
ระบบนิเวศดนิ (soil ecosystem)



ดิน (soil)ดิน (soil)

  ดิน คือ วตัถุธรรมชาติทีไดจ้ากการผสมคลุกเคลา้กนัระหวา่งหินและแร่

กบัอินทรียวตัถุ ปกคลุมผวิโลกในลกัษณะทีเป็นชนับางๆ และจะเป็นทีคาํจุน

ใหพ้ืชสามารถเจริญเติบโตต่อไปได้



ความอดุมสมบูรณ์ของดินและความสามารถในการให้ผลผลิตของดินความอดุมสมบูรณ์ของดินและความสามารถในการให้ผลผลิตของดิน

 ความอดุมสมบรูณ์ของดิน (soil fertility)

ความสามารถของดนิทจีะมธีาตุอาหารชนิดต่างๆ 

ซงึอยู่ในรปูทเีป็นประโยชน์ต่อพชื ในปรมิาณและ

อตัราสว่นทเีป็นประโยชน์และเหมาะสมต่อ

การเจรญิเตบิโตของพชื

 ความสามารถในการให้ผลผลิตของดิน 

(soil productivity) ความสามารถของดนิทจีะทาํให้

พชืทปีลกูอยู่บนดนิใหผ้ลผลติสงู 

โดยมกีารดแูลจดัการดนิทดีแีละดนินนัมี

ความอุดมสมบรูณ์ทเีหมาะสม



ความสาํคญัของดินทีมีต่อมนุษย ์สตัว ์และพืชความสาํคญัของดินทีมีต่อมนุษย ์สตัว ์และพืช

1. ดินเป็นแหล่งทีให้อาหาร เครืองนุ่งห่ม ทีอยูอ่าศยั 

และยารกัษาโรคแก่มนุษย์

2. ดินเป็นแหล่งทีให้อาหาร (feed) และธาตอุาหาร (element) 

ทีจาํเป็นแก่สตัว์

3. ดินเป็นแหล่งให้ธาตอุาหาร นํา อากาศ และทียึดเหนียว

แก่พืช



 องคป์ระกอบของระบบนิเวศทีทาํหน้าทีให้

ธาตอุาหารพืช และปกป้องรกัษาสภาพแวดล้อม

ดิน (soil)ดิน (soil)



ระบบนิเวศ

ระบบนิเวศ ( ecosystem)ระบบนิเวศ ( ecosystem)

คือ ชุดขององค์ประกอบตามธรรมชาติทีประกอบไปด้วยสิงมีชีวิตหลากหลาย

ชนิดมีการแลกเปลียนสสาร แร่ธาตุ และพลงังานกบัสิงแวดล้อม  โดยผ่าน

ห่วงโซ่อาหาร มีลาํดบัของการกินเป็นทอด ๆ ทําให้สสารและแร่ธาตุมีการ

หมุนเวียนไปใช้ในระบบจนเกิดเป็นวฏัจกัร  ทาํให้มีการถ่ายทอดพลงังานไป

ตามลาํดบัขนัเป็นช่วง ๆในห่วงโซ่อาหารได้  

การจาํแนกองคป์ระกอบของระบบนิเวศ 

สว่นใหญ่จะจาํแนกไดเ้ป็นสององคป์ระกอบใหญ่ ๆ คอื 

องคป์ระกอบทมีชีวีติและองคป์ระกอบทไีมม่ชีวีติ



องคป์ระกอบของระบบนิเวศ:
องคป์ระกอบทมีชีวีติ 

(biotic component)

องคป์ระกอบของระบบนิเวศ:
องคป์ระกอบทมีชีวีติ 

(biotic component)

 ผูผ้ลติ (producer or autotrophic) ไดแ้ก่สงิมชีวีติทสีรา้งอาหารเองได ้

   จากสารอนินทรยีส์ว่นมากจะเป็นพชืทมีคีลอโรฟิลล์

 บรโิภค (consumer) ไดแ้ก่สงิมชีวีติทไีมส่ามารถสรา้งอาหารเองได ้

   สว่นใหญ่เป็นสตัวท์กีนิสงิมชีวีติอนืเป็นอาหาร

 ผูย้่อยสลายซาก (decomposer) ไดแ้ก่สงิมชีวีติขนาดเลก็ทสีรา้งอาหารเองไมไ่ด้

เช่น แบคทเีรยี เหด็ รา (fungi) และแอกทโีนมยัซที (actinomycete) ทาํหน้าทยี่อย

สลายซากสงิมชีวีติทตีายแลว้ในรปูของสารประกอบโมเลกุลใหญ่ใหก้ลายเป็น

สารประกอบโมเลกุลเลก็ในรปูของสารอาหาร (nutrients) เพอืใหผู้ผ้ลตินําไปใชไ้ด้

ใหม่อกี



องคป์ระกอบของระบบนิเวศ:
องคป์ระกอบทไีมม่ชีวีติ 

(abiotic component)

องคป์ระกอบของระบบนิเวศ:
องคป์ระกอบทไีมม่ชีวีติ 

(abiotic component)

 สารอนินทรยี ์(inorganic substances) ประกอบดว้ยแร่ธาตุและสารอนินทรยีซ์งึ

เป็นองคป์ระกอบสาํคญัในเซลลส์งิมชีวีติ เช่น คารบ์อน ออกซเิจน 

คารบ์อนไดออกไซด ์และนําเป็นตน้

   

