
ดลุยภาพของระบบนิเวศ



ดุลยภาพของระบบนิเวศ
1. ความหลากหลายของ Biome

2. การเปลี่ยนแปลงแทนท่ีของระบบ
นิเวศ

3. ระบบนิเวศและองคป์ระกอบใน
ระบบนิเวศ



ชีวาลัย (Biosphere) ซึง่เป็นบรเิวณท่ีหอ่หุม้โลกอยู่ เป็นระบบนิเวศ
ขนาดใหญ่ ที่มีความสมัพนัธข์องสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตมากมาย

http://www.emotasia.com/cute-japanese-kittens-emoticons-grey/cute-animated-japanese-kitten-grey-3/
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Biome

1. ไบโอมบนบก
2. ระบบนิเวศแหล่งน า้ 
(Aquatic Ecosystems)

Biome = ระบบนิเวศขนาดใหญ่ที่
มีองคป์ระกอบทางกายภาพ
และทางชีวภาพท่ีเป็น
ลกัษณะเฉพาะของตนเอง



ระบบนิเวศ (Ecosystem) หมายถงึ ระบบการ
พึง่พาของสิ่งมีชีวิตที่อยู่รอบขา้งกนั มีองคป์ระกอบ
ที่มีทัง้สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต

Ecology = organisms + organisms
= organisms + environment

http://3.bp.blogspot.com/-pNv9ZKTFNn8/TtONBuHnvRI/AAAAAAAAAIQ/c6La11EQVO0/s1600/21.jpg




ทุนดรา ( tundra )



ทุนดรา ( tundra ) เป็นบริเวณหนาวเยน็ทีม่ี
หมิะปกคลุมเกอืบตลอดปี แม้ในช่วงฤดรู้อน
ส้ันๆ ใตพ้ืน้ดนิกย็งัเป็นน า้แขง็ ท าใหเ้ป็น
บริเวณทีไ่ม่พบไม้ตน้ใดๆ มแีตพ่ชืล้มลุก และ
ไม้พุม่ เขตทุนดรา ไดแ้ก่ พืน้ทีขั่ว้โลกเหนือ 
ราชอณาจักรนอรเ์วย ์และขัว้โลกเหนือ 
สหพันธรัฐรัสเซีย

สัตวท์ีพ่บในเขตทุนดรามไีม่มาก
ชนิดนัก เช่น นก ซึง่จะอพยพหนีหนาวไปเมือ่
ฤดรู้อนสิน้สุดลง

นกฮกูหิมะ Snowy Owl

สนุขัจิง้จอกเขตอารก์ติก ( arctic fox)



ป่าสน (coniferous forest) หรือไทก้า ( taiga ) หรือ ป่าบอเรียล 
(boreal forest) เป็นบริเวณทีห่นาวเยน็และแหง้ แตม่ฝีนตกมากกว่าเขต
ทุนดรา คือประมาณ 300-500 มม. ตอ่ปี และมฤีดรู้อนยาวนานกว่าเขต
ทุนดราเล็กน้อย มีสนเป็นพรรณไม้หลัก พบบริเวณใต้ทุนดราลงมาทาง
ตอนเหนือของทวีปอเมริกา ยุโรป และเอเชีย เช่น แคนาดา จนี ฟินแลนด์



กวางมสู (Moose )
นกฮกูเทาใหญ่ ( great grey owl)



ป่าผลัดใบเขตอบอุ่น (temperate deciduous forest) ป่าผลัดใบ
ไดรั้บน า้ฝนประมาณ 600-2,500 มม. ตอ่ปี พบทัง้ในเขตอบอุ่น และเขต
ร้อนของโลก เช่น ในทวีปอเมริกาเหนือ ยุโรป ประเทศจนี และใน
ประเทศไทย พรรณไม้หลักเป็นไม้ตน้ใบกว้างซึง่ทิง้ใบในช่วงฤดแูล้ง 
หรือช่วงฤดหูนาว และผลิใบอกีคร้ังเมือ่มฝีนตก



สนุขัป่าสีเทา ( grey wolf ) กวางเอลก ์( elk )



ทุง่หญ้า (grassland)



ทุง่หญ้า (grassland) ทุง่หญ้าไดรั้บน า้ฝนประมาณ 250-600 มม. ต่อปี 
ทุง่หญ้ามักมฝีนตกในช่วงฤดรู้อน และแหง้แล้งในฤดหูนาว 

ทุง่หญ้าในเขตอบอุ่นทีพ่บในทวปีอเมริกาเหนือ เรียกว่า แพรร่ี 
(prairie) ในเขตยูเรเชยี ตอนกลางของทวปีอเมริกาเหนือ เรียก สเตป็ป์
(steppe) และในทวีปอเมริกาใต้ อารเ์จนตนิา เรียก แพมพา (pampas) 

