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นิเวศวิทยา (Ecology)

 หมายถึง  การศึกษาที่วาดวยความสัมพันธที่มีตอกัน

ระหวางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดลอม (ECO หมายถึง บาน)

ประเภทของสิ่งแวดลอม 

•สิ่งแวดลอมธรรมชาติ

        - สิ่งแวดลอมทางกายภาพ

        - สิ่งแวดลอมทางชีวภาพ

•สิ่งแวดลอมที่มนุษยสรางขึ้น
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ขอบเขตนิเวศวิทยา



ระบบนิเวศ

 หมายถงึ ระบบทีม่ีความสลับซับซอนของสิ่งมีชีวิตที่อยูรวมกนัและมีการ

กระทํารวมกันระหวางสิ่งมีชีวิตดวยกัน หรือระหวางสิ่งมีชีวิตกับ

สิ่งไมมชีีวิตในอาณาเขตที่แนนอน

แบงออกไดเปน 2 ระบบใหญๆ ไดแก

• ระบบนิเวศพื้นดิน ใชชนิดพืชเปนดัชนี

• ระบบนิเวศพื้นน้ํา  ใชความเค็มเปนดัชนี



องคประกอบของระบบนิเวศ

  สิ่งมีชีวิต      สารอนินทรยี      สารอินทรีย        สภาพแวดลอมทางกายภาพ

      ประชากร

 ผูผลิต ผูบริโภค  ผูยอยสลาย สวนประกอบที่ไมมีชีวิต

ระบบนิเวศน โลกของสิ่งมีชีวิต



องคประกอบที่ไมมีชีวิต

• สารอนินทรีย : C ,N , CO2   ไดจากสิ่งไมมีชีวิต

• สารอินทรีย     สังเคราะหไดจากสิ่งมีชีวิต

• สภาพแวดลอมทางกายภาพ เชน แสงสวาง อุณหภูมิ ความชื้น



องคประกอบที่มีชีวิต

• ผูผลิต (producer)
• ผูบริโภค (consumer)

  -  ผูบริโภคปฐมภูมิ (Primary consumers) กินพืชหรือผูผลิตเปนอาหาร

    -   ผูบริโภคทุติยภูม ิ(Secondary consumers) กินสัตวที่กินพืชเปนอาหาร

    -   ผูบริโภคตติยภูมิ (Tertiary consumers) กินผูบริโภคอันดับ 2 เปนอาหาร

• ผูยอยสลาย  ยอยสลายซากพืช ซากสัตว ใหเนาเปอยและใชเปน 

                อาหาร



การทํางานของระบบนิเวศ

1. การถายทอดพลังงานและสารอาหาร

สิ่งมีชีวิตจะมีความสัมพันธกันในเชิงการกินอาหาร โดย

•   พืช เปนผูผลิต

•   สัตว เปนผูบริโภค

•   จุลินทรีย เปนผูยอยสลาย



กฎ 10 % (ten percent rule)

แพลงตอนพืช 1000 กรัม

แพลงตอนสัตว ไดพลังงาน 100 กรัม

ปลาเลก็ ไดพลังงาน 10 กรัม

ปลาใหญ ไดพลังงาน 1 กรัม



Food chain : ความสัมพันธในเชิงอาหาร ที่มีการกินกันเปน

ทอดๆ และมีลักษณะเปนเสนตรง

ความสัมพันธเชิงอาหาร

หวงโซอาหาร

-แบบจับกิน

-แบบปรสิต

-แบบเศษอินทรีย



ตัวอยาง  หวงโซอาหาร
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Food web สายใยอาหาร
ประกอบดวยหวงโซอาหารหลายๆหวง เชื่อมโยงกัน และมีความสัมพันธกัน



ความสัมพันธของประชากรระบบนิเวศ

แบงเปน 2 รูปแบบ
1)  สัมพันธในชนิดเดียวกัน 

- ไดประโยชน        – เสียประโยชน

2) สัมพันธในพวกที่ตางชนิดกัน

2.1 แบบพึ่งพาอาศัยกัน (+)

2.1.1 ไดประโยชนรวมกัน (+,+)

2.1.2  ภาวะพึง่พา     (+,+)

2.1.3  ภาวะอิงอาศัย  (+,0)



lichens

ไดประโยชนรวมกัน (+,+) 

ภาวะพึ่งพา (+,+)

รากับสาหราย

: ราใหความชื้นและแรธาตุแกสาหราย

: สาหรายทําหนาที่ สังเคราะหแสง



แบคทีเรียในปมรากถั่ว (ภาวะพึ่งพา)



ปลวก  กบั โพโตรซัว

ภาวะพึ่งพา (+,+)



ภาวะอิงอาศัย (+, 0)



2.2 แบบเปนปฏิปกษตอกัน (-)

2.2.1 การแสวงผลประโยชน (+,-)

 : ภาวะมีปรสิต 

      - ภายใน เชน พยาธิใบไมในตับ ไวรัส (ปรสิตถาวร)

       - ภายนอก เชน ยุง เหา ปลิง เห็บ เหลือบ (อยูชั่วคราว) 

                                                              กาฝาก (อยูถาวร)

 :  ลาเหยื่อ (predator กับ pray)

2.2.2 ภาวะแขงขัน   (-,-) เชน สิงโตในฤดูผสมพันธุ ลิงยามขาด 

                                         แคลนอาหาร เปนตน

2.2.3 การตอตาน   (0,-)



