
ระบบนิเวศและมลพิษสิ่งแวดลอ้ม



เรื่องที่ 1 กระบวนการถ่ายทอดพลงังานในระบบนิเวศ



➢ Tropic Levels ในระบบนิเวศ

 ผูผ้ลิต (Producer) คือ ส่ิงมีชีวติท่ีสามารถสรา้งอาหารเองได้

(Autotroph) เช่น พืช และสาหร่ายต่าง ๆ สามารถน าพลงังานจาก

แสงอาทิตยม์าสงัเคราะหอ์าหารขึ้ นไดเ้องดว้ยแร่ธาตุและสสารท่ีมีอยูต่าม

ธรรมชาติ

ผูบ้ริโภค (Consumer) คือ ส่ิงมีชีวติท่ีไม่สามารถสรา้งอาหารเองได ้

(Heterotroph) เช่น ผูบ้ริโภคพืช (Herbivore) ผูบ้ริโภคสตัว ์(Carnivore) ผูบ้ริโภค

ทั้งพืชทั้งสตัว ์(Omnivore) และผูบ้ริโภคซากพืชซากสตัว ์(Detritivore)

ผูย้อ่ยสลาย (Decomposer) ท าหน้าท่ีเปล่ียนอินทรียสารกลบัไป

เป็นแร่ธาตุหรืออนินทรียสาร เพื่อหหผู้ผ้ลิตสามารถน ากลบัมาหชป้ระโยชน์

ไดอี้กครั้ง เช่น รา แบคทีเรีย และจุลินทรีย ์



➢ โซ่อาหาร (Food Chain) 

 Predator chain หรือ Grazing food chain พลงังานหรือสารอาหารถ่ายทอด จากผูผ้ลิต คือ พืช ผ่านไปยงั

ผูบ้ริโภคล าดบัต่างๆ จนถึงผูบ้ริโภคล าดบัสุดทา้ย

 detritus food chaian พลงังานหรือสารอาหารถ่ายทอดจากการสลายซากพืชซากสตัวข์องผูส้ลาย

สารอินทรียผ่์านต่อไปยงัผูบ้ริโภคล าดบัต่างๆ



 parasitic food chain พลงังานหรือสารอาหารถ่ายทอดจาก Host หหก้บัปรสิต และต่อไปยงั

ปรสิตอนัดบัสูงกวา่ ตวัอยา่งเช่น สุนัข เห็บ แบคทีเรีย

 Mixed food chain เป็นการถ่ายทอดพลงังานระหวา่งส่ิงมีชีวติหลายๆ ประเภท อาจมีทั้งแบบ

ผูล่้า และปรสิต เช่น จากผูผ้ลิตไปยงัผูบ้ริโภคพืช และไปยงัปรสิต

➢ สายใยอาหาร (food web)



➢ พีระมิดทางนิเวศวิทยา (Ecological Pyramid)





กฎ 10 เปอรเ์ซ็นต์

พลงังานศกัยท่ี์สะสมหนรูปเน้ือเยื่อของ

ผูบ้ริโภคแต่ละล าดบัขั้นจะน้อยกวา่

พลงังานศกัยท่ี์สะสมหนเน้ือเยือ่ผูบ้ริโภค

ล าดบัขั้นต า่กวา่ท่ีถดักนัลงมาประมาณ 

10 เท่า



➢ การถ่ายทอดสารพิษในโซ่อาหาร

Biomagnification การเพิ่มขยายทางชีวภาพ การถ่ายทอด

สารพิษหนโซ่อาหาร โดยส่ิงมีชีวติหนล าดบัทา้ยจะเกิดการสะสม

สารพิษเป็นทวคูีณ จากสารพิษท่ีสะสมอยูห่นเน้ือเยื่อร่างกาย

ของส่ิงท่ีมีชีวติ (Bioaccumulation) แลว้ถ่ายทอดต่อไป

ตามล าดบัขั้นการกินท่ีสูงขึ้ น



เรื่องที่ 2 ลกัษณะของไบโอม

Biomes (ชีวนิเวศ) คือระบบนิเวศท่ีมีองคป์ระกอบของปัจจยัทางกายภาพ เช่น อุณหภูมิ ความช้ืน และ

