
หนวยที่ 2
หลักนิเวศวิทยาและสมดุลธรรมชาติ

2.1   หลักระบบนิเวศ
2.1.1  ความหมายของระบบนิเวศ
ระบบนิเวศ (Ecosystem)   หมายถึงระบบหรือหนวยของความสัมพันธของสิ่งมีชีวิตในแหลง

ที่อยูแหลงใดแหลงหนึ่ง โดยมีการแลกเปลี่ยนสารและถายทอดพลังงานเกิดขึ้นระหวางสิ่งมีชีวิตและ
ส่ิงแวดลอม     ความสัมพันธในระบบนิเวศมี 2 ลักษณะ คือ   ความเกี่ยวของสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิต
กับสิ่งไมมีชีวิตที่แวดลอมอยู และในขณะเดียวกันก็จะมีความสัมพันธอีกลักษณะหนึ่งคือ ความ
เกี่ยวโยงพึ่งพากัน หรือการสงผลตอกันระหวางสิ่งมีชีวิตดวยกันเองความสัมพันธทั้งสองลักษณะดัง
กลาวนี้จะเกิดขึ้นพรอมๆ กัน  และมีอยูในระบบนิเวศทุกระบบ แสดงวาชีวิตทั้งหลายไมอาจอยูได
อยางโดดเดี่ยว โดยปราศจากการเกี่ยวของสัมพันธกับองคประกอบอื่นๆ ความสัมพันธที่เกี่ยวของกันที่
กลาวนี้เปนปจจัยที่สําคัญที่สุดที่ทําใหบรรดาชีวิตทั้งหลายอยูรอดได ชีวิตหนึ่งจะอยูไดก็ตอเมื่อมีชีวิต
อ่ืนๆ และ         องคประกอบอื่นๆ อยูดวย  ดังนั้นจะเห็นไดวาระบบนิเวศเปนเพียงสวนหนึ่งของนิเวศ
วิทยา   กลาวโดยสรุป "ระบบนิเวศ  หมายถึงระบบที่ประกอบดวยส่ิงมีชีวิตและสิ่งแวดลอม"

ระบบนิเวศนั้นมีอยูทุกหนทุกแหงในโลกมากมายหลายระบบ แตละระบบมีขนาดใหญเล็ก
สลับซับซอนแตกตางกัน ทั้งนี้ขึ้นกับขอบเขตของการพิจารณา เพียงแตเศษกระถางแตกที่มีน้ําขังภาย
ในเล็กนอย มีตะไครน้ํา มีลูกน้ํา หรือไรน้ําเพียง 2-3 ตัว ก็เปนระบบนิเวศได ในทํานองเดียวกันแองน้ํา
หนองน้ํา กลางทุง ทะเลสาบ ปา มหาสมุทร ตางก็เปนระบบ

ความรูเกี่ยวกับระบบนิเวศไดจากการศึกษาในสาขานิเวศวิทยา (Ecology)  ซ่ึงเปนสาขาหนึ่ง
ของวิทยาศาสตรชีวภาพ     ในการศึกษาสิ่งมีชีวิตตามขอบเขตของนิเวศวิทยาสมัยใหม กําหนดจาก
การประสานงานของสิ่งมีชีวิตในระดับตางๆ  จากเล็กไปใหญตามลําดับขั้นไดดังนี้

1.   ส่ิงมีชีวิต (Organism) เปนการศึกษาความเปนอยูของสิ่งมีชีวิตแตละอยางวา  การดํารง
ชีวิต  อยูไดนั้นตองอาศัยส่ิงแวดลอมทางกายภาพอื่นๆ อยางไรบาง  และเมื่อส่ิงแวดลอม
ทางกายภาพเปลี่ยนแปลงไปจะมีผลกระทบตอส่ิงมีชีวิตอยางไรบาง

2.     ประชากร(Population)เปนการศึกษาถึงกลุมหรือจํานวนของพืชหรือสัตวชนิดใดชนิด
        หนึ่งในบริเวณใดบริเวณหนึ่ง  วามีปจจัยอะไรบางที่ทําใหเกิดการเพิ่มหรือลดจํานวน
        สัตวหรือพืชนั้นๆ
3. กลุมสิ่งมีชีวิตหรือชุมชน (Community)   เปนการศึกษาความสัมพันธระหวางประชากร

ของพืชและสัตวในบริเวณใดบริเวณหนึ่ง   ปกติในธรรมชาติจะมีชุมชนอยู 2 ประเภท คือ
ชุมชนบนบก  และชุมชนในน้ํา เรียกตามลักษณะสิ่งมีชีวิตชนิดเดน เชน กลุมสิ่งมีชีวิตไผ
หรือเรียกตามที่อยูอาศัย เชน หาดทราย

4. ระบบนิเวศ(Ecosystem)  รายละเอียดจะไดศึกษาในหัวขอตอไป
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5. เขตนิเวศ (Ecosphere)  เปนการศึกษาถึงความสัมพันธของสิ่งมีชีวิตทั้งหลายในทุกระบบ
นิเวศ   ซ่ึงตองอาศัยทั้งสิ่งมีชีวิตและสิ่งที่ไมมีชีวิตในระบบนิเวศตางๆ มาเปนปจจัย
เกื้อหนุนกัน   ในเขตนิเวศจะตองมีส่ิงมีชีวิตเสมอ   หากบริเวณใดไมพบสิ่งมีชีวิต  เชน
กนทะเลลึกกวา 5,000 เมตรก็ไมถือวาเปนเขตนิเวศ  เขตนิเวศแบงเปน 3 เขตใหญๆ ดังนี้
5.1   เขตนิเวศบรรยากาศ(Atmosphere)
5.2   เขตนิเวศน้ํา (Hydrosphere)
5.3    เขตนิเวศพื้นดิน (Lithosphere)

6.   ชีวภาคหรือชีวาลัยหรือโลกของสิ่งมีชีวิต  (Biosphere)  เปนการศึกษาความสัมพันธของ
ส่ิงมีชีวิตในทุกเขตนิเวศ

ภาพที่ 2-1  ลําดับการจัดระเบียบประสานงานของระบบสิ่งมีชีวิตตามขอบเขตของ
                   นิเวศวิทยา

      (Krohne.  2001 : 8)
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ภาพที่ 2-2  เขตนิเวศ หรือสวนตาง ๆ ของโลกที่มีส่ิงมีชีวิต
                  (Kupchella and Hyland.  1989 : 5)

การจัดเรียงลําดับการประสานงานดังกลาว มิไดหมายความวาระดับใดระดับหนึ่งจะมีความ
สําคัญมากกวาระดับอื่น   แตเปนการจัดเรียงจากหนวยที่มีขนาดเล็กไปยังหนวยที่มีขนาดใหญ     เทา
นั้น และแทที่จริงแลวไมมีขีดกั้นที่เด็ดขาดระหวางระดับของการประสานงาน

       2.1.2   องคประกอบของระบบนิเวศ
ระบบนิเวศนั้นมีอยูทุกหนทุกแหงในโลกมากมายหลายระบบ แตละระบบมีขนาดใหญเล็ก

สลับซับซอนแตกตางกัน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับขอบเขตของการพิจารณา   เชน เศษกระถางแตกที่มีน้ําขังภาย
ในเล็กนอย มีตะไครน้ํา มีลูกน้ํา หรือไรน้ําเพียง 2-3 ตัว ก็เปนระบบนิเวศได ในทํานองเดียวกันแองน้ํา 
หนองน้ํา กลางทุง ทะเลสาบ ปา มหาสมุทร ตางก็เปนระบบนิเวศ  กระบวนการตางๆ ในระบบนิเวศ
จะเหมือนกัน  จะแตกตางกันตรงความซับซอนเทานั้น และภายในระบบนิเวศหนึ่งๆ จะมีองค
ประกอบที่สําคัญ ดังนี้
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       1.   องคประกอบที่ไมมีชีวิต (Abiotic component) แบงออกเปน
                    1.1 สารที่ไมมีชีวิต (Abiotic  substance) คือ สารที่อยูในสภาพแวดลอม  ไดแก

1.1.1 สารอนินทรีย (Inorganic  compound) เชน คารบอน ไนโตรเจน ออกซิเจน
คารบอนไดออกไซด  น้ํา เปนตน

1.1.2 สารอินทรีย (Organic compound) เชน คารโบไฮเดรต โปรตีน  ลิพิด เปนตน
          1.2 สภาพแวดลอมที่ไมมีชีวิต (Abiotic environment)   ไดแก  ปจจัยทางกายภาพ

(Physical factor) ซ่ึงเปนสภาพดินฟาอากาศตางๆ เชน แสง อุณหภูมิ ความเค็ม ความชื้น  เปนตน
2. องคประกอบที่มีชีวิตหรือองคประกอบทางชีวภาพ (Biotic component)

ในระบบนิเวศมีกลุมสิ่งมีชีวิตเปนองคประกอบ  กลุมสิ่งมีชีวิตเหลานี้จะมีส่ิงมีชีวิตที่
ทําหนาที่เฉพาะของตัวเองและมีความเกี่ยวของสัมพันธกับสิ่งมีชีวิตอื่น ซ่ึงสามารถแบงออกไดเปน
2 กลุม  (ดูภาพที่ 2-3 ประกอบ)

ภาพที่ 2-3  องคประกอบที่มีชีวิตในระบบนิเวศ
                   (Kupchella and Hyland.  1989 : 8)

2.1 ผูผลิต (Producer) คือ พวกที่สามารถสรางอาหารไดเอง เรียกวา พวกออโตทรอป 
(Autotroph) โดยวิธีการสังเคราะหแสง (Photosynthesis) ไดแก  พืชสีเขียวซ่ึงมีคลอโรฟลลสามารถนํา
เอาสารอนินทรียและพลังงานจากดวงอาทิตยมาสรางอาหารประเภทสารอินทรียขึ้น หรือพวกสราง
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อาหารไดเองจากการสังเคราะหเคมี  (Chemosynthesis) ไดแก  พวกเคโมออโตโทรฟก แบคทีเรีย 
(Chemoautotrophic bacteria) ที่อยูในทะเลลึก

2.2 ผูบริโภค (Consumer) คือ พวกที่ไมสามารถสังเคราะหอาหารไดเอง เรียกวา พวก
เฮเทอโรทอป (Heterotroph) ตองกินสิ่งมีชีวิตอื่นเปนอาหาร  จึงไดรับพลังงานในรูปของสารอินทรีย
โดยตรงไมตองสรางอาหารเอง  แบงไดหลายลําดับขั้นตอนของการกินหรือการบริโภคดังนี้

      2.2.1  ผูบริโภคลําดับที่ 1  หรือ ผูบริโภคปฐมภูมิ (Primary consumer)  ไดแก  สัตว
กินพืช (Herbivore) เปนอาหาร  ผูบริโภคกลุมนี้มีกระบวนการในการยอยเนื้อเยื่อพืชมาใชได  อาจจะมี
ทั้งพวกเคี้ยวเอ้ือง  เชน  วัว  ควาย  และไมเคี้ยวเอ้ือง  เชน  กระตาย  ลิง  พวกนี้จะมีฟนบดที่แข็งแรง
และมีไสติ่งยาวกวาสัตวพวกอ่ืน

      2.2.2 ผูบริโภคลําดับที่ 2  หรือผูบริโภคทุติยภูมิ (Secondary consumer)  ไดแก  สัตวที่
กินสัตวกินพืช (Carnivore) เชน  เสือ  สิงโต  หมาปา  พวกนี้ตองมีเขี้ยวแหลมคม  ฟนตัดที่คม  เล็บยาว
แหลมคม

       2.2.3  ผูบริโภคลําดับที่ 3  หรือ ผูบริโภคตติยภูมิ (Tertiary consumer)  ไดแก  สัตวที่
กินผูบริโภคลําดับที่ 2  หรือสัตวที่กินไดทั้งพืชและสัตว (Omnivore)  เชน คนซึ่งมีฟนเขี้ยวและ    ฟน
บดไมแหลมคม

ถามีผูบริโภคกินผูบริโภคลําดับที่ 3  ก็จัดเปนผูบริโภคลําดับที่ 4  หรือผูบริโภคจตุรภูมิ
(Quaternary consumer)

หากผูบริโภคลําดับใดไมถูกกินตอโดยสิ่งมีชีวิตอื่น จัดเปนผูบริโภคลําดับสูงสุด (Top
consumer)

นอกจากนี้ยังมีส่ิงมีชีวิตอีกกลุมหนึ่งที่กินซากสัตว (Scavenger)  เชน  แรงกินซากสัตวที่ตาย
แลว  หนอนกินซากหมาเนา เปนตน สําหรับผูบริโภคที่กินสัตวไมจัดเปนพวกกินซาก  เพราะผูบริโภค
กลุมนี้จะลาสิ่งมีชีวิตอื่นที่เปน ๆ  ฆาแลวกินทันที เชน เสือ สิงโต ฯลฯ สวนมนุษยถึงแมจะกินซาก
สัตวที่ถูกฆามานานแลวก็ตามแตไมจัดเปนพวกกินซาก  เนื่องจากมนุษยจะทําอาหารใหสุกหรือไมเนา
เสียกอนจึงจะกิน  โดยการนําไปตม  ทอด  ผัด  หรือแชแข็ง  และยังมีผูบริโภคที่กินเศษอินทรียสาร
(Detritivore)  เชน  ไสเดือนดิน  กิ้งกือ  ปลวก  มอด  ไรดิน (Soil mites)  บางชนิดที่จะยอยเศษเนื้อ
หนังของสิ่งมีชีวิตใหเล็กลง  เพื่อใหผูยอยอินทรียสารทําหนาที่ยอยสลายตอไป

2.3  ผูยอยสลายสารอินทรีย หรือ ผูยอยสลาย (Decomposer) คือ พวกท่ีสรางอาหารเองไม
ได ตองกินสิ่งมีชีวิตอื่นดวยวิธีการยอยสลายสารอาหารโมเลกุลใหญใหมีขนาดเล็กลง แลวใชเอนไซม
ยอยเพื่อดูดซึมเขาไปใชประโยชน ไดแก รา  แบคทีเรีย  บางครั้งเรียกสิ่งมีชีวิตกลุมนี้วา      ผูแปร
สภาพสาร (Transformer)  เพราะทําหนาที่เชื่อมโยงระหวางหนวยส่ิงมีชีวิตกับหนวย            ส่ิงที่ไมมี
ชีวิต จึงมีบทบาทสําคัญในระบบนิเวศ