ภาวะมีปรสิต



ภาวะลาเหยื่อ

2.3 แบบเปนกลาง ( 0 ,0) เชน เสือกับหญา



พีระมิดนิเวศ หรือพีระมิดของอาหาร

1. พีระมิดจํานวนสิ่งมีชีวิต

พิจารณาถึงจํานวนสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ โดยใหผูผลิตอยูดาน

ลางสุด

2. พีระมิดมวลของสิ่งมีชีวิต

พิจารณาจากน้ําหนักแหง  ของสิ่งมีชีวิต 

3.       พีระมิดปริมาณพลังงาน

     พิจารณาถึงปริมาณของพลังงานที่มีในสิ่งมีชีวิต



ปจจัยทางกายภาพ

• แสงสวาง

• อุณหภูมิ

• กาซ

• แรธาตุ

• ความเค็ม

• น้ําและความชื้น

• กระแสลม

• ความเปนกรด ดาง



หนูทะเลทราย



การหมุนเวียนของแรธาตุในระบบนิเวศ

• วัฏจักรของน้ํา

•กระบวนการระเหย : จากทะเล มหาสมุทรและ

อื่นๆ จากตัวสัตว การคายน้ํา การเผาไหม

•กระบวนการกลั่น การควบแนน

•กระบวนการสังเคราะหแสง

วัฎจักรของน้ํา



กระบวนการสังเคราะหแสงของพืช

 



วัฏจักรคารบอน



• กาซคารบอนไดออกไซดในบรรยากาศจะถูกพืชและสาหรายที่อยูบนผิว

น้ําใชเปนวัตถุดิบในกระบวนการสังเคราะหแสง

• กาซคารบอนไดออกไซดที่ละลายในน้ํา บางสวนของ

คารบอนไดออกไซดใชในการสรางเปลอืก เชน เปลอืกหอย

• สารประกอบของคารบอนในพืชและสัตวที่ตายและถูกทับถมกันเปน

เวลานานๆ (ซาก fossil) จะมีการเปลี่ยนแปลงเปนถานหิน น้ํามัน และ

กาซ

• กาซคารบอนไดออกไซดในบรรยากาศสามารถหมุนเวียนกลับมาเปน

วัฏจักรได



วัฏจักรไนโตรเจน



1. การจับหรือตรึงไนโตรเจน (nitrogen fixation)

1.1 กระบวนการทางฟสิกสและเคมี

1.2 กระบวนการทางชีวภาพ

- Symbiotic nitrogen fixation

- Free-living nitrogen fixation

2. การสรางแอมโมเนีย (ammonification) อาศัยจุลินทรียบางชนิด

3. การสรางไนเตรท (nitrification)   แบงเปน 2 ขั้นตอน

3.1 การเปลี่ยน แอมโมเนียม เปน ไนไตรต (nitrosification)

3.2 การเปลี่ยน ไนไตรต เปน ไนเตรท (nitrification)

4. การสรางไนโตรเจน (denitrification)



วัฏจักรกํามะถัน



• น้ํา + ซัลเฟอรไดออกไซด = ฝนกรด (acid rain) หรือ H2 SO4

• Sulfer เปนสวนประกอบของโปรตีนบางชนิด
• พืชสามารถนํา sulfer ไปใชไดเฉพาะที่อยูในรูป sulfate
      (2-SO4 ) เทานั้น
• การยอยสลายอินทรียของพืชหรือสัตว จนไดเปนสารประกอบซัลเฟต 

เรียกวา มิเนอรแรไลเซชั่น (Mineralization)



วัฏจักรฟอสฟอรัส



• ฟอสฟอรัส สวนใหญอยูในรูปของหินฟอสเฟต หรือ แรฟอสเฟต 

ไมอยูในรูปของกาซ

• สารประกอบฟอสเฟต เปนสวนสําคัญของสารที่ใหพลังงาน 

(Adenosine Triphosphate) หรือ ATP
• พืชจะนําฟอสฟอรัสไปใชได ตองอยูในรูปที่ละลายน้ําเทานั้น

• เมื่อสัตวที่ถายทอด ฟอสเฟต ในหวงโซอาหาร ในทะเลถายมูลลง

ไป จะสะสมในรูปแหลงสะสม Guano



การเปลี่ยนแปลงในระบบนิเวศ

• การเปลี่ยนแปลงแทนที่ หมายถึง กระบวนการที่กลุมสิ่งมีชีวิตพวกใด 

พวกหนึ่ง เขาครอบครองแทนที่กลุมสิ่งมีชีวิตอีกพวกหนึ่งอยางมีลําดับ

ขั้น จนเขาสูสภาวะสมดุล

     การเปลี่ยนแปลงแทนที่ สามารถจําแนกตามลักษณะทองที่ไดดังนี้

 1. การเปลี่ยนแปลงแทนที่แบบปฐมภูมิ (เริ่มจากบริเวณที่ไมมีชีวิตใดๆอยูเลย)

 2. การเปลี่ยนแปลงแทนที่แบบทุติยภูมิ



การประยุกตใชความรูทางนิเวศวิทยา

• การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม

• การประเมินความเสี่ยงตอระบบนิเวศ 

(ในเชิงลบหรือเปนพิษตอสิ่งแวดลอม)

• การทองเที่ยวเชิงนิเวศ

• การจัดการนิคมอุตสาหกรรมแบบเศรษฐนิเวศ (ไมทําลายสภาพแวดลอม 

และใชประโยชนจากสิ่งเหลือทิ้ง)



คําถาม

• อะไรคือ ตัวการสําคัญในการทําลายระบบนิเวศ 

     บนโลกมนุษยมากที่สุด ?
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