ปัจจยัทางชีวภาพ เช่น พืชและสตัว ์ท่ีคลา้ยคลึงกนักระจายอยูห่นเขตภูมิศาสตรต่์างๆ

➢ terrestrial biomes



tropical rain forest (ไบโอมป่าดิบชื้ น หรือป่าฝนเขตรอ้น)

◆ พบบริเวณหกลเ้ขตเสน้ศูนยส์ูตรของโลกหนทวปีอเมริกากลาง ทวปีอเมริกา

หต ้ทวปีแอฟริกา ทวปิเอเชียตอนหต ้ และบริเวณบางส่วนของหมู่เกาะแปซิฟิก   

◆ ลกัษณะของภูมิอากาศรอ้นและชื้ น   มีฝนตกตลอดปี  ปริมาณน ้าฝนเฉล่ีย 

200-400 เซนติเมตรต่อปี 

◆ ป่าไม่ผลดัหบท่ีมีความอุดมสมบูรณแ์ละมีอินทรียสารสูง

 temperate  deciduous forest (ไบโอมป่าผลดัหบหนเขตอบอุ่น) 

◆ พบกระจายทัว่ไปหนละติจดูกลาง   

◆ มีปริมาณน ้าฝนเฉล่ีย 100 เซนติเมตรต่อปี   

◆ พืชส่วนหหญ่มีหบกวา้ง จะผลดัหบก่อนท่ีจะถึงฤดูหนาวและจะเร่ิมผลิหบอีก

ครั้งจากฤดูหนาวผ่านพน้ไป หรือเมื่อฝนตก



coniferous  forest, taiga, boreal (ไบโอมป่าสน,ป่าไทกา, ป่าบอเรียล)

◆ ป่าประเภทเดียวกนัท่ีมีตน้ไมเ้ขียวชอุ่มตลอดปี โปร่งไม่ผลดัหบ 

◆ พบไดท้างตอนหตข้องแคนาดา   ทางตอนเหนือของทวปีอเมริกาเหนือ 

ทวปีเอเชีย และยุโรป 

◆ อุณหภูมิเฉล่ียต า่กวา่จุดเยอืกแข็งนาน 6 เดือน ปริมาณน ้าฝนเฉล่ีย

25-75 เซนติเมตรต่อปี 

◆ พืชเด่นท่ีพบ   ไดแ้ก่   พืชจ าพวกสนท่ีโตหนสภาพท่ีดินเป็นกรดไดดี้

temperate   grassland (ไบโอมทุ่งหญา้เขตอบอุ่น)

◆ เป็นเขตท่ีมีทุ่งหญา้ปกคลุม เช่น ทุ่งหญา้แพร่ี (prairie) พบหนตอนกลาง

ของทวปีอเมริกาเหนือ และทุ่งหญา้สเตปส์ (steppes) ของประเทศรสัเซีย 

มีปริมาณน ้าฝนเฉล่ีย 25-50 เซนติเมตรต่อปี พืชเป็นพวกพุ่มไมห้นาม 

ไมล้ม้ลุก ไมท้นแลง้ 

ดินมีความอุดมสมบูรณส์ูงมีหญา้นานาชนิดขึ้ นอยู ่พบมีการท าเกษตรกรรม

ควบคู่หนพื้ นท่ี



 savanna (ไบโอมสะวนันา) 

◆ เป็นทุ่งหญา้ท่ีพบไดห้นทวปีแอฟริกา ทวปีอเมริกาหต ้ทวปีออสเตรเลีย   

และพบบา้งทางตะวนัออกเฉียงหตข้องทวีปเอเชีย   

◆ พืชท่ีขึ้ นส่วนหหญ่เป็นทุ่งหญา้เขตรอ้น และป่ากึ่งผลดัหบ 

◆ ปริมาณน ้าฝน 100-150 เซนติเมตรต่อปี 

◆ มีไฟป่าเกิดขึ้ นบ่อย พืชตอ้งปรบัตวัไดดี้และสามารถเก็บน ้าได้

 desert (ไบโอมทะเลทราย) 

◆ ทะเลทรายซาฮารา (Sahara) หนทวีปแอฟริกา ทะเลทรายโกบี (Gobi) 

