บทที่ 11

การดํารงชีวิตในสิ่งแวดล้อม
Living Environment

วัตถุประสงค์การเรียนรู้
เมือ่ ศึกษาบทเรียนนี้แล้วนักศึกษาสามารถ
1. อธิบายความหมายและคุณสมบัตขิ องประชากรสิง่ มีชวี ติ ในระบบนิเวศ
2. อธิบายการเปลีย่ นแปลงขนาดและการเจริญเติบโตของประชากร
3. บอกองค์ประกอบของระบบนิเวศ
4. อธิบายระบบนิเวศแบบต่าง ๆ บนพืน้ ดิน นํ้าจืด และนํ้าเค็ม
5. อธิบายการถ่ายทอดพลังงานและสารในกลุม่ สิง่ มีชวี ติ
6. อธิบายการหมุนเวียนของสารในระบบนิเวศ
7. อธิบายการเปลีย่ นแปลงแทนทีข่ องกลุม่ สิง่ มีชวี ติ ในระบบนิเวศ
8. อธิบายความสัมพันธ์ของสิง่ มีชวี ติ ในรูปแบบต่าง ๆ
9. อธิบายการเปลีย่ นแปลงสภาวะแวดล้อมทีเ่ กิดจากการดํารงชีวติ ของสิง่ มีชวี ติ
สิง่ มีชวี ติ ทุกชนิดเมือ่ เกิดขึน้ มาแล้วย่อมจะต้องมีความสัมพันธ์กบั สิง่ แวดล้อมทัง้ ทีม่ ี
ชีวติ และไร้ชวี ติ จนตลอดชีวติ สิง่ แวดล้อมเหล่านี้จะเป็ นทัง้ ทีอ่ ยู่อาศัยและอาหาร ซึ่งเป็ น
ปจั จัยเกือ้ หนุ นให้ชวี ติ ดํารงอยู่และดําเนินต่อไปได้ กระบวนการทางสรีรวิทยาภายในเซลล์
และร่างกายของสิง่ มีชวี ติ ล้วนถูกควบคุมด้วยปจั จัยของสิง่ แวดล้อมในธรรมชาติ เช่น พืชมี
กระบวนการสร้ า งอาหารด้ ว ยกระบวนการสัง เคราะห์ ด้ ว ยแสง โดยใช้ น้ํ า และแก๊ ส
คาร์บอนไดออกไซด์เป็ นวัตถุดบิ มีพลังงานจากแสงอาทิตย์ทาํ ให้กระบวนการดําเนินไปได้
ทัง้ พืช และสัต ว์ต่ า งก็ใ ช้แ ก๊ ส ออกซิเ จนในการสัน ดาบอาหารให้เ กิด พลัง งานเพื่อ ใช้ใ น
กิจกรรมของชีวติ สิง่ มีชวี ติ ในธรรมชาติต่างดํารงชีวติ ด้วยการพึ่งพากันในลักษณะของ
สายใยอาหาร คือการกินต่อกันเป็ นทอด ๆ และมีการหมุนเวียนสารระหว่างสิง่ มีชวี ติ กับสิง่
ไร้ชีว ิต เป็ น วัฏ จัก รที่ทํ า ให้เ กิด ความสมดุ ล ของสิ่ง มีช ีว ิต และสารต่ า ง ๆ ในธรรมชาติ
ตลอดไป มนุ ษย์ได้เรียนรูถ้ งึ ความสัมพันธ์ระหว่างสิง่ มีชวี ติ กับสิง่ ไร้ชวี ติ มาเป็ นเวลานาน
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แล้ว แต่เนื่องจากในปจั จุบนั ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่เี จริญ
มาก มีการใช้เพื่อความสะดวกสบายของมนุ ษย์จนขาดการควบคุม อาจจะทําให้สมดุลใน
ธรรมชาติเสียไปและมีผลเสียกับมนุ ษย์เอง ดังนัน้ จึงควรมีการศึกษาและให้ความสําคัญกับ
สิง่ แวดล้อม และปฏิบตั อิ ย่างเป็ นรูปธรรมให้มากขึน้
นักวิทยาศาสตร์ได้ศกึ ษาเกี่ยวกับสิง่ มีชวี ติ และสิง่ แวดล้อมมาเป็ นเวลานาน จน
พัฒนาขึน้ เป็ นสาขาวิชาหนึ่งในชีววิทยา โดยในปี 1869 Erust Haeckel นักชีววิทยาชาว
เยอร์มนั เสนอให้วชิ าทีศ่ กึ ษาความสัมพันธ์ระหว่างสิง่ มีชวี ติ (Organisms) กับสิง่ แวดล้อม
(Environment) เป็ นวิชานิเวศวิทยา (Ecology) มีขอบเขตของการศึกษาตัง้ แต่ระดับย่อย
ถึงระดับใหญ่ คือ สมาชิกแต่ละตัวในชนิดเดียวกัน (Individual)
ชนิดของสิง่ มีชวี ติ
(Species) ประชากร (Population) สังคมหรือกลุ่มประชากร (Communities) ระบบนิเวศ
(Ecosystem) และโลกของสิง่ มีชวี ติ หรือชีวภาพ (Biosphere)

11.1 ประชากร (Population)
ในนิ เ วศวิท ยา ประชากร หมายถึง สิ่ง มีชีว ิต ชนิ ด เดีย วกัน ที่อ าศัย ร่ ว มบริเ วณ
เดียวกันในช่วงเวลาหนึ่ง เช่น ฝูงนกเป็ ดนํ้ าที่อพยพมาจากประเทศจีนมาอาศัยอยู่ท่อี ่าง
แก้วในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เดือนธันวาคม-มกราคมของทุกปี ก็จะเป็ นประชากรคนละ
กลุ่มกับนกเป็ ดนํ้ าทีอ่ าศัยอยู่ในประเทศจีน หรือทีอ่ ่นื ประชากรทางนิเวศวิทยาจึงต่างจาก
ประชากรทางสถิติ คือ ต้องมีชวี ติ อยู่ในเวลานัน้ เป็ นชนิดเดียวกัน (Single Species)
ทัง้ หมด มีบริเวณทีอ่ ยูอ่ าศัยทีเ่ ดียวกัน มีชว่ งระยะเวลาทีอ่ าศัยตลอดจนมีกจิ กรรมร่วมกัน
การทีส่ งิ่ มีชวี ติ มาอยูร่ ว่ มกันเป็ นกลุม่ จํานวนหนึ่ง ทําให้เกิดลักษณะเฉพาะของกลุม่
หลายลักษณะ ได้แก่ มีขนาด หรือความหนาแน่นประชากร ซึง่ อาจมีการเปลีย่ นแปลงโดย
ขนาดประชากรเพิม่ ขึน้ หรือลดลง ประชากรแต่ละกลุม่ มีการกระจายของอายุ คือ ประชากร
มีอายุต่างกันอยูป่ ะปนกัน สมาชิกในกลุ่มมีความสัมพันธ์กนั ทัง้ ในด้านการช่วยเหลือเกือ้ กูล
และแก่งแย่งแข่งขันกัน ตลอดจนมีความเกีย่ วข้องสัมพันธ์กบั ประชากรอื่น ๆ ในหลาย
รูปแบบ
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ความหนาแน่ นประชากร (Population Density)
ประชากรแต่ละกลุ่มจะมีขนาดประชากร (Population Size) คือ มีจาํ นวนสมาชิก
ทัง้ หมดในกลุ่ ม ที่แ ตกต่ า งกัน เช่ น ตัก๊ แตนปาทัง ก้า 1,500 ตัว ข้า วโพด 2,000 ตัน
พารามีเซียม 850 เซลล์ เป็ นต้น การบอกขนาดประชากรด้วยจํา นวนหน่ วยประชากร
ทําให้มองภาพประชากรได้ไม่ชดั เจน จึงมักใช้ค่าความหนาแน่ นประชากร (Population
Density) แทนจํานวนประชากร
ความหนาแน่ นประชากร คือ จํานวนประชากรต่อหน่ วยพืน้ ทีส่ ําหรับสิง่ มีชวี ติ บน
พื้นดิน และต่อหน่ วยปริมาตรสําหรับสิง่ มีชวี ติ ในนํ้ า เช่น ต้นยางนา 500 ต้นต่อตาราง
กิโลเมตร แพลงก์ตอนสัตว์ (Zoo Plankton) 10,000 ตัวต่อนํ้าทะเล 1 ลิตร เป็ นต้น การใช้
ค่ า ความหนาแน่ น ประชากรในการเปรีย บเทีย บ ทํ า ให้เ ห็น ความแตกต่ า งของขนาด
ประชากรแต่ละกลุม่ ได้ชดั เจน

การหาความหนาแน่ นประชากร
การหาความหนาแน่ นประชากรทําได้หลายวิธี ขึน้ อยู่กบั ชนิดและพฤติกรรมของ
ประชากร
1. การนับจํานวนจริง (Total Count) เป็ นการนับจํานวนสมาชิกทัง้ หมดของ
ประชากร เช่น นับจํานวนต้นสักทัง้ ป่า ช้างในป่า สํามะโนประชากร เป็ นต้น เป็ นวิธที ใ่ี ช้
เวลามาก สิน้ เปลืองค่าใช้จา่ ย แต่เป็ นความหนาแน่นของประชากรทีแ่ ท้จริง (True Density)
2. การสุม่ ตัวอย่าง (Random Sampling Method) เป็ นวิธกี ารนับประชากรจาก
กลุม่ ตัวอย่างทีส่ มุ่ มาจํานวนหนึ่ง แล้วนํามาคํานวณเทียบกับพืน้ ทีท่ งั ้ หมด วิธนี ้ีผศู้ กึ ษาต้อง
ไม่มอี คติ (Bias) โดยไม่ทําการเลือกสุ่มเฉพาะสิง่ ทีต่ อ้ งการนับเท่านัน้ การสุม่ ตัวอย่างมี
หลายรูปแบบ แล้วแต่ชนิดของประชากรและลักษณะการแพร่กระจายของประชากรว่า
สมํ่าเสมอหรือไม่
2.1 สุม่ ตัวอย่างแบบวางแปลง (Quadrat Sampling Method) ทําโดยแบ่งพืน้ ที่
ทีต่ อ้ งการสํารวจเป็ นตารางสีเ่ หลีย่ มจัตุรสั แปลงละ 1 ตารางเมตร ให้หมายเลขตารางแล้ว
จับฉลากมาจํานวนหนึ่ง วางแปลง (Quadrat) นับประชากรเฉพาะตารางทีจ่ บั ฉลากได้
นํามาหาค่าเฉลีย่ ของแปลงหนึ่งว่ามีประชากรเท่าใด นําไปคูณกับพืน้ ทีท่ งั ้ หมดจะได้จาํ นวน
ประชากรในพืน้ ทีท่ ส่ี าํ รวจ
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ถ้าประชากรมีการแพร่กระจายไม่สมํ่าเสมอ อาจใช้การแบ่งนับประชากรตาม
ความหนาแน่ น เช่น แบ่งเป็ นบริเวณประชากรหนาแน่ นมาก ปานกลาง และน้อย โดยสุ่ม
ตัวอย่างทัง้ 3 บริเวณ นํามาหาค่าเฉลีย่ ของแปลงแล้วคูณด้วยพืน้ ทีท่ งั ้ หมด
การสุ่มตัวอย่างแบบวางแปลงเหมาะกับการหาความหนาแน่ นของพืช ซึ่งไม่
เคลื่อนที่ หรือใช้กบั สัตว์ทเ่ี คลื่อนทีช่ า้ ในสิง่ มีชวี ติ ทีเ่ คลื่อนทีไ่ ด้เร็วอาจต้องใช้การสุ่มแบบ
อื่น
2.2 วิธที าํ เครือ่ งหมายและจับใหม่ (Marking and Recapture Method) เป็ น
วิธกี ารสุ่มที่เหมาะกับสัตว์ท่มี กี ารแพร่กระจายในวงกว้าง เช่น ปลา เต่า นก ทําโดยจับ
สิง่ มีชวี ติ ทีต่ อ้ งการสํารวจมาติดเครือ่ งหมาย แล้วปล่อยกลับไปในธรรมชาติ เป็ นระยะเวลา
หนึ่งแล้วไปสุม่ จับมาใหม่ ซึง่ จะมีทงั ้ ตัวทีม่ เี ครื่องหมายและไม่มเี ครื่องหมาย นํามาคํานวณ
ประชากรจากสูตร
P
p
=
M
m
เมือ่

P
M
p
m

=
=
=
=

หรือ จํานวนประชากร

จํานวนประชากรทัง้ หมดทีต่ อ้ งการสํารวจ
จํานวนประชากรทีท่ าํ เครือ่ งหมายแล้วปล่อยไป
จํานวนประชากรทีจ่ บั ได้ใหม่ทงั ้ หมด
จํานวนประชากรทีจ่ บั ได้และมีเครือ่ งหมาย
=

จํานวนทีต่ ดิ เครือ่ งหมาย x จํานวนทีจ่ บั ได้ทงั ้ หมด
จํานวนทีต่ ดิ เครือ่ งหมายทีจ่ บั ได้

ตัวอย่าง จับปลามาจากสระ 50 ตัว ติดเครือ่ งหมายทัง้ 50 ตัว แล้วปล่อยลงสระเก่า
จากนัน้ อีก 6 เดือน จับปลาขึน้ มาใหม่ได้ 30 ตัว มีพวกติดเครือ่ งหมาย 5 ตัว ประชากร
ของปลาในสระมีเท่าใด
ประชากรของปลา =
50 x 30 = 300 ตัว
5
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ข้อควรระวังในการทําเครื่องหมาย
1) ระยะเวลาห่างระหว่างการวัดจํานวนประชากรครัง้ แรกและครัง้ หลังไม่ควรห่าง
กันมากนัก คือ ประชากรจะต้องไม่มกี ารเพิม่ หรือลดในระหว่างช่วงเวลานัน้
2) ใช้ระยะเวลาในการปล่อยมากพอ เพือ่ ให้สตั ว์ทม่ี เี ครื่องหมายเข้าปะปนกระจาย
อยูท่ วั ่ ๆ ไปในกลุม่ ประชากร
3) สัตว์ทต่ี ดิ เครือ่ งหมายและไม่มเี ครือ่ งหมายติด ต้องมีโอกาสถูกจับได้เท่ากัน
4) เครือ่ งหมายทีต่ ดิ ไว้จะต้องไม่หลุดหรือมองเห็นได้ยาก
5) ถ้ า มี ก ารตายเกิ ด ขึ้น ในกลุ่ ม ประชากร สัต ว์ ท่ี ติ ด เครื่ อ งหมายและไม่ ม ี
เครือ่ งหมายติด ต้องมีโอกาสตายเท่ากัน
นอกจากนี้ยงั มีการหาความหนาแน่ นประชากรในเชิงเปรียบเทียบ ซึ่งไม่สามารถ
บอกความหนาแน่นประชากรเป็ นจํานวนได้ เรียกว่า ความหนาแน่นสัมพัทธ์ของประชากร
ซึง่ ศึกษาได้หลายวิธี ได้แก่
1. นับจํานวนร่องรอยทีเ่ กิดจากสัตว์ เช่น ขีไ้ ส้เดือน จํานวนปลอกดักแด้ของแมลง
จํานวนรูของปู จํานวนรอยเท้าของสัตว์ทล่ี งมาหาอาหาร
2. จํานวนสัตว์ทจ่ี บั ได้ในแต่ละครัง้ เช่น จํานวนปลา กุ้ง หมึก ปู หอย ทีจ่ บั ได้แต่
ละครัง้ สามารถชีบ้ อกขนาดประชากรของสัตว์น้ําเหล่านี้วา่ มีมากหรือน้อย
3. จํานวนสิง่ ขับถ่าย เช่น มูลของสัตว์ทข่ี บั ถ่ายไว้ เป็ นตัวชีว้ ดั ขนาดประชากรของ
สัตว์ได้ ถ้ารูป้ ริมาณสิง่ ขับถ่ายทัง้ หมด และอัตราการขับถ่ายของสัตว์
4. จํานวนสัตว์ทต่ี ดิ กับดัก เช่น จํานวนหนู นา แมลงทีม่ าเล่นแสงไฟ จํานวนสัตว์
เหล่านี้เป็ นตัวชีข้ นาดประชากรได้
5. ปริมาณอาหารทีส่ ตั ว์กนิ ถ้าต้องการทราบความหนาแน่ นประชากร อาจดูจาก
อาหารทีเ่ ตรียมไว้ให้วา่ ถูกกินไปมากน้อยเพียงใด
6. ร่องรอยความเสียหาย เช่น พืชทีถ่ ูกแมลงกัดกิน
ความหนาแน่นของประชากร ถ้าเป็ นจํานวนประชากรต่อหนึ่งหน่วยพืน้ ที่ หรือหนึ่ง
หน่ ว ยปริม าตรที่เฉลี่ยจากพื้นที่ทงั ้ หมด เป็ น ความหนาแน่ นของประชากรอย่า งหยาบ
(Crude Density) แต่ถา้ เป็ นจํานวนประชากรต่อหน่วยพืน้ ทีห่ รือปริมาตรทีส่ งิ่ มีชวี ติ อาศัย
อยู่จ ริง เป็ น ความหนาแน่ นของประชากรทางนิ เ วศวิทยา หรือความหนาแน่ น จํา เพาะ
(Ecological Density หรือ Specific Density)
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ตัวอย่าง พืน้ ปา่ แห่งหนึ่งมีพน้ื ที่ 50 ตารางกิโลเมตร มีตน้ สักขึน้ อยู่ 15,500 ต้น
เมือ่ ศึกษาโดยละเอียด พบว่า ต้นสักมีการเจริญเป็ นกลุม่ อยูใ่ นบริเวณเดียวกันในพืน้ ที่ 30
ตารางกิโลเมตรเท่านัน้
ความหนาแน่นของประชากรอย่างหยาบ
= จํานวนประชากรทัง้ หมด
พืน้ ทีท่ งั ้ หมด
= 15,500
50
= 310 ต้นต่อตารางกิโลเมตร
ความหนาแน่นของประชากรทางนิเวศวิทยา = จํานวนประชากรทัง้ หมด
พืน้ ทีท่ อ่ี าศัยอยูจ่ ริง
= 15,500
30
= 516.6 ต้นต่อตารางกิโลเมตร