ส่วนทุง่หญ้าในเขตร้อนเช่นทีพ่บในทวปีอัฟริกา ตอนเหนือของ
ทวีปอเมริกาใต้ และออสเตรเลีย ประเทศอินเดยี และในประเทศไทย 
เรียกว่า สะวันนา (savanna) ซึง่มพีชืพรรณ ทีม่ลัีกษณะแตกตา่งจากทุง่
หญ้าในเขตอบอุ่นเลก็น้อย คือ นอกจากทุง่หญ้าแล้ว ยังมีไม้พุม่ทีม่ี
หนาม มีไม้ต้นทนแล้ง และทนไฟป่า



ทุง่หญ้า สเตป็ป์ (steppe) ใน สหพันธรัฐรัสเซีย

ทุ่งหญ้า สะวันนา (savanna) ใน อินเดยี

ทุง่หญ้า แพรร่ี prairie ใน อเมริกาเหนือ



ต้นเบาบับ (baobab)



ป่าดงดบิ (evergreen forest) หรือป่าฝนเขตร้อน (tropical rainforest) เป็น
ป่าเขยีวชอุ่มร่มร่ืนทีพ่บบริเวณใกล้เส้นศูนยสู์ตรของโลก อากาศบริเวณนีม้ี
การเปล่ียนไม่มากนัก ทีส่ าคัญคอืมฝีนตกชุกถงึปีละ 2,000-5,000 มม. (2-5
เมตร ) ตอ่ปี ท าใหม้คีวามชุ่มชืน้ มอีนิทรียสารอุดมสมบรูณม์าก และมี
ส่ิงมชีีวติอาศัยอยู่เป็นจ านวนมากมายมหาศาล



ป่าดงดบิเขายอดดอยภกูระดงึ ภหูลวง

ป่าพรุ จ.สุราษฎรธ์านี



ทะเลทราย ( desert ) คอืบริเวณทีม่ปีริมาณน า้ฝน 250 มม. ต่อปี และบาง
ช่วงอาจไม่มีฝนตกยาวนานถงึ 8-10 ปี 
• ทะเลทรายทีม่อีากาศร้อน เช่น ทะเลทรายซาฮาราในอัฟริกา ทะเลทรายโซ

โนรันในเมก็ซโิก มฤีดหูนาวส้ันๆ ทีไ่ม่หนาวมากนัก 
• ทะเลทรายทีม่อุีณหภมูติ ่ากว่าจุดเยอืกแขง็ยาวนานในฤดหูนาว เช่น 

ทะเลทรายโกบใีนมองโกเลีย พชืทีพ่บในทะเลทรายเป็นพวกไม้พุม่ทนแล้ง 
พชือวบน า้ และพชืปีเดยีว





ระบบนิเวศทางน า้ (Aquatic Ecosystems) เป็นระบบนิเวศในแหลง่น า้ตา่ง ๆ 
ของโลก แบง่ออกไดด้งันี ้
* ระบบนิเวศน า้จดื (Fresh water Ecosystem) เป็นระบบท่ีน า้เป็นน า้
จืด แบง่ย่อยเป็น

 ระบบนิเวศน า้น่ิง เช่น หนอง บงึ ทะเลสาบน า้จืด เป็นตน้
ระบบนิเวศน า้ไหล เช่น ล าธาร หว้ย แม่น า้ เป็นตน้

https://sites.google.com/site/thanadon1007/prapheth-khxng-rabb-niwes/2.jpg?attredirects=0


ระบบนิเวศน า้กร่อย (Estuarine 
Ecosystem) เป็นระบบนิเวศท่ีเกิดขึน้
ตรงรอยตอ่ระหว่างน า้จืดกบั
น า้เค็ม มกัเป็นบรเิวณท่ีเป็นปากแม่น า้
ตา่งๆ จะมีตะกอนมากจงึมีป่าไมก้ลุม่
ป่าชายเลนขึน้จงึเรยีกวา่ระบบนิเวศ
ป่าชายเลน

ระบบนิเวศน า้เคม็ (Marine 
Ecosystem) เป็นระบบนิเวศท่ีมีน า้เป็น
น า้เค็ม นิยมแบง่ออกเป็นระบบนิเวศ
ย่อยตามความลกึของน า้อีกดว้ย คือ
 ระบบนิเวศชายฝ่ัง
 ระบบนิเวศน า้ตืน้
 ระบบนิเวศทะเลลกึ

http://www.biogang.net/upload_img/blog/blog-46546-8188bbd8560ed7ce7be206350c3b099d.jpg