หนประเทศสาธารณรฐัประชาชนจีนและทะเลทราย โมฮาวี (Mojave) หนรฐั

แคลิฟอรเ์นีย   ประเทศสหรฐัอเมริกา

◆ หนพื้ นท่ีท่ีมีปริมาณฝนตกเฉล่ียน้อยกว่า 25 เซนติเมตรต่อปี   อตัรา

การระเหยของน ้าสูงกวา่ท่ีไดร้บั 5-7 เท่า

◆ พืชท่ีพบมีการป้องกนัการสูญเสียน ้าโดยหบลดรูปเป็นหนาม ล าตน้

อวบเก็บสะสมน ้า  เช่น กระบองเพชร หรือพืชบางชนิดมีการหยัง่รากลึกลงไปหน

ดินเพื่อดูดน ้า



 tundra (ไบโอมทุนดรา) 

◆ เป็นเขตท่ีมีฤดูหนาวค่อนขา้งยาวนานฤดูรอ้นช่วงสั้น ๆ ลกัษณะเด่นคือ 

ชั้นของดินชั้นบนลงไปจะจบัตวัเป็นน ้าแข็งอยา่งถาวร   

◆ พบทางตอนเหนือของทวีปอเมริกาเหนือ และยเูรเซีย

◆ พบพืชและสตัวอ์าศยัอยูน่้อยชนิด เป็นพวกไมด้อกและไมพุ้่ม มีหบเล็ก

และมีขี้ ผ้ึงเคลือบหบเพื่อลดการคายน ้า



➢ aquatic  biomes

 freshwater biomes (ไบโอมแหลง่น ้าจดื)  marine biomes (ไบโอมแหลง่น ้าเค็ม) 



เรื่องที่ 3 วฏัจกัรสารในระบบนิเวศ การเปล่ียนแปลงแทนที่

วฏัจกัรของสสาร (matter cycling)

Hydrologic cycle Gaseous cycle (Atmospheric cycle) Sedimentary cycle (Lithospheric cycle) 

 Water Cycle  Carbon-Oxigen Cycle

 Nitrogen Cycle

 Caclium Cycle

 Sulfur Cycle

 Phosphorus cycle



➢ Water Cycle



➢ Carbon-Oxigen Cycle

➢ Nitrogen Cycle

1. Nitrogen Fixation 2. Ammonification

3. Nitrosification and Nitrification 4. Denitrification



➢ Sulfur Cycle ➢ Phosphorus cycle



➢ ความสมดุลของระบบนิเวศ

stability



➢ การเปล่ียนแปลงแทนที่ในระบบนิเวศ

 การเกิดแทนท่ีชั้นบุกเบิก

(Primary succession) 



 การแทนท่ีของส่ิงมีชีวิตในขั้นทดแทน (Secondary succession) 



เรื่องที่ 4 ปัญหาการขาดแคลนทรพัยากรธรรมชาติ และมลพิษสิ่งแวดลอ้ม

➢ประเภทของทรพัยากรทางธรรมชาต ิและปัญหาการขาดแคลนทรพัยากรธรรมชาติ

 ทรพัยากรธรรมชาติ (natural resources) หมายถึง ส่ิงต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้ นเองตามธรรมชาติ และมีอยู่

ตามธรรมชาติ โดยมนุษยส์ามารถน ามาหชป้ระโยชน์ไดไ้ม่ทางหด

ก็ทางหน่ึง เช่น บรรยากาศ ดิน น ้า ป่าไม ้ทุ่งหญา้ สตัวป่์า แร่ธาตุ

พลงังาน และก าลงัแรงงานมนุษย ์เป็นตน้ 



ประเภทของทรพัยากรธรรมชาติ

 1.ทรพัยากรธรรมชาตหิมุนเวียน หรอืทรพัยากรธรรมชาตท่ีิใชแ้ลว้ไม่หมดส้ิน (inexhaustible 

natural resources/non-exhaustible natural resources)



 2.ทรพัยากรธรรมชาติท่ีใชแ้ลว้ทดแทนได ้(renewable natural resources)

 3. ทรพัยากรธรรมชาตท่ีิใชแ้ลว้หมดส้ินไป (exhausting natural resources) 



➢ ปัญหาและผลกระทบที่มีตอ่ทรพัยากรธรรมชาติ

 1. ทรพัยากรดิน  2. ทรพัยากรแหลง่น ้า  3. ทรพัยากรป่าไม ้  4. ปะการงั 5. สตัวป่์า



➢ ปัญหามลพิษสิ่งแวดลอ้ม (Environment pollution)