อยางไรก็ตาม องคประกอบตาง ๆ ที่กลาวมาขางตนอาจมีความแตกตางกันบางในระบบนิเวศ
แตละแหง สภาพแวดลอมทางกายภาพมีสวนสําคัญที่จะกําหนดลักษณะของระบบนิเวศ และยังขึ้นอยู
กับความสามารถในการปรับตัวขององคประกอบทางชีวภาพดวย
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2.1.3 ระบบนิเวศภาคพื้นทวีปและพื้นน้ํา
ระบบนิเวศภาคพื้นทวีป

กลุมสิ่งมีชีวิตชนิดเดนบนบกหรือภาคพื้นทวีปจะถูกกําหนดโดยพืช  ผืนแผนดินขนาดใหญที่
มีส่ิงแวดลอมและกลุมสิ่งมีชีวิตพวกพืชที่มีลักษณะคลายคลึงกันเรียกวา ชีวนิเวศ (Biomes) หรืออาจ
กลาวไดวา  ชีวนิเวศเกิดจากการรวมระบบนิเวศแบบเดียวกันไวดวยกัน  โดยมีปริมาณน้ําฝนและ
อุณหภูมิเปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอชีวนิเวศที่กระจายอยูบนภาคพื้นทวีป (ภาพที่ 2-4) ระบบนิเวศภาคพื้น
ทวีปมีหลายแบบ ที่สําคัญมี 4 แบบดังนี้

ภาพที่ 2-4   อิทธิพลของปริมาณน้ําฝนและอุณหภูมิที่มีตอการกระจายของชีวนิเวศ
(Audesirk and Audesirk 1999 : 866)

 ระบบนิเวศแบบทะเลทราย
       ทะเลทราย (ภาพที่ 2-5) ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 18 % ของพื้นที่โลก อยูในบริเวณเสนรุงที่
10 องศาเหนือและใต มีปริมาณน้ําฝนนอยกวา 10 นิ้วตอป มีอัตราการระเหยของน้ําสูงกวาปริมาณน้ํา
ฝนที่ตกลงมา 5-7 เทา อุณหภูมิในชวงกลางวันและกลางคืนแตกตางกันอยางเห็นไดชัด  บางสวนของ
ทะเลทรายจะถูกน้ํากัดเซาะเปนแองทําใหสามารถรองรับน้ําฝนไวใหสัตวทะเลทรายใชได ปจจัยจํากัด
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ที่สําคัญของทะเลทรายคือ น้ํา สวนแรธาตุตางๆ ในดิน ความเค็ม และสารอินทรียบางชนิดอาจเปน
ปจจัยจํากัดไดบาง สภาพแวดลอมโดยทั่วไปไมเหมาะกับการดํารงชีวิตของ        ส่ิงมีชีวิต จึงพบ
จํานวนชนิดของสิ่งมีชีวิตคอนขางนอย ส่ิงมีชีวิตในทะเลทรายจะตองปรับตัวทางโครงสราง ทางสรีระ
และพฤติกรรมเพื่อใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมที่คอนขางกันดาร

ภาพที่ 2-5  ทะเลทราย
       ก.  ซาฮาราในอัฟริกา
       ข.  ในรัฐยูทาหและเนวาดา สหรัฐอเมริกา
       ค.  ในรัฐแคลิฟอรเนีย สหรัฐอเมริกา
       ง.  สัตวที่พบในทะเลทราย ทวีปอเมริกาเหนือ
       (Audesirk and Gerald Audesirk. 1999 : 866)

       พืชในทะเลทรายมีการปรับตัวสองลักษณะคือ ปรับตัวใหเขากับสภาพแหงแลงดวยการเก็บน้ํา
ไวในลําตน หรือมีรากหยั่งลงลึกมากเพื่อหาน้ําใตดิน หรือลดรูปของใบใหมีขนาดเล็กลงและมีสาร
คลายขี้ผ้ึงเคลือบผิวใบเพื่อลดการคายน้ํา การปรับตัวอีกลักษณะหนึ่งคือ การผลิตเมล็ดที่        ทนทาน
ตอความแหงแลงไดดี ตอเมื่ออุณหภูมิและความชื้นเหมาะสมจึงจะงอก และเติบโตอยางรวดเร็ว หลัง
จากสรางเมล็ดแลวก็จะตายไป ลักษณะพืชในทะเลทรายมักเปนพืชตนเตี้ยติดดิน หรือเปนไมพุมขนาด
เล็ก
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  สัตวทะเลทรายมีสองประเภทคือ พวกที่อยูในสภาพไข ดักแด หรือรูปอื่นที่ทนตอสภาวะแหง
แลงไดยาวนานนับเดือนนับป จนกวาจะมีน้ําเพียงพอจึงจะเจริญอยางรวดเร็ว บางชนิดจะเริ่มออกหา
กินเมื่อฝนตกหลังจากที่จําศีล (Aestivation) เปนระยะเวลายาวนานตลอดชวงเวลาที่แลงจัด อีกประเภท
หนึ่งเปน พวกที่มีกิจกรรมตลอดชวงที่มีชีวิตอยู สัตวพวกนี้มีความสามารถสูงในการปรับตัวทางสรีระ
ทําใหมีชีวิตรอดอยูไดในสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงอยางรุนแรงระหวางกลางวันกับกลางคืน พื้นที่
ทะเลทรายอาจเปนประโยชนตอมนุษยในอนาคต ทะเลทรายมีแหลงพลังงานแสงอาทิตยอยาง
สม่ําเสมอในปริมาณมาก เทคโนโลยีสมัยใหมอาจชวยใหมนุษยนําพลังงานดังกลาวจากทะเลทรายมา
ใชได แตตองพิจารณาใหรอบคอบในแงของการลงทุน และผลตอบแทน
ระบบนิเวศแบบทุงหญา
       ทุงหญา (ภาพที่ 2-6) มีลักษณะเปนที่ราบ มีอาณาเขตกระจายทั่วไปในสวนที่เปนพื้นดินของ
โลก มีปริมาณน้ําฝน 10-30 นิ้วตอป มีอัตราการระเหยสูงทําใหเกิดความแหงแลงเปนครั้งคราว แบง
เปนทุงหญาเขตอบอุน (Temperate grassland)เชน ในทวีปอเมริกาเหนือ และยุโรปตะวันตกที่เรียกทุง
หญาวา แพรร่ี (Prairie)     รัสเซีย เรียกทุงหญาวา สเตปส (Steppes) ฮังการีเรียกวา พัสซา (Pustza)  ทุง
หญาเขตรอน (Tropical savanna grassland)     อยูในอัฟริกาใตและตอนเหนือของทวีป
ออสเตรเลีย เรียกวา ทุงหญาสะวันนา (Savanna)    ทุงหญาสะวันนามีปริมาณน้ําฝนสูงกวาทุงหญา เข
ตอบอุน มีฝนตกประมาณ 40-60 นิ้วตอป น้ําและไฟปาเปนปจจัยจํากัดของระบบนิเวศทุงหญา        ส่ิง
มีชีวิตในทุงหญาตองมีความทนทานตอความแหงแลงและไฟปาไดอยางดีจึงจะมีชีวิตรอดอยูได

ภาพที่ 2-6  ทุงหญาสะวันนา  ในประเทศอัฟริกา
                     (Audesirk and Audesirk 1999:869)

                     หญาจัดเปนสิ่งมีชีวิตชนิดเดนในทุงหญา มีความสูงของลําตนแตกตางกันตามปริมาณฝนที่
ตก ทุงหญาเขตอบอุนมีความสูงตั้งแต 1.5 ฟุต จนถึง 8 ฟุต หญาเหลานี้มีระบบรากหยั่งลึกมาก บาง
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ชนิดหยั่งลึกถึง 6 ฟุต พืชอ่ืนๆ ที่พบ ไดแก ฟอรบ (Forb) ซ่ึงเปนพืชลมลุกชนิดหนึ่ง พืชอ่ืนเฉพาะที่
ปรากฏในทุงหญาเขตรอนไมปรากฏในทุงหญาเขตอบอุนคือ ไมยืนตน ไมยืนตนมีประปราย ขึ้นรวม
เปนกลุมบาง ขึ้นเดี่ยวๆ บาง
       สัตวในทุงหญามีทั้งขนาดใหญและขนาดเล็ก มีทั้งสัตวเล้ียงลูกดวยน้ํานม สัตวกีบ    สัตวแทะ
สัตวในเขตอบอุน ไดแก วัวไบสัน แอนทีโลป มาลาย กระรอก สวนในทุงหญาเขตรอน ไดแก
แอนทีโลป มาลาย ควายปา แรด สิงโต สุนัขปา ในออสเตรเลีย ไดแก จิงโจ
       ทุงหญาเปนแหลงอาหารที่ดีของสัตว มนุษยบุกรุกเขาไปทําเกษตรกรรมในทุงหญา ดวยการ
เพาะปลูกธัญพืช และใชทุงหญาเปนที่เล้ียงสัตว ถาการปลูกธัญพืชและการใชเปนทุงเลี้ยงสัตว กระทํา
กันจนเกินขนาด (Over grazing) ยอมมีผลใหทุงหญาเปลี่ยนสภาพจากที่ชุมชื้นเปนที่แหงแลงขึ้นทุกที
และเสียสมดุลของระบบนิเวศไปในที่สุด
ระบบนิเวศแบบปาไม
       ปาไมอาจแบงได 2 ประเภทใหญ ๆ  คือ  ปาไมผลัดใบ (Deciduous forest) และปาไม
ไมผลัดใบ (Evergareen forest)

1.  ปาไมผลัดใบ
คือปาไมที่ตนไมสวนใหญตางผลัดใบหมดในฤดูแลงและเริ่มผลิใบใหมในตนฤดูฝน
ปาไมผลัดใบในเขตอบอุน (ภาพที่ 2-7) พบเขตฝงตะวันออกของทวีปอเมริการเหนือ        ยุ

โรปทั้งหมด  บางสวนของญี่ปุน  และออสเตรเลีย  ใตสุดของทวีปอเมริกาใต  ปริมาณฝนตก 30-60 นิ้ว
ตอป ภูมิอากาศโดยทั่วไปอยูในระดับปานกลาง  ฤดูรอนและฤดูหนาวของแตละปแตกตางกันมาก  พืช
ที่พบไดแก  ตนโอค  ฮิคคอรี  เชสทนัท  พืชดังกลาวมีใบกวางพื้นปาปกคลุมดวยไมพุมและไมลมลุก
สัตวที่พบไดแก  สุนัขจิ้งจอก  สกั๊ง  แรคคูน  ตุน  หนูผี  กวางเวอรจิเนีย

ภาพที่ 2-7  ปาไมผลัดใบในเขตอบอุน
                                  (Audesirk and Audesirk. 1999 : 874)
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ปาไมผลัดใบเขตรอน  เชน  ปาไมในประเทศไทยแบงเปน  2  ชนิด  ไดแก
                  1.1  ปาเบญจพรรณ  หรือปาผสมผลัดใบ  (Mixed  deciduous forest)  ปาชนิดนี้ประกอบ
ดวยตนไมผลัดใบหลาย ๆ ชนิดขึ้นปะปนกัน  ที่สําคัญคือ ตนไผ

    1.2.  ปาแพะหรือปาแดงหรือปาโคก  (Dry  dipterocarpus forest) ปาชนิดนี้เกิดที่ราบสูง
และตามสันเขาที่เปนดินปนทราย หรือปนกรวด  ลักษณะของปาคอนขางเปนปาโปรง  ตนไมขึ้น
กระจัดกระจายมักมีลําตนเล็ก เตี้ย ไมพื้นลางมักเปนหญาแฝกและไมพุม

2.  ปาไมไมผลัดใบ
คือปาไมที่มีตนไมมีใบเขียวชอุมตลอดป  ไมมีระยะเวลาสําหรับผลัดใบที่แนนอน  เมื่อใบเกา

รวงหลนไปใบใหมก็ผลิออกมาแทนที่ทันที  แบงออกเปน 6 ชนิด คือ
     2.1  ปาสนหรือปาสนเขา  (Coniferous forest หรือ Pine forest)
เปนปาที่พบทั่วไปตามภูเขาที่สูงกวา 700-1,000 เมตร  อยูระหวางเสนรุง 50-60 องศาเหนือ

เชน  บริเวณอลาสกา   แคนาดา  สแกนดิเนเวีย  ไซบีเรีย  และบางสวนของประเทศไทย  สวนบริเวณ
ปาสนในแถบซีกโลกเหนือ  อาจมีช่ือเรียกไดอีกอยางหนึ่งวา ไทกา (Tajga)  สภาพอากาศบริเวณที่มี
ความเย็นสูง (ชวงฤดูรอนสั้นแตชวงฤดูหนาวยาว) ฝนตกคอนขางมาก  การสลายตัวของสารเปนไป
อยางชา ๆ  ทําใหเกิดดินแบบพอดซอล (Podsol) คือมีสภาพเปนกรดและขาดธาตุอาหารเนื่องจากมี
อัตราการชะลางสูง  แมกระนั้นผลผลิตในรอบปของปาสนก็ยังมีอัตราคอนขางสูงยกเวนในชวงอุณภูมิ
ต่ํา

ประชากรมีหลายชนิด  ไดแก  สัตวเล้ียงลูกดวยน้ํานม  เชน  กระตาย  เสือ ฯลฯ  นก และ
แมลงปกแข็ง  เปนตน  พืชชนิดเดน  ไดแก  สนชนิดตาง ๆ  เชน  สนสองใบ  สนสามใบ  ไมประเภทนี้
มีใบเล็กเรียวมีเรือนยอดปกคลุมตลอดป  เพราะไมผลัดใบ  จึงทําใหเกิดไมพุมและไมลมลุกไดชา  ไม
อ่ืน ๆ  ไดแก  เรดวูด (Red wood) ซ่ึงมีขนาดสูงมาก (ภาพที่ 2-8)

