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จุดมุ่งหมายของการศึกษาระบบนิเวศ

▪ เพือ่ใหเ้ขา้ใจถงึเรื่องราวและปรากฏการณท์ีเ่กิดขึ้นใน
ระบบนิเวศ

▪ เพือ่ความเขา้ใจในการเป็นไป หรอืเปลีย่นแปลงของ
สิง่มชีวีติในการด ารงอยู่ในธรรมชาติ

▪ เพือ่การวางแผนการท ากจิกรรมต่างๆ ของมนุษยท์ี่
อาจจะส่งผลกระทบต่อนิเวศในอนาคต
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Ecosystem (ระบบนิเวศ)

ระบบหรอืหน่วยทางนิเวศวทิยาทีแ่สดงถงึความสมัพนัธ์

ของสิง่มชีวีติท ัง้หมด และความสมัพนัธร์ะหว่างสิง่มชีวีติ

เหลา่นัน้กบัปจัจยัต่างๆ ท ัง้ทางกายภาพ และชีวภาพทีม่ี

บทบาทต่อระบบนิเวศในบรเิวณนัน้ๆ



Ecosystem have living and nonliving 
components

ปัจจยัทางชวีภาพ
Biotic factors

ปัจจยัทางกายภาพ
Abiotic factors



Ecosystem 
components



Ecosystem 
components1.  Autotrophs 

2.  Heterotrophs

2.1 primary consumers

“herbivores”

2.2 secondary consumers

“carnivores, omnivores”

3.  Decomposers



Feeding level or tropic level

producers

“autotrophs”

Carbon dioxide + water + solar energy Glucose + oxygen

6CO2+ 6H2O + solar energy C6H12O6 + 6O2

Green plants

Phytoplanktons

Algae 

Aquatic plants

photosynthesis

Bacteria

Inorganic compound nutrient

chemosynthesis



Feeding level or tropic level

producers

“autotrophs”

Consumers
“heterotrophs”



producers

“autotrophs”

Consumers
“heterotrophs”

Decomposers

• Bacteria

• Fungi



Decomposers

• Bacteria

• Fungi
Detritus feeders “detritivores”/

scavenger  
พวกกนิซาก

ต.ย. แมลงบางชนิด, ไสเ้ดอืน 



energy1.

chemical2.

organism3

Principle of 
sustainability



Energy flows 
through 
ecosystems 
in food 
chains and 
food webs

Chemical energy 
stored as nutrients in 
the bodies and 
waste of organisms 
flows through 
ecosystems from 
one tropic (feeding) 
level to another.



Number of 
trophic group

= 
จ านวนชนิดของสิ่งมีชีวิตที่พบ

ในระบบ

Energy flow 
 one-way 
direction



Usable energy 
decrease with 
each link in a 
food chain or 
food web

In food web or chain, chemical energy stored 

in biomass is transferred from one 

tropic level to another



Pyramid of energy flow 

Energy loss assuming a 90% in each transfer.

Law of Thermodynamic
Some usable chemical energy is 

degraded and lose to the 

environment as low-quality heat.



Pyramid of food web
โครงสรา้งของสงัคมชวีติ: ชนิด และ ความหนาแน่นขององคป์ระกอบ สะทอ้น

ความสมัพนัธร์ะหว่างสิง่มชีวีติในเชงิการถ่ายทอดพลงังานผ่านการกินกนัเป็นทอด ๆ 

Ref: http://blog.hmns.org/2015/05/food-chains-link-the-creatures-of-coastal-ecology/



Gross primary productivity (GPP)
is the rate at which an ecosystem’s producers convert solar energy 

into chemical energy in the form of biomass found in the tissue.

Net primary productivity (NPP)
is the rate at which producers use photosynthesis to produce and 

store chemical energy – the rate at which they use some of this stored 

chemical energy through aerobic respiration.

Primary productivity
all production

ค่าชี้วดัผลผลติทางชวีภาพในระบบนิเวศ





Nutrients cycle within and among ecosystems

Nutrient cycle driven directly or indirectly by increasing 

solar energy and the earth’s gravity, include water, 

carbon, nitrogen, phosphorus, and sulfur cycles



Water cycle 

or 

Hydrologic cycle



The carbon cycle 



The Nitrogen cycle 



The Phosphorus cycle 



The Sulfur cycle 



กลไกการควบคุมระบบชีวติ
- ระบบชีวิตทกุระดับมีความสามารถในการรักษา

สภาวะปกต ิ(Homeostasis)
เข้า > ออก =ระบบมีการเจริญเตบิโตและพฒันา
เข้า < ออก =ระบบมีการเส่ือมสลายตามกาลเวลา
เข้า = ออก =สมดุล รักษาสภาวะปกตไิด้



กลไกการควบคุม แบ่งออกเป็น 2 แบบ
1. กลไกการควบคุมจากสภาวะแวดล้อม

limitation factor หรือ ปัจจัยจ ากัด 
2.   การควบคุมโดยอาศัยการจัดการภายในระบบนิเวศ

Bottom-up Top-down control



Limiting factors
Factors that cause the growth of population 

to decrease

สภาพแวดลอ้มทางกายภาพ และ ชวีภาพทีต่่างกนั เป็นปจัจยัทีจ่ากดัการแพร่กระจายของสิง่มชีวีติ 



Limiting factors 
–Liebig’s law of minimum 
–Shelfords’ law of the tolerance 

(การกระจายและการอยู่รอดของสิง่มีชีวติในที่ต่างๆ ข้ึนอยู่กบัความเหมาะสมของ

สภาพแวดลอ้มทัง้ในดา้นปรมิาณและคุณภาพ ต่อสิง่มีชีวตินั้น ๆ คอื ถา้มีไม่ครบ 

มีมากไป หรอื มีนอ้ยไป กอ็ยู่ไม่ได ้หรอืไม่เจรญิ หรอื ไม่ขยายพนัธุ)์ 

ทาให้มกีารกระจายพืชพนัธ์ และ ส่ิงมชีีวติทีต่่างกนั ส่งผลให้มรีะบบนิเวศต่าง ๆ ทีแ่ตกต่างกนัตามทีต่ั้งของพืน้ที่ของโลก ตามความห่างจากเส้นศูนย์
สูตร และความสูงจากระดบัน้าทะเล อณุหภูมแิละปริมาณน้าฝน 





สรุปปัจจัยส่ิงแวดล้อมทัว่ไปที่ส าคญัทีเ่ป็นปัจจัยจ ากดั 
•อุณหภูมิ (ร้อน หรือ เยน็เกินไป) 
•ความช้ืน (นอ้ย หรือ มากเกินไป) 
•แสง (ข้ึนกบั ความเขม้ของแสง คุณภาพของแสง และ ระยะเวลาท่ีมีแสง) 
•ดินและสารอาหาร (ชนิดและปริมาณ ของดิน และ สารอาหารในดิน ท่ีไม่
เหมาะสม) 
•อากาศ (ข้ึนกบัชนิด และ ปริมาณอากาศท่ีส่ิงมีชีวติตอ้งการ) 
•ไฟ (ความถ่ี และ ความรุนแรงของการเผาไหม)้ หรือ การรบกวนอ่ืน ๆ เป็น
ระยะ 



Population growth 
•Exponential Growth and Geometric Growth – J- shaped 

growth form 

•Logistic growth - sigmoid growth form 







Immigration rate + Natality –

Population density 

Emigration rate - Mortality การตาย -
ความหนาแน่นของประชากร = จ านวนสิ่งมีชีวิตแต่ละหน่วย 

พืน้ที่ (หรือ ปริมาตร) 







รูปแบบ ของ survival curves 
แบบที ่1 (type I) 

วยัแรกเกดิจนโตอยู่รอดคงที ่แต่ตายมากในวยัชรา 

แบบที ่2 (type II)
การรอดชวีติเท่ากนัทกุวยั 

แบบที ่3 (type III) 
รอดชวีติต า่ในช่วงแรก และ มชีวีติรอดสูงเมือ่อายุมากขึ้น 





Survivorship curves
การรอดชีวิตของประชากร

รูปแบบที่ 1 มีอตัรารอด
ชีวิตสงูในวยัแรกเกิด และ
จะคงท่ีเม่ือโตขึน้ หลงัจาก
นัน้อตัราการรอดชีวิตจะต ่า
เม่ือสงูวยัขึน้ เช่น มนษุย์ 
ช้าง ม้า สนุขั

Late 
loss

42



Survivorship curves
การรอดชีวิตของประชากร

รูปแบบที่ 2 สิ่งมีชีวิตมี
อตัรารอดชีวิตท่ีเท่ากนัใน
ทกุวยั เช่น ไฮดรา นก เต่า

Constant 

loss

Ecology: Population 43



Survivorship curves
การรอดชีวิตของประชากร

รูปแบบที่ 3 มีอตัรารอดชีวิตต ่า
ในระยะแรกของช่วงชีวิต 
หลงัจากนัน้เม่ืออายมุากขึน้
อตัราการรอดชีวิตจะสงู เช่น
ปลา หอย และสตัว์ไม่มีกระดกู
สนัหลงัส่วนใหญ่

Early 

loss
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Dispersion
-spatial dispersion

-Large scale 

-small scale

-temporal scale



PATTERN OF DISPERSION
RANDOMUNIFORM CLUMPED
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ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างส่ิงมชีีวติกบัการเจริญเติบโตของประชากร

 ปฏิสมัพนัธ์เชิงบวก

- การพึง่พาอาศยั (Mutualism: ++) ทัง้ 2 ชนิดได้ประโยชน์

- การเกือ้กลู (Commensalism: +0) ชนิดหนึ่งได้ประโยชน์
ขณะที่อีกชนิดหนึง่ไมม่ีผลใดๆ

 ปฏิสมัพนัธ์เชิงลบ

- การตอ่สู้แก่งแย่ง (Competition: --) ทัง้ 2 ชนิด ได้รับผลเสีย

- การลา่ (Predation: +-) มีชนิดหนึ่งได้ประโยชน์ อีกชนิดหนึ่ง
เสียประโยชน์
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Mutualism

Commensalism

Predation

Competitive
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