มลพิษสิ่งแวดลอ้ม หมายถึง ภาวะส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงปนเป้ือนดว้ยมลสารหรือพลงังานท่ีมีผลท าหห้

สุขภาพทางกาย หจ และสงัคมเส่ือมลง กอ่หหเ้กิดผลกระทบต่อมนุษยท์ั้งทางตรงและทางออ้ม

มลพิษทางน ้า (Water Pollution) มลพิษทางอากาศ (Air pollution)



Air pollution



มลพิษทางดิน (Soil Pollution)



➢ แนวทางการอนุรกัษท์รพัยากรธรรมชาติและการแกไ้ขปัญหาสิ่งแวดลอ้ม

การแกไ้ขและฟ้ืนฟู

แกไ้ขปรบัปรุง บ าบดัฟ้ืนฟูหหอ้ยูห่นสภาพดี

การป้องกนั

การออกกฎหมาย หหค้วามรูแ้ก่ประชาชน

อนุรกัษ์

แกไ้ขปรบัปรุง บ าบดัฟ้ืนฟูหหอ้ยูห่นสภาพดี



เรื่องที่ 5 ประชากร

ประชากร คือ ส่ิงมีชีวติชนิดเดียวกนัอาศยัร่วมกนัหนพื้ นท่ีหน่ึง ณ เวลาหดเวลาหน่ึง ซ่ึงปัจจยัต่าง ๆ จะ

ส่งผลกระทบกบัประชากรของส่ิงมีชีวติท่ีอาศยัหนพื้ นท่ีน้ัน 

➢การศึกษาความหนาแน่นของประชากร 

1. Crude Density (การค านวนหาความหนาแน่นอยา่งหยาบ) 

2. Ecological Density (การหาความหนาแน่นเชิงนิเวศ) 

ค านวณหาความหนาแน่นของประชากร =

N คือ จ  านวนประชากร

A คือ พื้ นท่ีหรอืปรมิาตร

N
A



วิธีการประมาณค่าความหนาแน่นของประชากร

Quadrate Sampling Method (การสุ่มวางแปลงส ารวจ) 

Mark and Recapture Method (การท าเครือ่งหมายและจบัซ ้า)

P = (T2 X M2) / M1

P   = ประชากรท่ีตอ้งการทราบ            

M1 = จ านวนของสตัวท่ี์จบัไดห้นครั้งแรกท่ีท าเคร่ืองหมายแลว้และ

ปล่อยไป

T2 = จ านวนสตัวท์ั้งหมดท่ีจบัไดท้ั้งท่ีมีและไม่มีเคร่ืองหมาย

M2 = จ านวนสตัวท่ี์มีเคร่ืองหมายท่ีจบัไดห้นครั้งท่ี 2



1. ศึกษาประชากรหญา้เจา้ชูห้น้าหอ้งปฏิบติัการวทิยาศาสตร ์ซ่ึงมีเน้ือท่ี 50 ตารางเมตร โดยหชก้รอบไมข้นาด 1 

ตารางเมตร สุ่มตวัอยา่งหญา้เจา้ชู ้5 ครั้งอยา่งอิสระ ผลการสุ่มพบวา่ นับจ านวนประชากรจากการสุ่มแต่ละครั้งได้

เท่ากบั 5, 10, 15, 7 และ 12 ตน้ ตามล าดบั จงหาประชากรหญา้เจา้ชูท้ั้งหมดท่ีบริเวณหน้าหอ้งปฏิบติัการ

วทิยาศาสตร ์

2. A เล้ียงกบไวห้นบ่อขนาด 50 x 50 ตร.ม. และตอ้งการทราบวา่หนบ่อท่ีเล้ียงน้ีมีกบอยูห่นาแน่นมากน้อยเท่าหด จึง

ไดท้ดลองหาความหนาแน่นของประชากรแบบท าเคร่ืองหมายและจบัซ ้า ไดข้อ้มูลดงัน้ี

กรณีที่ 1 A จบักบขึ้ นมาครั้งแรก ไดก้บ 1,350 ตวั ท าเคร่ืองหมายแลว้ปล่อยกบลงหนบ่อ โดยท้ิงระยะเวลา

พอสมควร จากน้ันจบักบขึ้ นมาเป็นครั้งท่ี 2 พบวา่มีกบท่ีมีเคร่ืองหมายอยูจ่ านวน 435 ตวั และไมม่ีเคร่ืองหมาย 