โครงสร้างของระบบนิเวศ



ประชากร ( Population )

• ประชากร คือกลุม่ของสิ่งมีชีวิตเดียวกนับนพืน้ท่ีหนึ่งๆ ในระยะเวลา
หนึ่ง



กล ุม่สิ่งมีชีวิต ( Community ) 

• กลุ่มสิ่งมชีีวติ คอืประชากรของสิ่งมชีวีติหลายๆชนิดมาอาศัยอยู่
ร่วมกันในช่วงเวลาและสถานทีเ่ดยีวกัน ประชากรทีม่จี านวนสมาชิก
มากและมคีวามส าคัญมาในนิเวศน้ันถูกจดัเป็นสิ่งมชีีวติเด่น 
(Dominant species) ประชากรทีม่จี านวนน้อยหรือมบีทบาท
ความส าคัญน้อยกว่าจะถูกเรียกว่าสิ่งมชีีวติรอง (Associated species)



ระบบนิเวศ

องคป์ระกอบทีไ่ม่มชีีวิต องคป์ระกอบทีม่ชีีวติ

สารอินทรีย์

สารอนินทรีย์

สภาพแวดล้อม ผู้ผลิต

ผู้บริโภค

ผู้ย่อยสลาย

http://flash-mini.com/hi5code/emotion_dookdik.php?id=yenta4-emoticon-0028


องคป์ระกอบทีไ่ม่มชีีวติ (Abiotic component) ไดแ้ก่
• สารอินทรยี ์(Organic) ไดแ้ก่ ซากพืช ซากสตัว ์ฮิวมสั คารโ์บไฮเดรด ไขมนั โปรตีน
• สารอนินทรยี ์(Inorganic) ไดแ้ก่ เกลือแร ่น า้ คารบ์อน ไนโตรเจน โปตสัเซียม
• สภาพแวดลอ้มทางกายภาพ (Physical) ไดแ้ก่ อณุหภมูิ แสง ฝน ความชืน้ ความ
เป็นกรดเป็นดา่ง แสง ความเค็ม

http://www.bloggang.com/data/s/sdayoo/picture/1308124764.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-NsIsgE5OFaE/UbpwBEyUnmI/AAAAAAAANMw/37uevpuzWcU/s1600/Yellow_sunrise.JPG
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ผู้ผลิต (Producer or Autotroph) 
หมายถงึ พวกที่สามารถสรา้งอาหาร
ไดเ้องโดยอาศยัคลอโรฟิลลเ์ป็น
รงควตัถท่ีุใชจ้บัพลงังานมาจากดวง
อาทิตย ์เพ่ือท าการเปลี่ยนแปลง
สารอาหารที่รบัเขา้มาในรูปของสาร
อนินทรยีใ์หก้ลายเป็นสารอินทรยี ์

2. องคป์ระกอบทีม่ชีีวติ (Biotic component) แบง่ไดเ้ป็น 3 สว่น คือ ผูผ้ลิต 
ผูบ้รโิภค และผูย้่อยสลายอินทรยีสาร 



Primary consumers

> herbivores

Consumer Secondary consumers

> carnivores

Tertiary consumers

> omnivores

Scavenger

ผู้บริโภค (Consumer) หมายถงึ พวกท่ีไม่สามารถน าเอาอนินทรยีส์ารมาสรา้งเป็น
อินทรยีส์ารได ้ตอ้งพึง่พาอาศยัสิ่งอื่นในการสงัเคราะหอ์าหาร



http://flash-mini.com/hi5code/emotion_dookdik.php?id=yenta4-emoticon-0028


ผู้ย่อยสลาย (Decomposer) หมายถงึ จลุินทรยีท์ัง้หลายท่ีจะช่วยในการย่อยสลาย
ซากพืชซากสตัวต์า่ง ๆ ใหเ้น่าเป่ือยกลายเป็นสารอาหารของสิ่งมีชีวิตจ าพวกพืช

เพ่ือใหใ้นกระบวนการสงัเคราะหแ์สงตอ่ไป เช่น แบคทีเรยี เห็ด รา



การเปล่ียนแปลงแทนทีท่างนิเวศวทิยา เป็นการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึน้ในระบบ
นิเวศ เช่น สิ่งมีชีวิตใหม่เกิดขึน้ เกิดชมุชนใหม่ มีการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอ้ม
ทางกายภาพ ซึง่จะท าใหเ้กิดการเปลี่ยนชนิดของสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ในชมุชนแหง่นัน้ไป
ดว้ย โดยการเปลี่ยนแปลงดงักลา่วตอ้งใชเ้วลาในการก่อใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลง
พอสมควรการเปลี่ยนแปลงเหลา่นี ้มีสาเหตสุ  าคญั 4 ประการ คือ