การกระจายของประชากร (Dispersion)
การกระจายของประชากร คือ การกระจายตัวของสมาชิกในกลุ่มประชากรใน
บริ เ วณที่ อ าศัย ลัก ษณะการกระจายของสิ่ ง มี ช ี ว ิ ต จะแตกต่ า งกั น โดยขึ้น อยู่ ก ั บ
สภาพแวดล้อม รูปแบบของการกระจาย มักใช้พชื เป็ นเกณฑ์ เนื่องจากพืชมีโครงสร้าง
ถาวร เห็นได้ชดั เจนกว่าสัตว์ รูปแบบการกระจายปกติจะแบ่งได้ 3 แบบ ได้แก่
1. การกระจายแบบกลุ่ม (Clumped Distribution) เป็ นการกระจายไม่สมํ่าเสมอทัว่
ทัง้ บริเวณ มีการกระจุกตัวอยู่บริเวณใดบริเวณหนึ่งเป็ นกลุ่ม ๆ เป็ นการกระจายทีพ่ บมาก
ทีส่ ุดในธรรมชาติ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในพวกสัตว์ ซึ่งมีพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันเป็ นกลุ่ม
หรือสังคม การกระจายแบบนี้เนื่องมาจากปจั จัยสําคัญของการดํารงชีวติ มีการกระจายไม่
สมํ่าเสมอ
2. การกระจายแบบสมํ่าเสมอ (Uniform Distribution) เป็ นการกระจายทีม่ กี ารจัด
ระเบียบ เพื่อให้ได้รบั ปจั จัยการดํารงชีวติ เท่า ๆ กัน เนื่องจากการกระจายตัวแบบนี้มกั จะ
เป็ น บริเ วณที่ม ีป จั จัย ที่จํ า เป็ น ต่ อ การดํ า รงชีว ิต จํ า กัด แต่ ก ารกระจายของป จั จัย นั น้
สมํ่าเสมอ เช่น ในทะเลทรายมีน้ําเป็ นปจั จัยจํากัด รากของพืชจะกระจายออกเป็ นรัศมี และ
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รากแต่ละต้นจะไม่รุกลํ้ากัน ทําให้ช่วงห่างระหว่างต้นเท่า ๆ กัน พืชทะเลทรายบางชนิด
ปล่อยสารพิษออกมาทางราก เพื่อป้องกันไม่ให้เมล็ดของต้นอื่นมางอกใกล้ ๆ เป็ นการลด
การแก่งแย่ง ในสัตว์ก็เช่นกัน ก็มกี ารจัดระเบียบในเรื่องที่อยู่อาศัย เช่น นกที่ทํารังตาม
หน้าผาจะมีระยะห่างของรังพอ ๆ กัน
3. การกระจายแบบสุ่ม (Random Distribution) เป็ นการกระจายสิง่ มีชวี ติ ทีไ่ ม่
เจาะจงทีอ่ ยู่อาศัย เนื่องจากเป็ นบริเวณทีม่ ปี จั จัยการดํารงชีวติ มากและกระจายตัวอย่าง
สมํ่าเสมอ สิง่ มีชวี ติ จึงอยู่อาศัยได้ทุกทีโ่ ดยมีการแก่งแย่งแข่งขันไม่สงู เช่น ต้นไม้ในปา่ เขต
ร้อนชืน้ จะเจริญเติบโตโดยไม่เจาะจงพืน้ ที่ เพราะพืน้ ดินมีความอุดมสมบูรณ์และมีความชืน้
สูง

รูปที่ 11.1.1 รูปแบบการกระจายของประชากร
(จาก George B. Johnson, 1997. The Living World หน้า 584 และ Campbel et al. 1999)

โครงสร้างอายุประชากร (Age Structure)
ลักษณะเฉพาะของประชากรอย่างหนึ่ง คือ การกระจายของอายุ ซึ่งแต่ละกลุ่ม
ประชากรจะมีโครงสร้างอายุทแ่ี ตกต่างกัน คือ มีจํานวนหรือสัดส่วนของกลุ่มสมาชิกอายุ
ต่างกัน ในทางนิเวศวิทยาจะแบ่งโครงสร้างอายุประชากรเป็ น 3 กลุ่ม ตามความสามารถ
ในการสืบพันธุ์ ได้แก่
วัยก่อนเจริญพันธุ์ (Prereproductive Age) คือ สมาชิกทีย่ งั สืบพันธุไ์ ม่ได้
วัยเจริญพันธุ์ (Reproductive Age) คือ กลุ่มสมาชิกทีเ่ ริม่ ต้นสืบพันธุไ์ ด้จนไม่สามารถ
สืบพันธุไ์ ด้
วัยหลังเจริญพันธุ์ (Postreproductive Age) คือ กลุ่มสมาชิกทีไ่ ม่สบื พันธุอ์ กี แล้ว
สมาชิกทัง้ 3 กลุ่มนี้ ในแต่ละกลุ่มประชากรจะมีจํานวนทีแ่ ตกต่างกัน ถ้านําจํานวน
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สมาชิกทัง้ 3 กลุ่ม มาแสดงเป็ นสัดส่วนโดยใช้พน้ื ทีแ่ ทนจํานวนโครงสร้างอายุประชากรจะ
เป็ นรูปปิรามิด เรียกว่า ปิรามิดอายุ (Age Pyramid) ซึง่ มีรปู แบบหลัก 3 แบบ ได้แก่
1. แบบที่มฐี านแคบ ตอนกลางกว้าง และปลายแคบ เป็ นลักษณะปิ รามิดอายุท่ี
แสดงว่า ประชากรทีม่ อี ายุน้อย คือ วัยก่อนเจริญพันธุ์น้อย ขณะทีว่ ยั เจริญพันธุ์มจี ํานวน
มาก และวัยหลังเจริญพันธุ์น้อย แสดงว่าประชากรกลุ่มนี้มแี นวโน้มจะลดลง (Declining)
ในอนาคต เนื่องจากวัยก่อนเจริญพันธุท์ จ่ี ะเติบโตไปเป็ นวัยเจริญพันธุม์ นี ้อย
2. แบบทีม่ ฐี านกว้างพอประมาณ ตอนกลางไม่กว้างมาก แสดงให้เห็นว่าในอนาคต
จะมีประชากรคงที่ (Stable) เนื่องจากประชากรทีอ่ ยู่ในวัยก่อนเจริญพันธุ์ ซึง่ จะทําหน้าที่
สืบพันธุม์ จี าํ นวนไม่มากและไม่น้อยเกินไป ซึง่ จะไปทดแทนกับประชากรกลุ่มวัยเจริญพันธุ์
ทีจ่ ะเปลีย่ นไปเป็ นวัยหลังเจริญพันธุไ์ ด้อย่างพอดี
3. แบบทีม่ ฐี านกว้างมาก ส่วนตอนกลางแคบ แสดงให้เห็นว่า ประชากรนี้ก่อนจะมี
ประชากรวัยก่อนเจริญพันธุม์ ากและก่อนถึงวัยเจริญพันธุม์ กี ารตายสูง แต่กย็ งั คงมีจํานวน
มากอยู่ แสดงว่าประชากรมีแนวโน้มจะเพิม่ ขึน้ ในอนาคต

รูปที่ 11.1.2 รูปแบบปิรามิดอายุของประชากร (จาก Boughey, 1973 ในโครงการตําราวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ สอวน. 2551 ชีววิทยา สัตววิทยา 3 หน้า 119)

การเติบโตของประชากร (Population Growth)
ขนาดของประชากรจะมีการเปลีย่ นแปลงอยู่เสมอ (Population Dynamics) ซึง่ มี
ปจั จัยที่มาเกี่ยวข้อง ได้แก่ การเกิด การตาย การอพยพเข้า และการอพยพออก ปจั จัย
เหล่านี้มผี ลทําให้ประชากรเปลี่ยนแปลงไปในทางเพิม่ ขึน้ หรือลดลงได้ การเปลีย่ นแปลง
ขนาดของประชากรไม่วา่ จะเพิม่ ขึน้ หรือลดลง อาจกล่าวได้ว่าเป็ นการเติบโตของประชากร
(Population Growth) ดังนัน้ การเติบโตของประชากรในช่วงเวลาหนึ่งจึงหาได้จากจํานวน
ประชากรทีเ่ กิดหรืออพยพเข้าทัง้ หมด ลบออกด้วยจํานวนประชากรทีต่ าย หรืออพยพออก
ในช่วงเวลานัน้
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รูปแบบการเติบโตของประชากร
การเติบ โตของประชากรจะเกี่ย วข้อ งกับ การสืบ พัน ธุ์ ซึ่ง เป็ น ผลให้ม ีก ารเพิ่ม
ประชากรสูงขึน้ ในธรรมชาติ ความถีใ่ นการมีลูก (Frequency of Breeding) ขึน้ อยู่กบั
รูป แบบการสืบ พัน ธุ์ ซึ่ง แบ่ ง เป็ น 2 แบบ คือ 1) พวกที่ส ืบ พัน ธุ์ค รัง้ เดีย วในช่ ว งชีว ิต
(Semelparity หรือ Single Reproduction) ตัวเต็มวัย เมือ่ ถึงวัยเจริญพันธุจ์ ะผสมพันธุแ์ ละ
ออกลูกแล้วก็ตาย เช่น แมลงชีปะขาว ผีเสือ้ และตัวไหม พืชพวกข้าว ผักกาด เป็ นต้น 2)
พวกทีส่ บื พันธุไ์ ด้หลายครัง้ ในช่วงชีวติ (Iteroparity หรือ Multiple Reproduction) ได้แก่
สัตว์มกี ระดูกสันหลัง เช่น คน สุนัข แมว นก ส่วนพวกพืช ได้แก่ พืชยืนต้น เช่น มะม่วง
กระท้อน ขนุน เป็ นต้น
พวกทีอ่ อกลูกครัง้ เดียว จะให้ลูกจํานวนมาก ในขณะทีพ่ วกทีอ่ อกลูกหลายครัง้ จะ
ให้ลกู จํานวนน้อยกว่า
จากรู ป แบบการสืบ พัน ธุ์ ข องสิ่ง มีช ีว ิต นํ า มาใช้ อ ธิบ ายรู ป แบบการเพิ่ม ของ
ประชากร โดยใช้สมการทางคณิตศาสตร์ แสดงด้วยกราฟการเติบโตของประชากร 2 แบบ
ได้แก่
1. การเติบโตของประชากรแบบเอ็กโปเนนเชียล (Exponential Population Growth)
การเติบโตของประชากรแบบเอ็กโปเนนเชียล เป็ นการเพิม่ ประชากรแบบทวีคณ
ู
เกิดในสิง่ มีชวี ติ ที่สบื พันธุ์ครัง้ เดียวในช่วงชีวติ กราฟการเติบโตของประชากร เรียกว่า
Exponential Growth Curve มีรปู ร่างเหมือนอักษร J จึงเรียกอีกอย่างว่า J-Shaped
Growth Curve

รูปที่ 11.1.3 กราฟการเติบโตของประชากรแบบเอ็กโปเนนเชียลของแบคทีเรีย
(จาก George B. Johnson, 1997)
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การเติบโตแบบเอ็กโปเนนเชียล มีการเปลีย่ นแปลงเป็ น 2 ระยะ คือ
1) Lag Phase เป็ นระยะเริม่ ต้น เป็ นช่วงทีจ่ าํ นวนประชากรมีน้อย มีการเพิม่ อย่าง
ช้า ๆ
2) Exponential Growth Phase เป็ นระยะทีม่ กี ารเพิม่ ของประชากรอย่างรวดเร็ว
เป็ นการเพิม่ แบบทวีคูณ เส้นกราฟทางทฤษฎีหรือภาวะเหตุการณ์ทางอุดมคติ (Idealized
Circumstances) เส้นกราฟจะพุง่ ขึน้ ไปไม่มที ส่ี น้ิ สุด โดยสถานการณ์ทไ่ี ม่มสี งิ่ ขัดขวางการ
เติบโต แต่ในสถานการณ์ ท่เี ป็ นจริง เมื่อนับจํานวนประชากรจริง กราฟจะไม่เป็ นเช่นนี้
เพราะในธรรมชาติย่อมต้องมีตวั ต้านทานในสิง่ แวดล้อม (Environmental Resistance)
ได้แก่ ที่อยู่อาศัย อาหาร ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มของสิง่ มีชวี ติ ซึ่งจะเป็ นสิง่
ยับยัง้ ไม่ให้ประชากรเพิม่ อย่างไม่มขี ดี จํากัด
ในสถานการณ์ ท่ีเ ป็ น จริง กราฟช่ว งทวีคูณ จะเป็ น รูป ตัว เจ ในระยะต่ อ จากนัน้
ประชากรจะลดลงอย่างรวดเร็วและเพิม่ ขึน้ สลับกัน (Irruptive Growth)
2. การเติบโตของประชากรแบบลอจิสติก (Logistic Population Growth)
การเติบ โตของประชากรแบบลอจิส ติก เป็ น การเติบ โตภายใต้ ป จั จัย ของ
สภาพแวดล้อ ม หรือ ตัว ต้ า นทานในสิ่ง แวดล้อ ม ในธรรมชาติป จั จัย ที่จํ า เป็ น ต่ อ การ
ดํารงชีวติ มักมีอยูจ่ าํ กัด จํานวนสมาชิกในประชากรจึงถูกจํากัดด้วยปจั จัยต่าง ๆ นัน้ ขนาด
ประชากรสูงสุดทีจ่ ะมีได้ในแต่ละสภาพแวดล้อมนี้เรียกว่า ความจุทร่ี บั ได้สงู สุด (Carrying
Capacity) ใช้สญ
ั ลักษณ์ K ระยะแรกของการเติบโต ประชากรจะมีอตั ราการเพิม่ ค่อนข้าง
สูง เมื่อ ถึง จุ ด หนึ่ ง อัต ราการเติบ โตเริ่ม ลดลงเรื่อ ย ๆ จนถึง ระดับ คงที่ คือ ไม่ ม ีก าร
เปลีย่ นแปลง เท่ากับระดับความจุทร่ี บั ได้สงู สุด เป็ นระดับทีส่ ภาพแวดล้อมสามารถเลีย้ งดู
ประชากรได้ม ากที่สุ ด นั น่ เอง กราฟการเติบ โตของประชากรแบบนี้ เ รีย กว่ า Logistic
Growth Curve มีลกั ษณะเป็ นรูปอักษรเอส (S-Shaped Growth Curve)

รูปที่ 11.1.4 กราฟการเติบโตของประชากรแบบ Logistic Population Growth
(จาก George B. Johnson, 1997)
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การเติบโตของประชากรแบบ Logistic Growth ในธรรมชาติ ประชากรไม่ได้คงที่
อยู่ทร่ี ะดับความจุทร่ี บั ได้สงู สุดตลอดเวลา แต่มกี ารเปลีย่ นแปลงเพิม่ ขึน้ ลดลง (Population
Fluctuation) ทีม่ รี ปู แบบแน่นอนเป็ นวัฏจักร (Population Cycle) ทัง้ นี้เนื่องมาจาก เมื่อ
ประชากรเติบ โตมีสมาชิก เพิ่ม ขึ้น ทํา ให้อ าหารและที่อ ยู่ข าดแคลน ย่อ มมีก ารแก่ ง แย่ ง
แข่งขัน (Competition) กันในสมาชิกด้วยกัน ตลอดจนมีการสะสมของเสียมากขึน้ จึงทําให้
ประชากรลดลง เมือ่ มีอาหารเพิม่ ขึน้ มีพน้ื ทีม่ ากขึน้ ประชากรก็กลับมาเพิม่ ขึน้

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อขนาดของประชากร

ปจั จัยทีค่ วบคุมขนาดของประชากรให้มขี นาดพอดี เรียกว่า ปจั จัยจํากัด (Population
Limiting Factor) แบ่งเป็ น 2 กลุ่ม คือ ปจั จัยทีข่ น้ึ กับความหนาแน่ นของประชากร กับ
ปจั จัยทีไ่ ม่ขน้ึ กับความหนาแน่นของประชากร
ปจั จัยทีข่ น้ึ กับความหนาแน่นของประชากร (Density Dependent Factor) ส่วนใหญ่
เป็ นปจั จัยทางชีวภาพ เช่น อาหาร เมื่อประชากรมีความหนาแน่ นสูง การแก่งแย่งแข่งกัน
ในเรือ่ งอาหารจะสูงขึน้ และเมือ่ อาหารขาดแคลน ประชากรจะอ่อนแอ ล้มตาย การสืบพันธุ์
จะลดลง อาหารจึงเป็ นปจั จัยจํากัดอัตราการเติบโตของประชากร ในพืชก็เช่นกัน เมื่อมี
ประชากรหนาแน่ นจะแย่งกันใช้แร่ธาตุในดิน เมื่อแร่ธาตุลดน้ อยลง จะมีผลต่อการสร้าง
เมล็ด นอกจากนี้ยงั มีเรือ่ งของพืน้ ทีส่ าํ หรับการอยู่อาศัย ในสัตว์จะมีพน้ื ทีอ่ าศัยทีเ่ ป็ นอาณา
เขตของตนเอง (Territory) เมื่อประชากรมีความหนาแน่ น ทําให้พน้ื ทีอ่ าศัยลดน้อยลง
พืน้ ทีห่ ากินก็น้อยลงด้วย ทําให้มกี ารแก่งแย่งสูง จนสัตว์อาจไม่สามารถมีทส่ี าํ หรับเลีย้ งดู
ลูกอ่อน เช่น นกไม่มพี น้ื ทีท่ ํารัง ทําให้ไม่สามารถสืบพันธุไ์ ด้ เป็ นผลให้ประชากรลดขนาด
ลง
ปจั จัยทีไ่ ม่ขน้ึ กับความหนาแน่ นของประชากร (Density Independent Factor)
ส่ว นใหญ่ เป็ นป จั จัยทางกายภาพ เช่น อุ ณ หภูม ิ ภัย ธรรมชาติ ความรุน แรงของปจั จัย
เหล่า นี้ ไม่เ กี่ย วข้อ งกับ ความหนาแน่ น ของประชากร แต่ ส่ง ผลกระทบกับ สมาชิก ของ
ประชากรทุกตัว
บางครัง้ ไม่อาจระบุได้ชดั เจนว่า ปจั จัยใดเป็ นปจั จัยทีค่ วบคุมขนาดของประชากร
เช่น สัตว์ทต่ี ายจํานวนหนึ่งในช่วงทีม่ อี ากาศหนาวเย็นจัด ซึง่ สัตว์ตอ้ งการพลังงานสูง ใน
ขณะเดียวกันความหนาวเย็นก็ทําให้อาหารขาดแคลน การตายของสัตว์จงึ มีทงั ้ 2 สาเหตุ
CU 474
493