ภาพที่ 2-8  ปาสน
                                  (Audesirk and Audesirk 1999 : 876)
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 2.2   ปาดิบชื้น หรือปาดงดิบ  (Tropical rain forest  หรือ Tropical evergreen forest)
       ปาดิบชื้น หรือปาดงดิบในเขตรอน (ภาพที่ 2-9) กระจายทั่วไปในทวีปตางๆ บริเวณเสน
ศูนยสูตร และเขตใกลเคียง เชนบริเวณลุมน้ําอะเมซอน ลุมน้ําคองโก และไนเกอรตอนกลางและตะวัน
ตกของอัฟริกา ในทวีปเอเซีย ไดแก บริเวณอินโดนีเซียบอเนียวนิวกินี รวมทั้งตอนใตของไทย ฝนตก
เกือบตลอดป ในอัตรา 80-90 นิ้วตอป ดินฟาอากาศคอนขางคงที่ อุณหภูมิเปลี่ยนแปลงระหวางฤดูนอย
มาก อุณหภูมิชวงกลางวันและกลางคืนแตกตางกัน
       ความแตกตางของอุณหภูมิในยอดไมของปาดงดิบกับพื้นดินแตกตางกันประมาณ 10-20
องศาฟาเรนไฮต  แตความชื้นคงที่ ฉะนั้นอุณหภูมิและแสงแดดในปาดงดิบจึงคอนขางคงที่ ฤดูกาล
ตางๆ ไมมีอิทธิพลตอชีวิตของพืชและสัตว ปาไมจึงเขียวตลอดป ลักษณะเดนชัดของชุมชนปาดิบ คือ
ส่ิงมีชีวิตมีการกระจายตัวสูง มีจํานวนชนิดและจํานวนตัวมากกวาปาชนิดอื่น จึงเปนดัชนีแสดงความ
อุดมสมบูรณและความสมดุลของระบบนิเวศ

ภาพที่ 2-9  ปาดิบชื้นหรือปาดงดิบ
                                  (Audesirk and Audesirk 1999:875)

                     พืชในปาดงดิบมีหลายขนาดโดยมีความสูงตั้งแต 20 ฟุต จนถึง 200 ฟุต จนกระทั่งถึงติด พื้น
ดิน ไมยืนตนขนาดใหญจะมีเรือนยอดแผกวางปรากฏเปนชั้นหลายช้ันปกคลุมปาใหชุมชื้นตลอดป
และมีผลใหแสงสวางสองลงสูพื้นปาไดนอย ไมช้ันลางจึงมักกระจัดกระจาย เพราะแสงไมเพียงพอ
สัตวในปาดิบมีชุกชุมมาก ทั้งสัตวเล้ียงลูกดวยน้ํานม สัตวเล้ือยคลาน นก สัตวคร่ึงบกครึ่งน้ํา และ
แมลง พืชและสัตวมีการอยูรวมกันแบบพึ่งพาอาศัยกันอยางเห็นไดชัด
       ปาดิบชื้นเปนแหลงทําประโยชนจากไมและผลิตภัณฑจากไมใหแกมนุษยสูงมาก นอกจากนี้
ยังมีความสําคัญในการรักษาสมดุลของแกสออกซิเจนในบรรยากาศของโลกอีกดวย

2.3  ปาดิบภูเขา (Hill evergreen forest)
เปนปาดงดิบที่พบอยูบนภูเขาสูงกวาระดับน้ําทะเล 1,000 เมตร ขึ้นไป สภาพปาแตกตางจาก

ปาดิบชื้นอยางเห็นไดชัด คือไมมีพันธุไมวงศยางแตมีพันธุไมจําพวกพญาไม มะขามปอมดง  สนสาม
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พันป และไมกอชนิดตาง ๆ  ไมช้ันรองไดแก  สมแปะ หวา  ไมช้ันลางเปนพวกไมพุมรวมทั้งขาวตอก
ฤาษี มอส สามรอยยอด เปนตน (ภาพที่ 2-10)

ภาพที่ 2-10  ปาดิบภูเขา
                                  (สุรินทร  มัจฉาชีพ และสมสุข  มัจฉาชีพ.  2539 : 165)

2.4  ปาชายเลนหรือปาโกงกาง  (Mangrove forest หรือ Littoral forest)
ปาชนิดนี้อยูตามชายทะเลที่เปนเลน  และตามริมผ่ังแมน้ํา  ปากแมน้ํามีพันธุไมโกงกางเปน

ไมชนิดเดน  นอกจากนี้มี  กะแท โปรง แสม (ภาพที่ 2-11)

ภาพที่ 2-11  ปาชายเลนหรือปาโกงกาง
                                  (Mix, Faber and King.  1992 : 155)
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2.5  ปาพรุ  (Swamp forest)
พบในบริเวณที่มีน้ําจืดทวมขังอยูนาน ๆ  ดินขาดการระบายที่ดี  ในประเทศไทยปาพรุในภาค

กลางมีลักษณะโปรง  ตนไมขึ้นอยูหางๆ  เชน  ตนออ  แขม  ระกํา  หวายโปง  หวายน้ํา โมกขาง   จิก
สนน  ครอเทียน  ปาพรุในภาคใตอยูในบริเวณที่มีน้ําขังเกือบตลอดป  โดยมีซากพืชและอินทรียวัตถุ
ตาง ๆ  ทับถมกันเปนเวลาชานาน  ทําใหเกิดพรุ  (Peat bog) ขึ้น (ภาพที่ 2-12)

ภาพที่ 2-12  ปาพรุ
                                  (สุรินทร  มัจฉาชีพ และสมสุข  มัจฉาชีพ.  2539 : 167)

2.6  ปาชายหาด  (Beach forest)
เปนปาโปรงไมผลัดใบ  ขึ้นอยูตามริมหาด  น้ําทะเลไมทวม  รวมทั้งเชิงเขาริมทะเล  ตนไม

เดนที่ขึ้น  ไดแก  สนทะเล  โพธ์ิทะเล  หูกวาง   กระทิง  ตีนเปดทะเล  หยีน้ํา  ไมพื้นลาง ไดแก     ตน
เตย  และหญาตาง ๆ  ตามเชิงเขาและฝงดินมีพวกไมเกด  มะค้ําแต  ลําบิค  กระบองเพชร  และ ไมหอม
อ่ืน ๆ เชน  หนามหัน  กําจาย (ภาพที่ 2-13)

ภาพที่ 2-13  ปาชายหาด
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ระบบนิเวศแบบทุนดรา
        ทุนดราหรือทุงหิมะแถบขั้วโลก (ภาพที่ 2-14) มีอาณาเขตตั้งแตเสนรุงที่ 60 เหนือขึ้นไปจน
ถึงขั้วโลก ในเขตพื้นที่นี้อุณหภูมิต่ํามาก พื้นดินปกคลุมดวยน้ําแข็งตลอดป ยกเวนชวงฤดูรอนซึ่งมีชวง
ส้ันมาก ฝนตกคอนขางนอย ในชวงฤดูหนาวอันยาวนานเปนชวงที่ขาดชีวิตชีวา  สัตวจะจําศีล
(Hibernation) หรือหลบอยูใตหิมะ และใตกอนน้ําแข็ง พืชหยุดชะงักการเจริญเติบโต ในฤดูรอนพื้น
ดินและพื้นน้ําจะสลับกันเปนลวดลายสวยงาม ชุมชนแบบทุนดราเปนชุมชนแบบงายๆ ไมยั่งยืนและ
ไมสมดุล เนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นจึงทําใหมีการอัตราการระเหยต่ํา การสลายตัวของธาตุ
อาหารเกิดอยางชาๆ ทําใหคอนขางขาดแคลนอาหาร แมสภาพแวดลอมจะไมใครเหมาะสม แต
ส่ิงมีชีวิตก็สามารถปรับตัวใหอยูรอดได พืชมีอายุการเจริญสั้นเพียงแค 60 วัน พืชชนิดเดนไดแก    ไล
เคนส  นอกจากนี้ยังมีมอส กก หญาเซดจ (Sedge) และไมพุมเตี้ย เชน วิลโลแคระ
       สัตวในเขตทุนดรามีไมกี่ชนิด ไดแก นก สัตวเล้ียงลูกดวยนม และแมลง สัตวเล้ียงลูกดวยนม
ชนิดเดน คือ กวางคาริบู กวางเรนเดียร กระตายปาขั้วโลก หนูเลมมิง สุนัขปาขั้วโลก นกชนิดเดน คือ
นกทามิแกน นกเคาแมวหิมะ นอกจากนี้ยังมีนกจากแหลงอื่นอพยพเขามาในฤดูรอน แมลง ยุง

ภาพที่ 2-14  ทุนดรา
                                  (Audesirk and Audesirk 1999 : 877)
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ระบบนิเวศภาคพื้นน้ํา
ระบบนิเวศภาคพื้นน้ําแบงเปน  ระบบนิเวศน้ําจืดและระบบนิเวศน้ําเค็ม

ระบบนิเวศน้ําจืด
ระบบนิเวศน้ําจืดแบงตามลักษณะของแหลงน้ําเปน  2  ประเภทคือ
1.  แหลงน้ํานิ่ง  เชน  ทะเลสาบ  บึง  ถาเปนแหลงน้ําขนาดใหญ        สามารถแบงเขตแหลง

น้ํานิ่งได  3  เขต  คือ (ภาพที่ 2-15)

ภาพที่ 2-15  เขตของแหลงน้ํา
                    (Johnson. 1997 : 572)

     1.1  เขตชายฝง (Litoral zone) เปนบริเวณรอบๆ แหลงน้ําแสงสองไดถึงกนน้ํา  เปน
เขตที่มีผูผลิตและผูบริโภคมากกวาเขตอื่นๆ ผูผลิตบริเวณชายฝง ไดแก พืชที่มีรากยึดอยูในพื้นดินใต
ทองน้ํา บางสวนของลําตนฝงอยูในดิน และบางสวนโผลขึ้นเหนือน้ําเพื่อรับแสง สวนใหญเปนพืชมี
เมล็ด เชน  กก  บัว  แหวทรงกระเทียม กระจูด  เปนตน   พืชอีกชนิดในเขตชายฝงเปนพวกที่มี   โครง
สรางอยูใตน้ําทั้งหมด โผลเฉพาะสวนของดอกขึ้นเหนือน้ํา เชน สาหรายขาวเหนียว สาหรายหาง
กระรอก ดีปลีน้ํา นอกจากนี้ผูผลิตในเขตชายฝงยังประกอบดวยแพลงกตอนพืชและพืชลอยน้ํา แพลงก
ตอนพืช ไดแก สาหรายสีเขียว สาหรายสีเขียวแกมน้ําเงิน และไดอะตอม พืชลอยน้ํา ไดแก จอก แหน
ไขน้ํา จอกหูหนู แหนแดง
       ผูบริโภคในเขตชายฝงมีจํานวนมากเพราะมีผูผลิตอุดมสมบูรณสําหรับใชเปนอาหาร แหลง
อาศัยและที่หลบซอนศัตรู พวกที่เกาะกับวัตถุในน้ํา ไดแก หอยขม หอยโขง ตัวออนแมลงปอเข็ม
ไฮดรา   พลานาเรีย โรติเฟอร สวนพวกที่เกาะพักตัวตามพื้นทองน้ํา ไดแก  แมลงปอยักษ ชีปะขาว กุง
กามกราม หอยกาบเดียว หอยสองกาบ หนอนตัวกลมชนิดตางๆ ยุง ฯลฯ  พวกที่วายน้ําอิสระ ไดแก
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แมลงตางๆ เตา ปลา แพลงกตอนที่พบ ไดแก ไรน้ํา โคพีพอด พวกที่ลอยตามผิวน้ํา ไดแก ดวงตะพาบ
ดวงส่ีขา จิงโจน้ํา

1.2  ผิวน้ําหรือเขตกลางน้ํา (Limnetic zone) นับจากชายฝงเขามาจนถึงระดับลึกที่
แสงสองถึง มีความเขมของแสงประมาณ 1 เปอรเซ็นตของแสงจากดวงอาทิตย ที่ระดับนี้อัตราการ
สังเคราะหแสงมีคาเทากับอัตราการหายใจ ในแหลงน้ําขนาดเล็ก หรือแหลงน้ําตื้นๆ จะไมปรากฏเขต
นี้
        ส่ิงมีชีวิตสวนใหญเปนแพลงกตอนและพวกที่วายน้ําอิสระ มีจํานวนชนิดและจํานวนสมาชิก
นอยกวาเขตชายฝง แพลงกตอนพืช ไดแก สาหรายสีเขียว ไดอะตอม สาหรายสีเขียวแกม  น้ําเงินซึ่ง
เปนชนิดเดียวกับเขตชายฝง ไดโนแฟลกเจลเลต ยูกลีนา วอลวอกซ  แพลงกตอนสัตว     ไดแก โคพีพ
อด โรติเฟอร  ไรน้ํา สัตวเหลานี้เปนสัตวตางชนิดกับเขตชายฝง นอกจากนี้สัตวอ่ืนๆ ในเขตกลางสระ
ไดแก พวกที่วายน้ําได เชน ปลา
       1.3 เขตกนน้ํา (Profundal zone) เปนสวนที่อยูลางสุดจนถึงหนาดินของพื้นทองน้ํา กลาว
ไดวา แหลงน้ําขนาดเล็กจะไมมีในเขตที่สามนี้ แสงสองไมถึง จึงไมมีผูผลิต ส่ิงมีชีวิตที่พบ ไดแก รา 
แบคทีเรียที่ไมใชออกซิเจน  หนอนเลือด ตัวออนยุง หอยสองกาบ หนอนตัวกลม   เปนตน        ส่ิงมี
ชีวิตเหลานี้จะตองปรับตัวใหเขากับสภาพที่มีออกซิเจนต่ํา เชน ตัวออนของยุงน้ําชนิดหนึ่ง (Phantom) 
มีถุงลมสําหรับชวยในการลอยตัวและสําหรับเก็บออกซิเจนไวใช

2.  แหลงน้ําไหล   เชน  แมน้ํา   ลําธาร โครงสรางของกลุมสิ่งมีชีวิตน้ําไหลขึ้นอยูกับความเร็ว
ของน้ํา แหลงน้ําไหลนี้จึงแบงออกเปน 2 ชนิด คือ
       2.1  เขตน้ําเชี่ยว เปนเขตที่มีกระแสน้ําไหลแรง จึงไมมีตะกอนสะสมใตน้ํา  ส่ิงมีชีวิตใน
บริเวณนี้มักเปนพวกที่สามารถเกาะติดกับวัตถุใตน้ํา หรือคืบคลานไปมาสะดวก พวกที่วายน้ําไดจะ
ตองเปนพวกที่ทนทานตอการตานกระแสน้ํา แพลงกตอนแทบจะไมปรากฏในบริเวณนี้