195 ตวั จากน้ันปล่อยกบลงบ่อ เมื่อเวลาผ่านไประยะหน่ึงเขาจึงท าการจบักบขึ้ นมาจากบ่อเป็นครั้งท่ี 3 ไดก้บท่ีมี

เคร่ืองหมาย 613 ตวั และไม่มีเคร่ืองหมาย 365 ตวั กบท่ีเล้ียงไวห้นบ่อจะมีจ านวนประชากรทั้งหมดเท่าหด

กรณีที่ 2 ถา้นาย  B ทดลองจบักบจากบ่อน้ีอีกครั้ง ไดจ้ านวนกบทั้งหมด 1,750 ตวั เป็นกบท่ีมีเคร่ืองหมาย

อยู ่365 ตวั แลว้ท าเคร่ืองหมายหหก้บักบท่ียงัไม่มีเคร่ืองหมาย จากน้ันปล่อยกบลงไปหนบ่อเหมือนเดิม วนัรุ่งขึ้ นจบั

มา 1,530 ตวั พบวา่มีเคร่ืองหมายทั้งหมด 1,170 ตวั ประชากรกบท่ีอยูห่นบ่อทั้งหมดมีจ านวนเท่าหด



➢การแพรก่ระจายของประชากร (Population dispersal)

1. Random Dispersion (การแพรก่ระจายแบบสุ่ม)

2. Clumped Dispersion (การแพรก่ระจายแบบรวมกลุ่ม)

3. Uniform Dispersion (การแพรก่ระจายแบบสม า่เสมอ)   



Population dispersal ผลดี ผลเสีย

Random Dispersion - ไม่มีการแก่งแยง่กนัระหวา่งสมาชิก - ส่ิงมีชีวติจะไม่รวมกนัเป็นหมู่ เป็นพวก ท าหหย้าก

หนการท่ีจะศึกษาชนิดของประชากรน้ัน ๆ

Clumped Dispersion - อยูร่วมกนั สามารถศึกษารายละเอียดต่างๆ 

ของประชากรแบบน้ีไดง้่าย และเป็นการ

แพร่กระจายมากท่ีสุดหนธรรมชาติ

- ตวัอ่อนมีพ่อแม่เล้ียงดู อตัราการอยูร่อดจะสูง

- ส่ิงมีชีวติจะเกิดการแก่งแยง่กนัหนกลุ่ม มีการ

สืบพนัธุห์นเครือญาติอาจท าหหไ้ดพ้นัธุ์ ท่ีไม่แข็งแรง

และลกัษณะดอ้ยมีโอกาสปรากฏออกมาไดม้าก

Uniform Dispersion - มีการแพร่กระจายแบบน้ีน้อยหนสภาพ

ธรรมชาติ

- มีการแก่งแยง่กนัอยา่งรุนแรง

- มีการปล่อยสารพิษมายบัยั้งส่ิงมีชีวิตอ่ืน



➢ลกัษณะรูปแบบการเพิ่มของประชากร

1. Single Reproduction

2. Multiple Reproduction

แบบแผนการเพิ่มของประชากร

Exponential Growth

แบบ idealized  crircumstances



Logistic Growth

carrying capacity หรือ K คือ ความสามารถหนการรองรบัประชากร เป็นจ านวนท่ีมากท่ีสุดของประชากร

ส่ิงมีชีวติ ท่ีส่ิงแวดลอ้มขณะน้ันสามารถรองรบัได้

1

3

2

4

1. ระยะท่ีมีการเพิ่มประชากรอยา่งชา้ ๆ

2. ระยะท่ีมีการเพิ่มประชากรอยา่งรวดเร็ว

3. ระยะท่ีมีอตัราการเพิ่มประชากรชา้ลง

4. ระยะท่ีมีอตัราการเพิ่มประชากรคงท่ี

http://facstaff.gpc.edu/~apennima/ENVS/Logistic_curve.JPG


➢ปัจจยัที่มีอิทธิพลตอ่ขนาดของประชากร

 1. Density Dependent Factor (ปัจจยัท่ีขึ้ นกบัความหนาแน่นของประชากร )

 2. Density Independent Factor (ปัจจยัท่ีไม่ขึ้ นกบัความหนาแน่นของประชากร) 