คือ สัตว์จํานวนหนึ่งตายด้วยสาเหตุของความหนาแน่ น แล้วขาดอาหาร ส่วนอีกจํานวน
หนึ่งตาย เนื่องจากร่างกายขาดพลังงานเพราะอากาศเย็นจัด
ขนาดของประชากรถูกควบคุมด้วยปจั จัยทางชีวภาพ และปจั จัยทางกายภาพ ดังที่
John Emlen ได้ทําการทดลองให้อาหารหนู จํานวน 250 กรัมทุกวัน หนูจะเพิม่ จํานวน
อย่างรวดเร็วจนอาหารทีก่ นิ ทุกวันไม่เพียงพอ หนู เริม่ อพยพออกจนอัตราการเกิดเท่ากับ
อัตราการอพยพ ประชากรคงที่ แสดงว่า ถ้าอาหารขาดแคลนหนู จะอพยพออก อาหารจึง
เป็ นปจั จัยจํากัด ต่อมาทําการทดลองเหมือนเดิมแต่ไม่ให้มกี ารอพยพออก เมือ่ หนูเพิม่ มาก
ขึน้ จนไม่มอี าหารกิน อัตราการเกิดลดลง ทําให้ประชากรไม่เพิม่ ขึน้ อีก ครัง้ สุดท้ายทดลอง
โดยให้อาหารหนูมากเกินพอ และไม่ยอมให้อพยพออก เมื่อหนู เพิม่ จํานวนมากขึน้ หนูจะ
เริม่ ฆ่ากัน เพราะทีอ่ ยู่อาศัยไม่พอ ลูกอ่อนทีเ่ กิดใหม่จะตายหมด ประชากรเริม่ ลดลง แสดง
ว่าทีอ่ ยูอ่ าศัยเป็ นปจั จัยจํากัดของหนู
ในธรรมชาติสงิ่ มีชวี ติ มีวธิ กี ารควบคุมขนาดประชากรของกลุ่มได้เอง เมือ่ ประชากร
เพิม่ ถึงระดับหนึ่งแล้วจะไม่เพิม่ อีก เช่น มอดแป้งบางชนิด เมื่อมีจํานวนมาก มันจะปล่อย
แก๊สออกมาทําลายตัวอ่อนและตัวแก่ ในขณะเดียวกันก็ลดอัตราการผสมพันธุ์ เป็ นการ
ควบคุมขนาดประชากรของกลุม่
สั ต ว์ บ างชนิ ด ควบคุ ม ขนา ด
ประชากรโดยความสั ม พั น ธ์ ก ั น เชิ ง
อาหาร เช่น กระต่ายป่ากับแมวป่าจะมี
การเปลีย่ นแปลงขนาดประชากรเพิม่ ขึน้
และลดลงตามกัน เมื่อประชากรกระต่าย
ป่า ซึ่งเป็ นเหยื่อลดลง แมวป่าซึ่งเป็ นผู้
ล่าจะขาดแคลนอาหาร จํานวนแมวปา่ จึง
รูปที่ 11.1.5 กราฟแสดงจํานวนประชากร
กระต่ายปา่ กับ แมวปา่
ลดลง
อาจสรุปได้ว่าการเปลีย่ นแปลงขนาดของประชากรขึน้ อยู่กบั ปจั จัยจํากัดทีส่ าํ คัญ 3
อย่าง คือ 1) อาหาร ซึง่ เป็ นปจั จัยทีส่ งิ่ มีชวี ติ ต้องการเพือ่ เป็ นพลังงานสําหรับการดํารงชีวติ
2) พื้นที่ เป็ นปจั จัยที่จําเป็ นสําหรับทํากิจกรรมต่าง ๆ เช่น เป็ นแหล่งอาหาร ที่อยู่อาศัย
สืบพันธุ์ เลีย้ งดูตวั อ่อน 3) สิง่ แวดล้อมอื่น ๆ เช่น ปริมาณนํ้า ความชืน้ ในอากาศ อุณหภูม ิ
สภาพความเป็ นกรด-เบส เป็ นต้น
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การเติบโตของประชากรมนุษย์

ประชากรมนุ ษย์ปจั จุบนั มีอยู่ประมาณ 6 พันล้านคน โดยมีอตั ราการเพิม่ ปี ละ 80
ล้านคน มีการเติบโตแบบ Exponential Growth ซึง่ สอดคล้องกับแนวคิดของ Thomas
Malthus ทีเ่ ขียนบทความเกีย่ วกับประชากรของมนุ ษย์ไว้ในปี ค.ศ. 1798 ว่า “สิง่ มีชวี ติ ทุก
ชนิดมีแนวโน้มทีจ่ ะเพิม่ จํานวนตามอาหารทีม่ อี ยู่” แต่อาหารและเครือ่ งยังชีพต่าง ๆ มีการ
เพิม่ แบบอันดับเลขคณิต (Arithmatic Progression) ในขณะทีป่ ระชากรมีอตั ราการเพิม่
แบบอันดับเรขาคณิต (Geometic Progression) ถ้าเพิม่ ในอัตรานี้อาหารและเครื่อง
ยังชีพจะไม่พอสําหรับประชากร จึงต้องมีการเตรียมการเพิม่ ผลผลิตให้รองรับการบริโภค
ของประชากร

รูปที่ 11.1.6 กราฟแสดงการเพิม่ จํานวนของประชากรแบบอันดับเรขาคณิตและการเพิม่ จํานวนอาหารแบบ
ลําดับเลขคณิต (ก) และกราฟการเติบโตของประชากรมนุษย์ (ข) (จาก Campbel et al, 1999)

จากกราฟการเติบโตของประชากรมนุ ษย์ จะเห็นว่าเดิมประชากรมนุ ษย์มกี ารเพิม่
เพียงเล็กน้อย เนื่องจากวิถชี วี ติ ของมนุ ษย์แตกต่างจากปจั จุบนั มาก มนุ ษย์ในสมัยโบราณ
ดํารงชีวติ ด้วยการล่าสัตว์และเก็บพืชกินเป็ นอาหารมีความเป็ นอยู่อย่างง่าย ประชากรมีไม่
มาก จนถึง ประมาณศตวรรษที่ 17-18 ซึ่ง เป็ น ช่ ว งหลัง ยุ ค ปฏิว ัติท างอุ ต สาหกรรม
ประชากรมนุ ษย์เริม่ มีการเพิม่ แบบ Exponential Growth เรื่อยมาจนถึงปจั จุบนั พบว่า
มนุ ษย์มอี ตั ราการตายตํ่า ซึง่ น่ าจะเป็ นผลมาจากการปฏิวตั ทิ างอุตสาหกรรม ทําให้มกี าร
เพิม่ ผลผลิตด้านอาหาร การขนส่งเจริญขึน้ ทําให้การกระจายอาหารครอบคลุมพืน้ ทีม่ ากขึน้
ตลอดจนมีการพัฒนาด้านการแพทย์และสาธารณสุข อัตราการตายของประชากรจึงตํ่าลง
ประชากรมีอายุยนื ขึน้ นอกจากนี้มนุ ษย์ยงั รูจ้ กั ควบคุมการเกิดโดยการคุมกําเนิด ทําให้
อัตราการเกิดอยู่ในระดับทีค่ ่อนข้างคงที่ ในขณะทีอ่ ตั ราการตายตํ่ามาก จึงทําให้อตั ราการ
เติบโตของประชากรมนุษย์สงู มาก
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โครงสร้างของประชากรมนุษย์
โครงสร้างของประชากรมนุษย์ใช้เกณฑ์อายุทส่ี ามารถสืบพันธุไ์ ด้ คือ
ระยะก่อนสืบพันธุ์ (Prereproductive Age) คือ ช่วงอายุ 0-14 ปี เป็ นช่วงวัยเด็ก
ระยะสืบพันธุ์ (Reproductive Age) คือ ช่วงอายุ 15-44 ปี เป็ นช่วงวัยหนุ่มสาว
ระยะหลังสืบพันธุ์ (Post Reproductive Age) คือ อายุตงั ้ แต่ 45 ปีขน้ึ ไป เป็ นช่วง
วัยชรา
ตัวอย่าง ปิรามิดอายุของประเทศต่าง ๆ
1. แบบที่ป ระชากรช่ว งก่ อ นสืบ พัน ธุ์ม ีจํา นวนมาก ส่ว นระยะสืบ พัน ธุ์แ ละหลัง
สืบพันธุม์ นี ้อย แสดงว่าแนวโน้มประชากรจะเพิม่ มากขึน้ เช่น อินเดีย จีน
2. แบบทีป่ ระชากรทัง้ 3 ระยะมีจํานวนใกล้เคียงกัน แสดงว่าจํานวนประชากรคงที่
เช่น ญีป่ นุ่
3. แบบที่ป ระชากรระยะสืบ พัน ธุ์ม ีน้ อ ย ระยะสืบ พัน ธุ์ม ีม าก แสดงว่า แนวโน้ ม
ประชากรจะลดลง เช่น สวีเดน

ก.
ข.
ค.
รูปที่ 11.1.7 ปิรามิดอายุของประชากรแบบต่าง ๆ แบบประชากรช่วงก่อนสืบพันธุม์ จี าํ นวนมาก (ก) แบบ
ประชากรทัง้ 3 ช่วงอายุมจี าํ นวนใกล้เคียงกัน (ข) และแบบประชากรช่วงอายุก่อนสืบพันธุม์ จี าํ นวนน้อย (ค)

การอยู่รอดของประชากร
การอยู่รอด (Survivor) เป็ นลักษณะเฉพาะอย่างหนึ่งของประชากร เป็ นการมีชวี ติ
รอดของสมาชิกในแต่ละช่วงอายุ ตลอดอายุขยั (Life Span) ของสิง่ มีชวี ติ แต่ละชนิด
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การศึกษาการอยูร่ อด ทําให้รวู้ า่ สิง่ มีชวี ติ แต่ละชนิดมีชว่ งชีวติ ใดทีม่ อี ตั ราการตายสูงหรือตํ่า
โดยการศึกษาจากประชากร 1,000 หรือ 500 นํ าผลการเปลีย่ นแปลงมาเขียนเป็ นกราฟ
ของการอยูร่ อด (Survivorship Curve) โดยทัวไปมี
่
3 แบบ

รูปที่ 11.1.8 กราฟการอยูร่ อดของประชากร (จาก Campbell et al, 1996.)

รูปแบบที่ 1 สิง่ มีชวี ติ มีอตั ราการตายค่อนข้างตํ่าในช่วงอายุน้อย ๆ จึงมีอตั ราการ
อยู่รอดสูงในช่วงวัยแรกเกิด และจะมีอตั ราการตายสูงเมื่อมีอายุมากขึน้ เช่น การอยู่รอด
ของคนและสัตว์เลีย้ งลูกขนาดใหญ่
รูปแบบที่ 2 สิง่ มีชวี ติ มีอตั ราการอยู่รอดเท่ากันในทุกช่วงอายุ คือ มีอตั ราการตาย
หรือ อัตราการอยูร่ อดค่อนข้างคงที่ เช่น ไฮดรา ไส้เดือนดิน นก เต่า เป็ นต้น
รูปแบบที่ 3 สิง่ มีชวี ติ มีอตั ราการอยู่รอดตํ่าในช่วงแรกของชีวติ มีอตั ราการตายสูง
มากในช่วงแรกเกิด เมือ่ มีอายุมากขึน้ อัตราการอยูร่ อดจะสูง สัตว์พวกนี้จงึ มักออกลูกคราว
ละมาก ๆ เพื่อทดแทนจํานวนลูกที่ตายไปมากก่อนที่จะโตเต็มวัย เช่น หอยนางรม ปลา
และสัตว์ไม่มกี ระดูกสันหลังส่วนใหญ่
สัต ว์ ห ลายชนิ ด อาจมีก ารอยู่ ร อดไม่ เ ป็ น ไปตามรู ป แบบนี้ เช่ น สัต ว์ ท่ีม ีก าร
ลอกคราบเพือ่ การเติบโตพวกปู แมลงทีม่ กี ารถอดรูปสมบูรณ์ (Complete Metamorphosis) มี
กราฟการอยู่รอดเป็ นแบบขัน้ บันได เนื่องจากช่วงชีวติ ที่เป็ นตัวอ่อนมีการลอกคราบ ซึ่ง
ร่างกายอ่อนแอ เสีย่ งต่อการตายสูง ทําให้อตั ราการตายสูงไปด้วย
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11.2 ระบบนิเวศ (Ecosystem)
ระบบนิเวศ (Ecosystem) หมายถึง ระบบความสัมพันธ์ของกลุ่มสิง่ มีชวี ติ (Community)
กับปจั จัยทางกายภาพ (Physical Factors) ในบริเวณหนึ่ง ซึง่ จัดเป็ นหน่ วยหนึ่งของ
นิเวศวิทยา (Ecology)
สิง่ มีชวี ิต ที่ม าอาศัยอยู่ร่ว มกัน ในบริเวณหนึ่ ง สมาชิก แต่ ล ะหน่ วยย่อมจะต้อ งมี
ความสัมพันธ์กนั โดยมีบทบาทและหน้าที่ (niche) ของตนเองต่อกลุ่มในกระบวนการ
(process) ต่าง ๆ ทีเ่ กิดขึน้ ภายในระบบ ซึง่ เป็ นผลให้ระบบนิเวศดํารงอยู่ได้อย่างปกติใน
สภาพทีม่ คี วามสมดุล กิจกรรมของสิง่ มีชวี ติ ในระบบนิเวศกับปจั จัยทางกายภาพทีท่ าํ ให้คง
ความเป็ นระบบนิเวศอยู่ได้ คือ กระบวนการถ่ายทอดพลังงาน (energy flow) และการ
หมุนเวียนของสาร (material cycle) ในระบบนิเวศนันเอง
่

โครงสร้างของระบบนิเวศ

ในระบบนิเวศประกอบด้วย กลุม่ สิง่ มีชวี ติ และปจั จัยทางกายภาพ ดังนี้
1. กลุ่มสิง่ มีชวี ติ (Biotic component) ประกอบด้วย สิง่ มีชวี ติ ชนิดต่าง ๆ ทีม่ ี
บทบาทและทําหน้าทีต่ ่าง ๆ ดังนี้
ผูผ้ ลิต (Producer) หมายถึง สิง่ มีชวี ติ ทีส่ ามารถสังเคราะห์อาหารได้ดว้ ยตนเอง
(autotrophic organisms) เป็ นพวกทีเ่ ซลล์มสี ารคลอโรฟิล สามารถสังเคราะห์ดว้ ยแสงได้
คือ พืช สาหร่าย และแบคทีเรียบางชนิดทีม่ แี บคเทอริโอคลอโรฟิ ลสําหรับจับพลังงานแสง
ในกระบวนการสังเคราะห์ดว้ ยแสง
ผูบ้ ริโภค (Consumer) หมายถึง สิง่ มีชวี ติ ทีไ่ ม่สามารถสังเคราะห์อาหารได้ดว้ ย
ตนเอง (heterotrophic organisms) ต้องกินสิง่ มีชวี ติ อื่นเป็ นอาหาร ได้แก่ สัตว์ชนิดต่าง ๆ
ผูย้ ่อยอินทรียสาร (Decomposer) หมายถึง สิง่ มีชวี ติ ทีด่ ํารงชีวติ ด้วยการย่อย
สลายซากอินทรีย์ โดยปล่อยเอนไซม์ออกมาย่อยเนื้อเยื่อทีเ่ น่าเปื่ อย แล้วดูดซึมสารอาหาร
เข้าสู่เซลล์ จึงจัดเป็ นกลุ่มสิง่ มีชวี ติ ทีเ่ ปลีย่ นอินทรียสารไปเป็ นอนินทรียสาร ได้แก่ ฟงั ไจ
และแบคทีเรีย
2. ปจั จัยทางกายภาพ (Physical factors) ได้แก่ อุณหภูม ิ แสงสว่าง ความชืน้
ความกดดัน ความขุน่ ตัวกลาง และพืน้ ผิว ซึง่ เป็ นสิง่ ทีม่ อี ทิ ธิพลต่อความเป็ นอยูข่ องสิง่ มีชวี ติ
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สิง่ มีชวี ติ ในระบบนิเวศต่างก็มคี วามสัมพันธ์ซ่งึ กันและกัน และสัมพันธ์กบั ปจั จัย
ทางกายภาพ ก่อให้เกิดกระบวนการต่าง ๆ เช่น มีการระเหยของนํ้ า การสังเคราะห์ดว้ ย
แสงของพืช โดยใช้น้ํ าและแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ เป็ นวัตถุดบิ ในปฏิกริ ยิ าทีใ่ ช้พลังงาน
จากแสงอาทิตย์สร้างเป็ นโมเลกุลของนํ้าตาล กระบวนการกินและย่อยอาหารของสัตว์ การ
เปลีย่ นสารอาหารเป็ นพลังงานในกระบวนการหายใจของสิง่ มีชวี ติ กระบวนการย่อยสลาย
ซากอินทรีย์ของพวกจุลนิ ทรีย์ให้กลายเป็ นแร่ธาตุท่พี ชื ดูดซึมนํ ากลับมาใช้ได้ใหม่ เกิด
กระบวนการถ่ายทอดพลังงาน และการหมุนเวียนของสาร ทําให้ระบบนิเวศดํารงอยู่ได้
ด้วยเหตุน้ีระบบนิเวศจึงไม่จํากัดด้วยขนาด แต่เป็ นระบบทีส่ ามารถควบคุมการถ่ายทอด
พลังงานภายในระบบที่เป็ นอิสระจากระบบอื่น เช่น ภายในสระนํ้ าจืดที่มสี าหร่าย จอก
แหน บัว กก เป็ นผูผ้ ลิต มีกุ้ง หอย ปู ปลา แมลง เป็ นผูบ้ ริโภค แบคทีเรียทําหน้าทีย่ ่อย
อิน ทรีย สารภายใต้ส ิ่ง แวดล้อ มที่ม ีฮิว มัส นํ้ า แสงสว่า ง อุ ณ หภู ม ิ เป็ น ป จั จัย ที่ค วบคุ ม
กิจกรรมการดํารงชีวติ ของสิง่ มีชวี ติ ให้ดําเนินได้ตลอดไป สระนํ้าจืดนี้จงึ จัดเป็ นระบบนิเวศ
แบบหนึ่งได้

ประเภทของระบบนิเวศ
นักนิเวศวิทยาแบ่งระบบนิเวศในธรรมชาติเป็ น 2 กลุ่ม คือ พืน้ ดินกับแหล่งนํ้า ซึง่
ทัง้ สองกลุม่ นี้มสี ภาวะแวดล้อมทีแ่ ตกต่างกันมาก ลักษณะพืน้ ดินบนโลกจะแยกจากกันเป็ น
ส่วน ๆ ซึง่ ต่างจากพืน้ นํ้ าทีต่ ดิ ต่อกันทัวโลก
่
การทีพ่ น้ื ดินแยกจากกันทําให้มกี ารแบ่งเขต
ตามลักษณะสภาพภูมอิ ากาศ เนื่องจากสภาพภูมศิ าสตร์ทแ่ี ตกต่างกันของบริเวณต่าง ๆ
ของโลกมีผลให้พชื และสัตว์ท่อี าศัยอยู่ในบริเวณต่าง ๆ มีความแตกต่างกันด้วย ระบบ
นิเวศบนพืน้ ดินจึงมีการแบ่งตามชนิดของสังคมพืช โดยดูจากลักษณะโครงสร้างของพรรณ
พืชในแต่ละบริเวณเป็ นหลัก เรียกการแบ่งแบบนี้วา่ ชีวนิเวศหรือไบโอม (biome) แต่ละไบ
โอมจะแตกต่ า งกัน ทัง้ ภู ม ิอ ากาศ ปริม าณนํ้ า ฝน และระดับ ความสูง จากนํ้ า ทะเล กลุ่ ม
สิง่ มีช ีว ิต ในแต่ ล ะไบโอมมีก ารแพร่ก ระจายที่ม ีแ บบแผนเฉพาะและเป็ น สัง คมสุด ยอด
(climax community) แล้วทัง้ สิน้
ชีวนิเวศมีทงั ้ บนพืน้ ดินและในแหล่งนํ้า แต่เนื่องจากการแบ่งระบบนิเวศบนพืน้ ดิน
เป็ นชีวนิเวศต่าง ๆ ใช้ลกั ษณะของสังคมพืชเป็ นหลัก ซึ่งจะแตกต่า งจากแหล่งนํ้ า ที่ม ี
สาหร่ายเซลล์เดียวเป็ นผู้ผลิตเหมือน ๆ กันทุกแห่ง จึงมักใช้ลกั ษณะทางกายภาพของ
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แหล่งนํ้ าเป็ นหลักในการแบ่ง เช่น ความเค็ม กระแสนํ้ า และความลึกของนํ้ า ระบบนิเวศ
แหล่งนํ้าจึงมีบางคนเท่านัน้ ทีเ่ รียกว่าชีวนิเวศ

