าดิบชื้น, ป่าผลัดใบเขตอบอุ่น, ป่าสน และ สะวันนา





แบ่งเป็นระบบนเิวศแหลง่น้้าจืด แหล่งน้้าเค็ม และแหล่งน้้ากร่อย

น้้าขึ้นน้้าลงเป็นปัจจัยทางกายภาพทีท่้าให้แหล่งน้า้เคม็แตกต่างจากแหล่งน้้าจืด

อาศัยค่าความเค็มเป็นตัวก้าหนด น้้าจืดมีเกลือ < 0.1 % น้้าเค็มประมาณ 3.5%

ไบโอมน้้า (Aquatic Biome)



ไบโอมน้้าจืด (Fresh water Ecosystem)
ระบบนิเวศน้้านิ่ง เช่น หนอง บึง ทะเลสาบน้้าจืด เป็นต้น
ระบบนิเวศน้้าไหล เช่น ล้าธาร ห้วย แม่น้้า เป็นต้น
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เขตน้้านิ่ง ประกอบด้วย 3 ส่วนคือ 
บริเวณชายฝัง่ littoral zone

บริเวณผิวน้้า limnetic zone 

น้้าชั้นล่าง profundal zone



เขตน้้าเชี่ยว เป็นแหล่งที่มีกระแสน้้าไหลแรง จึงไม่มีตะกอนสะสมใต้น้้า
- สิ่งมีชีวิตมักเป็นพวกที่สามารถเกาะติดกับวัตถุใต้น้้า หรือคืบคลานไปมาสะดวก
- สิ่งมีชีวิตที่ว่ายน้้าได้จะต้องเป็นพวกที่ทนทานต่อการต้านกระแสน้้า
- ไม่พบแพลงก์ตอนในบริเวณนี้

เขตน้้าไหลเอื่อย เป็นช่วงทีม่ีความลึก ความเร็วของกระแสน้้าลดลง
- อนุภาคต่างๆ จึงตกตะกอนทับถมกันหนาแน่นในเขตนี้
- ไม่มีสัตว์เกาะตามท้องน้้า เขตนี้เหมาะกับพวกที่ขุดรูอยู่ เช่น หอยสองกาบ ตัว
อ่อนของแมลงปอ แพลงก์ตอน และพวกที่ว่ายน้้าได้



เป็นระบบนิเวศที่มีน้้าเป็นน้้าเค็ม นิยมแบ่งออกเป็นระบบนิเวศย่อยตาม
ความลึกของน้้าอีกด้วย คือ

- ระบบนิเวศชายฝั่ง
- ระบบนิเวศน้้าตื้น
- ระบบนิเวศทะเลลึก

ระบบนิเวศน้้าเค็ม (Marine Ecosystem)



ระบบนิเวศน้้ากร่อย (Estuarine Ecosystem) เป็นระบบนิเวศที่เกิดขึ้นตรง
รอยต่อระหว่างน้้าจืดกับน้้าเค็ม มักเป็นบริเวณที่เป็นปากแม่น้้าต่างๆ จะมี
ตะกอนมากจึงมีป่าไม้กลุ่มป่าชายเลนขึ้นจึงเรียกว่าระบบนิเวศป่าชายเลน
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การเปลี่ยนแปลงแทนที่ของระบบนิเวศ (ecological succession)

หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของกลุ่มสิ่งมีชีวิตเดิม กลายเป็นกลุ่มสิ่งมีชีวิตกลุ่มใหม่มาแทนที่ เมื่อ
สภาพแวดล้อมเกิดการเปลี่ยนแปลง

เช่น ทุ่งนาร้าง หรือไร่ร้างจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นทุ่งหญ้า และเป็นพืชไม้พุ่มในเวลาต่อมา จนในที่สุดอาจถึงขั้นเป็น
ป่าได้ ถ้าปล่อยให้มีการพัฒนาและทดแทนในสังคมตามธรรมชาติโดยที่คนไม่เข้าไปเกี่ยวข้อง



การเปลี่ยนแปลงแทนที่ มี  2 ลักษณะคือ
• การเปลี่ยนแปลงแทนที่แบบปฐมภูมิ ( primary succession )
• การเปลี่ยนแปลงแทนที่แบบทุติยภูมิ ( seccondary succession )



การเปลี่ยนแปลงแทนที่แบบปฐมภมู  ิ(primary succession) เป็นการเปลี่ยนแปลง
แทนที่เริ่มจากบริเวณที่ปราศจากสิ่งมีชีวิตมาก่อนจากนั้นเริ่มมีสิ่งมีชีวิตชนิดแรกเข้าไป
อาศัย เราเรียกสิ่งมีชีวิตชนิดแรกนี้ว่า ผู้บุกเบิก (Pioneer succession)



การเปลี่ยนแปลงแทนที่ขั้นทุติยภูมิ (Secondary succession)
เป็นการเปลี่ยนแปลงแทนที่ท่ีเกิดเม่ือระบบนิเวศเดิมถูกท้าลายไม่ว่าจะเกิดจาก

ปรากฏการณ์ธรรมชาติ หรือเกิดจากน้้ามือมนุษย์ เช่น ไฟป่า ดินถล่ม การตัดไม้
ท้าลายป่า เป็นต้น



การเปลี่ยนแปลงแทนที่ขั้นทุติยภูมิ (Secondary succession)
สิ่งมีชีวิตที่เข้าไปอยู่ใหม่ไม่จ้าเป็นต้องมีการปรับตัวมากนัก เพราะอาศัยอินทรียสาร

ในระบบนิเวศเดิม ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงแทนที่ขั้นทุติยภูมิจะเกิดได้เร็วกว่าการ
เปลี่ยนแปลงแทนที่ขั้นปฐมภูมิ



การเปลี่ยนแปลงขนาดของประชากร

การเปลี่ยนแปลงอัตราการเกิด 
อัตราการตาย อัตราการอพยพ
เข้า และอัตราการอพยพออก เกิด
จากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก








