
วิชา นิเวศวิทยาแหลงน้ํา ( Aquatic Ecology )

Scope of study :

1. ความหมายและขอบเขตของนิเวศวิทยา (Definition and scope of 

Ecology)

2. ระบบนิเวศ (Ecosystems)

3. พลังงานในระบบนิเวศ ( Energy in Ecosystems)

4. นิเวศวิทยาน้ําจืด ( Freshwater Ecology )

5. นิเวศวิทยาน้ํากรอย ( Estaurine Ecology )

6. นิเวศวิทยาทางทะเล ( Marine Ecology )



ขอบเขตเนื้อหาวิชา นิเวศวิทยาแหลงน้ํา

บทที่ 1. ความหมาย และ ขอบเขตของวิชานิเวศวิทยาแหลงน้ํา

          1.1. ประวัติความเปนมา
          1.2. ขอบเขตของคําวา “นิเวศวิทยา”

          1.3. แขนงวิชานิเวศวิทยา
          1.4. การศึกษาในทางนิเวศวิทยา
บทที่ 2. ระบบนิเวศ ( Ecosystems )

2.1. โครงสรางของระบบนิเวศ

          2.2. ความสมดุลในระบบนิเวศ
          2.3. คุณประโยชนของการรกัษาระบบนิเวศในธรรมชาติ



ขอบเขตเนื้อหาวิชา นิเวศวิทยาแหลงน้ํา (ตอ)
บทที่ 3. พลังงานในระบบนิเวศ ( Energy in Ecosystems )

         3.1. กฎของพลังงาน
         3.2. ลําดับการถายทอดพลังงานในระบบนิเวศ
         3.3. การสูญเสียพลังงานในระบบนิเวศ
บทที่ 4. นิเวศวิทยาน้ําจืด ( Freshwater Ecology )

         4.1. ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการดํารงชีพในแหลงน้ําจืด
         4.2. สิ่งมีชีวิตในแหลงน้ําจืด
         4.3. ชนิดของชุมชนแหลงน้ําจืด
         4.4. สิ่งมีชีวิตในชุมชนน้ํานิ่ง และ น้ําไหล



ขอบเขตวิชานิเวศวิทยาแหลงน้ํา (ตอ)
บทที่ 5. นิเวศวิทยาทางทะเล ( Marine Ecology )

5.1. ปจจัยทางกายภาพที่มีอิทธิพลตอการดํารงชีพในทะเล

         5.2. แหลงที่อยูอาศัยในทะเล
         5.3. สิ่งมีชีวิตในทะเล
         5.4. ชีวนิเวศในทะเล
         5.5. ชุมชนหาดทราย
         5.6. ชุมชนโขดหิน
         5.7. ชุมชนแนวปะการัง



ขอบเขตวิชา นิเวศวิทยาแหลงน้ํา (ตอ)
บทที่ 6. นิเวศวิทยาน้ํากรอย ( Estaurine Ecology )

         6.1. ความสําคัญและประโยชนของปาชายเลนและน้ํากรอย
         6.2. ปจจัยสิ่งแวดลอมของปาชายเลนและน้ํากรอย
         6.3. พืชในน้ํากรอยและปาชายเลน
         6.4. สัตวในน้ํากรอยและปาชายเลน
         6.5. โครงสรางของระบบนิเวศน้ํากรอยและปาชายเลน



เกณฑการใหคะแนน ( 100 % )
1. คะแนนภาคทฤษฏี  ( 40 % )
        * สอบกลางเทอม          20% 

        * สอบปลายเทอม       20% 

2. คะแนนภาคปฏิบัติ   ( 55 % )
        - ในหองปฏิบัติการ 10 % ( อ.ขจรเกียรติ์ และ อ.สุฤทธิ์ )  

        -  สอบภาคปฏิบัติ(วิเคราะหตารางCorrelation) 20 % ( เปนการสอบ 

            รวมในขอเขียนปลายเทอม )

        * รายงานหนาชั้นเรียนเปนกลุม    20 %
        * รูปเลมเขียนรายงานตลอดเทอม   5 %
3. คะแนนจิตพิสัย ( Quiz + เขาชั้นเรียน + แตงกาย ฯลฯ )   5 %
หมายเหต ุ   สงวนสิทธิ์เกณฑการใหคะแนนอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมโดยไมตองแจงลวงหนาอีก



ประวัตคิวามเปนมาของวิชานิเวศวิทยา ( Ecology )

…… “มนุษยใหความสนใจวิชานิเวศวิทยามาตั้งแตสมัยดึกดําบรรพ…..

แต……เปนการเรียนรูโดยไมรูตัว……..มนุษยในยุคกอนประวัติศาสตรมี

ชีวิตอยูรอดไดโดยการใชความรูในเรื่องสิ่งแวดลอมใกลตัวแสวงหาอาหาร 

เชน การลาสัตว  การปองกันภัยธรรมชาติ  และ/หรือ  การสรางที่อยูอาศัย  

การสรางเครื่องนุงหม  การจุดไฟ  การรวบรวมกลุมประชากร”……... 
คําถาม  สิ่งมีชีวิตในแหลงน้ํามีการเรียนรูสิ่งแวดลอมรอบตัวอยางไรจึงมี
ชีวิตสืบทอดจากยุคโบราณมาถึงยุคปจจุบันนี้ได ?

1. แหลงที่อยูอาศัย?                                        2. แหลงอาหาร? 

3. แหลงสืบพันธุ?                                          4.แหลงซอนภัย?



การศึกษานิเวศวิทยาของมนุษยสมัยใหม

ค.ศ. 1859 : Hilaire ชาวเยอรมันไดสรางวิชาความสัมพันธระหวางสิ่ง

มี 

                   ชีวิตในครอบครัวหรือชุมชน ( Ethology )

ค.ศ. 1864 : Mivart ไดสรางวิชาความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับสิ่ง

แวด 

                   ลอมในสภาพขณะที่อาศัยอยูนั้น ( Hexicology )

ค.ศ.1869 : Haeckel ชาวเยอรมันเปนผูรวบรวมความหมายของคําวา 

                  “Ethology” และ “Hexicology” ใหเปนคําวา 

“Ecology”



ความเปนมาของวิชา นิเวศวิทยาแหลงน้ํา (ตอ)
*** “Ecology” ในความหมายของ Haekel(1869) นั้นมีความหมาย

เฉพาะเปนความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดลอมตาม

ธรรรมชาติเทานั้น ไมรวมถึงสิ่งแวดลอมที่มนุษยสรางขึ้น ***
ค.ศ.1928 : Eltor ชาวอังกฤษไดกําหนดวา นิเวศวิทยา เปน

วิทยาศาสตรที่ศึกษาสภาพตางๆของธรรมชาติ

ค.ศ.1963 : Odum ชาวอเมริกัน กําหนดใหนิเวศวิทยาเปนวิชาที่

ศึกษาโครงสราง (Structure) และ หนาที่ (Function) ของธรรมชาติ
ค.ศ.1965 : Hughes และ Walker : ไดกําหนดวา นิเวศวิทยาจะศึกษา

ความสัมพันธของสิ่งมีชีวิตและสภาพแวดลอม



ความสัมพันธของนิเวศวิทยากับสาขาวิชาอื่น

แบคทีเรียวทิยา

ปกษีวิทยา

สาหรายวิทยา               วิทยาศาสตรเฉพาะดาน

ฯลฯ

ชีววิทยาระดับลึก

พันธุศาสตร

นิเวศวิทยา

ชีววิทยาทั่วไป

ฯลฯ

วิทยาศาสตรประยุกต



แขนงวิชานิเวศวิทยา

แบงตามชนิดของสิ่งมีชีวิต

1.นิเวศวิทยาพืช(Plant Ecology)

2.นิเวศวิทยาสัตว(Animal Ecology)

3.นิเวศวิทยาจุลินทรีย(Microbial Ecology)

4.นิเวศวิทยาปลา(Fish Ecology) ฯลฯ

แบงตามแหลงอาศัย

1.นิเวศวิทยาน้ําจดื(Freshwater Ecology)

2.นิเวศวิทยาน้ํากรอย(Brackish Water Ecology)

3.นิเวศวิทยาทะเล(Marine Ecology)

4.นิเวศวิทยาภาคพื้นทวปี(Terrestrial Ecology)  ฯลฯ

แบงตามอนุกรมวิธาน

1.นิเวศวิทยาสัตวเลี้ยงลูกดวยน้ํานม(Mammalian Ecology) ?

2.นิเวศวิทยานก(Avian Ecology) ?

3.นิเวศวิทยามนุษย(Human Ecology) ?



นิเวศวิทยาจะเรียนเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตเปนโจทยตั้งตน

ยีนส(ระบบของยีนส)

เซล(ระบบเซล)

อวัยวะ(ระบบอวัยวะ)

สิ่งมีชีวิต(ระบบสิ่งมีชีวติ)

ประชากร(ระบบประชากร)

ชุมชน(ระบบนิเวศ)

Environment (?)

Ecology Level

Protoplasm         Compound          Molecule           Atom



วิถีการศึกษาทางดานชวีวิทยา ( Biology )

 BIOLOGY

                        Morphology : ศึกษาโครงสรางรางกายวา
ประกอบดวยอะไร?

Physiology : ศึกษาหนาที่ของโครงสรางรางกาย ?

                       Ecology : สิ่งมีชีวิตมีความเปนอยูไดอยางไร ?



“นิเวศวิทยาแหลงน้ํา”........เปนวิชาที่

เรียนเกี่ยวกับการอยูดีมีสขุของ

สิ่งมีชีวิต

ในแหลงน้ําวาจะเกดิขึ้นไดอยางไร

.....



จะเรียนรูนิเวศแหลงน้ําไดอยางไร ?...........

ตอบ......ตองรูสิ่งตอไปนี้กอน....คือ....

1. โครงสรางของระบบนิเวศแหลงน้ํา.....มี

อะไรบาง ?

2. กิจกรรมและความสัมพันธของโครงสราง

เปนอยางไร ?



โครงสรางของระบบนิเวศน

โครงสรางทางกายภาพ

(Physical factors)
โครงสรางทางเคมี

(Chemical factors)

โครงสรางทางชีวภาพ

(Biological factors)

สภาพแวดลอม

(Environment)

ระบบนิเวศ

(Ecosystems)

ชีวนิเวศ

(Biomes-Ecotone-Biones

สิ่งมีชีวิต

(Organisms)

ประชากร

(Populations)

ชุมชน

(Communities)



โครงสรางทางชีวภาพของระบบนิเวศน

• กลุมสิ่งมีชีวิตที่สรางอาหารเองได(Autotrophic Components)

• กลุมสิ่งมีชีวิตที่สรางอาหารเองไมได(Heterotrophic Components)

• กลุมสิ่งมีชีวิตที่ยอยสลายผูอื่น(Decomposers Components)

สารอินทรียสารอินทรีย

(Organic Substances)(Organic Substances)

สารอนินทรียสารอนินทรีย

(Inorganic Substances)(Inorganic Substances)

แปงแปง

(Starch)(Starch)

แสงสวางแสงสวาง

COCO22 + H+ H22OO

Autotrophic Pathways ( Photosynthesis )



Organic sulfur                  Reduction / Anaerobic SO3
2-, SO4

2-, + H2S

Escherichia spp.

Proteus spp.

SO4
2- Reduction / Anaerobic S  +  H2S

Desulfavibrio spp.

Escherichia spp.

Aerobacter spp.

“Chemosynthesis”  ( Reduction )



โครงสรางทางชีวภาพในแหลงน้ํา 

1. Aquatic Producers :

- Microphytes                 Algae, Phytoplankton

            - Macrophytes                 Floating plants

Marginal plants

Emerged plants

Submerged plants



การจําแนกองคประกอบสิ่งมีชีวิต (ตอ)
2. Aquatic consumers

Herbivorous

Carnivorous

Omnivorous

Scavenger
3. Aquatic decomposers             
                                            Heterotrophic micro-organism



ปรามิดอาหารในแหลงน้ําทะเลธรรมชาติ

Producer ( Phytoplankton )

(Aquatic plants)

Primary consumer(Zooplankton)

Secondary consumer(Bony fish )

Top consumer (Shark)

Producer

First Trophic Level

Second Trophic Level

Third Trophic Level

Decomposers



ระบบนิเวศ แหลงน้ํา(Aquatic Ecology)

SUN *Zooplankton

*Aquatic Insects

*Benthos

*Small Fish

*Crab

*Snail / Clam

Big Fish

Decomposers
Organic + Inorganic Substances

*Phytoplankton

*Aquatic Plants

Energy

Energy

Energy

Energy

Energy

Energy

Energy

Primary/Secondary Consumers

1,2,3 Consumers

2,3,4 Consumers

3,4,5…Consumers

Primary Producers

เพราะอะไรDecomposersจึงคายOrg.+Inorg.ออกมา?



หวงโซอาหารในทะเลตามธรรมชาติ

DECOMPOSERS

CONSUMERS

PRODUCERS

Phytoplankton+Aquatic plants

Zooplankton



เปรียบเทียบระบบนิเวศในบอธุรกิจ และ บอธรรมชาติ

คําถาม......ถาคุณเปนปลา....คุณจะชอบ “อยูดีมีสุข” ในน้ําแบบใด ?



ตัวอยาง...การเลี้ยงสัตวน้ําเชิงธรุกิจแบบเขมขน( Intensive farming )



ตองฆาสิ่งมีชีวิตอื่นๆ (เชื้อจุลินทรีย) ที่ไมตองการ







ตองแยกธาตุดินและธาตุน้ําออกจากกัน





ตองแยกเพื่อนบานบนธาตุดินใหออกจากกัน



ตองแยกเพื่อนบานบนฟาใหออกจากกัน





...ตองแยกทั้งธาตุดิน..ธาตุน้ํา...เพื่อนบาน....แยกทั้งหมดออกจากกัน...



...แต...กลับตองมาสรางธาตุลมใหแกระบบดวยมือมนุษยเอง...



ตองนําพลังงานในรปูอื่นมาปอนเขาสูระบบ



พลังงานที่ตองซื้อ



ตองฆาทําลายทุกอยางทีไ่มตองการ...ฆาสิ่งแวดลอม







รวมทั้งฆาโอกาสไดงานของบัณฑิตประมงไปในตัว



ฆาทุกอยาง.....เพื่อสิ่งนี้สิ่งเดียวเทานั้น.....เมื่อระบบนิเวศสูญสิ้นก็ละทิง้ที่เกาไปหาที่ใหม



น้ําเสียจากฟารมสัตวน้ํา...ปลอยทิ้งลงทะเลอาวไทย





....พวกเราจะปลอยใหทุกสิ่งทุกอยางเปนไปเชนนี้หรือ ?....
…พวกเรากําลังเผาตัวเองหรือเปลาในขณะนี ้?...ระบบนิเวศแหลงน้ําคืออะไร ?...

...เศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร ?...
...แลวเราจะมีวิธีคิดอยางไรในการเรยีนวิชาทางวทิยาศาสตร ?...



Aquatic Ecology Study

1. Observation
2. Recording

3. Hypothesis

4. Experimentation

5. Application

“ตองคิดเปนวิทยาศาสตรอยูเสมอในทุกๆเรื่อง”
(พุทธศาสนาเปนศาสนาวิทยาศาสตร...เพราะสอนใหปฏิบัติเพื่อพิสูจน 

ไมใชสอนใหนับถือ  ศรัทธา  และยึดมั่นถือมั่นในตัวศาสดาเพียงเทานั้น)



เรียนนิเวศแหลงน้ํา

โครงสราง

ระบบนิเวศ

ความสัมพันธ หรือ

กิจกรรมที่มีตอกันของ

แตละกลุมในระบบฯ

ทางชีวภาพ

ทางเคมี

ทางกายภาพ

ผูผลิต

ผูบริโภค

ผูยอยสลาย

พืชน้ําชั้นสูง

พืชน้ําชั้นต่ํา

พืชลอยน้ํา

พืชปริ่มน้ํา

พืชใตน้ํา

พืชริมตลิ่ง

สาหรายชั้นต่ํา

แพลงกตอนพืช

ความสัมพันธเชิงสนับสนุนกัน หรือ ทําลายกัน

แรธาตุในน้ํา( N,P,K,…)

กาซละลายน้ํา( O2,CO2,..)
pH

อุณหภูมิ , แสงสวาง ,
ความเร็วน้ํา , ความขุน



ผูบริโภค

สัตวกินพืช ( Herbivorous )

สัตวกินเนื้อ( Carnivorous )

สัตวกินทั้งพืชและเนื้อ ( Omnivorous )

สัตวกินซากที่เริ่มเปอย ( Scavenger )

ผูยอยสลาย รา ( Fungi ) , แบคทีเรีย( Bacteria ),
ไวรัส ( Virus ) , โปรโตซัว (Protozoa)



ลักษณะทั่วไปของระบบนิเวศแหลงน้ําตามธรรมชาติ
• **ระบบนิเวศแหลงน้ําเขตรอน (Tropical zone) จะมีลักษณะที่แตกตางจาก

เขตอบอุน (Temperate zone) หลายประการ  ตามหัวขอตางๆดังนี้**
1. ลักษณะความหลากหลายทางชีวภาพของพืชและสัตวน้ํา
    ( Biodiversity and Species diversity )         Structure/Function ?

2. ลักษณะความมีปฏิสัมพันธในระบบ

    ( Ecosystem interaction )                             Structure/Function ?

3. ลักษณะความซับซอนของระบบ ( Food chain and Food web )

    ( Ecosystem complexity )                            Structure/Function ?

4. ลักษณะการคัดเลือกตามธรรมชาติ

    ( Natural selection )                                     Structure/Function ?



ความหลากหลายทางชีวภาพ ( Biodiversity )

** ความมหัศจรรยอยางหนึ่งของโลกคือ ความ

หลากหลายของรูปแบบสิง่มีชีวิต และ ความหลากหลาย

ของสิ่งแวดลอม **
** ความหลากหลายของสิง่แวดลอมเปนตัวทําใหเกิด
ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต **
** สิ่งทีเ่ปนตัวควบคุมความหลากหลายของสิง่มีชีวิตคือ
การสูญพันธุ หรอื ความตายนั่นเอง **



ภาพที่ 1



ภาพที่ 2



ภาพที่ 3



ภาพที่ 4



ปจจัยสําคัญที่เอื้ออํานวยใหเกิดความหลากหลายทางชีวภาพ

Mutation

New genetic resource

Gene recombination

(Through sexual reproduction and crossingover)

Gene variation

Micro-environmental variation

Speciation

Gene : base substitution; changes in DNA content

Chromosome : sequence rearrangements; changes in 

heterochromatin, fusion or fission

GENETIC DIVERSITY

SPECIES DIVERSITY

ECOLOGICAL DIVERSITY

Biodiversity

Evolutionary processes





Quiz 1

เวลา ๓ นาที  ( ๑๐ คะแนน )

• นิเวศวิทยาคืออะไร ?

• นิเวศวิทยาแหลงน้ําคืออะไร ?

• โครงสรางของระบบนิเวศแหลงน้ํา
คืออะไร ?