ระบบนิเวศบนพืน้ ดิน (Terrestrial Ecosystem)
สภาวะแวดล้อมบนพืน้ ดินมีความรุนแรงและเปลีย่ นแปลงตลอดเวลา สิง่ มีชวี ติ ต้อง
มีการปรับตัวให้เหมาะสมกับปจั จัยทีจ่ ะทําให้ชวี ติ อยู่รอดค่อนข้างมาก ปจั จัยจํากัดทีส่ าํ คัญ
ได้แก่ ความชืน้ ซึง่ จะแตกต่างกันทัง้ ช่วงเวลาของวัน และฤดูกาล อุณหภูมกิ เ็ ช่นเดียวกันที่
มีการเปลีย่ นแปลงมาก ระบบนิเวศบนพืน้ ดินแบ่งเป็ นชีวนิเวศแบบต่าง ๆ ดังนี้
1. ปา่ ร้อนชืน้ หรือปา่ ดิบชืน้ (Tropical rain
forest) เป็ นบริเวณใกล้เส้นศูนย์สตู รทีล่ ะติจูด 0-20
องศาเหนือและใต้ มีอุณหภูมแิ ละความชืน้ สูงตลอด
ทัง้ ปี มีปริมาณนํ้าฝนมากกว่า 80 นิ้ว / ปี ได้แก่ ปา่
ในอัฟ ริก า อิ น โดนี เ ซีย บอร์ เ นี ย ว สุ ม าตรา ลุ่ ม
แม่น้ํ าอะเมซอน และประเทศไทยตอนใต้ เป็ นป่าไม้
รูปที่ 11.2.1 ปา่ ร้อนชืน้
ที่มพี นั ธุ์ไม้ท่หี ลากหลาย เป็ นป่าที่เขียวตลอดทัง้ ปี
(จาก George B. Johnson, 1997)
(tropical evergreen forest)
2. ป่าผลัดใบในเขตอบอุ่น (Temperate
deciduous forest) เป็ นบริเวณละติจดู 30-60 องศา
เหนือและใต้ ปริมาณนํ้าฝน 30-40 นิ้ว / ปี พืน้ ดิน
แยกกันเป็ นส่วน ๆ มีทงั ้ ในทวีปยุโรป อเมริกาเหนือ
บางส่วน ญี่ปุน่ ออสเตรเลีย และอเมริกาใต้ตอนล่าง
อุ ณ หภู ม ิแ ตกต่ า งกัน มากระหว่ า งฤดู ร้อ นกับ ฤดู
หนาว ต้นไม้จะทิง้ ใบก่อนจะถึงฤดูหนาว และจะแตก
รูปที่ 11.2.2 ปา่ ผลัดใบเขตอบอุ่น
ใบอ่อนหลังจากผ่านพ้นฤดูหนาว พรรณไม้มที งั ้ ไม้
(จาก George B. Johnson, 1997)
ยืนต้น ไม้พมุ่ และไม้ลม้ ลุก
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3. ป่าสน (Coniferous forest) ป่าไทกา
(Taiga) และปา่ บอเรียล (Boreal) เป็ นปา่ ไม้ประเภท
เดียวกัน เป็ นพืน้ ดินบริเวณละติจดู 45-67 องศาเหนือ
เป็ นเขตติดต่อกันรอบโลก พบได้ตอนใต้ของแคนาดา
ตอนเหนือของทวีปอเมริกาเหนือ ทวีปเอเชีย และยุโรป
เป็ นบริเวณทีม่ อี ากาศเย็นและแห้ง มีฤดูหนาวยาวนาน
ปา่ ไม้เขียวตลอดทัง้ ปี พืชพวกไม้สน (pine) มีลกั ษณะ
ใบเป็ นเส้นปลายแหลม (needle) พืน้ ดินมีฮวิ มัสตํ่า
รูปที่ 11.2.3 ป�าสน
เนื่องจากอากาศเย็น การย่อยสลายช้า
(จาก John.W. Kimball. 1965)
4. ทุ่งหญ้าเขตอบอุ่น (Temperate grassland)
อยู่ทล่ี ะติจดู 10-30 องศาเหนือและใต้ มีปริมาณนํ้าฝน
10-30 นิ้ว / ปี พืน้ ดินปกคลุมด้วยหญ้าชนิดต่าง ๆ ทีม่ ี
ความสูงของลําต้นตัง้ แต่ 0.5-8 ฟุต มีพชื ตระกูลถัว่
และทานตะวันขึน้ ปะปน เป็ นบริเวณทีค่ นเข้าไปบุกรุก
เพือ่ ใช้พน้ื ทีท่ าํ การเกษตร ความชืน้ ตํ่าจึงคงสภาพของ
รูปที่ 11.2.4 ทุง่ หญ้าเขตอบอุ่น
ทุ่ ง หญ้ า สัต ว์ ท่ี อ าศัย อยู่ ม ัก เป็ น พวกสัต ว์ ฟ นั แทะ
(จาก John.W. Kimball. 1965)
(Rodents) ซึง่ กินพืชเป็ นอาหารและเป็ นเหยื่อของสัตว์
กินเนื้อพวกสุนขั ปา่
5. ทุ่งหญ้าเขตร้อนสะวันนา (Tropical Savanna)
เป็ นเขตทีม่ อี ากาศร้อน มีปริมาณนํ้าฝน 40-60 นิ้ว / ปี
เป็ นพืชพวกหญ้า ที่มไี ม้พุ่มและไม้ย ืนต้นขึ้นกระจาย
เป็ นหย่อม ๆ ได้แก่ ทุ่งหญ้าในอัฟริกา อเมริกาใต้ และ
ออสเตรเลีย เป็ น ที่อ ยู่ข องพวกกวาง ม้า ลาย ยีร าฟ
และสิงโต ในฤดูฝนจะมีแมลงมาก ในฤดูรอ้ นมักเกิดไฟ
รูปที่ 11.2.5 ทุง่ หญ้าเขตร้อนสะวันนา
ปา่
(จาก George B. Johnson, 1997)
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6. ทะเลทราย (Desert) เป็ นบริเวณละติจูด
15-30 องศาเหนือและใต้ มีปริมาณนํ้าฝนน้อยกว่า 10
นิ้ ว / ปี พื้น ดิน มีค วามแห้ง แล้ง ได้แ ก่ อัฟ ริก าตอน
เหนือและใต้ ออสเตรเลีย ตอนกลาง ทะเลทรายบาง
แห่งร้อนมาก บางแห่งค่อนข้างหนาวเย็น พืชเป็ นชนิด
รูปที่ 11.2.6 ทะเลทราย
ทีป่ รับตัวให้ดํารงชีวติ ในสภาวะแห้งแล้งได้ดี เช่น มีใบ
(จาก John.W. Kimball. 1965)
และลําต้นอวบเก็บนํ้าได้ดี (Succulent plant) ได้แก่
กระบองเพชร กุหลาบหิน บางชนิดมีรากลึก มีใบลดรูปหรือเปลีย่ นเป็ นหนาม เพื่อลดการ
คายนํ้า สัตว์ทะเลทรายมีการปรับตัวหลายรูปแบบ เช่น อูฐมีทเ่ี ก็บนํ้าและไขมัน แมลงและ
สัตว์เลือ้ ยคลานมีผวิ หนังหรือเปลือกลําตัวป้องกันการระเหยนํ้ า สัตว์เลือ้ ยคลานมีไตกําจัด
ของเสียในรูปของแข็ง เพือ่ ป้องกันการสูญเสียนํ้าจากร่างกาย สัตว์พวกหนูมนี ิสยั หลบซ่อน
ตัวอยูใ่ นรูในเวลากลางวัน และออกหากินตอนกลางคืน
7. ทุนดรา (Tundra) เป็ นบริเวณอาร์ค
ติก (Arctic) เป็ นส่วนใหญ่ อยู่ในเขตหนาวตัง้ แต่
ละติจดู 60 องศาขึน้ ไป มีอากาศหนาวเย็นตลอด
ทัง้ ปี มีน้ําแข็งปกคลุมผิวโลก ใน 1 ปี มฤี ดูรอ้ น
เพียง 2 เดือน บางแห่งมีน้ํ าแข็งปกคลุมอยู่
ตลอดทัง้ ปี (permafrost) พืชทีเ่ จริญในฤดูรอ้ น
รูปที่ 11.2.7 คาร์บทู ห่ี ากินอยูใ่ นเขตทุนดรา
ได้แก่ หญ้า ไม้พุ่มแคระ และไม้สน นอกจากนี้
(จาก John.W. Kimball. 1965)
ยัง พบมีพ วกไลเคนส์อ ยู่ ด้ว ย สัต ว์ท่ีพ บตลอด
ทัง้ ปี ได้แก่ หมีขวั ้ โลก คาร์บู สุนขั จิง้ จอก เป็ นต้น ในฤดูรอ้ นอาจมีนกและแมลงเข้ามาหากิน

รูปที่ 11.2.8 ชีวนิเวศของระบบนิเวศบนพืน้ ดินในแนวราบ (latitude) และแนวตัง้ (attitude)
(จาก John.W. Kimball. 1965 Biology. P.630)
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ระบบนิเวศแหล่งนํ้า (Aquatic Ecosystem)
ระบบนิเวศแหล่งนํ้า แบ่งเป็ น 2 ระบบใหญ่ ๆ ตามความเค็มของนํ้า คือ แหล่ง
นํ้าจืดและแหล่งนํ้าเค็ม ซึง่ ทัง้ 2 แหล่งใหญ่ ๆ ยังแบ่งเป็ นระบบนิเวศทีม่ ลี กั ษณะเฉพาะตัว
ั่
อีกหลายแบบ ได้แก่ แม่น้ํา ลําคลอง ทะเลสาบ นํ้ากร่อยปากแม่น้ํา ชายฝงทะเล
เป็ นต้น
ระบบนิ เวศแหล่งนํ้าจืด (Freshwater Ecosystem)
แหล่งนํ้าจืดเป็ นแหล่งนํ้าบนผิวดิน มีพน้ื ทีน่ ้อย เมือ่ เทียบกับพืน้ ผิวโลกทัง้ หมด แต่
นับว่าเป็ นแหล่งนํ้าทีม่ คี วามสําคัญต่อพืชและสัตว์ โดยเฉพาะอย่างยิง่ มนุ ษย์ ซึง่ ต้องใช้น้ํ า
จืด เพือ่ การอุปโภคและบริโภคในการดํารงชีวติ
ระบบนิเวศแหล่งนํ้าจืดมีปจั จัยทางกายภาพ ทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการดํารงชีพของ
สิง่ มีชวี ติ อยู่หลายประการ ได้แก่
1. อุณหภูม ิ (Temperature) เนื่องจากแหล่งนํ้าจืดเป็ นแหล่งนํ้าขนาดเล็กและตืน้
อุณหภูมขิ องนํ้ าจึงเปลีย่ นแปลงตลอดเวลา สิง่ มีชวี ติ ในแหล่งนํ้ าจืดเป็ นพวกที่ทนต่อการ
เปลีย่ นแปลงของอุณหภูมไิ ด้ในช่วงแคบ (stenothermal) มักเกิดมลพิษ (water pollution)
ได้งา่ ย อุณหภูมขิ องนํ้าอาจแบ่งได้เป็ น 3 ระดับชัน้ ของนํ้า คือ ชัน้ บน อุณหภูมสิ งู ค่อนข้าง
คงที่ ชัน้ กลาง มีการเปลีย่ นแปลงตามฤดูกาล และชัน้ ล่างอุณหภูมติ ่าํ และคงที่
2. การส่องผ่านของแสง (Transparency) ความขุน่ ของนํ้าจะมีมากน้อยเพียงใด
ขึน้ อยู่กบั ตะกอนทีแ่ ขวนลอยอยู่ในนํ้า นํ้าทีม่ ตี ะกอนน้อยแสงจะส่องลงไปได้ลกึ กว่านํ้ าทีม่ ี
ตะกอนมาก มีผลต่อการสังเคราะห์ดว้ ยแสงของพืชและสาหร่าย ซึง่ เป็ นผูผ้ ลิตทีส่ าํ คัญใน
แหล่งนํ้า ในแหล่งนํ้าขุน่ มาก ๆ จึงมักมีผลผลิตตํ่า นอกจากนี้ตะกอนยังจับกับเหงือกทําให้
ขัดขวางการหายใจของสัตว์น้ํา
3. กระแสนํ้า (Current) แหล่งนํ้าจืดแต่ละแบบจะมีการไหลของนํ้าทีแ่ ตกต่างกัน
แหล่งนํ้ าเปิ ดจะมีการไหลของนํ้ าทําให้มกี ระแสนํ้ าเชีย่ ว กระแสนํ้ าเป็ นปจั จัยช่วยให้มกี าร
ละลายของแก๊สออกซิเจน และแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ได้ดี ช่วยพัดพาสารอินทรียแ์ ละแร่
ธาตุหมุนเวียนกลับขึน้ มาข้างบน ทําให้พชื และสัตว์ได้ใช้ นอกจากนี้กระแสนํ้ ายังช่วยให้
เกิดการแพร่กระจายของสิง่ มีชวี ติ เกิดการเคลื่อนย้ายกลุ่มสิง่ มีชวี ติ (Community move)
ในระยะทางไกล ๆ ได้ นอกจากนี้แหล่งนํ้ายังมีปจั จัยทางเคมีทส่ี าํ คัญ ได้แก่
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1. ออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์ ออกซิเจนเป็ นแก๊สทีม่ คี วามสําคัญต่อคุณภาพ
ของแหล่งนํ้า ซึง่ จะมีผลโดยตรงต่อการดํารงชีวติ ของสิง่ มีชวี ติ ปกติแหล่งนํ้าต้องมีปริมาณ
ออกซิเจนละลายอยู่ 6 ppm เมือ่ ใดทีป่ ริมาณออกซิเจนลดลงจนไปอยู่ท่ี 2 ppm ถือว่าเป็ น
ภาวะขาดแคลนออกซิเจน สิง่ มีชวี ติ จะดํารงชีวติ อยูไ่ ม่ได้
ส่วนคาร์บอนไดออกไซด์มคี วามสําคัญต่อแหล่งนํ้ าโดยควบคุมความเป็ นกรดเบส
ของนํ้า ปกติในช่วงเวลาของวัน นํ้าจะมีคา่ ความเป็ นกรด-เบส เปลีย่ นแปลงไปได้ เนื่องจาก
ในเวลากลางวันสิง่ มีชวี ติ มีการหายใจปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ออกมามาก แต่สว่ นหนึ่ง
พืชและสาหร่ายจะนํ ากลับไปใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ดว้ ยแสง ทําให้น้ํ ามีสภาพเป็ น
เบส ในเวลากลางคืนไม่มกี ระบวนการสังเคราะห์ดว้ ยแสง จึงมีปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์
เหลืออยูม่ าก สภาพนํ้าจึงเป็ นกรด อย่างไรก็ตามสภาพของนํ้าปกติจะไม่มกี ารเปลีย่ นแปลง
มากนัก จะอยูใ่ นช่วง 6.4-8.5
2. เกลือแร่ นํ้าจืด มีเกลือแร่น้อยเมื่อเทียบกับเซลล์ของร่างกายของสิง่ มีชวี ติ ทีอ่ ยู่
ในนํ้ าจืด ทําให้สงิ่ มีชวี ติ เซลล์เดียวจนถึงปลา ต้องมีกลไกควบคุม สมดุลของนํ้ าและ เกลือ
แร่ในร่างกาย เนื่องจากต้องอยู่ในนํ้าทีม่ สี ภาพเป็ นสารละลายเจือจางทีม่ คี วามเข้มข้นน้อย
กว่าในร่างกาย (hypotonic solution) นํ้าจึงแพร่เข้าสูเ่ ซลล์รา่ งกายในปริมาณทีเ่ กินความ
ต้องการ สัตว์น้ํ าจืดมีขบวนการควบคุมสมดุลของนํ้ าและรักษาระดับเกลือแร่ในร่างกาย
(osmoregulation) โดยการกําจัดของเสียทางไตในรูปสารละลายทีม่ เี กลืออยูน่ ้อยมาก
ชนิ ดของระบบนิ เวศในแหล่งนํ้าจืด (Type of Freshwater Ecosystem)
แหล่งนํ้านิ่ง (Lentic or standing water) เป็ นแหล่งนํ้าระบบปิ ด มีทงั ้ ขนาดเล็กและ
ใหญ่ ได้แก่ บ่อนํ้ า หนองนํ้ า บึง สระนํ้ า และทะเลสาบ แหล่งนํ้ านิ่งมีลกั ษณะเป็ นแอ่งท้อง
กะทะ แบ่งเขตตามความลึกทีแ่ สงส่องลงไปถึงเป็ น 3 เขต
ั ่ กลงไปสุดเขต
1. เขตนํ้าตืน้ ขอบสระ (Littoral zone) เป็ นบริเวณจากผิวนํ้าชายฝงลึ
ที่แสงส่องถึง คือ เป็ นบริเวณที่มพี ชื และสัตว์อาศัย อยู่มาก ผู้ผลิตมีทงั ้ สาหร่า ยและพืช
ผูบ้ ริโภคเป็ นสัตว์ทว่ี า่ ยนํ้าอิสระและสัตว์ทอ่ี าศัยอยูบ่ นหน้าดิน
2. เขตท้องนํ้านอกชายฝงั ่ (Limnetic zone) เป็ นบริเวณกลางสระต่อจากเขตนํ้าตืน้
ขอบสระ มีความลึกตัง้ แต่ผวิ นํ้าไปถึงระดับทีม่ คี วามเข้มของแสง 1 % ผูผ้ ลิตส่วนใหญ่เป็ น
พวกสาหร่าย และพืชลอยนํ้า สัตว์เป็ นพวกทีว่ า่ ยนํ้าเก่ง ไม่มสี ตั ว์หน้าผิวดิน
3. เขตพืน้ สระ (Profundal zone) เป็ นบริเวณพืน้ นํ้าทีอ่ ยู่ดา้ นล่างต่อจากเขตท้อง
ั ่ งพืน้ ดินก้นสระ เป็ นบริเวณทีแ่ สงส่องไปไม่ถงึ จึงไม่มที งั ้ พืชและสาหร่าย
นํ้านอกชายฝงจนถึ
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มีสตั ว์อาศัยอยู่น้อย ส่วนใหญ่เป็ นพวกทีก่ นิ เศษอินทรียเ์ ป็ นอาหาร มีทงั ้ ทีว่ ่ายนํ้าอิสระและ
อาศัยอยูผ่ วิ ดิน มีแบคทีเรียทําหน้าทีเ่ ป็ นผูย้ อ่ ยสลายอินทรียว์ ตั ถุ

ก.
ข.
รูปที่ 11.2.9 ลักษณะแหล่งนํ้านิ่ง (ก) และแหล่งนํ้าจืดธรรมชาติ (ข)
(จาก George B. Johnson, 1997)

แหล่งนํ้าไหล (Lotic water) เป็ นแหล่งนํ้าระบบเปิ ดมีการไหลของกระแสนํ้า ได้แก่
ลําธาร แม่น้ํา มีลกั ษณะทีแ่ ตกต่างจากแหล่งนํ้านิ่งหลายอย่าง ดังนี้
1. กระแสนํ้าไหลเชีย่ ว โดยเฉพาะบริเวณต้นนํ้าลําธาร กระแสนํ้าไหลเร็วและแรง
มาก ความเร็วจะค่อย ๆ ลดลง มีลําธารเล็ก ๆ มารวมกันเป็ นแม่น้ํ า สิง่ มีชวี ติ ในแหล่งนํ้ า
ไหลต้องปรับตัวในหลายเรื่อง ได้แก่ การมีโครงสร้างทีใ่ ช้เกีย่ ว (hook) หรือดูด (sucker)
รวมถึงการสกัดเมือก เพื่อใช้ยดึ เกาะกับพื้นผิวได้อย่างเหนียวแน่ น มีรูปร่างแบน เพรียว
เพื่อลดแรงต้านของกระแสนํ้ า นอกจากนี้ยงั มีพฤติกรรมว่ายทวนนํ้ า เพื่อดักจับอาหารที่
ไหลมากับนํ้า ชอบซุกซ่อนตัวตามก้อนหิน หรือรากไม้ เป็ นต้น
2. แรงปะทะของนํ้ากับชายฝงั ่ ทําให้เกิดการพังทลายของดิน พืชและสาหร่ายหลุด
ลอยไปตามกระแสนํ้า ผลผลิตมีน้อย เนื่องจากสัตว์กนิ พืชมีน้อย สัตว์สว่ นใหญ่เป็ นพวกกิน
เศษอินทรียใ์ ต้น้ํา
3. นํ้ ามีปริมาณออกซิเจนมาก เนื่องจากการไหลของกระแสนํ้ า ทําให้เกิดการ
หมุนเวียนของนํ้ าจากด้านล่างขึน้ มาสัมผัสกับอากาศ ออกซิเจนในอากาศจึงแพร่กระจาย
ลงสู่น้ํ า สิง่ มีชวี ติ ในแหล่งนํ้ าไหลจึงเป็ นพวกที่ทนต่อการเปลี่ยนแปลงของออกซิเจนได้
ในช่วงแคบ
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ระบบนิ เวศแหล่งนํ้าเค็ม (Marine Ecosystem)
แหล่งนํ้าเค็ม มีขนาดกว้างใหญ่ไพศาล มีอาณาบริเวณติดต่อถึงกันทัวโลก
่
คิดเป็ น
ร้อยละ 71 ของพืน้ ทีผ่ วิ โลกทัง้ หมด มีความลึกมากเฉลีย่ ประมาณ 4,000 เมตร จึงทําให้
เป็ นแหล่งนํ้ าที่มปี ริมาณนํ้ ามาก มีสงิ่ มีชวี ติ อาศัย อยู่จํา นวนมาก จึงนับได้ว่า เป็ นแหล่ง
อาหารและทรัพยากรธรรมชาติทส่ี าํ คัญของมนุษย์
การแบ่งเขตของทะเล แบ่งได้ 2 แบบ ตามเกณฑ์ความลึกทีแ่ สงส่องไปถึง และ
ั่
เกณฑ์ความลาดชันของพืน้ ดินชายฝงทะเล
เขตของทะเลตามระดับความลึกทีแ่ สงส่องไปถึง แบ่งได้ 2 เขต
1. เขตทะเลทีแ่ สงส่องถึง (Photic zone) นับตัง้ แต่ผวิ นํ้าทะเลลึกลงไปประมาณ
500 เมตร ทะเลตอนบนทีร่ ะดับความลึกประมาณ 200 เมตร เป็ นบริเวณทีม่ แี สงเข้ม
มีสาหร่ายซึ่งเป็ นผู้ผลิตที่สําคัญจํานวนมาก จัดเป็ นแหล่งที่มอี าหารอุดมสมบูรณ์ ระดับ
ความลึกตัง้ แต่ 200 เมตร ลงไปถึง 500 เมตร เป็ นบริเวณทีม่ แี สงสลัว ความเข้มของแสงมี
น้อย จึงไม่มสี าหร่าย
2. เขตทะเลทีไ่ ม่มแี สง (Aphotic zone) เป็ นบริเวณตัง้ แต่ความลึก 500 เมตร ไป
ถึงพืน้ ทะเล เป็ นบริเวณทีม่ ดื สนิททัง้ กลางวันและกลางคืน เป็ นบริเวณทีม่ คี วามหนาวเย็น
มีสงิ่ มีชวี ติ อยู่น้อย เป็ นพวกสัตว์ทก่ี นิ เศษอินทรียท์ ร่ี ่วงหล่นไปจากทะเลชัน้ บน สัตว์มกี าร
แก่งแย่งสูง
เขตทะเลตามระดับความลาดชันของพืน้ ดิน แบ่งเป็ น 3 เขต
ั ่ ค่ ่อย ๆ ลาดลงไป
1. เขตไหล่ทวีป (Continental shelf) เป็ นบริเวณพืน้ ดินชายฝงที
ถึงระดับความลึกประมาณ 1,000 เมตร ทะเลช่วงบนเป็ นเขตนํ้าขึน้ นํ้าลง (Intertidal zone)
และยังแบ่งเป็ น 2 บริเวณ คือ เขตชายฝงั ่ (Neritic) กับทะเลหลวง (oceanic)
ั ่ ม่ ลี กั ษณะลาดชัน โค้งลึก
2. เขตลาดทวีป (Continental slope) เป็ นพืน้ ดินชายฝงที
ลงไปเป็ นทางยาวจากทีร่ ะดับ 1,000 เมตร ไปถึงระดับ 4,000 เมตร เป็ นท้องทะเลทีไ่ ม่ม ี
แสงสว่าง
3. เขตทีร่ าบบาดาล (Abyssal plain) เป็ นบริเวณพืน้ ราบก้นสมุทร มีทงั ้ บริเวณที่
เป็ นพืน้ ราบ สันแนวยาว ภูเขาไฟ และหุบเหวลึก (Trench)
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รูปที่ 11.2.10 ลักษณะเขตของทะเล
(จาก ปรีชา สุวรรณพินิจ และ นงลักษณ์ สุวรรณพินิจ, 2537 ชีววิทยา 2)

กลุ่มสิ่ งมีชีวิตในแหล่งนํ้าเค็ม (Marine Community)
1. ผูผ้ ลิตทีส่ าํ คัญในแหล่งนํ้าเค็ม ได้แก่ สาหร่ายชนิดต่าง ๆ สาหร่ายสีเขียวแกม
นํ้าเงิน สาหร่ายสีเขียว ส่วนใหญ่เป็ นพวกเซลล์เดียวและมีจํานวนมาก สาหร่ายสีแดงและ
สาหร่ายสีน้ํ าตาล โดยเฉพาะพวกไดอะตอมจัดเป็ นผูผ้ ลิตที่มคี วามสําคัญในขณะที่มชี วี ติ
เป็ นอาหารของสัตว์ เมื่อตายลงซากจะสะสมนํ้ ามันและชัน้ หิน (diatomaceous earth)
นํ้ า มัน เป็ น แหล่ ง เชื้อ เพลิง และหิน นํ า มาใช้ใ นอุ ต สาหกรรมต่ า ง ๆ เช่ น ทํ า ไส้ก รอง
ยาสีฟนั และเครือ่ งสําอาง เป็ นต้น
2. สัตว์น้ําเค็ม มีตงั ้ แต่สตั ว์ขนาดเล็ก พวกฟองนํ้าทีเ่ กาะอยู่กบั ทีต่ ามชายฝงั ่ จนถึง
สัตว์ขนาดใหญ่ทว่ี ่ายนํ้าอิสระ (Pelagic) ในเขตทะเลหลวง พวกปลา หมึก เต่า และสัตว์
เลีย้ งลูกด้วยนํ้านม พวกพะยูน และวาฬ นอกจากนี้ยงั มีสตั ว์หน้าดิน (Benthos) อาศัยอยู่
ั ่ งพืน้ ทะเล ได้แก่ หอย กุง้ ปู ดาวทะเล เม่นทะเล และ
ตามผิวดินใต้ทะเล ตัง้ แต่ชายฝงจนถึ
ปลากระเบน เป็ นต้น
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ั่
3. ผูย้ ่อยอินทรียส์ าร ได้แก่ แบคทีเรีย มีมากบริเวณชายฝงทะเล
โดยอยู่ในตะกอน
ทีเ่ กิดจากการย่อยอินทรียว์ ตั ถุ มีแบคทีเรียหลายชนิดทีท่ าํ ให้เกิดโรคในปลาและคนรวมอยู่
ด้วย
ชนิ ดของระบบนิ เวศในแหล่งนํ้าเค็ม (Type of Marine Ecosystem)
แหล่งนํ้ าเค็ม มีกลุ่มสิง่ มีชวี ติ ทีม่ ลี กั ษณะเฉพาะ และสามารถควบคุมการเคลื่อนย้าย
พลังงาน (Energy Flow) ภายในระบบให้เป็ นอิสระจากระบบอื่นได้หลายแบบ ได้แก่
1. ระบบนิเวศหาดทราย (Sandy beach Ecosystem) ลักษณะเป็ นพืน้ เรียบของ
ั่
ทรายหรือทรายปนโคลนนับตัง้ แต่ชายฝงลงไปในทะเล
เป็ นทีโ่ ล่ง ไม่มที ห่ี ลบกําบังภัย มี
ั่
คลื่นพัดเข้าหาฝงตลอดเวลา
มีช่วงเวลาทีแ่ ห้งแล้งและชุ่มชืน้ ซึง่ เกิดจากการขึน้ ลงของนํ้ า
ในช่วงนํ้ าลง พืน้ ทรายจะแห้ง ได้รบั แสงและอุณหภูมสิ งู สิง่ มีชวี ติ จึงต้องปรับตัวโดยการขุดรู
หรือฝงั ตัวในพืน้ ทรายในช่วงเวลานํ้าลด สัตว์ดงั กล่าวได้แก่ ดอกไม้ทะเล (Sea anemone)
หอยเสียบ สัตว์บางชนิดจะสร้างปลอกหุ้มตัว เช่น เพรียงดอกไม้ บางชนิดมีโครงสร้าง
ลําตัวทีเ่ อือ้ ต่อการฝงั ตัวในทรายได้รวดเร็ว เช่น ปูมา้ และปลากระเบน เป็ นต้น
2. ระบบนิเวศหาดหิน (Rocky Shore Ecosystem) มีลกั ษณะพืน้ ผิวเป็ นหินแข็ง
มีแอ่งขังนํ้ากระจายทัวไป
่ สิง่ มีชวี ติ ได้แก่ สาหร่ายทะเล เพรียง หอยนางรม สัตว์บางชนิด
มีนิสยั ชอบซ่อนตัวตามซอกหิน เช่น ปูใบ้ กุ้งดีด บางชนิดใช้ชวี ติ โดยการว่ายนํ้ า หรือคืบ
คลานไปมาพร้อมกับการขึน้ ลงของนํ้าทะเลอยูเ่ ป็ นประจํา
3. ระบบนิเวศปา่ ชายเลน (Mangrove swamp Ecosystem) มีลกั ษณะเป็ นพืน้ ดิน
อ่อนของโคลนตม ซึง่ เกิดจากการพัดพาตะกอนของกระแสนํ้ าจืดมาสะสมกันทีป่ ากแม่น้ํ า
พืชที่ขน้ึ ในบริเวณนี้มกี ารปรับตัวในเรื่องของรากคํ้าจุนลําต้น รากหายใจ ได้แก่ โกงกาง
แสม ลําแพน และจาก เป็ นต้น เนื่องจากอยู่บริเวณทีม่ นี ้ํา พืชพวกนี้มกี ารปรับตัวโดยการ
งอกรากของเมล็ดแก่ตงั ้ แต่ยงั อยู่บนต้น เพื่อทีจ่ ะได้มรี ากยึดดินไว้เมื่อเมล็ดร่วงลงมา เป็ น
การป้องกันการลอยไปกับกระแสนํ้าไปในทะเลลึก สัตว์หลายชนิดอาศัยเกาะอยู่ตามรากไม้
บางชนิดฝงั ตัวอยู่ในเนื้อไม้ ป่าชายเลนนับเป็ นระบบนิเวศทีม่ คี วามอุดมสมบูรณ์ เพราะมี
อินทรีย์วตั ถุมาทับถมกันเป็ นปริมาณมาก มีท่กี ําบังภัยจึงเป็ นแหล่งเจริญเติบโตของตัว
อ่อนก่อนทีจ่ ะเป็ นตัวเต็มวัยทีแ่ ข็งแรงทีจ่ ะออกไปดํารงชีวติ ในทะเล
4. ระบบนิเวศแนวปะการัง (Coral reefs Ecosystem) เป็ นระบบนิเวศทีม่ อี ยู่ตาม
ั่
ชายฝงทะเล
และพืน้ ดินรอบเกาะในเขตร้อนและเขตอบอุ่นในระดับทีล่ กึ ไม่เกิน 200 ฟุต
ระบบนิเวศนี้ปะการังบางชนิดมีสาหร่ายสีเขียวบางชนิด เช่น zooxanthellae เจริญอยู่ใน
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เนื้อเยื่อ ทําหน้าที่เป็ นผู้ผลิต ปะการังบางชนิดเจริญอยู่ในโครงสร้างที่เป็ นหินปูน ระบบ
นิเวศแนวปะการังจึงเป็ นระบบของความสัมพันธ์ระหว่างสัตว์กบั สาหร่ายแบบภาวะพึง่ พา
กัน (mutualism) ในลักษณะที่ถาวร มีววิ ฒ
ั นาการร่วมทีท่ งั ้ สองฝ่ายมีการปรับตัวทีอ่ ยู่
ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและคงทีแ่ ล้ว เป็ นสังคมขัน้ สุด (climax community) แล้ว
ทัง้ สิน้

ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตต่างชนิด (Interspecific Interaction)
ในระบบนิเวศย่อมมีสงิ่ มีชวี ติ หลากหลายชนิดมาอยู่รว่ มกัน และมีความสัมพันธ์กนั
ในลัก ษณะที่เ อื้ อ ประโยชน์ หรือ เบีย ดเบี ย นกัน ก็ ต าม สิ่ง เหล่ า นี้ เ ป็ น ผลของการมี
วิวฒ
ั นาการร่วม (coevolution) ของสิง่ มีชวี ติ ตัง้ แต่ 2 ชนิดขึน้ ไป โดยสิง่ มีชวี ติ ทีอ่ ยู่รว่ มกัน
ทัง้ สองฝา่ ยต่างก็มวี วิ ฒ
ั นาการของตนเองในการทีจ่ ะอยู่รว่ มกัน แต่ละฝา่ ยจะต้องปรับตัวให้
มีสมรรถนะทีเ่ หมาะสมกับบทบาทของตนเอง เช่น ผูล้ ่ากับเหยื่อมีววิ ฒ
ั นาการร่วม โดยผูล้ ่า
ต้องปรับตัวให้มปี ระสิทธิภาพในการจับเหยื่อ ในขณะที่เหยื่อก็จะต้องปรับตัวให้สามารถ
รอดพ้นจากการถูกจับกินมากที่สุด เป็ นต้น ความสัมพันธ์ระหว่างสิง่ มีชวี ติ ต่างชนิดกัน
อาจแบ่งได้เป็ น 2 กลุ่ม คือ การอยู่ร่วมกันโดยทีไ่ ม่มผี ูเ้ สียประโยชน์ คือ ซิมไบโอซิส
(Symbiosis)
และการอยู่ร่ว มกัน โดยมีฝ่า ยที่เสีย ประโยชน์ คือ แอนตาโกนิ ซึม
(Antagonism)
ซิ มไบโอซิ ส (Symbiosis) เป็ นการอยู่ร่วมกันของสิง่ มีชวี ติ สองชนิดทีฝ่ ่ายหนึ่ง
หรือทัง้ สองฝา่ ยได้รบั ประโยชน์ โดยไม่มฝี า่ ยทีเ่ สียประโยชน์ แบ่งเป็ นแบบต่าง ๆ ได้แก่
1. ภาวะพึง่ พา (Mutualism, +/+) เป็ นการอยู่ร่วมกันของสิง่ มีชวี ติ ทีแ่ ต่ละหน่วย
(Symbiont) ต่างได้รบั ประโยชน์ การอยูร่ ว่ มกันแบบนี้ แบ่งเป็ น 2 ระดับ คือ
1) การอยู่ร่วมกันอย่างถาวร เป็ นความสัมพันธ์ทแ่ี ต่ละฝา่ ยต้องอยู่ดว้ ยกันไป
ตลอด ไม่สามารถแยกกันดํารงชีวติ อิสระได้ ต้องมีววิ ฒ
ั นาการร่วมอย่างยิง่ การปรับตัวของ
แต่ละหน่ วยต่างก็มผี ลต่อการอยู่รอดและการสืบพันธุข์ องอีกหน่ วย เช่น ไลเคนส์ (Lichen)
ซึง่ เป็ นการอยู่ร่วมกันของสาหร่ายและรา ไรโซเบียม (Rhizobium) ซึง่ เป็ นแบคทีเรียที่
อาศัยในปมรากถัว่ ซูโอแซนเทลลี (zooxanthellae) ซึง่ เป็ นสาหร่ายสีเขียวทีอ่ าศัยอยู่ใน
เนื้ อ เยื่อ ปะการัง จุ ลิน ทรีย์ ใ นทางเดิน อาหารของสัต ว์เ คี้ย วเอื้อ ง และไตรโค นิ ม ฟา
(Trichonympha) ซึง่ เป็ นโปรโตซัวในลําไส้ปลวก เป็ นต้น
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2) การอยู่ร่วมกันแบบชัวคราว
่
หรือ การได้รบั ประโยชน์ร่วมกัน (Protocooperation)
เป็ นการอยู่ร่วมกันแล้วเสริมประโยชน์ ซ่งึ กัน
และกัน โดยทีส่ ามารถแยกกันดํารงชีวติ ทีเ่ ป็ น
อิส ระได้ เช่ น นกเอี้ย ง เมื่อ มาอยู่ ก ับ ควาย
ช่วยจับเห็บกินเป็ นอาหาร นกพรานผึ้งที่มา
ร้องบอกให้คนไปตีรงั ผึง้ แล้วตัวมันเองได้เศษ
รังผึง้ เป็ นอาหาร นก Egyptian plover จับ
รูปที่ 11.2.11 การอยูร่ ว่ มกันแบบภาวะพึง่ พา
ปลิงทีเ่ หงือกของจระเข้แม่น้ํ าไนล์เป็ นอาหาร
(จาก John.W. Kimball. 1965 Biology. P.643)
เป็ น cleaning symbiosis เป็ นต้น
2. ภาวะอิงอาศัย (Commensalism,
0/+) เป็ นความสัมพันธ์ของสิง่ มีชวี ติ ทีฝ่ า่ ยเจ้าบ้าน (host) ไม่ได้และไม่เสียประโยชน์ใน
ขณะทีฝ่ ่ายผูอ้ าศัย (commensal) ได้รบั ประโยชน์ การอยู่ร่วมกันแบบนี้อาจเป็ นการอยู่
ร่วมกันอย่างถาวรตลอดชีวติ เช่น กล้วยไม้ทเ่ี กาะบนต้นไม้ เพรียงหินทีเ่ กาะอยู่กบั เปลือก
หอย เป็ นต้น หรือเป็ นการอยู่ร่วมกันแบบชัวคราว
่
เช่น ปลาเหาฉลามที่เกาะปลาฉลาม
วาฬ และเต่าไปหาอาหาร ปลาการ์ตูนทีอ่ าศัยอยู่กบั หนวดของดอกไม้ทะเล เพื่อหลบภัย
และได้รบั อาหาร เป็ นต้น
แอนตาโกนิ ซึม (Antagonism) เป็ นการอยู่รว่ มกันของสิง่ มีชวี ติ ทีม่ ฝี า่ ยหนึ่งหรือ
ทัง้ สองฝา่ ยเสียประโยชน์ มีแบบต่าง ๆ ดังนี้
1. ภาวะปรสิต (Parasitism, +/-) เป็ นความสัมพันธ์ระหว่างสิง่ มีชวี ติ ทีฝ่ า่ ยหนึ่งเป็ น
ตัวเบียนหรือปรสิต (Parasite) เป็ นฝา่ ยได้ประโยชน์ กับผูใ้ ห้ทอ่ี ยู่หรือเจ้าบ้าน (host) เป็ น
ฝา่ ยเสียประโยชน์ เป็ นการอยู่รว่ มกันแบบชัวคราว
่
(Partial parasitism) เช่น ยุง ปลิงนํ้า
จืด เห็บ เหา จะมาอยู่กบั เจ้าบ้านเฉพาะเวลาทีต่ อ้ งการอาหารคือ เลือด และการเป็ นปรสิต
ถาวร (Complete parasitism) เช่น พยาธิในสัตว์ ไวรัสในแบคทีเรีย (bacteriophage)
ปรสิตส่วนใหญ่มกั มีความเจาะจงต่อเจ้าบ้าน แต่มปี รสิตบางชนิดที่ไม่จําเพาะต่อ
เจ้าบ้าน เช่น ยุงทีด่ ูดเลือดสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหลายชนิด ปรสิตบางชนิดอยู่กบั เจ้าบ้าน
มากกว่าหนึ่งชนิด โดยมีเจ้าบ้านหลัก (Primary host) เป็ นทีอ่ าศัยของปรสิตตัวเต็มวัย
หรือมีการสืบพันธุแ์ บบอาศัยเพศ และมีเจ้าบ้านรอง (Secondary host หรือ Intermediate
host) เป็ นทีอ่ าศัยของปรสิตตัวอ่อน หรือมีการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ เช่น พลาส510
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โมเดียม (plasmodium) ซึง่ เป็ นโปรโตซัว เชือ้ ไข้มาลาเรียมียุงเป็ นเจ้าบ้านรอง และคนเป็ น
เจ้าบ้านหลัก
ภาวะปรสิตแบบหนึ่ง คือ Parasitoidism
เป็ นปรสิตในแมลงกลุ่มแมลงวัน
(Diptera) และกลุ่มผึง้ ต่อ แตน (Hymenoptera) ทีต่ วั เต็มวัยจะวางไข่ในตัวอ่อนของแมลง
ชนิดอื่นเพื่อเป็ นแหล่งอาหาร เมื่อไข่ฟกั เป็ นตัวหนอนและเจริญเป็ นตัวเต็มวัย ตัวอ่อน
แมลงเจ้าบ้านก็จะตายไป
ความสัมพันธ์แบบภาวะปรสิต มีววิ ฒ
ั นาการร่วมทัง้ 2 ฝ่าย คือ ปรสิตจะพัฒนา
รูปร่างให้มขี นาดเล็กกว่าเจ้าบ้าน พัฒนาอวัยวะต่าง ๆ ให้มปี ระสิทธิภาพ เช่น อวัยวะดูด
เกาะ และไม่ทําให้เจ้าบ้านตายทันที ในขณะที่เจ้าบ้านก็มกี ารปรับตัวให้สามารถอยู่กบั
ปรสิตได้ โดยการสร้างสิง่ ป้องกัน เช่น สารเคมีทเ่ี จ้าบ้านปล่อยออกมา เป็ นต้น
2. ภาวะการล่าเหยื่อ (Predation, +/-) เป็ นความสัมพันธ์ระหว่างผูล้ ่า (Predator)
เป็ นฝา่ ยได้ประโยชน์กบั เหยื่อ (Prey) ทีเ่ ป็ นฝา่ ยเสียประโยชน์ สิง่ มีชวี ติ ทัง้ สองฝา่ ยต่างมี
วิวฒ
ั นาการร่ว มซึ่งกัน และกัน โดยปรับ ตัว ให้ม ีประสิท ธิภาพในการเป็ น ผู้ล่า และเหยื่อ
ผูล้ า่ จะพัฒนาด้านร่างกายให้มขี นาดใหญ่กว่าเหยื่อ มีอวัยวะทีแ่ ข็งแรงหรือมีลกั ษณะพิเศษ
เช่น มีเขีย้ วเล็บที่แหลมคม นอกจากนี้ยงั ปรับตัวด้านพฤติกรรม เช่น มีนิสยั เดินเบา จด
จ้องเหยื่อ และจับเหยื่อในตําแหน่ งทีท่ ําให้เหยื่อตายทันที ผูล้ ่าทีม่ ขี นาดเล็กกว่าเหยื่อจะมี
พฤติกรรมรวมกลุ่มล่าเหยื่อ ฝา่ ยทีเ่ ป็ นเหยื่อมีการปรับตัวเพื่อการป้องกันตนเอง เช่น การ
ปรับด้านรูปร่าง (morphology adaptation) ให้กลมกลืนกับสิง่ แวดล้อม โดยเฉพาะสีของ
ลําตัว ถ้าเป็ นสัตว์ไม่มพี ษิ จะเป็ นสีพรางตัว ในสัตว์มพี ษิ จะมีสที เ่ี ด่นชัดเป็ นสีเตือนภัย สัตว์
บางชนิดจะมีสเี ลียนแบบ เช่น แมลงวันผึง้ ทีม่ ลี กั ษณะและสีเหมือนผึง้ ผีเสือ้ ดอกรักทีม่ สี ี
เหมือ นมวนดอกรัก ที่น กไม่ชอบกิน เป็ น ต้น นอกจากนี้ย งั ปรับตัวด้า นพฤติกรรม เช่น
แกล้งตาย การอยู่รวมกลุ่มกัน เช่น ม้าลาย เมื่ออยู่รวมกลุ่มทําให้ศตั รูของมันตรวจสอบ
รูปร่างไม่ได้ การส่งเสียงร้องดัง ๆ เรียกให้สตั ว์พวกเดียวกันมาช่วย เป็ นต้น
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3. ภาวะการแข่งขัน (Competition,
-/-) เป็ นความสัมพันธ์ทส่ี งิ่ มีชวี ติ 2 ชนิด ที่
อยู่ ร่ ว มกั น แล้ ว ต่ า งฝ่ า ยเสี ย ประโยชน์
เนื่องจากทัง้ สองฝ่ายมีความต้องการปจั จัย
ในการดํารงชีวติ อย่างเดียวกัน แต่ปจั จัยมี
ไม่เพียงพอ ความสัมพันธ์แบบนี้มที งั ้ ทีต่ อ้ ง
รูปที่ 11.2.12 การแข่งขันของ P. aurelia
ต่ อ สู้ เ พื่ อ ให้ ไ ด้ ม าซึ่ ง ป จั จั ย ที่ ต้ อ งการ
และ P. caudatum (จาก Campbell et al, 1999) (Interference competition) เช่น เสือและ
สิงโต ต้องต่อสูก้ นั เพือ่ ล่ากวางทีม่ นี ้อย และ
การแข่งขันทีไ่ ม่ตอ้ งมีการต่อสู้ (Exploitative competition) เช่น การอยู่รว่ มกันของพารามี
เซียม 2 ชนิด กอซ (Gause) ทดลองเลีย้ งพารามีเซียม 2 ชนิดในอาหารชนิดเดียวกัน คือ
เมือ่ เลีย้ ง P. aurelia และ P. caudatum แยกกัน พบว่า พารามีเซียมทัง้ 2 ชนิด เจริญได้
ตามปกติ แต่เมื่อนํามาเลีย้ งรวมกัน พบว่า P. aurelia เติบโตตามปกติ แต่ P. caudatum
กลับลดจํานวนลงเรื่อย ๆ และหมดไปในทีส่ ุด ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าพารามีเซียม
ทัง้ สองชนิดใช้อาหารชนิดเดียวกัน เมือ่ P. caudatum แข่งขันสูไ้ ม่ได้ จํานวนจึงลดลงและ
หมดไป
4. แอนติไบโอซิส (Antibiosis, 0/-) เป็ นความสัมพันธ์ของสิง่ มีชวี ติ ทีฝ่ า่ ยหนึ่งไม่ได้
และไม่เสียประโยชน์ แต่อีกฝ่ายเสียประโยชน์ เช่น มีการหลังสารปฏิ
่
ชวี นะ (Antibiotic)
หรือสารยับยัง้ (Inhibitory substance) ออกจากตัวของสิง่ มีชวี ติ ชนิดหนึ่ง โดยไม่ได้หวัง
ผลใด ๆ แต่ไปทําให้เกิดผลเสียต่อสิง่ มีชวี ติ อื่นทีอ่ ยู่รว่ มกัน เช่น Gymnodinium brevia ซึง่
เป็ นโปรโตซัว กลุ่ม dinoflagellate มีการหลังสารชนิ
่
ดหนึ่งออกมาในนํ้าทะเล ทําให้น้ําเป็ นพิษ
ปลาและสัตว์ทะเลทีอ่ ยู่ในบริเวณนัน้ ตาย สาหร่ายสีเขียวพวก microcystis ในแหล่งนํ้าจืด
มีการหลังสาร
่ hydroxylamine ออกมาในนํ้า ถ้ามีมากจะทําให้น้ําเป็ นพิษ ถ้าสัตว์ไปกินนํ้านี้
จะตาย และราบางชนิดมีการหลังสารออกมายั
่
บยัง้ การเจริญของแบคทีเรีย ได้ เช่น รา
Penicillium notatum ทีห่ ลังสาร
่ Penicillin ออกมา ทําให้แบคทีเรียทีอ่ ยูร่ อบ ๆ ไม่เจริญเติบโต
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การถ่ายทอดพลังงานและการหมุนเวียนสารในระบบนิเวศ
ความสัมพันธ์เชิงอาหารของสิง่ มีชวี ติ ในระบบนิเวศ ก่อให้เกิดการถ่ายทอดพลังงาน
ซึง่ อยู่ในรูปของสารอาหาร (Nutrient) จากสิง่ มีชวี ติ หนึ่งไปยังสิง่ มีชวี ติ อีกชนิดหนึ่ง ดังนัน้
สารอาหารจึงถ่ายทอดไปพร้อมกับพลังงาน เมื่อสิง่ มีชวี ติ ตายลง สารอาหารไม่ได้สญ
ู หาย
ตามไปด้วย แต่จะถูกแปรสภาพเป็ นอนินทรียส์ ารทีพ่ ชื นํ ากลับมาใช้สร้างอินทรีย์สารหรือ
สารอาหารได้ใหม่ เกิดการหมุนเวียนสารเป็ นวัฏจักรทีท่ าํ ให้ระบบนิเวศเกิดสมดุลธรรมชาติ
และคงอยูไ่ ด้
การถ่ายทอดพลังงานในระบบนิ เวศ (Energy Flow in Ecosystem)
สิง่ มีชวี ติ จะดํารงชีวติ อยู่ได้จํา เป็ นต้องใช้พลังงาน แหล่งพลังงานใหญ่ ท่สี ุด คือ
พลังงานจากแสงอาทิตย์ ซึ่งจะแปรรูปไปเป็ นสารอาหารในผู้ผลิต และจากผู้ผลิตเข้า สู่
ผู้บ ริโ ภคตามลํา ดับ ขัน้ ต่ า ง ๆ พลัง งานแสงที่ผู้ผ ลิต นํ า มาสร้า งเป็ น สารอาหารซึ่ง เป็ น
สารอินทรีย์ จึงถูกเปลีย่ นเป็ นพลังงานเคมี เรียกว่า อัตราการผลิตซึง่ แบ่งเป็ น 2 ลําดับ คือ
อัตราการผลิตปฐมภูม ิ และอัตราการผลิตทุตยิ ภูม ิ
อัตราการผลิตปฐมภูม ิ (primary productivity : PP) คือ ปริมาณพลังงานแสงที่
เปลีย่ นเป็ นพลังงานเคมีในอินทรียส์ ารต่อหน่วยเวลา แบ่งเป็ น 2 ชนิด ได้แก่
1. อัตราการผลิตปฐมภูมริ วม (Gross primary productivity : GPP) คือ อัตราการ
สังเคราะห์ดว้ ยแสงทัง้ หมด รวมถึงพลังงานทีใ่ ช้ไปเพือ่ การหายใจด้วย
2. อัตราการผลิตปฐมภูมสิ ทุ ธิ (Net primary productivity : NPP) คือ อัตราการ
สะสมพลังงานในสารอินทรียข์ องผูผ้ ลิตทีเ่ หลือจากกระบวนการหายใจ
อัตราการผลิตทุตยิ ภูม ิ (Secondary productivity : SP) คือ พลังงานส่วนทีเ่ ก็บ
สะสมอยู่ในร่างกายของผูบ้ ริโภค เป็ นส่วนทีถ่ ูกนําไปสร้างมวลชีวภาพ (biomass) เพือ่ การ
เจริญเติบโต และการสืบพันธุ์ พลังงานส่วนนี้จงึ เรียกว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงที่คงอยู่
(Appearent Photosynthesis)
ในระบบนิเวศ อัตราการผลิตปฐมภูมสิ ุทธิ (NPP) เป็ นปจั จัยหนึ่งทีเ่ ป็ นตัวชีว้ ดั
ความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศได้ ระบบนิเวศทีม่ โี ครงสร้างต่างกันจึงมีอตั ราการผลิตที่
ต่างกัน ความอุดมสมบูรณ์ของระบบจึงต่างกันด้วย เช่น ปา่ เขตร้อนชืน้ จะมีอตั ราการผลิต
ปฐมภูมสิ งู กว่าเขตอื่น ๆ บนพืน้ ดิน เนื่องจากมีปจั จัยทางกายภาพทีเ่ หมาะสมกว่า เช่น มี
นํ้า อุณหภูม ิ และแสงสว่างตลอดจนแร่ธาตุทจ่ี าํ เป็ นของพืชในปริมาณทีม่ ากกว่า
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พลังงานจากผูผ้ ลิตจะถ่ายทอดไปยังสิง่ มีชวี ติ อื่นในกลุ่มผูบ้ ริโภคทีส่ ร้างอาหารเอง
ไม่ได้ในลําดับต่าง ๆ คือ สัตว์กนิ พืช (herbivore) สัตว์กนิ เนื้อ (carnivore) สัตว์กนิ ซาก
อินทรีย์ (detritivore หรือ scarvenger) และผูย้ ่อยอินทรียส์ าร (decomposer) พวก
แบคทีเรียและเห็ดรา (Fungi)
ลําดับการถ่ายทอดพลังงาน (Food chain Food web and Trophic levels)
เนื่องจากการถ่ายทอดพลังงาน เป็ นกระบวนการเคลื่อนย้ายพลังในรูปของการกิน
อาหารเป็ นทอด ๆ ตามลําดับขัน้ ซึ่งสามารถแสดงลําดับขัน้ การกินด้วยแผนภาพของโซ่
อาหาร (Food Chain) ได้เป็ น 2 แบบ คือ
1. โซ่อาหารแบบการจับกิน (Grazing Food chain) ได้แก่ โซ่อาหารแบบล่าเหยื่อ
(Predator chain) และโซ่อาหารแบบปรสิต (Parasitic chain)
โซ่อาหารแบบล่าเหยือ่ : หญ้า
แมลง
นก งู
เหยีย่ ว
โซ่อาหารแบบปรสิต : หนู หมัด โปรโตซัว แบคทีเรีย ไวรัส
2. โซ่อาหารแบบเศษอินทรีย์ (Saprophytic or Detritus Food Chain) เริม่ จาก
ซากพืชและสัตว์ถูกย่อยสลายโดยจุลนิ ทรีย์และสัตว์ทก่ี นิ เศษอินทรียใ์ ห้แปรสภาพไปเป็ น
สารประกอบอนินทรีย์
ในธรรมชาติสงิ่ มีชวี ติ มักมีการกินทีไ่ ม่เรียงลําดับอย่างโซ่อาหาร แต่จะกินกันอย่าง
สลับซับซ้อน เนื่องจากสัตว์แต่ละตัวอาจเป็ นได้ทงั ้ ผูล้ ่าและผูถ้ ูกล่า ดังนัน้ การกินกันของ
สิง่ มีชวี ติ ในระบบนิเวศ จึงมีความสัมพันธ์ท่เี ชื่อมโยงไปมาเป็ นเส้นใยที่เรียกว่า สายใย
อาหาร (Food web)
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รูปที่ 11.2.13 สายใยอาหาร (จาก George B. Johnson, 1997)

การถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศ โดยผ่านทางผูผ้ ลิตและผูบ้ ริโภคจะไปสิน้ สุดที่
ผูส้ ลายอินทรีย์สาร กล่าวคือ เมื่อพืชและสัตว์ตายลงผูย้ ่อยสลายอินทรีย์จะทําหน้าทีย่ ่อย
ซากเหล่านัน้ แปรสภาพของเนื้อเยื่อไปเป็ นสารอาหาร (nutrient) ทีพ่ ชื สามารถนํากลับไป
ใช้ได้ใหม่ ดังนัน้ ทิศทางการเคลื่อนย้ายพลังงานจึงเป็ นไปในทิศทางเดียวไม่เป็ นวัฏจักร
(noncyclic) ซึง่ ต่างจากการเคลื่อนย้ายสารทีห่ มุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ เป็ นการเคลื่อนย้าย
ทีเ่ ป็ นวัฏจักร เรียกว่า วัฏจักรสารอาหาร (nutrient cycling)
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รูปที่ 11.2.14 การถ่ายทอดพลังงานและสารอาหาร

พลังงานจากผูผ้ ลิตจะถูกถ่ายทอดไปยังผูบ้ ริโภคลําดับแรก ลําดับสอง และลําดับ
ถัดไป พลังงานเคมีในอาหารจะนํ า ไปสร้า งเป็ นมวลชีวภาพของผู้บริโภค แต่เนื่องจาก
อาหารที่กนิ ไม่ได้กนิ ทัง้ หมด ทัง้ ตัว และส่วนที่กนิ เข้าไปก็จะถูกนํ าไปใช้ในกิจกรรมของ
ชีว ิต ส่ว นหนึ่ ง คงเหลือ เพีย งบางส่ว นเท่ า นัน้ ที่ถู ก นํ า ไปสร้า งเป็ น เนื้ อ เยื่อ ของร่า งกาย
ดังแผนภาพนี้
พลังงานจากผูผ้ ลิต
พลังงานที่นาํ ไปใช้

พลังงานที่เสี ยไปในรู ปของเสี ยและ
ส่ วนที่กินไม่ได้

พลังงานจากอาหารที่ยอ่ ยได้
พลังงานจากขบวนการเมแทบอลิซึม
พลังงานที่ใช้ในการหายใจ
พลังงานที่ใช้
เพื่อการพักผ่อน

พลังงานที่ใช้
เพื่อการทํากิจกรรม

พลังงานที่เสี ยไปกับอุจจาระ
พลังงานที่เสี ยไปกับปั สสาวะ
พลังงานที่ใช้เพื่อการผลิตสาร
พลังงานที่ใช้
เพื่อการเจริ ญเติบโต

พลังงานที่ใช้
เพื่อการสื บพันธุ์

รูปที่ 11.2.15 แผนภาพการใช้พลังงานของผูบ้ ริโภค

พลังงานทัง้ หมดในสิง่ มีชวี ติ ชนิดหนึ่งจะถ่ า ยทอดและสะสมเป็ นเนื้อเยื่อในมวล
ชีวภาพของสิง่ มีชวี ติ ในลําดับต่อมาได้ประมาณ 5-20 % ซึง่ คิดเป็ นค่าเฉลีย่ อย่างหยาบ ๆ
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คือ ประมาณ 10 % พลังงาน 80-90 % เป็ นส่วนทีไ่ ม่ได้ถ่ายทอด จะสูญเสียไปในรูปแบบ
ต่าง ๆ จะเห็นได้ว่าพลังงานเพียงส่วนน้อยเท่านัน้ ที่ถ่ายทอดจากลําดับที่หนึ่งไปสู่ลําดับ
ถัดไป เรียกว่า ประสิทธิภาพทางนิเวศวิทยา (Ecological efficiency) ประสิทธิภาพในการ
ถ่ายทอดพลังงานระหว่างลําดับขัน้ ต่าง ๆ ในโซ่อาหาร แสดงได้ดว้ ยแผนภาพของปิ รามิด
นิเวศ (Ecological Pyramid) ซึง่ มี 3 แบบ คือ
1. ปิ รามิดจํานวน (Pyramid of number) เป็ นปิ รามิดทีแ่ สดงจํานวนของสิง่ มีชวี ติ
ในแต่ ล ะลํ า ดับ ขัน้ ของการถ่ า ยทอดพลัง งาน ใช้ห น่ ว ยต้น หรือ ตัว ต่ อ หน่ ว ยพื้น ที่ห รือ
ปริมาตร
2. ปิ รามิดมวลชีวภาพ (Pyramid of biomass) เป็ นปิ รามิดแสดงมวลชีวภาพของ
สิง่ มีชวี ติ โดยใช้น้ําหนักแห้ง (dry weight) หรือนํ้าหนักสด (wet weight) หรือจํานวน
แคลอรี (Calory value) ของสิง่ มีชวี ติ ต่อหน่วยพืน้ ทีห่ รือปริมาตร
3. ปิรามิดพลังงาน (Pyramid of Energy) เป็ นปิรามิดแสดงพลังงานหรืออัตราการ
ผลิตของแต่ละลําดับขัน้ การถ่ายทอด โดยคิดเป็ นหน่วยพลังงานต่อหน่วยพืน้ ทีห่ รือหน่วย
ปริมาตรต่อหน่วยเวลา เช่น กิโลแคลอรี/ตารางเมตร/ปี

ปิรามิดจํานวน

ปิรามิดมวลชีวภาพ

ปิรามิดพลังงาน
รูปที่ 11.2.16 ปิรามิดนิเวศแบบต่าง ๆ

ปิ ร ามิดพลังงานมีล กั ษณะหัวตัง้ เสมอ เนื่อ งจากการถ่ า ยทอดพลัง งานในแต่ ล ะ
ลําดับขัน้ เป็ นอัตราการผลิต (productivity) คือ ปริมาณของพลังงาน (หรือนํ้าหนักแห้ง) ที่
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สะสมไว้ต่อหน่ วยนํ้ าหนักชีวภาพ (Biomass) ต่อหน่ วยพืน้ ที่ ต่อหน่ วยเวลา เช่น อัตรา
ผลิตเท่ากับ 5 กิโลแคลอรี/ตารางเมตร/ปี เป็ นต้น
ปิ รามิดจํานวน และปิ รามิดนํ้ าหนักอาจมีลกั ษณะหัวตัง้ หรือหัวกลับก็ได้ ขึน้ อยู่กบั
ลักษณะของโซ่อาหาร เช่น โซ่อาหารในทะเลทีม่ แี พลงค์ตอนพืชเป็ นผูผ้ ลิต มีกุ้งฝอยและ
ปลาใหญ่เป็ นผูบ้ ริโภคตามลําดับ ปิ รามิดจํานวนจะมีลกั ษณะหัวตัง้ แต่ปิรามิดนํ้ าหนักจะ
เป็ นหัวกลับ หรือโซ่อาหารแบบปรสิต ปิ รามิดจํานวนจะเป็ นหัวกลับ แต่ปิรามิดนํ้าหนักจะ
เป็ นหัวตัง้ เป็ นต้น
การหมุนเวียนสารในระบบนิ เวศ (Material Cycle in Ecosystem)
สารอาหาร (Nutrients) ในไซโตพลาสซึมของสิง่ มีชวี ติ ก็มอี ยู่ในสิง่ แวดล้อมด้วย
เช่นกัน แสดงถึงการหมุนเวียนของสารจากสิง่ แวดล้อมไปสูส่ งิ่ มีชวี ติ และออกจากสิง่ มีชวี ติ
กลับสู่สงิ่ แวดล้อม เป็ นวัฏจักรสารไม่สน้ิ สุด วัฏจักรสารดังกล่าวมีการเปลีย่ นรูปของสารที่
เกี่ยวข้องกับธาตุทางเคมี อินทรีย์ทางชีวภาพ และธรณีเปลือกโลก เป็ นการหมุนเวียน
แบบวัฏจักรธรณีเคมี (Biogeochemical Cycle) ซึง่ แบ่งได้เป็ น 2 แบบ คือ วัฏจักรแก๊ส
(Gaseous Nutrient Cycle) สารจะปรากฏอยู่ในรูปของแก๊สชนิดต่าง ๆ เช่น ออกซิเจน
คาร์บอนไดออกไซด์ ไนโตรเจน ไอนํ้า โดยมีบรรยากาศเป็ นแหล่งรองรับ และวัฏจักรการ
ตกตะกอน (Sediment Nutrient Cycle) สารจะปรากฏอยู่ในรูปของแข็ง มีเปลือกโลกหรือ
พื้นดินเป็ นแหล่งรองรับโดยไม่หมุนเวียนเข้าสู่บรรยากาศ เช่น ฟอสฟอรัส และคัลเซียม
เป็ นต้น
วัฏจักรของนํ้า (Water Cycle)
วัฏจักรของนํ้า มี 2 แบบ คือ วัฏจักรระยะสัน้ เป็ นวัฏจักรทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกับสิง่ มีชวี ติ
เป็ นการหมุนเวียนระหว่างแหล่งนํ้ ากับอากาศ โดยการระเหยของนํ้ าจากแหล่งนํ้ ารวมตัว
เป็ นเมฆในอากาศ แล้วกลันตั
่ วตกเป็ นฝนลงสูแ่ หล่งนํ้า และวัฏจักรระยะยาว เป็ นวัฏจักรที่
เกีย่ วข้องกับสิง่ มีชวี ติ พืชดูดนํ้ าจากดินทางราก แล้วคายนํ้ าทางใบรวมกับ ไอนํ้ าจากการ
หายใจของพืชและสัตว์ เป็ นไอนํ้าในบรรยากาศ รวมตัวเป็ นเมฆและกลันตั
่ วตกเป็ นฝนตก
ลงสูพ่ น้ื โลก
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รูปที่ 11.2.17 วัฏจักรของนํ้า (จาก George B. Johnson, 1997)

วัฏจักรของออกซิ เจน (Oxygen Cycle)
ออกซิเ จนพบอยู่ ใ นรู ป แก๊ ส และโมเลกุ ล ของสารประกอบมากชนิ ด เช่ น นํ้ า
คาร์บอนไดออกไซด์ สารประกอบอินทรียพ์ วกแป้ง โปรตีน ไขมัน ในรูปของอิออน เช่น ไน
เตรต คาร์บอเนต อยู่ในแร่ธาตุ เช่น หินปูน (CaCo3) ควอร์ซ (SiO2) บอกไซต์ (Al2O3) เฮ
มาไทต์ (Fe2O3) ออกซิเจนในบรรยากาศทัง้ ทีเ่ ป็ นโมเลกุลอิสระและสารประกอบ ส่วนใหญ่
เกิดขึน้ มาจากกิจกรรมของสิง่ มีชวี ติ โดยเฉพาะอย่างยิง่ กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง
และกระบวนการหายใจ

รูปที่ 11.2.18 แหล่งออกซิเจนและวัฏจักรออกซิเจน (จาก John.W. Kimball. 1965 Biology. P.635)
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วัฏจักรของคาร์บอน (Carbon Cycle)
คาร์บอนเป็ นธาตุในสารประกอบอินทรียใ์ นสิง่ มีชวี ติ และสารประกอบอนินทรีย์
พวกถ่านหิน นํ้ามัน หิน และแก๊ส คาร์บอนหมุนเวียนระหว่างสิง่ มีชวี ติ กับอากาศด้วย
กระบวนการสังเคราะห์ดว้ ยแสงและการหายใจ

รูปที่ 11.2.19 วัฏจักรของคาร์บอน (จาก George B. Johnson, 1997)

วัฏจักรของไนโตรเจน (Nitrogen Cycle)
ไนโตรเจนในรูปแก๊ส เป็ นส่วนประกอบในอากาศประมาณร้อยละ 78 ในสิง่ มีชวี ติ
ไนโตรเจนเป็ นองค์ประกอบของโปรโตพลาสซึมในสารพวกโปรตีน และกรดนิวคลีอกิ การ
หมุนเวียนของไนโตรเจนต้องอาศัยแบคทีเรียหลายชนิดเป็ นตัวเปลีย่ นรูปของสารประกอบ
ไนโตรเจนให้อยูใ่ นรูปทีพ่ ชื นําไปใช้ได้ ดังนี้
1. กระบวนการสร้างแอมโมเนี ย (Ammonification)
ในกระบวนการเมแทบอลิซมึ สารประกอบอินทรีย์พวกไนโตรเจนทําให้เกิดยู
เรีย ((NH2)2CO) และ แอมโมเนีย (NH3) ขับถ่ายออกจากร่างกายของสัตว์ แอมโมเนียอีก
ส่วนหนึ่งได้จากการสลายสารประกอบอินทรีย์พวกไนโตรเจนที่เป็ นเนื้อเยื่อของร่างกาย
พืชและสัตว์ โดยจุลินทรีย์พวกแบคทีเรียและฟงั ไจ จนได้เป็ นกรดอะมิโนซึ่งจะถูกย่อย
สลายต่อโดยกลุ่ม Aminifying bacteria ได้เป็ นแอมโมเนีย นอกจากนี้ในธรรมชาติยงั ได้
แอมโมเนียจากการระเบิดของภูเขาไฟอีกด้วย แอมโมเนียจากแหล่งต่าง ๆ นี้ บางส่วนจะ
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ถูกพืชดูดไปใช้ บางส่วนจะแปรสภาพไปโดยกลุ่มแบคทีเรีย ที่ใช้แ อมโมเนีย เป็ นแหล่ง
พลังงาน
2. กระบวนการสร้างไนเตรท (Nitrification)
แบคทีเรียกลุ่มไนตริไฟอิง่ (Nitrifying bacteria) มีทงั ้ พวกทีใ่ ช้แอมโมเนีย และ
พวกทีใ่ ช้ไนไตรท์เป็ นแหล่งพลังงาน ทําให้ได้ไนเตรททีพ่ ชื นําไปใช้ได้ ดังนี้
แบคทีเรียพวก Nitrosomonas
มีการออกซิไดส์แอมโมเนีย ได้เป็ นไนไตรท์
(NO2 ) และแบคทีเรียพวก Nitrobactor จะออกซิไดส์ไนไตรท์ ได้เป็ นไนเตรท (NO3)
ดังนี้
2HNO2 + H2O
2NH3 + 3O2
2HNO3
2HNO2 + O2
3. กระบวนการเปลี่ยนไนเตรทเป็ นแก๊สไนโตรเจน (Denitrification)
ในธรรมชาติมกี ลุ่มแบคทีเรียทีใ่ ช้ไนเตรทเป็ นแหล่งพลังงาน คือ Denitrifying
bacteria ได้แก่ Pseudomonas และ Achromobactor ซึง่ เป็ นพวกทีเ่ จริญได้ทงั ้ สภาพทีม่ ี
หรือไม่มอี อกซิเจน (facultative bacteria) ทําให้ไนเตรทเปลีย่ นไปเป็ นแก๊สไนโตรเจนกลับ
เข้าสูบ่ รรยากาศได้อกี ครัง้
4. กระบวนการตรึงไนโตรเจน (Nitrogen fixation)
จุลนิ ทรียห์ ลายกลุม่ ดํารงชีวติ โดยใช้แก๊สไนโตรเจนในอากาศเป็ นแหล่งพลังงาน
สร้างเป็ นสารไนเตรท ได้แก่ แบคทีเรียกลุ่ม Nitrogen fixing bacteria เช่น Clostridium
และ Azotobactor สาหร่ายสีเขียวแกมนํ้าเงิน พวก Nostoc Oseillatoria และ Anabaena
จุลนิ ทรียท์ ด่ี ํารงชีวติ แบบภาวะพึง่ พา (Symbiosis nitrogen fixers) พวก Rhizobium
ในปมรากถัว่ และราพวก Actinomycetes ทีอ่ าศัยกับพืชชัน้ สูง
นอกจากนี้ยงั มีกระบวนการตรึงกระแสไฟฟ้าและเคมีแสง (Electrification and
Photo Chemical Fixation) ซึง่ เกิดขึน้ ในธรรมชาติเป็ นขบวนการทางเคมี ฟิ สกิ ส์ เช่น
การเกิดฟ้าแลบ ฟ้าผ่า
ั่
ไนเตรทบนพืน้ โลกบางส่วนจะถูกชะล้างให้พดั พาไปทับถมอยู่บริเวณชายฝงทะเล
บางส่วนอาจกลับมาอยู่บนพืน้ ดินได้ใหม่ โดยสาหร่ายทะเลใช้ไนเตรทเหล่านัน้ มีปลาและ
นกทะเล เป็ นตัวหมุนเวียนสาร ไนเตรทบางส่วนจะสูญเสียไปในทะเลลึกยากทีจ่ ะกลับมา
สูว่ ฏั จักรได้อกี
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รูปที่ 11.2.20 วัฏจักรของไนโตรเจน (จาก George B. Johnson, 1997)

วัฏจักรของฟอสฟอรัส (Phosphorus Cycle)
ฟอสฟอรัสในสิง่ มีชวี ติ อยูใ่ นรูปสารประกอบอินทรีย์ ซึง่ มีความสําคัญต่อสิง่ มีชวี ติ
คือ กรดนิวคลีอกิ ซึง่ เป็ นสารประกอบในสารพันธุกรรม และ Adenosine triphosphate
(ATP) ซึง่ เป็ นสารทีเ่ ซลล์ใช้เป็ นพลังงานหมุนเวียนในการดํารงชีวติ
ในธรรมชาติแหล่งสะสมฟอสฟอรัสจะอยูใ่ นดิน ดินตะกอนใต้ทะเล และหินภูเขาซึง่
มีอายุนบั ล้านปี ฟอสฟอรัสเหล่านี้จะสลายออกมาโดยกระบวนการกัดเซาะ (Erosion) ของ
ลมและนํ้า เป็ นสารละลายฟอสเฟตซึง่ พืชสามารถนําไปใช้ได้
การหมุนเวียนของฟอสฟอรัสระหว่างสิง่ มีชวี ติ กับสิง่ ไม่มชี วี ติ โดยซากพืชและสัตว์
จะถูกย่อยสลายโดยแบคทีเรีย (Phosphatising bacteria) เป็ นฟอสเฟตทีล่ ะลายนํ้า รวมถึง
ฟอสเฟตจากสิง่ ขับถ่ายของสัตว์ดว้ ย ทีพ่ ชื นําไปใช้ได้โดยตรง ฟอสฟอรัสส่วนหนึ่งจะถูกชะ
ล้างลงสูท่ ะเล แล้วตกตะกอนอยูก่ น้ ทะเล ซึง่ สะสมอยูเ่ ป็ นเวลานานและอาจกลับเข้าสูร่ ะบบ
นิเวศได้ใหม่ โดยการยกตัวขึน้ มาของแผ่นดินกลายเป็ นภูเขา อย่างไรก็ตาม ฟอสฟอรัสที่
ั่
สะสมบริเวณชายฝงทะเลอาจหมุ
นเวียนกลับไปเป็ นซากทับถมบนแผ่นดินได้ โดยนกทีก่ นิ
ปลาทะเลแล้วไปขับถ่ายหรือตายทับถม ทีเ่ รียกว่า แหล่งสะสมกวาโน (Guano deposits)
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รูปที่ 11.2.21 วัฏจักรของฟอสฟอรัส (จาก George B. Johnson, 1997)