สารอนิทรยี ์(organic compound) ไดแ้ก่สารอนิทรยีท์จีาํเป็นต่อชวีติ เช่นโปรตนี 

คารโ์บไฮเดรต ไขมนั และซากสงิมชีวีติเน่าเปือยทบัถมกนัในดนิ (humus) เป็นตน้

สภาพภูมอิากาศ (climate regime) ไดแ้ก่ปัจจยัทางกายภาพทมีอีทิธพิลต่อ

สงิแวดลอ้ม เช่น อุณหภูม ิแสง ความชนื อากาศ





ระบบนิเวศดิน ( soil ecosystem)ระบบนิเวศดิน ( soil ecosystem)
 ระบบของสิงมีชีวติ ทงัพืช สัตว์ และจุลนิทรีย์ ทอีาศัยอยู่ในสิงแวดล้อม

ทางกายภาพของดินอันประกอบด้วยส่วนทีเป็นอนินทรีย์ทีไม่มีชีวิต 

สิ ง มี ชี วิต มีป ฏิ สั ม พัน ธ์ ห รือ มี ศั ก ยภ า พ ทีจ ะ มี ป ฏิ สั ม พัน ธ์ กัน ใ น

สภาพแวดล้อมทางกายภาพทเีป็นอยู่ในดินนันๆ
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 ดินถือได้ว่าเป็นส่วนสาํคญัทีสดุในการกาํหนดชนิดของพืช 

รวมทงัเป็นแหล่งอาหารของสิงมีชีวิตชนิดต่างๆ และเป็นแหล่งย่อย

สลายแหล่งสดุท้ายของทุกสายใยอาหารในระบบนิเวศนันๆ 

ดิน (soil)ดิน (soil)





หน้าทีของดนิ (soil functions)หน้าทีของดนิ (soil functions)

 หน้าทใีนการผลติ

: เป็นตัวกลางในการเจริญเติบโตของพืช โดยเป็นแหล่งธาตุอาหารแก่พืช

หน้าทเีป็นแหล่งทเีกบ็รักษา

: เปรียบเสมือนการบันทกึอารยธรรมและวฒันธรรมทตีกทอดมาจาก บรรพบุรุษ

ของมนุษย์

หน้าทด้ีานสิงแวดล้อมทางชีวภาพ

: เป็นทอียู่อาศัยของสิงมีชีวติ และเป็นแหล่งสํารองของสารพนัธุกรรม (genes)



หน้าทีของดนิ (soil functions) (ต่อ)หน้าทีของดนิ (soil functions) (ต่อ)

หน้าทด้ีานควบคุมภูมิอากาศ

: ดินเกบ็กกัและหมุนเวยีนธาตุบางชนิดทเีป็นองค์ประกอบของก๊าซบางชนิด

ในบรรยากาศ

 หน้าทใีนการเกบ็กกั

: ดินเกบ็กกัและหมุนเวยีนธาตุอาหาร ธาตุอืน ๆ ในชีวภาค (biosphere) ของ

โลก



หน้าทด้ีานอุทกวทิยา (hydrologic function)

:  ดินช่วยแบ่งส่วนและควบคุมการไหลของนําในสภาพแวดล้อม

หน้าทคีวบคุมของเสียและมลพษิ

: ดินทาํหน้าทกีรอง บัฟเฟอร์ เปลยีนจากรูปอนินทรีย์เป็นอนิทรีย์ 

(immobilization) และทาํลายพษิของสารอนิทรีย์และอนินทรีย์

 หน้าทใีห้พืนทแีก่การอยู่อาศัยในชีวติ (living space function)

 หน้าทใีห้พืนทเีชือมติดต่อกนั (connective space function)

หน้าทีของดนิ (soil functions) (ต่อ)หน้าทีของดนิ (soil functions) (ต่อ)



พืชไร่ ทุ่งหญ้าเลียงสัตว์

พืชเกษตรผสมไม้ยืนต้นนาข้าว

หน้าทีในการผลติหน้าทีในการผลติ



หน้าทีเป็นแหล่งเกบ็รักษาหน้าทีเป็นแหล่งเกบ็รักษา



สตัวข์นาดใหญ่และเลก็ (macrofauna และ microfauna) ในดิน

Earthworm

Ant

SpiderCentipedesMillipedes

Protozoa FungiBacteria

หน้าทีด้านสิงแวดล้อมทางชีวภาพหน้าทีด้านสิงแวดล้อมทางชีวภาพ



หน้าทีด้านควบคุมภูมอิากาศหน้าทีด้านควบคุมภูมอิากาศ



หน้าทีด้านควบคุมภูมิอากาศ (ต่อ)หน้าทีด้านควบคุมภูมิอากาศ (ต่อ)



หน้าทีในการเกบ็กกัหน้าทีในการเกบ็กกั



หน้าทีด้านอุทกวทิยาหน้าทีด้านอุทกวทิยา



กาํจัดของเสีย (การฝังกลบขยะ) ดนิทําหน้าทีกรอง

หน้าทีในการควบคุมของเสียและมลพษิหน้าทีในการควบคุมของเสียและมลพษิ



หน้าทีให้พืนทีแก่การอยู่อาศัยในชีวติหน้าทีให้พืนทีแก่การอยู่อาศัยในชีวติ



หน้าทีให้พืนทีเชือมตดิกนัหน้าทีให้พืนทีเชือมตดิกนั