       2.2  เขตน้ําไหลเอื่อย เปนชวงที่มีความลึก ความเร็วของกระแสน้ําลดลง อนุภาคตางๆ จึงตก
ตะกอนทับถมกันหนาแนนในเขตนี้ มักไมมีสัตวเกาะตามทองน้ํา เขตนี้เหมาะกับพวกที่ขุดรูอยู เชน
หอยสองกาบ ตัวออนของแมลงปอ ชีปะขาว แพลงกตอน และพวกที่วายน้ําได
       การปรับตัวของสัตวในแหลงน้ําไหลโดยเฉพาะเขตน้ําเชี่ยว สัตวมีการปรับตัวพิเศษเพื่อการ
อยูรอดหลายวิธี เชน
       1. มีโครงสรางพิเศษสําหรับเกาะหรือดูดพื้นผิว เพื่อใหติดแนนกับพื้นผิว ส่ิงมีชีวิตที่มีอวัยวะ
พิเศษเชนนี้ ไดแก แมลงหนอนปลอกน้ํา
       2.    สรางเมือกเหนียว เพื่อใชยึดเกาะ เชน พลานาเรีย หอยกาบเดียว
       3.   มีรูปรางเพรียว เพื่อลดความตานทานตอกระแสน้ํา เชน ปลา
       4. ปรับตัวใหแบน เพื่อยึดติดกับทองน้ําไดแนบสนิทหรือเพื่อใหสามารถแทรกตัวอยูในซอก
แคบๆ หลีกเลี่ยงกระแสน้ําแรงๆ
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ระบบนิเวศน้ําเค็ม
       ไดแกบริเวณพื้นน้ําที่เปนทะเล  และมหาสมุทรประกอบดวยชายฝงทะเลซึ่งมีทั้งหาดทราย
และหาดหิน  ชายหาดเปนบริเวณที่ถูกน้ําทะเลซัดขึ้นมาตลอดเวลา พื้นผิวของหาดทรายและหาดหิน
จะเปยกและแหงสลับกันในชวงวันหนึ่งๆที่เปนเวลาน้ําขึ้นน้ําลง ทําใหอุณหภูมิชวงวันหนึ่งๆของ
บริเวณดังกลาวแตกตางกันไปดวย  นอกจากนี้น้ําทะเลมีสารประกอบพวกเกลือละลายอยูหลายชนิด
สัตวที่อาศัยอยูในทะเลจึงตองมีการปรับสภาพทางสรีระสําหรับการดํารงชีพอยูในน้ําเค็มดวย
       จากชายฝงทะเลออกไป จะเปนบริเวณไหลทวีป ทะเล และมหาสมุทร ซ่ึงเปนแหลงที่มี   ส่ิงมี
ชีวิตอาศัยอยูเปนจํานวนมาก   นับเปนแหลงอาหารใหญที่สุดของสิ่งมีชีวิต ประกอบดวย  แพลงกตอน
พืช แพลงกตอนสัตวนานาชนิด หญาทะเล สาหรายทะเลที่สัตวน้ําพวกกุง หอย ปู ปลา พะยูน ปลาวาฬ
โลมา และอื่นๆ  อาศัยเปนอาหารในการเจริญเติบโต (ภาพที่ 2-16)

ภาพที่ 2-16  ส่ิงมีชีวิตที่อาศัยอยูในทะเล  มหาสมุทร
                    (Krohne.  2001 : 439)

        ใตทองทะเลจะมีบริเวณแนวปะการัง หรืออาจเรียกวา ปาใตทะเล ที่เทียบไดกับปาบนบก แนว
ปะการังเกิดจากสัตวพวกปะการังซึ่งมีสารหินปูนหอหุมลําตัว สืบพันธุแบบแตกหนอเชื่อมติดกันกับ



42

ตัวเดิมทําใหเกิดเปนกลุมกอนของปะการัง บริเวณดังกลาวมีความสําคัญมาก เพราะเปนแหลงที่ใหเกิด
ความอุดมสมบูรณดานอาหาร ที่อยูอาศัย แหลงอนุบาลลูกออนของสัตวน้ํา
       ปจจุบันปะการังถูกทําลายลงเปนอันมากและรวดเร็วจนใกลภาวะวิกฤติ  นักวิชาการที่
เกี่ยวของไดชวยกันคิดหาแนวทางปองกันแกไข เชน จัดทําแนวปะการังเทียม ศึกษาวิธีเพาะเลี้ยงเพิ่ม
จํานวนปะการังในระยะยาว แตตองใชเวลานานมากกวาจะเกิดเปนแนวปะการังธรรมชาติ บางแหงแก
ปญหาโดยวางทุนรอบๆ แนวปะการัง เพื่อปองกันคนเขาไปรบกวนหรือทําลาย

3.  ปากน้ํา
ปากน้ําเปนบริเวณที่น้ํามาบรรจบกันระหวางน้ําจืดและน้ําเค็ม     ทําใหเปนบริเวณที่มีน้ํากรอย

เกิดเปนชุมชนรอยตอระหวางชุมชนน้ําจืดและน้ําเค็ม   ลักษณะพิเศษที่เกิดขึ้นคือ   มีสภาพทาง   ชีว
วิทยาที่เอื้ออํานวยที่จะใหผลผลิตอยางสูงตอสังคมมนุษย

ปากน้ําที่เกิดขึ้นมีหลายชนิด   มีภูมิประเทศตางจากที่อ่ืนๆ   และมีลักษณะทางธรณีที่สําคัญ
เกิดขึ้น   มีการเจริญเติบโตไปจากฝงทะเลและจมลงไปจากปากน้ํา   เชน  ปากน้ําเจาพระยา  ปากน้ํา
เดลาแวร (Delaware Bay)  บางแหงเจริญเติบโตไปจากฟยอรดที่ลึก  เชน  แมโขง  ปากแมน้ําไนล

ลักษณะที่สําคัญของปากน้ํามีดังนี้
1. สวนประกอบของน้ําคงที่   มีการเปลี่ยนแปลงไปบางตามกระแสน้ําขึ้นน้ําลงและการ

ไหลของแมน้ําที่มาจากแผนดิน    ความแตกตางของปากน้ํานั้นมีความเค็มของเกลือที่
ละลายในน้ําอยูระหวาง 1/100 ถึง 34/1000 ppm.(น้ําทะเลมี 35 ppm.)

2. ระดับของแรธาตุตางๆ มีสูง   เนื่องจากความสมบูรณของสารอินทรียและการสะสมของ
สารเคมีที่ใชในการเกษตรซึ่งมาจากแผนดินไหลลงมาในน้ํา

3. อุณหภูมิและกระแสน้ําเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาล  วัน  และชั่วโมง
4. ออกซิเจนที่ละลายในน้ําและระดับคารบอนไดออกไซดจะเปลี่ยนแปลงไปอยางชัดเจน
ลักษณะตางๆ เหลานี้เปนเครื่องชี้ใหเห็นวา  ปากน้ํารองรับการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนไหว

และความไมแนนอน  อันเนื่องมาจากมีความเขมขนของสารอาหารตางๆ  และฟองน้ําที่เกิดขึ้น   ทําให
มีผลผลิตสูงขึ้น   จึงมีชุมชนตางๆ เกิดขึ้น   ซ่ึงประกอบไปดวยส่ิงมีชีวิต  คือ แพลงกตอน  ปู  หอย
ปลา  เชน  ปากน้ําเดลาแวร  และกลายเปนปากน้ําใหญ  ปากน้ําสวนใหญจะเปนที่เพาะเลี้ยงดูตัวออน
ของปลาทะเล

ผลผลิตขั้นปฐมภูมิของปากน้ําจะมาจาก 4 แหลงใหญๆ คือ
 1.  แพลงกตอนพืช   สวนมากจะเปนสาหรายเล็กๆ ที่ลอยอยูในบริเวณที่มีแสงสวางสองไปถึง
 2.  พืชที่อยูในน้ํามีรากฝงอยูกับพื้นดิน
 3.  พืชที่ขึ้นอยูในน้ําบริเวณที่น้ําขึ้นน้ําลง
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 4.  พืชที่ลอยอยูผิวน้ํา  สาหรายเล็กๆ ที่ติดอยูกับกิ่งไมหรือติดกับดินทรายที่พัดมาทับถมดิน  มี
ใบและลําตนของพืชอยูใตน้ํา

 ผูผลิตขั้นปฐมภูมิที่สําคัญในบริเวณปากน้ําคือแพลงกตอน   ไดแก  สาหรายเล็กๆ  ไดอะตอม
และพวกไดโนแฟลกเจลเลต (dinoflagellate)   ซ่ึงพวกนี้เปนอาหารของพวกปลาโดยตรง  กุง  ปู  และ
แพลงกตอนสัตว

 พืชที่จมอยูใตน้ํามีบทบาทสําคัญในการทําหนาที่เปนผูผลิตขั้นแรก   ทําใหปากน้ํานั้นสมบูรณ
ยิ่งขึ้น   ปากน้ําจะมีพวกตนพืชมากมาย   พืชเหลานี้จะมีปริมาณลดลงถามีมลพิษเกิดขึ้น  หรือมีการ
รบกวน   โดยเฉพาะถากระแสน้ําแรงหรือความเค็มลดลง

 ชุมชนสัตวในบริเวณปากน้ําเปนพวกสัตวที่หากินอยูกับพื้นดิน  เชน  พวกปู  หอยสองกาบ
และหอยนางรม   พวกไสเดือนและพวกปลามีครีบรวมทั้งปลาหมึก  ปลาดาว  แตงกวาทะเล  หอยเมน
สวนพวกปลาทะเลนั้นจะเขามาหากินในปากน้ําเปนบางครั้ง

 สัตวที่อยูในปากน้ํานี้แสดงใหเห็นถึงการปรับตัวตอสภาวะการที่ไมคงที่และการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพแวดลอมอยางนาสนใจ  กลาวคือมีการปรับตัวในการควบคุมปริมาณน้ําไหลเขาและออก
จาก  รางกายโดยวิธีออสโมซิส  นั่นคือความสามารถในการรักษาระดับเกลือและน้ําที่มีการเปลี่ยน
แปลง   และยังมีการปรับตัวเกี่ยวกับน้ําขึ้นน้ําลงและสภาพของคลื่นลมตางๆ   สัตวที่อยูในน้ําลึกๆ จะ
หลีกเลี่ยงจากคลื่นลมแรงๆ ไดโดยการขุดรูอยูในพื้นใตทะเล   ปลาในบริเวณปากน้ําจะมีเวลาการ
พัฒนาชา   ตัวออนของปลาจะยังคงอยูในไขนานจนกระทั่งกลามเนื้อเจริญดีพอที่จะวายน้ําตานคลื่น
แรงๆ ได   ไขของพวกปลาในบริเวณปากน้ําจะมีไขแดงมากกวาปลาทะเลอื่นๆ  เพื่อใชเปนอาหารใน
ขณะที่ระยะพัฒนาการยาวนาน

 ปากน้ําในปจจุบันมีความกดดันจากเรื่องมลพิษมาก   และยังมีผลผลิตทางการคาสูง   เมือง
ใหญๆ ที่สําคัญหลายเมืองในโลกที่ตั้งอยูบริเวณปากน้ํา  เชน  นิวยอรค   ฟลาเดลเฟย  บัลติมอร
ซานฟรานซิสโก   กรุงเทพฯ    ไซงอน  โตเกียว   ซ่ึงมีประชากรหนาแนน  และปากแมน้ําเหลานี้มี
ผลผลิตของปลา  หอย  ซ่ึงเปนอาหารของมนุษย   ปากน้ําหลายแหงไดสูญเสียระบบทางชีววิทยาไป
มาก  เชน  เดลาแวรเคยเปนที่ซ่ึงมีปลาและหอยอุดมสมบูรณ   และสามารถทําเปนอุตสาหกรรมได
แตในปจจุบันมีแตพืชและสัตวบางชนิดที่พอเหลืออยูเทานั้น   ดังนั้นจึงมีปญหาวา   ในปจจุบันปากน้ํา
เปนที่รองรับและดูดซึมของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม  และเปนที่ขยายตัวของประชากร   โดยการ
ถมที่ปากน้ําใหเปนที่อยูอาศัยของประชากร  เปนตน   โดยไมรูคุณคาของปากน้ําวาเปนที่ผลิตอาหาร
เล้ียงประชากรของโลกที่สําคัญ
       ระบบนิเวศตางๆ ที่ไดกลาวมาแลวนี้ เปนระบบที่กวางใหญ ยังมีระบบนิเวศแคบๆ เฉพาะ
เจาะจง ที่มีองคประกอบทางกายภาพและสังคมของสิ่งมีชีวิตที่ตางไป เชน ระบบนิเวศนาขาว ระบบ
นิเวศขอนไมผุ  ระบบนิเวศริมกําแพง  ระบบนิเวศบนตนไม ฯลฯ
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2.1.4   ความสัมพันธในระบบนิเวศ
ส่ิงมีชีวิตที่อาศัยอยูในแหลงที่อยูอาศัยเดียวกันทําใหเกิดการอยูรวมกัน  เรียกวา ภาวะ

ซิมไบโอซิส (Symbiosis) ส่ิงมีชีวิตเหลานี้ตางก็มีความสัมพันธและมีอิทธิพลซ่ึงกันและกัน โดยมีผล
รวมของความสัมพันธ  3  แบบ คือ  –  เมื่อเสียประโยชน     +  เมื่อไดรับประโยชน    0 เมื่อไมไดรับ
หรือเสียผลประโยชน  ซ่ึงสามารถแบงแบบของความสัมพันธไดหลายแบบดังนี้

1. ภาวะเปนกลาง (Neutralism  0/0)
เปนความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตที่ไมมีผลอะไรตอกัน ตางฝายตางไมไดรับประโยชนและ

ไมเสียประโยชน  เชน  ตนไมใหญกับไสเดือนดิน  กระตายและนกฮูกที่อาศัยอยูในปา เปนตน
2. ภาวะการแขงขัน (Competition  -/-)
ส่ิงมีชีวิตที่อาศัยอยูในบริเวณเดียวกัน  ซ่ึงอาจเปนสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันหรือตางชนิดกันมี

ความตองการปจจัยอยางใดอยางหนึ่งรวมกัน และปจจัยนั้นมีจํากัดหรือตางแขงขันกันเพื่อแสวงหา
ปจจัยที่ตองการในการดํารงชีพ  โดยตางฝายตางเสียประโยชนดวยกันทั้งคู  เชน  ตนไมที่ปลูกรวมอยู
ในเนื้อที่จํากัดพยายามเจริญสูงขึ้นเพื่อรับแสงแดด ฝูงปลาแยงกันตะครุบเหยื่อ สุนัขแยงกินอาหาร
(ภาพที่ 2-17) เปนตน โดยท่ัวไปการแขงขันระหวางสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันมักจะรุนแรงมากกวา
ระหวางสิ่งมีชีวิตตางชนิด

ภาพที่ 2-17  ภาวะการแขงขันระหวางลูกสุนัขปาอัฟริกาแยงกินอาหารกัน
          (“Africa’s Wild Dogs”.  1999 : http//lava.nationalgeographic.com/pod/
          Photo Of The Day.cgi?day=22&month=5&year=01)

3.   ภาวะอะเมนลิซึม (Amenlism  0/-)
ภาวะที่ฝายหนึ่งไมไดรับประโยชนหรือเสียประโยชน  แตอีกฝายหนึ่งเสียประโยชน  เชน

ตนไมใหญบังแสงตนไมเล็ก  ทําใหตนไมเล็กไมเจริญขณะที่ตนไมใหญไมไดรับหรือเสียประโยชนแต
อยางใด
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4.  ภาวะการลาเหยื่อ (Predation +/-)
 ความสัมพันธที่ฝายหนึ่งเปนผูลา (Predator)  สวนอีกฝายเปนผูถูกลา หรือเหยื่อ (Prey)  เชน

นกกินแมลง   งูกินกบ  เสือชีตาลากวางกินเปนอาหาร (ภาพที่ 2-18)

ภาพที่ 2-18  เสือชีตาลากวางกินเปนอาหาร
         (“Cheetahs : Ghosts of the Grassland”.  1999 : http://lava.nationalgeographic.