1. ปัจจัยการเปล่ียนแปลงทาง
ธรณีวิทยา อาจท าใหเ้กิดธาร น า้แข็ง ภเูขา
ไฟระเบิด แผ่นดินไหว คลื่นสนึามิ เป็น
สาเหตใุหส้มดลุธรรมชาติในกลุม่สิ่งมีชีวิต
เสียไป 

การเปลีย่นแปลงแทนที่ทางนิเวศวทิยา 
(Ecological succession)

http://2.bp.blogspot.com/-PIRQpg39v9U/Uh7IOTityMI/AAAAAAAAABI/-Q5i8rYgm34/s1600/p22.jpg


2. ปัจจัยจากการเปล่ียนแปลงของภมูอิากาศอยา่งรุนแรง ท าใหเ้กิดภยั
พิบตัิตา่งๆ เช่น ไฟป่า น า้ทว่ม พายทุอรน์าโด พายเุฮอรเิคน ท าให้
สภาพแวดลอ้มแปรเปลี่ยนไป สิ่งมีชีวิตถกูท าลายไปแลว้เกิดการเปลี่ยนแปลง
แทนท่ีขึน้ใหม่



3. ปัจจัยจากการกระท าของมนุษย ์เช่น การตดัไมท้  าลายป่า การท าไรเ่ลื่อนลอย 
ภาวะมลพิษท่ีเกิดจากโรงงานอตุสาหกรรม มีผลท าใหเ้กิดสภาพแวดลอ้มเปลี่ยนไป 
สมดลุธรรมชาติถกูท าลาย เกิดโรคระบาด แมลงศตัรูพืชระบาด ท าใหส้ิ่งมีชีวิตลม้
ตาย จงึเกิดการเปลี่ยนแปลงแทนท่ีของกลุม่สิ่งมีชีวิตขึน้
4. ปฏกิริิยาของส่ิงมชีีวติทีม่ตีอ่แหล่งทีอ่ยูอ่าศัย เช่น อณุหภมูิ ความเขม้ขน้ 
ของแสง ความชืน้ ความเป็นกรด ดา่งของพืน้ดินหรอืแหลง่น า้และอ่ืนๆ เปลี่ยนไปที
ละนอ้ย จนในท่ีสดุไม่เหมาะสมตอ่สิ่งมีชีวิตกลุม่เดิม เกิดการเปลี่ยนแปลงแทนท่ีโดย
กลุม่สิ่งมีชีวิตใหม่ที่เหมาะสมกว่า 



☻Primary succession: การเกิดแทนที่ขัน้บกุเบิก
เป็นการเปลี่ยนแปลงแทนท่ีในแหลง่ท่ีไม่เคยปรากฏสิ่งมีชีวิตใดๆ มาก่อน เช่น

บรเิวณภเูขาไฟระเบิดใหม่ การเกิดแหลง่น า้ใหม่ ฯลฯ

ไลเคน → มอส → พชืล้มลุก-หญ้า-วัชพชื →
เฟิน-ไม้พุ่ม → ไม้ยนืต้น



การเกดิแทนทีบ่นพืน้ดนิ การเกดิแทนทีใ่นแหล่งน า้



☻Secondary succession: การเกิดแทนที่ขัน้ทดแทนเป็นการ
เปลี่ยนแปลงแทนท่ีในแหลง่ท่ีเคยมีสิ่งมีชีวิตด ารงอยู่ก่อนแลว้ แตถ่กูท าลายไป จงึ
มีการเปลี่ยนแปลงแทนท่ีขึน้ใหม่เพื่อกลบัเขา้สูส่ภาพสมดลุ เช่น บรเิวณท่ีเคยเป็น
ป่าถกูบกุเบิกเป็นไรน่า แลว้ละทิง้กลายเป็นทุง่หญา้ในภายหลงั ต่อมามีตน้ไม้
ลม้ลกุ ตน้ไมพุ้ม่ ตน้ไมใ้หญ่เขา้แทนท่ี ตามล าดบัจนกลายเป็นป่าไมอ้ีกครัง้



การเกดิแทนทีขั่้นทดแทน



สังคมส่ิงมชีีวติขัน้สุด (Climax community) หรอืชั้นชุมชนสมบรูณ ์
(climax stage) เป็นชมุชนของกลุม่มีชีวิต ที่เติบโตสมบรูณแ์บบ มีลกัษณะคงท่ี มี
ความสมดลุในระบบ คือ ตน้ไมไ้ดว้ิวฒันาการไปเป็นไมใ้หญ่ และมีสภาพเป็นป่าที่
อดุมสมบรูณ์