                        com/cgi_bin/pod Photo of The Day.cgi?day=25&month=7&year=02)

5.   ภาวะอิงอาศัย หรือภาวะมีการเกื้อกูล (Commensalism +/0)
ความสัมพันธแบบนี้เปนความสัมพันธที่ไดประโยชนเพียงฝายเดียว  สวนอีกฝายหนึ่งก็ไมเสีย

ประโยชนแตอยางใด เชน เหาฉลามเปนปลาชนิดหนึ่งที่มีอวัยวะสําหรับดูดเกาะติดปลาฉลาม  อาศัย
กินเศษอาหารจากปลาฉลาม โดยไมไดดูดเลือดหรือทําอันตรายใดๆ แกปลาฉลาม (ภาพที่ 2-19)

ภาพที่ 2-19  ภาวะอิงอาศัยระหวางปลาฉลามกับเหาฉลาม
       (“ฉลามวาฬ”.  2543 : http://www.whalesharkthai.com/webboard/00563.html)
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  6.  ภาวะการไดประโยชนรวมกัน (Protocooperation  +/+)
ความสัมพันธที่ทั้งสองฝายไดประโยชนและอยูแยกกันได  เชนในธรรมชาติเราอาจเห็น

เถาวัลย พลูดาง เฟรน กลวยไมเจริญอยูบนลําตนและกิ่งไมของตนไมใหญ (ภาพที่ 2-20) ลักษณะการ
เกาะของพืชพวกนี้จะอยูบริเวณผิวของเปลือกตนไม ไมไดมีการเบียดเบียนอาหารจากตนไมใหญแต
อยางใด ใชตนไมใหญเปนที่อยูอาศัย และตนไมใหญไดความชื้นจากตนไมที่มาขึ้นอยูบนตนไมใหญ
เหลานั้น
       นกเอี้ยงที่อาศัยกินแมลงบนผิวหนังควายเปนอาหาร เนื่องจากควายไดประโยชนจากการที่นก
ชวยลดจํานวนแมลงที่เปนปรสิตของควาย   จัดเปนความสัมพันธแบบการไดประโยชนรวมกัน
ระหวางควายกับนกเอี้ยง

ภาพที่ 2-20  การไดประโยชนรวมกันระหวางกลวยไมที่ขึ้นอยูบนตนไมใหญ
           (http://www.orchid.or.jp/orchid/people/walke/tree_L html)

        7.   ภาวะพึ่งพากัน  (Mutualism  +/+)
ความสัมพันธที่ทั้งสองฝายไดประโยชนและอยูแยกกันไมได เชน ไลเคน (Lichen) เปน    ส่ิง

มีชีวิตสองชนิด คือ รากับสาหรายพบตามเปลือกตนไมขนาดใหญ การอยูรวมกันนี้ทั้งสาหรายและรา
ตางไดรับประโยชน   กลาวคือสาหรายสรางอาหารไดเองแตตองอาศัยความชื้นจากรา   สวนราก็ได
อาศัยดูดอาหารที่สาหรายสรางขึ้น
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ภาพที่ 2-21  ภาวะพึ่งพากันของไลเคนบนตนไมใหญ
          (http://www.milkmag.org/burckhard%20page.htm)

 8.   ภาวะปรสิต (Paratism  +/-)
       รางกายของสิ่งมีชีวิตสามารถเปนแหลงท่ีอยูของสิ่งมีชีวิตบางชนิดท่ีดํารงชีพแบบปรสิต ผูถูก
อาศัย (Host) จะเปนฝายเสียประโยชน สวนผูท่ีไปอาศัย คือ ปรสิต (Parasite) จะเปนฝายไดรับ
ประโยชนเนื่องจากปรสิตจะคอยแยงอาหาร หรือกินสวนของรางกายผูถูกอาศัย

ปรสิตแบงเปน 2 ชนิดคือ
8.1 ปรสิตภายใน (Endoparasite) คือ ปรสิตท่ีอาศัยและหาอาหารอยูภายในรางกายของ

ผูถูกอาศัย เชน พยาธิตัวตืด พยาธิใบไม พยาธิตัวกลมเปนปรสิตภายในของมนุษย
8.2 ปรสิตภายนอก (Ectoparasite) คือ ปรสิตท่ีอาศัยและเกาะดินอยูภายนอกรางกาย

ของผูถูกอาศัย เชน เหา ยุง เปนปรสิตภายนอกของมนุษย (ภาพที่ 2-22)

ภาพที่ 2-22  ยุงเปนปรสิตภายนอกของมนุษย
              (http://gnn.tigr.org/articles/10 02/parasite mosquito.shtml)
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                    9.  ภาวะมีการยอยสลาย (Saprophytism  +/-)
 ความสัมพันธอีกแบบหนึ่งของพวกเห็ด รา  และแบคทีเรียท่ีอาศัยซากสิ่งมีชีวิตโดยการหลั่ง
เอนไซมออกมานอกเซลล (Exoenzyme) เพื่อยอยซากเหลานั้น  แลวจึงดูดซึมสารที่ไดจากการยอยเขา
สูเซลลในรูปของของเหลว  สิ่งมีชีวิตท่ีดํารงชีวิตเชนนี้เรียกวา ผูยอยสลาย (Decomposer)   ดังได
กลาวมาแลวในหัวขอท่ี 5.1.2  เชน ราขึ้นบนผลไมท่ีสุกงอม ตามตอไมผุมีเห็ดขึ้น เปนตน

10. ภาวะมีการหลั่งสารหามการเจริญ (Antibiosis  0/-)
เปนภาวะที่สิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งหลั่งสารออกมานอกเซลล     แลวสารนั้นไปมีผลตอการ  เจริญ

เติบโต หรือการอยูรอดของสิ่งมีชีวิตอีกชนิดหนึ่ง เชน ราเพนิซิลเลียม (Penicillium)  สรางสาร
ปฏิชีวนะ (Antibiotics) ชื่อเพนิซิลลิน (Penicillin) ออกมามีผลยับยั้งการเจริญของแบคทีเรีย โดยรา
เพนิซิลเลียมไมไดรับหรือเสียประโยชน  สาหรายสีเขียวแกมน้ําเงิน (Microcystis  sp.) หล่ังสารเคมีชื่อ
ไฮดรอกซิลเอมีน (Hydroxylamine) ลงสูน้ําในบอ  มีผลทําใหสัตวท่ีดื่มน้ํานั้นตาย
2.2    การถายทอดพลังงาน

2.2.1 กระบวนการถายทอดพลังงาน
ส่ิงมีชีวิตทุกชนิดในระบบนิเวศมีกิจกรรมตางๆ ทั้งภายในและภายนอกรางกาย  กิจกรรมตางๆ ที่เกิด
ขึ้นจําเปนตองใชพลังงาน   สําหรับแหลงกําเนิดพลังงานที่ใหญที่สุดของโลกสิ่งมีชีวิต คือ  ดวงอาทิตย 
(ประมาณ 99%) นอกจากนั้นก็มาจากแหลงอื่น เชน  ดวงจันทร  การเผาไหม เปนตน พลังงานแสง
สวางจาก         ดวงอาทิตยเขาสูระบบนิเวศ โดยผูผลิตจะนํามาเปลี่ยนเปนพลังงานศักยในกระบวนการ
สังเคราะหแสงไดเพียงสวนนอย คือประมาณรอยละ 1-2 ของพลังงานแสงทั้งหมด (ภาพที่ 2-23)

ภาพที่ 2-23  แผนภาพแสดงพลังงานแสงจากดวงอาทิตยที่ผูผลิตสามารถนํามาใชในการ
       สังเคราะหแสง

                    (Krohne.  2001 : 369)
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พลังงานศักยหรือพลังงานเคมีในรูปสารอาหารพวกคารโบไฮเดรต ลิพิด และโปรตีน   สะสม
ในเนื้อเยื่อของผูผลิตและจะถูกถายทอดไปสูผูบริโภคตามลําดับขั้นตอๆ ไป (ภาพที่ 2-24)

ภาพที่ 2-24  แสดงการถายทอดพลังงานในระบบนิเวศ
                    (Kupchella and Hyland.  1989 : 37)

 ในระบบนิเวศการกินอาหารตอกันเปนทอด ๆ เพื่อการถายทอดพลังงาน (Trophic niche)
ของสิ่งมีชีวิต สามารถแบงออกเปน 2  ลักษณะใหญ ๆ คือ

1. หวงโซอาหาร  (Food chain)  คือ   กระบวนการถายทอดพลังงานโดยการกินอาหารจาก
ส่ิงมีชีวิตระดับหนึ่งไปยังสิ่งมีชีวิตอีกระดับหนึ่งเปนแนว หรือทิศทางเดียว    นิยมเร่ิมตน     
หวงโซอาหารจากผูผลิต     โดยมีรูปแบบของ   หวงโซอาหาร  และตัวอยางของหวงโซ
อาหารดังนี้ (ภาพที่ 2-25)
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ภาพที่ 2-25  แสดงตัวอยางของหวงโซอาหาร

หวงโซอาหาร  แบงเปน  4  แบบ  คือ
1.1  หวงโซอาหารแบบผูลา (Predator chain หรือ Grazing food chain)  เปน     หวง

โซอาหารแบบจับกินเปนลําดับขั้น  โดยเริ่มจากผูผลิตหรือพืชถูกกินโดยผูบริโภคพืช จากนั้น   ผู
บริโภคพืชถูกกินตอโดยผูบริโภคสัตว   และผูบริโภคสัตวถูกกินโดยผูบริโภคสัตวลําดับตอ  ๆ  ไป   
ดังนั้นการถายทอดพลังงานในหวงโซอาหารแบบนี้  จึงประกอบดวยผูลา (Predator) และเหยื่อ (Prey) 
(ภาพที่ 2-26)

ภาพที่ 2-26  ตัวอยางหวงโซอาหารแบบผูลา

1.2  หวงโซอาหารแบบปรสิต (Parasitic chain) เร่ิมจากผูถูกอาศัย  (Host) จะ    ถาย
ทอดพลังงานไปสูปรสิต  และจากปรสิตไปสูปรสิตอันดับสูงกวา  (Hyperparasite)   โดยมี      รูปแบบ
ของหวงโซอาหารและตัวอยาง  ดังนี้  (ภาพที่ 2-27)

ภาพที่ 2-27  รูปแบบและตัวอยางหวงโซอาหารแบบปรสิต

แพลงกตอนพืช แพลงกตอนสัตว ปลาเล็ก ปลา คน

ไก ไรไก โพรโทซัว แบคทีเรีย ไวรัส

ผูถูกอาศัย ปรสิต ปรสิตอันดับสูงกวา
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1.3  หวงโซอาหารแบบเศษอินทรีย (Detritus chain) เปนหวงโซอาหารที่เร่ิมจากซาก
พืชหรือซากสัตว (Detritus) ถูกกินโดยผูบริโภคซากพืชหรือซากสัตวซ่ึงจะถูกกินตอโดย          ผู
บริโภคสัตว  หรือเร่ิมจากซากพืชซากสัตวถูกยอยโดยรา  และราถูกกินโดยผูบริโภคราเปนอาหาร  ดัง
ตัวอยางภาพที่ 2-28

ภาพที่ 2-28  ตัวอยางหวงโซอาหารแบบเศษอินทรีย

1.4  หวงโซอาหารแบบผสม (Mixed chain) เปนหวงโซอาหารที่มีการถายทอดพลัง
งานระหวางสิ่งมีชีวิตหลาย ๆ ประเภท  ซ่ึงในแตละหวงโซอาหารอาจมีทั้งแบบผูลา  และแบบปรสิต  
เชน เร่ิมตนจากผูผลิตจะถายทอดพลังงานไปยังผูบริโภคที่กินพืชซ่ึงจะถายทอดพลังงานตอไปยัง
ปรสิต  เปนตน (ภาพที่ 2-29)

ภาพที่ 2-29  รูปแบบและตัวอยางหวงโซอาหารแบบผสม

2.  สายใยอาหาร (Food  web)  หมายถึง  หวงโซอาหารที่ซับซอนหลายๆ ชุด (Complex  food
chain)  ซ่ึงตอเนื่องกัน   ทําใหเกิดการถายทอดพลังงานในรูปอาหารระหวางสิ่งมีชีวิตที่มีความเกี่ยว
ของสัมพันธกันอยางซับซอน   จึงมีโอกาสถายทอดพลังงานไดหลายทิศทาง

ความสัมพันธเชิงอาหารระหวางสิ่งมีชีวิต     ในลักษณะสายใยอาหารจะเกิดในธรรมชาติ
จริงๆ  มากกวาในลักษณะหวงโซอาหาร   เพราะวาสิ่งมีชีวิตแตละชนิดกินอาหารไดหลายชนิด   และ
ส่ิงมีชีวิตบางชนิดเปนอาหารของสัตวไดหลายชนิด   จึงเกิดหวงโซอาหารเชื่อมโยงกันคลายใยแมงมุม
ดังตัวอยางภาพที่ 2-30

ไสเดือนดิน นก งู

รา ไรดิน
ซากพืชซากสัตว

ผูผลิต ผูบริโภคพืช ปรสิต

สาหรายสีเขียว หอยขม พยาธิใบไม

นกตนไทร ไรนก



52

ภาพที่ 2-30  ตัวอยางสา
       (สุรินทร ม

หากกลุมของสิ่งมีชีวิต 
1. ส่ิงมีชีวิตที่เปนผูผลิต

ใยอาหารนี้จึงจะสมดุล
2.  ผูบริโภคบางชนิดอ

ปลาจัดเปนผูบริโภคลําดับที่   1 
1 เพราะกินแพลงกตอนพืช)  ป
ออนแมลงเปนผูบริโภคลําดับที่ 

3. ถาปริมาณของผูบริโ
วาจะเปนโดยการเพิ่มหรือลดจํา
เชน  งูมีปริมาณลดนอยลงหรือ
ขึ้น  เนื่องจากกบและปลาไมถูก
อาหารของกบและปลาในลําดับ
และกบกินมากกวาปกติ

ืช ว
แพลงกตอนพ
ยใยอาหารในระบบน
ัจฉาชีพ และสมสุข ม

  ซ่ึงแสดงดวยสายใยอ
ไดแก   สาหราย และ

าจจัดเปนผูบริโภคได
  ถาปลากินแพลงกตอ
ลาจัดเปนผูบริโภคลําด
2  เพราะกินแพลงกตอ
ภคชนิดใดชนิดหนึ่งเ
นวนในปริมาณมากๆ
เคลื่อนยายไปอยูแหลง
งูจับกิน   เมื่อกบแล
ชั้นอาหารที่ต่ํากวามีจ
แพลงกตอนสัต
ิเวศแหลงน้ําจืด
ัจฉาชีพ.  2539 : 10)

าหาร ในภาพที่ 5-18 นี้สมดุล  แสดงวา
แพลงกตอนพืช ควรจะมีปริมาณมากที่สุด  สาย

หลายลําดับ เชน    ถาปลากินแพลงกตอนพืช   
นสัตว  (แพลงกตอนสัตว  เปนผูบริโภคลําดับที่ 
ับที่ 2  และถาปลากินตัวออนแมลง          (ตัว
นสัตว) ดังนั้นปลาเปนผูบริโภคลําดับที่ 3
กิดการเปลี่ยนแปลงจํานวนอยางกระทันหัน  ไม
   ทําใหความสมดุลของสายใยอาหารเปลี่ยนไป  
อื่นจนหมด   จะทําใหกบและปลามีจํานวนเพิ่ม
ะปลาเพิ่มจํานวนมากขึ้นจะทําใหส่ิงมีชีวิตที่เปน
ํานวนเปลี่ยนแปลงไปดวย   เนื่องจากถูกปลา



53

2.2.2  ประสิทธิภาพการสงตอพลังงาน
 ในสภาพอุดมคติประสิทธิภาพการสงตอ หรือการถายทอดพลังงานทางหวงโซอาหารของสิ่ง

มีชีวิต พลังงานเพียง 10 เปอรเซ็นตที่เก็บสะสมไวในพืชสีเขียวจะถูกนํามาเปลี่ยนเปนมวลชีวภาพของ
สัตวกินพืช พลังงานสวนใหญ     คือประมาณ    90    เปอรเซ็นต     ถูกนําใชไปในกระบวนการ เม
แทบอลิซึม สูญเสียไปในรูปของพลังงานความรอน และในรูปของกากอาหาร ทํานองเดียวกันสัตวที่
กินตอกันในลําดับขั้นตาง ๆ ของหวงโซอาหารจะไดรับพลังงานสะสมที่ถูกเปลี่ยนเปน     มวลชีวภาพ
เพียง 10 เปอรเซ็นต  ดังนั้นพลังงานที่ถูกถายทอดจะลดลงตามลําดับตามความยาวของ    หวงโซ
อาหาร ดังตัวอยางภาพที่ 2-31

ภาพที่ 2-31  แสดงพลังงานศักยในรูปของมวลชีวภาพที่สะสมในเนื้อเยื่อของผูบริโภค
                    ลําดับตางๆ

การถายทอดพลังงานในลักษณะดังกลาวนี้เรียกวา  “กฎ 10 เปอรเซ็นต” (Ten percent law)  มี
ใจความสรุปวา  “พลังงานศักยที่สะสมในรูปเนื้อเยื่อของผูบริโภคแตละลําดับขั้นจะนอยกวา     พลัง
งานศักยที่สะสมในเนื้อเยื่อผูบริโภคลําดับขั้นต่ํากวาที่ถัดกันลงมาประมาณ 10 เทา”

ในสภาพธรรมชาติการถายทอดพลังงานในหวงโซอาหารแตละลําดับขั้นอาจไมเปนไปตาม
กฎ 10 เปอรเซ็นต บางครั้งอาจนอยกวาหรือมากกวา ขึ้นอยูกับชนิดของสิ่งมีชีวิตในหวงโซอาหาร และ
วิธีการวัด  การถายทอดพลังงานสามารถอธิบายในรูปของแผนภาพรูปแทงซอนๆ กัน  โดยให  ผูผลิต
เปนแทงอยูในระดับต่ําสุด และสิ่งมีชีวิตที่มีลําดับของอาหารสูงขึ้นจะอยูสูงขึ้นไปตามลําดับขั้น  ทําให
ไดรูปปรามิด   มักเรียกวา  ปรามิดอาหาร (Food  pyramid)  แบงออกเปน 3 แบบ

1.   ปรามิดแสดงจํานวน (Pyramid  of  number)   เปนปรามิดที่บอกจํานวนสิ่งมีชีวิตในแตละ
ลําดับขั้นอาหาร  ใชหนวยเปน ตนหรือตัว  ตอหนวยพื้นที่ หรือปริมาตร   วิธีนี้วัดไดงายโดยการนับ
แตมีขอเสียที่ขนาดรางกายของสิ่งมีชีวิตแตกตางกันมาก   แตตองนับเปน 1 หนวยเหมือนกัน  จึงทําให
รูปรางปรามิดแสดงจํานวนของระบบนิเวศเกิดความคลาดเคลื่อนแตกตางกันมากจนยากที่จะเปรียบ
เทียบได  เพราะใหความสําคัญกับสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กเกินความเปนจริง   เชน   ตนสักขนาดใหญแตละ
ตนจะนับเปน 1 หนวยเหมือนกับตนหญาเล็กๆ  ทั้งๆ ที่ตนสัก 1 ตนมีพลังงานศักยสะสมในเนื้อเยื่อ
มากกวาตนหญา 1 ตนหลายเทา

ผูผลิต
1000กรัม

ผูบริโภคลําดับที่ 1
100 กรัม

ผูบริโภคลําดับที่ 3
1 กรัม

ผูบริโภคลําดับที่ 2
 10 กรัม
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                                              ก.

                                             ข.

ภาพที่ 2-32  ปรามิดจํานวนของ
             ข.   ส่ิงมีชีวิตในทุงนา

ก. ส่ิงมีชีวิตในสวนนอยหนา

เมื่อพิจารณาแนวการถายทอดพลังงานในหวงโซอาหารหนึ่ง ๆ โดยทั่วไปสัดสวนของจํานวน
ส่ิงมีชีวิตก็จะมีลักษณะเปนรูปปรามิดฐานกวาง (ภาพที่ 2-32 ก.) โดยผูผลิตซึ่งมีจํานวนมากที่สุดอยู
ตรงตําแหนงฐานปรามิด ผูบริโภคลําดับตาง ๆ อยูถัดขึ้นไปตามลําดับจะลดลง

นอกจากนี้ปรามิดของจํานวนสิ่งมีชีวิต อาจไมจําเปนตองมีลักษณะของปรามิดฐานกวางอยาง
เดียว อาจจะมีลักษณะปรามิดฐานแคบก็ได (ภาพที่ 2-32 ข.)
             2.  ปรามิดน้ําหนักหรือมวลของสิ่งมีชีวิต (Pyramid  of  biomass)  เปนปรามิดแสดงปริมาณ
ส่ิงมีชีวิตในแตละลําดับขั้นอาหาร  ในหนวยน้ําหนักแหง   (Dry   weight)    หรือน้ําหนักสดของ    ส่ิง
มีชีวิตที่ยังไมอบแหง (Wet weight)  หรือจํานวนแคลอรี (Calory  value)  ตอหนวยพื้นที่ หรือปริมาตร
(ภาพที่ 2-33)

200 -  ตนนอยหนา

2 - นก

20,000 - มด

150,000 - แมลงปอ

90,000 - งู

1 - เหยี่ยว

200,000 - หนู

 1,500,000 - ตนขาว
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                                      ก

                                       
                                    ห

ภาพที่ 2-33  ปรามิดน้ําหนัก
                            ก.  ส่ิงมีชีวิตบริเว
                         ข.  ส่ิงมีชีวิตในท

น้ําหนักหรือมวลชีวภาพ (Bio
ปริมาตร  หรืออาจเปนเนื้อเยื่อสวนที่ตา
ค้ําจุนใหเนื้อเยื่อสวนที่มีชีวิตยังคงทําห

น้ําหนักแหง  คือการเอาสิ่งมีช
จนน้ําหนักไมเปลี่ยนไป

น้ําหนักสด   เปนน้ําหนักสิ่งม
น้ําหนักแหงเสมอ

เนื่องจากบางกรณีปรามิดจําน
รามิดมวลชีวภาพ (Pyramid of bioma
ละลําดับแทนการนับจํานวน ทั้งนี้เพ
จํานวนหรือมวลชีวภาพก็ยังมีการเปลี่ย
จืดชวงที่เปนฤดูรอนจะมีสีเขียวเขม เน

20 - นก
100 - ตนไทร
.

 ข.
นวย

ณต
ะเล

ma
ยแ
นาท
ีวิตม

ีชีว

วนม
ss) 
ื่อให
นแ
ื่องจ
1.5 - ไรนก
 : กิโลกรัม

นไทร
สาปน้ําจืด

ss)  เปนน้ําหนักเนื้อเยื่อที่ยังคงมีชีวิตตอหนวยพื้นที่ หรือ
ลว เชน ทอลําเลียงน้ําของพืช   แตยังสามารถทําหนาที่
ี่เกี่ยวกับการดํารงชีวิตไดตามปกติ
าอบแหงจนน้ําหนักคงที่  เชน น้ําหนักแหงของขาวตอง อบ

ิตที่เก็บเกี่ยวมาชั่งในชวงนั้น   ดังนั้นน้ําหนักสดจะมากกวา

ีความคลาดเคลื่อนมาก  จึงมีการเสนอปรามิดในรูปของ ป
โดยการคาดคะเนมวลรวมของน้ําหนักแหงของสิ่งมีชีวิตแต
ขอมูลมีความถูกตองตามความเปนจริงมากขึ้น อยางไรก็ดี
ปลงไปแตละชวงเวลา  นักศึกษาคงเคยสังเกตวา ในสระน้ํา
ากมีพวกแพลงกตอนพืชเจริญมาก    แตจะไมพบในชวงฤดู

2 - แพลงกตอนพืช

30 - กุงฝอย

500 - ปลาใหญ
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ฝนที่มีฝนตกติดตอกันหลายวัน  จึงอาจทําใหเกิดความคลาดเคลื่อนไดถาศึกษาเฉพาะฤดู สามารถแก
ความคลาดเคลื่อนโดยหาคาเฉลี่ยของขอมูลจากทุกฤดู

3.   ปรามิดแสดงพลังงาน (Pyramid  of  Energy)  เปนปรามิดแสดงปริมาณสิ่งมีชีวิตในอัตรา
ของการถายทอดพลังงาน   หรือผลผลิตของแตละลําดับขั้นอาหาร   โดยใชหนวยของน้ําหนักหรือพลัง
งานตอหนวยพื้นที่ หรือปริมาตรตอหนวยเวลา   เชน  กิโลแคลอรี/ตารางเมตร/ป

เนื่องจากอัตราการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิตแตกตางกันมาก เชน ตนสัก แมวาจะมีมวลหรือ
ปริมาณมากกวาสาหรายเซลลเดียวจํานวนเปนลานเซลล แตสาหรายเซลลเดียวเจริญเติบโต        ขยาย
พันธุไดรวดเร็วมาก ในชวงเวลา 1 ป จะใหผลผลิตที่เปนอาหารของผูบริโภคไดมากกวาตนสักเสียอีก  
ดังนั้น จึงมีการเสนอขอมูลของปรามิดในรูปของปรามิดพลังงาน (Pyramid of energy)       ปรามิด
แบบนี้ใหภาพความสัมพันธของปริมาณพลังงานในแตละลําดับขั้นอาหารไดดีขึ้น

         ก.                                                        ข.
                                      หนวย :กิโลแคลอรี/ตารางเมตร
ภาพที่ 2-34  ปรามิดพลังงาน
                    ก.  ในปาผลัดใบ
                    ข.  ในทุงหญา

โดยปกติปรามิดพลังงานเปนรูปหัวตั้งเสมอ (ภาพที่ 5-22)   แตปรามิดจํานวนและน้ําหนักอาจ
หัวตั้งหรือหัวกลับก็ได   ขึ้นอยูกับลักษณะของหวงโซอาหาร  ดังไดกลาวมาแลวขางตน

ประโยชนของปรามิดอาหาร
1. แสดงใหทราบถึงโครงสรางของลําดับขั้นอาหารในระบบนิเวศไดโดยงาย  และชัดเจน
2. ใชในการเปรียบเทียบลักษณะการถายทอดพลังงานของระบบนิเวศตางๆ

26-ผูบริโภคลําดับที่ 1

2.6 - ผูบริโภคลําดับที่ 2

13-ผูบริโภคลําดับที่ 1

1.3 - ผูบริโภคลําดับที่ 2

0.13 - ผูบริโภคลําดับที่ 3 0.6 - ผูบริโภคลําดับที่ 3

130-ผูผลิต 260-ผูผลิต
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2.3   การหมุนเวียนของธาตุ
2.3.1  การหมุนเวียนของคารบอน
ส่ิงมีชีวิตทุกชนิดตองการธาตุคารบอน เพราะเปนธาตุหลักในสารประกอบอินทรียทุกชนิด

คารบอนสามารถนํามาใชประโยชนในการหมุนเวียนระหวางสิ่งไมมีชีวิตและสิ่งมีชีวิตในรูปของ
คารบอนไดออกไซดในบรรยากาศซึ่งมีอยูประมาณ 0.04 เปอรเซ็นต และในน้ําซึ่งอยูในรูปของ    ไบ
คารบอเนตหรือคารบอนไดออกไซดอิสระ ซ่ึงมีอยูประมาณ 50 เทาของคารบอนไดออกไซดใน
บรรยากาศ

คารบอนไดออกไซดในบรรยากาศหรือในน้ําเขาสูพืชแลวถูกสรางเปนสารอาหารโดย
กระบวนการสังเคราะหแสง อาหารที่พืชสรางนี้สามารถถายทอดไปยังสัตวไดทางหวงโซอาหาร พืช
และสัตวปลอยคารบอนไดออกไซดกลับคืนสูบรรยากาศดวยกระบวนการหายใจ เมื่อพืชและสัตวตาย
ลงถูกผูยอยสลายเปลี่ยนสารประกอบอินทรียที่มีอยูใหเปนคารบอนไดออกไซดกลับสูบรรยากาศได 
บางสวนของพืชที่ตายทับถมกันในดินกลายเปนถานหิน ส่ิงมีชีวิตที่ตายทับถมในชั้นหินกลายเปนน้ํา
มัน และผลิตภัณฑปโตรเลียม สามารถนํากลับมาใชเปนเชื้อเพลิงเผาไหมไดคารบอนไดออกไซดคืนสู
บรรยากาศ รวมทั้งการระเบิดของภูเขาไฟเปนครั้งคราวก็เปนอีกตัวการหนึ่งที่ทําใหเชื้อเพลิงฟอสซิล
เปลี่ยนคารบอนกลับคืนสูบรรยากาศไดเชนกัน

ภาพที่ 2-35  วัฏจักรของคารบอน
                     (Raven and Johnson.  2002 : 574)
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2.3.2   การหมุนเวียนของออกซิเจน
ออกซิเจนมักอยูในรูปของแกสออกซิเจนอิสระทั้งในบรรยากาศ น้ํา และดิน ในรูปของสาร

ประกอบคารบอนไดออกไซด น้ํา และสารอินทรียในเนื้อเยื่อพืชและสัตว  โดยเกิดการเปลี่ยนแปลง
เปนวัฏจักร ดังภาพที่ 2-36

ภาพที่ 2-36  แผนผังแสดงวัฏจักรของคารบอน-ออกซิเจน-ไฮโดรเจน
                           (Mix, Farber and King.  1992 : 113)

 - แหลงสะสมของออกซิเจน คือ  บรรยากาศ  โดยอยูในรูปของออกซิเจนโมเลกุลและโอโซน  
การหมุนเวียนของออกซิเจนระหวางสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอมเกิดโดยกระบวนการหายใจรวมกับ
กระบวนการสังเคราะหแสง
        จากปฏิกิริยาการหายใจ C6H12O6 + 6O2      →         6CO2 + 6H2O  ออกซิเจนอิสระใน
บรรยากาศถูกนําไปใชในการทําปฏิกิริยาไดเปนองคประกอบของน้ํา สวนออกซิเจนในสารอินทรียถูก
เผาผลาญกลายเปนองคประกอบของคารบอนไดออกไซด
       สวนกระบวนการสังเคราะหแสง CO2 + H2O    →        CH2O + O2  จะไดออกซิเจนออกมา
ในรูปสารประกอบอินทรีย (CH2O) และออกซิเจนอิสระอีกครั้งหนึ่ง ออกซิเจนอิสระไดจากการ     
แตกตัวของน้ํา สวนออกซิเจนในสารประกอบอินทรียไดมาจากคารบอนไดออกไซด

นักวิทยาศาสตรไดคํานวณไววา  ออกซิเจนอิสระ 70-80 เปอรเซ็นต  ที่ส่ิงมีชีวิตใชในการ
หายใจผลิตโดยสาหรายสีเขียวในน้ํา  ดังนั้นมนุษยไมควรทําลายผูผลิตออกซิเจน  หากทําลายก็เทากับ
เราทําลายตัวเอง
       ออกซิเจนในบรรยากาศบางสวนสูญหายไปในรูปของตะกอน ซ่ึงยากตอการกลับคืนสูวัฏจักร
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ไดอีก  ตะกอนกนทะเลซึ่งถูกออกซิไดสจะถูกทับถมกันเปนแถบใหเห็นไดชัดเจนระหวางตะกอน
สวนที่มีเหล็กมากและสวนที่มีเหล็กนอยสลับกัน ธาตุเหลานี้สวนใหญเปนไอออน III (Fe3+) ซ่ึงอยูใน
รูปออกซิไดส และสวนนอยของธาตุเหล็กเปนไอออน II (Fe2+) ซ่ึงอยูในรูปรีดิวส  ตะกอนเหลานี้ทับ
ถมกันเปนเวลานานนับพันลานป ตะกอนอีกรูปหนึ่งของออกซิเจนเกิดขึ้นไดในกนทะเลในรูปของหิน
ปูน

2.3.3   การหมุนเวียนของไนโตรเจน
       ไนโตรเจนเปนอีกธาตุหนึ่งที่จําเปนและมีความสําคัญตอส่ิงมีชีวิต เนื่องจากเปนสวนประกอบ
ที่สําคัญของโปรตีนและกรดนิวคลีอิก  อากาศสวนใหญประกอบดวยธาตุไนโตรเจนประมาณรอยละ
78 แตทั้งสัตวและพืชไมสามารถนํามาใชได เพราะการที่จะนําไนโตรเจนมารวมกับธาตุอ่ืนตองใชพลัง
งานมาก  ดังนั้นจึงตองเก็บไวในรูปสารประกอบอนินทรีย เชน ไนไตรต แอมโมเนีย และเก็บในรูป
สารประกอบอินทรีย เชน โปรตีน กรดนิวคลีอิก ยูเรีย เปนตน แตมีพืชบางชนิด เชน พืชตระกูลถ่ัว
สามารถนําเอาไนโตรเจนมาใชไดโดยตรง  พืชชนิดนี้สรางโปรตีนและกรดนิวคลีอิกได โดยใช
ไนโตรเจนที่ไดรับทางรากในรูปของสารประกอบจําพวกเกลือไนเตรต สวนสัตวไดรับไนโตรเจนจาก
พืชอีกตอหนึ่ง หรือไดรับจากสัตวดวยกันในรูปของกรดอะมิโน
       วัฏจักรไนโตรเจนมีลําดับการเปลี่ยนแปลงดังนี้ (ภาพที่ 2-37)

ภาพที่ 2-37  แผนภาพแสดงวัฏจักรของไนโตรเจน
                                  (Mix, Farber and King.  1992 : 115)
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       1. ซากพืชซากสัตวที่ตายลง ใบไมที่รวงลงดิน ตลอดจนสิ่งขับถาย ซ่ึงมีองคประกอบของ
ไนโตรเจนจะผานลงสูดินหรือน้ํา แบคทีเรียในดินหรือในน้ํา ซ่ึงไดแก ยูโรบาซิลลัส (Urobacillus sp.) 
และคลอสตริเดียม (Clostridium sp.) จะทําหนาที่ยอยสลายสารประกอบไนโตรเจนใหเปนแอมโมเนีย 
นอกจากนี้ส่ิงมีชีวิตในน้ําบางชนิดยังขับถายแอมโมเนียออกมารวมกัน ดวยกระบวนการเชนนี้ จึงเปน
การเปลี่ยนกรดอะมิโนหรือโปรตีนที่อยูในซากสิ่งมีชีวิตและในของเสียจากกระบวน               เม
แทบอลิซึมใหเปนแอมโมเนีย จึงเรียกกระบวนการนี้วา การสรางแอมโมเนีย (Ammonification) 
แบคทีเรียที่ทําหนาที่ยอยสลายสารประกอบไนโตรเจนใหเปนแอมโมเนียมีช่ือทางการคาวา       แอม
โมนิไฟอิง แบคทีเรีย (Ammonifying bacteria) จะเห็นไดวากระบวนการนี้แทที่จริงแลวคือการสกัด
ไนโตรเจนที่มากเกินไปทิ้งนั่นเอง

2.  แอมโมเนียทําปฏิกิริยากับไฮโดรเจนไอออน (H+) ในดินไดเกลือแอมโมเนีย ซ่ึงเมื่อ   แตก
ตัวแลวจะไดอนุมูลแอมโมเนียม (NH4

+)  พืชสีเขียวบางชนิดใชอนุมูลแอมโมเนียมใหเปนประโยชน
โดยดูดเขาทางรากโดยตรงเพื่อนําไปสังเคราะหกรดอะมิโนและโปรตีน  เมื่อสัตวกินพืชมากิน
ไนโตรเจนจะถูกเปลี่ยนเปนโปรตีนชนิดใหม
       3.  ไนตริไฟอิงแบคทีเรีย (Nitrifying bacteia) แบคทีเรียบางชนิด  เชน  ไนโตรโซโมแนส
(Nitrosomonas sp.) และไนโตรคอคคัส (Nitrococcus sp.) ทําหนาที่ออกซิไดสแอมโมเนียใหเปนสาร
ประกอบไนไตรต (NO2

-) โดยใชแอมโมเนียมไอออนเปนแหลงพลังงาน
                           2NH3 + 3O2                  2HNO2 + 2H2O + 132 Kcals

 จากนั้นแบคทีเรียไนโตรแบคเตอร (Nitrobactor sp.) และไนโตรคอคคัส (Nitrococcus sp.) ซ่ึงอาศัย
ไนไตรตไอออน (NO2

-)  จะออกซิไดสไนไตรตเปนไนเตรต   ดังสมการ
                            HNO2   + 

2
1  O2                  HNO3

กระบวนการเปลี่ยนแปลงแอมโมเนียเปนไนไตรต และการเปลี่ยนไนไตรตเปนไนเตรต เรียก
วา ไนตริฟเคชัน (Nitrification)
             ไนเตรตไอออนจะถูกชะลางไดงายเพราะเปนตัวถูกละลายที่ดีพืชจึงดูดซึมไปใชหรือ      
เคลื่อนยายตามการไหลของน้ําใตดิน
       4. ดีไนตริไฟอิงแบคทีเรีย (Denitirfying bacteria) เชน ซูโดโมแนส (Pseudomonas sp.)
เปลี่ยนไนเตรตใหกลับเปนแกสไนโตรเจนในอากาศ กระบวนการขั้นนี้เรียกวา การสรางไนโตรเจน
(Denitrification)
       5. การเปลี่ยนรูปไนโตรเจนในอากาศใหกลับเปนองคประกอบในโมเลกุลของสาร  เชน     ยู
เรีย โปรตีน และกรดนิวคลีอิก  กระบวนการขั้นนี้เรียกวา  การจับไนโตรเจน (Nitrogen fixation)
แบคทีเรียที่จับไนโตรเจน (Nitrogen fixing bacteria) คือ แบคทีเรียที่อาศัยในปมรากพืชตระกูลถ่ัว  ซ่ึง
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ไดแก         ไรโซเบียม (Rhizobium sp.) แบคทีเรียพวกนี้เปนตัวนําเอาไนโตรเจนจากอากาศมาใชใน
การดํารงชีวิต  และเปลี่ยนเปนสารประกอบ  แลวพืชจึงนําสารประกอบดังกลาวไปสรางโปรตีนและ
กรดนิวคลีอิก  เพื่อใชในการเจริญเติบโตตอไป
       การจับไนโตรเจนนี้  เกิดจากกระบวนการ 2 กระบวนการ คือ
       5.1 กระบวนการทางฟสิกสและเคมี ไดแก การเกิดฟาแลบ  ฟาผา  และการตกของอุกกาบาต
ทําใหเกิดพลังงานสูงพอที่จะเปลี่ยนไนโตรเจนในอากาศใหอยูในรูปของสารประกอบที่ส่ิงมีชีวิตสวน
ใหญนําไปใชตอไปไดอีก
         5.2   กระบวนการทางชีวภาพ ประกอบดวยส่ิงชีวิตชนิดตาง ๆเชน แบคทีเรีย สาหราย ยีสต
เปนตน  ส่ิงมีชีวิตที่ทําหนาที่จับไนโตรเจนแบงเปนสองประเภทคือ ส่ิงมีชีวิตที่ตองมีชีวิตรวมกับผูอ่ืน
(Symbiosis nitrogen fixer) ซ่ึงไดแก แบคทีเรียสกุลไรโซเบียม (Rhizobium sp.) ซ่ึงอาศัยแบบภาวะพึ่ง
พากัน กับปมรากถั่ว ส่ิงมีชีวิตอีกประเภทหนึ่งคือ พวกที่ดํารงชีวิตไดอยางอิสระ (Free living nitrogen
fixer) ดังตัวอยางตอไปนี้

- สาหรายสีน้ําเงินแกมเขียว เชน อนาบีนา (Anabena sp.) นอสตอค  (Nostoc sp.)
       ออสซิลลาทอเรีย (Oscillatoria sp.)
- แบคทีเรีย ไดแก อะโซโทแบคเตอร (Azotobacter sp.) คลอสตริเดียม (Clostridium sp.)
       บาซิลลัส (Bacillus sp.)
-      ยีสต ไดแก โรโดทอรูลา (Rhodothorulla sp.)

              นอกจากกระบวนการดังกลาวแลว  ตัวการที่มีบทบาทตอการเกิดวัฏจักรไนโตรเจนก็คือ การ
ระเบิดของภูเขาไฟ และการตกตะกอนของสารตาง ๆ

พืชบางชนิด เชน หมอขาวหมอแกงลิง หยาดน้ําคาง กาบหอยแครง ไดรับสารประกอบ
ไนโตรเจนแตกตางจากพืชอ่ืน  โดยมีสวนของใบเปลี่ยนแปลงไปคลายกับดักแมลง   เมื่อแมลงตกลง
ไปจะมีเอนไซมยอยเนื้อเยื่อแมลง ไดเปนสารประกอบไนโตรเจนที่เขาสูเซลลพืชได
 2.3.4   วัฏจักรของกํามะถัน

      กํามะถันเปนธาตุสําคัญธาตุหนึ่งในการสังเคราะหโปรตีนหลายชนิด แหลงกํามะถันสวนใหญ
ไดจากการสลายตัวของสารอินทรียที่ทับถมในดิน หรือตกตะกอนทับถมกันในดิน  ในบรรยากาศพบ
กํามะถันเปนจํานวนนอย  กํามะถันที่พบทั้งในดิน น้ํา บรรยากาศ ลวนอยูในรูปของสารประกอบ เชน
ซัลเฟอรไดออกไซด (SO2) ไฮโดรเจนซัลไฟด (H2S) และซัลเฟต (SO4

2-) ตัวการที่เปลี่ยนแปลงและ
ควบคุมกํามะถันใหเปนสารประกอบรูปตาง ๆ มีทั้งตัวการทางชีวภาพ เชน  แบคทีเรีย ตัวการทางกาย
ภาพ ไดแก การกัดเซาะและการตกตะกอน เปนตน
      สารประกอบอินทรียในสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตวถูกแบคทีเรียทําการยอยสลายไดเปน
ไฮโดรเจนซัลไฟด จากนั้นไฮโดรเจนซัลไฟดถูกออกซิไดสตอโดย ซัลเฟอร ออกซิไดซิง แบคทีเรีย
(Sulfer oxidizing bacteria) ได เปนซัลเฟตซึ่งจะถูกพืชดูดไปใช เปนอาหารไดโดยตรง   
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ไฮโดรเจนซัลไฟดสามารถเพิ่มปริมาณไดอยางรวดเร็วหลังจากเกิดการสลายตัวของโปรตีน พืชและ
สัตว เมื่อ เกิดการทับถมกันจะทําให เกิดการเนา เสียและมีก ล่ินเหม็น  เนื่องจากมีการผลิต
ไฮโดรเจนซัลไฟดออกมาในระหวางการเนาเสีย  กํามะถันในซากพืชและสัตวบางสวนจะถูกสะสม  
หรือตกตะกอนทับถมเปนถานหินและน้ํามันปโตรเลียมเปนเวลานาน จนกวาจะมีการนําออกมาใชเปน
เชื้อเพลิง โดยการเผาไหมซ่ึงจะไดแกสซัลเฟอรไดออกไซดออกมา  แกสนี้เมื่ออยูในบรรยากาศจะรวม
ตัวกับละอองน้ําซึ่งตกลงมาเปนเม็ดฝนของกรดกํามะถัน เรียกวา ฝนกรด (Acid rain) ซ่ึงจะกัดกรอน
ส่ิงตาง ๆ ทําใหเกิดความเสียหายและเปนอันตรายตอการหายใจของมนุษย ปริมาณ        ซัลเฟอรได
ออกไซดจะถูกฝนชะลางใหนอยลงจากบรรยากาศและเมื่อตกลงสูดินสิ่งมีชีวิตในดินจะเปลี่ยนเปนซัล
เฟตที่พืชสามารถนําไปใชเปนอาหารไดโดยตรง แตเมื่ออยูในสภาพไรออกซิเจน ซัลเฟตจะถูกซัลเฟอร 
ฟกซิง แบคทีเรีย (Sulfer fixing bacteria) ออกซิไดสใหเปนไฮโดรเจนซัลไฟดใหม  สวน
ไฮโดรเจนซัลไฟดจะถูกโฟโทซินเทติก แบคทีเรีย  (Photosynthetic bacteria)  เชน แบคทีเรีย สีเขียว สี
มวง และเคโมซินเทติก แบคทีเรีย (Chemosynthetic bacteria) เชน ไทโอ-บาซิลลัส (Thiobacillus sp). 
เปลี่ยนใหเปนซัลเฟอรใหมไดอีก (ภาพที่ 2-38)

ภาพที่ 2-38  แผนภาพแสดงวัฏจักรของกํามะถัน
                                  (Kupchella and Hyland.  1989 : 58)

2.3.5  วัฏจักรของฟอสฟอรัส
ฟอสฟอรัสเปนสวนประกอบที่สําคัญและจําเปนของสิ่งมีชีวิต เนื่องจากเปนองคประกอบของ

กรดนิวคลีอิก ฟอสโฟไลปด และ ATP  ฟอสฟอรัสสวนใหญอยูในรูปของแรฟอสเฟตคือ  แคลเซียม
ฟอสเฟตหรือหินฟอสเฟต  เมื่อแรและหินผุพังหรือสึกกรอน  ฟอสฟอรัสจะสลายตัวตามธรรมชาติ 
ละลายในน้ําใตดิน ส่ิงมีชีวิตใชฟอสฟอรัสในน้ํามาสรางโพรโทพลาสซึม  เมื่อพืชและสัตวตายลง 
ฟอสเฟไทซิ่ง แบคทีเรีย (Phosphatising bacteria) จะสลายธาตุฟอสฟอรัสกลับสูดินและน้ําอีกกลาย
เปนฟอสฟอรัสที่ละลายน้ําได เชน CaHPO4 ฟอสฟอรัสที่ละลายน้ําไดนี้จะถูกพืชนําไปใชโดยตรงหรือ
อาจตกตะกอนเปนหินฟอสเฟตในทะเลซึ่งละลายน้ํายาก เชน Ca3(PO4)2 นํามาใชไมได   สําหรับ
ฟอสฟอรัสที่ละลายน้ําไดงายนี้บางสวนจะถูกพัดพาลงทะเล กลายเปนโพรโทพลาสซึมของสิ่งมีชีวิต
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ในทะเลทั้งแพลงกตอนและตัวปลา สวนที่เหลือจะตกตะกอนในทะเลอีก (ภาพที่ 2-39)  ถาสภาพแวด
ลอมเอื้ออํานวยนกกินปลาจะมีสวนอยางมากในวงจรของฟอสฟอรัสโดยทําใหฟอสฟอรัสกลับขึ้น
มาบนบกไดอีกเกิดเปนแหลงฟอสเฟตชนิดกัวโน (Guano) ซ่ึงเกิดจากการสะสมตัวของมูลนกและ
กระดูกนกเชนเดียวกับมูลคางคาว ธาตุไนโตรเจนที่เกิดรวมอยูในมูลสัตวเหลานี้ละลายน้ําไดดีมากจึง
ถูกพัดพาไปหมด  คงเหลือไวแตธาตุฟอสฟอรัสที่สลายตัวยากกวาซึ่งฟอสฟอรัสในสวนนี้ไมอาจนํา
ไปใชได  แหลงฟอสฟอรัสเทาที่พบในประเทศไทยลวนแลวแตเกิดแบบแหลงกัวโนทั้งสิ้น    เชน 
แหลงฟอสเฟตที่อําเภอแมทา จังหวัดลําพูน

ภาพที่ 2-39  แผนภาพแสดงวัฏจักรของฟอสฟอรัส
                                  (Arms  and  Pamela.  1991 : 782)

เนื่องจากฟอสฟอรัสสวนใหญอยูในสภาพหินฟอสเฟตและถูกนําไปใชไมได จึงทําใหพื้นดิน
ที่มีการกสิกรรมมาก ๆ ขาดฟอสเฟตมากขึ้น
       ส่ิงที่นาสังเกตอีกประการหนึ่งเกี่ยวกับฟอสฟอรัสก็คือ ผงซักฟอกซึ่งมีฟอสเฟตเปน       องค
ประกอบนั้นเมื่อปลอยทิ้งลงสูแมน้ํา ลําคลอง จะปรากฏฟองจากผงซักฟอกใหเห็นชัดเจน     ฟองเหลา
นี้เปนตัวสกัดกั้นการแลกเปลี่ยนออกซิเจนของผิวน้ําและบรรยากาศ นอกจากนี้แหลงน้ํา   ที่มีฟอสเฟต
สะสมจะเปนแหลงอาหารที่อุดมสมบูรณของสาหราย ทําใหสาหรายเพิ่มจํานวนอยางมากมายในเวลา
อันรวดเร็ว ผลที่ตามมาภายหลังจากการเพิ่มจํานวนของสาหรายคือ ภาวะน้ําเนาเสีย
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วัฏจักรของน้ํา
น้ําเปนสารอนินทรียที่มีมากที่สุดบนโลก คือมีประมาณ 73 เปอรเซ็นต ของพื้นที่ทั้งหมดของ

โลกจากการวิเคราะหเซลลของสิ่งมีชีวิตพบวา ในเซลลส่ิงมีชีวิตบางชนิดมีน้ําเปนองคประกอบถึง 95
เปอรเซ็นต เนื่องจากน้ําเปนตัวกลางในการเกิดปฏิกิริยาเคมีของกระบวนการตาง ๆ ใน        ส่ิงมีชีวิต
และเกิดการหมุนเวียนเปนวัฏจักรตลอดเวลา วัฏจักรของน้ํา แบงไดเปน 2 สวนคือ (ภาพที่ 2-40)

ภาพที่ 2-40  แผนภาพแสดงวัฏจักรของน้ํา
                                 (Arms and Pamela.  1991 : 822)

1.  วัฏจักรระยะสั้น เปนวัฏจักรท่ีไมเก่ียวกับสิ่งมีชีวิต น้ําจากแหลงเก็บน้ําใหญ ๆ เชน เขื่อน
ทะเล  ทะเลสาบ ระเหยสูบรรยากาศแลวรวมตัวเปนเมฆตกลงมาเปนฝน ไหลกลับลงสูพื้นดินและ
แหลงเก็บน้ําอีก โดยในวันหนึ่ง ๆ น้ําทะเลระเหยกลายเปนไอประมาณ 875 ลูกบาศกกิโลเมตร และจะ
กล่ันตัวกลับสูทะเล 775 ลูกบาศกกิโลเมตร ในรูปของฝนและหิมะ 100 ลูกบาศกกิโลเมตร ท่ีเหลือลม
ทะเลพัดเขาสูแผนดิน ในวันหนึ่งฝนตกโดยเฉลี่ยท่ัวโลก  260 ลูกบาศกกิโลเมตร  ซ่ึงไดจากน้ําท่ีระเหย
ไปจากแมน้ําลําธาร บอ บึง  และอื่น ๆ  160 ลูกบาศกกิโลเมตร สวนอีก 100 ลูกบาศกกิโลเมตรไดจา
กลมพัดมาจากทะเล น้ําบนพื้นทวีปไดจากฝนตกเฉลี่ย 71 เซนติเมตรตอพื้นท่ีทวีป  ตอป ในจํานวนนี้
มีการระเหย 47 เซนติเมตรตอพื้นท่ีทวีปตอป ท่ีเหลือเปนสวนท่ีไหลลงสูทะเล และซึมลงสูใตผิวดิน
ซ่ึงพืชจะนําไปใชไดบางสวน และบางสวนกลายเปนน้ําใตดิน
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2.  วัฏจักรระยะยาว  เปนวัฏจักรที่เกี่ยวของกับสิ่งมีชีวิต  โดยเริ่มจากพืชดูดน้ําขึ้นไปใชทาง
รากแลวคายออกทางใบ  รวมทั้งไอน้ําที่ไดจากการหายใจของพืชระเหยขึ้นไปรวมกับไอน้ําใน
บรรยากาศกลายเปนเมฆ  แลวตกเปนฝนไหลลงสูพื้นดินและแหลงน้ําอีก
วัฏจักรของแคลเซียม

สารประกอบแคลเซียมพบในดิน และละลายอยูในน้ําไดบาง เนื่องจากจุลินทรียไมสามารถ
ยอยสลายสารประกอบแคลเซียมได ดังนั้นจึงพบสารประกอบแคลเซียมทับถมอยูในดินหรือเปน
ตะกอนที่กนแหลงน้ํา  เมื่อเวลาผานไปหลายลานปทําใหกลายเปนหิน หรือสวนหนึ่งของภูเขาไปได
ส่ิงมีชีวิตนําแคลเซียมไปใชประโยชนเปนสวนประกอบของโครงสรางเพื่อใหเกิดความแข็งแรง เชน
หอยนําแคลแซียมไปเปนสวนประกอบของเปลือกหอย ในรูปของแคลเซียมคารบอเนต  ในมนุษยชวย
ทําใหเกิดการแข็งตัวของเลือด และชวยในการนํากระแสประสาท  วัฏจักรของแคลเซียมจะสัมพันธกับ
วัฏจักรของฟอสฟอรัส  เนื่องจากอยูในรูปของสารประกอบแคลเซียมฟอสเฟต

2.3.6  การถายทอดสารพิษในระบบนิเวศ
โดยมากเรานึกวาธรรมชาติจะดูดซับสารพิษไดหมด จึงไมคอยระมัดระวังในการกําจัดสารพิษในสภาพ

แวดลอม เชน การใชสารกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกร  ทําใหมีสารตกคางตามตนพืช และตามผิวดิน จะถูกชะลางไป
กับน้ําฝนและไหลลงสูแหลงน้ํา  สารพิษเหลานี้เปนสารที่สลายตัวชาจะสะสมในแหลงน้ํานั้นมากขึ้น   ซึ่งจะมีผลกับ
สิ่งมีชีวิตในน้ํา เชน สัตวที่กินอาหารโดยการกรอง (Filter Fuding) จะสะสมพิษไดสูงมาก (ภาพที่ 2-43  ) โดยเฉพาะ
หอยนางรม ซึ่งกินอาหารโดยการกรองอยูในน้ําตื้นใกลฝงที่มีการทิ้งของเสียลงมามาก และยังไมทันแพรกระจาย ดัง
นั้นหอยนางรมจึงมีสารพิษสูงกวาในน้ํามาก เชน พบวามียาฆาแมลงชนิดคลอริเนทเตท ไฮโดรคารบอน
(Chlorinated Hydrocarbon) ไดแก ดีดีที (DDT.) ดัลดริน (Duldrin) เอนดริน (Endrin) อัลดริน (Aldrin) คลอเดน
(Chlordane) เปนตน ในหอยนางรมสูงกวาในน้ําถึง 70,000 เทา         ดังนั้นสารจะแพรกระจายไปตามลําดับขั้นการ
บริโภคเขาสูผูบริโภคลําดับสุดทาย หรือเขาสูมนุษยจนเปนอันตรายไดนั่นเอง
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ภาพที่  2-43….  การสะสมของดีดีทีในหวงโซอาหารในแหลงน้ํา
                    (Campbell, Recce and Mitchell. 1999 : 1147)
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