วัฏจักรของซัลเฟอร์ (Sulfur Cycle)
ซัลเฟอร์ในสิง่ มีชวี ติ อยู่ในรูปสารประกอบโปรตีนบางชนิด ในธรรมชาติซลั เฟอร์อยู่
ในรูปสารประกอบหลายชนิด เช่น ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) แก๊สไฮโดรเจนซัลไฟด์
(H2S) และซัลเฟต (SO4)
การหมุนเวียนของสารซัลเฟอร์ ผ่านกระบวนการกระทําของจุลนิ ทรีย์ การเผาไหม้
(Combustion) รวมถึงปรากฎการณ์ในธรรมชาติทเ่ี ปลีย่ นเป็ นสารชนิดต่างผ่านสิง่ มีชวี ติ สู่
สิง่ แวดล้อมทีเ่ ป็ นดิน นํ้ า และบรรยากาศ เมื่อสิง่ มีชวี ติ ตายจะถูกย่อยสลายโดยแบคทีเรีย
และฟงั ไจ เป็ นซัลเฟอร์ทส่ี ะสมในดิน หรือเป็ นตะกอนทับถมในแหล่งนํ้า ส่วนบนพืน้ ดินการ
เผาไหม้เชือ้ เพลิงในโรงงานอุตสาหกรรมบางประเภทจะได้แก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์เข้าสู่
บรรยากาศ ฝนจะชะล้างแก๊สนี้ละลายลงสู่ดนิ และนํ้ า ซึ่งสิง่ มีชวี ติ ในดินจะเปลี่ยนให้เป็ น
ซัลเฟตซึง่ พืชสามารถนําไปใช้ นอกจากนี้ซลั เฟตยังได้จากการเน่าเปื่ อยของสารอินทรียใ์ น
ดินชัน้ บน ซึง่ เกิดจากจุลนิ ทรียพ์ วกแอโรบิค การใช้ซลั เฟตของแบคทีเรียบางชนิดทําให้ได้
ไฮโดรเจนซัลไฟด์ ในขณะที่แบคทีเรียบางชนิดใช้ไฮโดรเจนซัลไฟด์ ทําให้เปลี่ยนเป็ น
ซัลเฟต
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รูปที่ 11.2.22 วัฏจักรซัลเฟอร์

การเปลี่ยนแปลงแทนที่ของกลุ่มสิ่งมีชีวิต (Succession)
ในระบบนิเวศทีส่ มดุลจะมีกลุ่มสิง่ มีชวี ติ ทีค่ งที่ แต่ถ้าสภาพแวดล้อมเปลีย่ นไปจน
ไม่เหมาะสมกับการดํารงชีวติ ของกลุ่มเดิม ทําให้มกี ารเปลีย่ นแปลงกลุ่มสิง่ มีชวี ติ จากแบบ
หนึ่งไปเป็ นอีกแบบหนึ่ง ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้จะเป็ นไปอย่างค่อยเป็ นค่อยไป มีลําดับขัน้
จนถึงกลุ่มสิง่ มีชวี ติ กลุ่มสุดท้าย ซึง่ จะอยู่ในสิง่ แวดล้อมทีค่ งที่ ไม่มกี ารเปลีย่ นแปลงต่อไป
สิง่ มีชวี ติ กลุ่มสุดท้ายนี้เรียกว่ากลุ่มสิง่ มีชวี ติ ขัน้ สุด (Climax Community) และเรียกการ
เปลีย่ นแปลงนี้วา่ การเปลีย่ นแปลงแทนทีท่ างนิเวศวิทยา (Ecological Succession) หรือ
การเปลีย่ นแปลงแทนที่ (Succession) ซึง่ มี 2 แบบ คือ การเปลีย่ นแปลงแทนทีป่ ฐมภูม ิ
(Primary Succession) และการเปลีย่ นแปลงแทนทีท่ ุตยิ ภูม ิ (Secondary Succession)
การเปลีย่ นแปลงแทนทีป่ ฐมภูม ิ เป็ นการเปลีย่ นแปลงแทนทีข่ องกลุม่ สิง่ มีชวี ติ ทีเ่ ริม่
จากบริเวณทีย่ งั ไม่มดี นิ และยังไม่เคยมีสงิ่ มีชวี ติ มาก่อน ซึง่ อาจเกิดได้ทงั ้ บนพืน้ ดิน แหล่ง
นํ้า และขอนไม้ เป็ นต้น
การเปลี่ยนแปลงแทนที่บนก้อนหิ น (Rock Succession)
การเปลีย่ นแปลงแทนทีใ่ นบริเวณทีเ่ ป็ นหิน ซึง่ ยังไม่เคยมีสงิ่ มีชวี ติ มาก่อน (RockVergin) จนกลายสภาพเป็ นพืน้ ทีป่ า่ เป็ นการเปลีย่ นแปลงแทนทีจ่ ากสภาพแห้งแล้งไปสู่
สภาพชุม่ ชืน้ มีขนั ้ ตอนการแทนทีข่ องกลุม่ สิง่ มีชวี ติ ดังนี้
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1. ขัน้ หินปราศจากสิง่ มีชวี ติ (Rock-vergin stage) สภาพแวดล้อมเป็ นหินทีไ่ ม่ม ี
ความชืน้ นํ้ายังไม่สามารถซึมผ่านได้ จึงไม่มสี งิ่ มีชวี ติ เข้ามาอาศัย ในเวลาต่อมาหินจะเริม่
ถูกกัดเซาะและผุกร่อน กลายสภาพเป็ นหินก้อนเล็ก ๆ และเปลีย่ นสภาพเป็ นพืน้ ทราย
2. ขัน้ สิง่ มีชวี ติ กลุ่มบุกเบิก (Pioneer organism stage) สภาพของพืน้ ทรายแรก
เกิด จะเริ่ม ดู ด ซับ ความชื้น ทํ า ให้เ ริ่ม มีส ิ่ง มีช ีว ิต ชัน้ ตํ่ า เข้า มาอาศัย ได้แ ก่ แบคทีเ รีย
สาหร่า ย ไลเคน และฟ งั ไจ เรีย กสิ่ง มีช ีว ิต พวกนี้ ว่า ผู้บุ ก เบิก เมื่อ จุ ลิน ทรีย์ต ายทับ ถม
คลุกเคล้ากับพื้นทราย ทําให้พน้ื ดินมีอนิ ทรีย์วตั ถุมากขึน้ ดูดซับนํ้ าได้มาก จึงมีความชุ่ม
ชืน้ มากขึน้
3. ขัน้ กลุ่มสิง่ มีชวี ติ ตระกูลหญ้า (Grass dominance stage) สภาพแวดล้อม
เปลีย่ นเป็ นพืน้ ดินทีม่ คี วามหนาแน่นมากขึน้ ฮิวมัสมากขึน้ ความชืน้ สูง เป็ นสภาพทีเ่ หมาะ
กับพืชชัน้ สูงทีจ่ ะเข้ามาครอบครองแทนที่ ได้แก่ พืชตระกูลหญ้า และพืชล้มลุก แต่มหี ญ้า
เป็ นชนิดเด่น จึงเรียกเป็ นยุคของกลุม่ สิง่ มีชวี ติ ตระกูลหญ้า
4. ขัน้ กลุ่มสิง่ มีชวี ติ ไม้พมุ่ (Shrub dominance stage) สภาพพืน้ ดินระยะนี้มฮี วิ มัส
มากขึน้ อันเนื่องจากการตายทับถมของหญ้า พืน้ ดินชุ่มชืน้ เหมาะสมกับการอาศัยของไม้
พุม่
5. ขัน้ กลุ่มสิง่ มีชวี ติ ไม้ยนื ต้น (Tree dominance stage) หรือกลุ่มสิง่ มีชวี ติ ขัน้ สุด
(Climax community stage) เมือ่ มีไม้พุม่ เป็ นกลุ่มเด่นทําให้บดบังแสงมากขึน้ เมล็ดของไม้
ยืน ต้ น จึง งอกและเจริญ ได้ดี จนมีค วามหนาแน่ น และกลายสภาพเป็ น ป่ า ไม้ ซึ่ง เป็ น
สภาพแวดล้อมทีค่ งทีม่ ากทีส่ ดุ
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รูปที่ 11.2.23 การเปลีย่ นแปลงแทนทีป่ ฐมภูมใิ นสภาพแห้งแล้ง

การเปลี่ยนแปลงแทนที่ในบ่อนํ้า (Pond Succession)
การเปลี่ยนแปลงแทนที่ในบ่อนํ้ าเกิดใหม่ท่ยี งั ไม่เคยมีสงิ่ มีชวี ติ มาก่อน จนกลาย
สภาพเป็ นพื้นดินทีม่ ปี ่าไม้ เป็ นการเปลีย่ นแปลงแทนที่จากสภาพทีม่ คี วามชุ่มชื้นสูงไปสู่
ระดับปานกลาง มีขนั ้ ตอนการแทนทีข่ องกลุม่ สิง่ มีชวี ติ ดังนี้
1. ระยะก้นบ่อว่างเปล่า (Bare bottom stage) เป็ นระยะทีบ่ ่อเกิดใหม่ ทีพ่ น้ื ก้นบ่อ
นํ้าเป็ นทรายไม่มฮี วิ มัส ยังไม่มพี ชื ทีม่ รี ากยึดดิน ส่วนใหญ่เป็ นพวกลอยนํ้า (floating life
forms) ได้แก่ แพลงค์ตอนต่าง ๆ
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2. ระยะพืชใต้น้ํา (Submerged vegetation stage) พืน้ ก้นบ่อเริม่ มีฮวิ มัสสะสมอัน
เนื่องจากการตายทับถมของแพลงค์ตอน ระยะนี้เริม่ มีพวกสาหร่ายแคร่า (Chara) เกิดขึน้
ทีก่ น้ บ่อ
3. ระยะพืชพ้นผิวนํ้า (Emerging vegetation stage) การทีม่ สี าหร่ายเกิดขึน้ มาก
ทําให้เกิดซากทับถมก้นบ่อมากขึน้ ชัน้ ฮิวมัสทีก่ น้ บ่อจึงหนามาก จึงเหมาะสมกับการเจริญ
ของพืชขนาดใหญ่ เช่น หญ้า กก ที่ข้นึ ตามชายฝ งั ่ ส่วนบริเวณกลางบ่อมีพวกบัว และ
พลับพลึง ซึง่ เป็ นพวกทีม่ ใี บและยอดโผล่พน้ ผิวนํ้า
4. ระยะบ่อชัวคราว
่
และทุ่งหญ้า (Temporary pond and prairie) เมือ่ บ่อตืน้ เขิน
จนเป็ นพืน้ ดินทีม่ แี อ่งขังนํ้าอยู่ตรงกลาง ในฤดูแล้งจึงไม่มนี ้ําขัง และมีหญ้าขึน้ แทนทีพ่ ชื นํ้า
อื่น ๆ จึงกลายสภาพเป็ นทุง่ หญ้า
5. ระยะปา่ ไม้ (Forest climax stage) เป็ นระยะทีบ่ ่อกลายสภาพเป็ นพืน้ ดิน
ทัง้ หมด พืชทีเ่ กิดขึน้ เป็ นพวกหญ้า แล้วแทนทีด่ ว้ ยไม้พมุ่ และไม้ยนื ต้นเป็ นกลุ่มสุดท้าย ทํา
ให้พ้ืน ดิน กลายสภาพเป็ น ป่ า ไม้โ ดยสมบู ร ณ์ สภาวะอากาศคงที่ เป็ น กลุ่ ม สิ่ง มีช ีว ิต
ขัน้ สุด (climax community)

รูปที่ 11.2.24 ลําดับขัน้ การเปลีย่ นแปลงแทนทีใ่ นบ่อนํ้า
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การเปลี่ย นแปลงแทนที่ทุติย ภูม ิ เป็ นการเปลี่ย นแปลงแทนที่ในบริเ วณที่เคยมี
สิง่ มีชวี ติ อาศัยอยู่มาก่อนแล้ว แต่ถูกรบกวนหรือถูกทําลายไป แล้วเกิดการเปลีย่ นแปลง
แทนทีข่ น้ึ มาใหม่อกี ครัง้ เช่น ป่าไม้ถูกแผ้วถางทําไร่เลื่อนลอย การเกิดไฟป่า พืน้ ทีป่ ่าจะ
รกร้า งอยู่ ร ะยะหนึ่ ง ในเวลาต่ อ มาจะเริ่ม มีห ญ้า ขึ้น และสะสมความชื้น พร้อ มกับ การ
เปลีย่ นแปลงแทนทีข่ องพืชกลุม่ ต่อไปจนถึงไม้ยนื ต้นก็จะกลับไปคงตัวทีป่ า่ ไม้ได้ดงั เดิม
แนวคิดเกีย่ วกับสาเหตุทท่ี าํ ให้เกิดการเปลีย่ นแปลงแทนทีเ่ ดิม เชือ่ ว่าเกิดจากการที่
สิง่ มีชวี ติ เข้ามาครอบครองพืน้ ทีแ่ ล้วทําให้สภาพแวดล้อมทีอ่ ยู่นนั ้ ค่อย ๆ เปลีย่ นแปลงไป
และเหมาะสมกับสิง่ มีชวี ติ กลุม่ อื่นทีจ่ ะเข้ามาเจริญในพืน้ ทีน่ นั ้ จึงเกิดการแทนทีข่ น้ึ ปจั จุบนั
มีแนวคิดที่เปลี่ยนไป นักนิเวศวิทยาเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงแทนที่เกิดขึน้ ได้ตลอดเวลา
เนื่ อ งจากมีเ หตุ ป จั จัย จากภายนอกเป็ น สิ่ง รบกวน กลุ่ ม สิ่ง มีช ีว ิต ในแต่ ล ะช่ ว งเวลาจึง
เปลีย่ นแปลงได้ตลอด และไม่มกี ลุ่มสิง่ มีชวี ติ ขัน้ สุดทีช่ ดั เจน การเปลี่ยนแปลงแทนทีข่ อง
กลุ่มสิง่ มีชวี ติ จึงขึน้ อยู่กบั ชนิดและขนาดของกลุ่มสิง่ มีชวี ติ ที่ได้รบั ผลกระทบจากปจั จัย
ต่าง ๆ

11.3 มนุษย์กบั สิ่งแวดล้อม (Human and Environment)
สิ่งแวดล้อม (Environment)
สิง่ แวดล้อม หมายถึง สรรพสิง่ ทีอ่ ยู่รอบตัว ทัง้ ทีม่ ชี วี ติ คือ สิง่ แวดล้อมทางชีวภาพ
(Biotic Environment) และสิง่ ไร้ชวี ติ คือ สิง่ แวดล้อมทางกายภาพ (Physical Environment)
สิง่ แวดล้อมแต่ละชนิดมีลกั ษณะเฉพาะตัว เช่น ลักษณะของดิน นํ้ า พืชและสัตว์ เป็ นต้น
อยู่ ร่ ว มกัน และมีค วามต้ อ งการและสัม พัน ธ์ ก ัน การทํ า ลายสิ่ง แวดล้ อ มหนึ่ ง ย่ อ มมี
ผลกระทบไปถึงสิง่ แวดล้อมอื่นด้วย และเนื่องจากสิง่ แวดล้อมแต่ละอย่างมีความคงทนที่
แตกต่ า งกัน จึง เกิด การเปลี่ย นแปลงได้ต ลอดเวลา ในธรรมชาติจึง เกิด กระบวนการ
เปลีย่ นแปลงแทนที่ (Succession) ของกลุม่ สิง่ มีชวี ติ อยูต่ ลอดเวลา
เนื่องจากสิง่ แวดล้อมเป็ นทุกสิง่ ในธรรมชาติจงึ มีขอบเขตกว้างมาก เพื่อการศึกษา
ได้อ ย่า งละเอีย ด จึงจัด กลุ่ม สิง่ แวดล้อ มโดยแบ่ง เป็ น 4 กลุ่ ม ได้แก่ สิง่ แวดล้อ มที่เ ป็ น
ทรัพยากร (Resources) เทคโนโลยี (Technology) ของเสียและมลพิษ (Pollution) และ
สังคมมนุษย์ (Human Society)
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ทรัพยากร (Resources) มีทงั ้ ทีเ่ กิดขึน้ โดยธรรมชาติและสิง่ ที่มนุ ษย์สร้างขึน้
มีความสําคัญต่อมนุษย์อย่างยิง่
1. ทรัพยากรธรรมชาติ (Natural Resources) มีทงั ้ ทรัพยากรทีไ่ ม่สญ
ู สิน้ เช่น
อากาศ นํ้า และแสงอาทิตย์ ทรัพยากรทีท่ ดแทนได้ เช่น พืช สัตว์ ป่าไม้ และทรัพยากรที่
สูญสิน้ เช่น นํ้ามัน ถ่านหิน และแก๊สธรรมชาติ
2. ทรัพยากรทีม่ นุ ษย์สร้างขึน้ คือ การดัดแปลงธรรมชาติ หรือ สร้างกลไกควบคุม
เช่น การพัฒนาทีด่ นิ เพือ่ การเกษตร การใช้พลังงานนํ้า พลังงานลม เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า
สิง่ เหล่านี้จดั เป็ นทรัพยากรชีว-กายภาพ
เทคโนโลยี (Technology) หมายถึง การนําความรูท้ างวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้
ในงานต่ า ง ๆ อย่ า งเป็ นระบบ ที่ จ ะทํ า ให้ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงในทางที่ ไ ด้ ผ ลดี
มีประสิทธิภาพสูงขึน้ ดังนัน้ การใช้เทคโนโลยีในงานต้องก่อให้เกิดผล 3 ประการ ได้แก่ม ี
ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็ นการทํางานให้บรรลุจุดประสงค์ได้รวดเร็ว การประหยัด
(Economy) เป็ นการลงทุนทีใ่ ห้ผลตอบแทนคุม้ ค่า และมีประสิทธิผล (Productivity) เป็ น
การทํางานทีไ่ ด้ผลสูงสุด การใช้เทคโนโลยีทไ่ี ม่เหมาะสมจึงมีผลเสียต่อสิง่ แวดล้อมอย่างยิง่
ก่อให้เกิดการสูญเสีย สิน้ เปลืองทรัพยากรและเกิดมลภาวะ เทคโนโลยีจงึ เป็ นสิง่ แวดล้อม
รูปแบบหนึ่งทีต่ อ้ งใช้อย่างระมัดระวัง
ของเสียและมลพิ ษ (Pollution) เป็ นสิง่ แวดล้อมทีเ่ กิดจากการใช้ทรัพยากร และ
เทคโนโลยีท่ไี ม่เหมาะสม ซึ่งอาจจะแสดงผลทันที หรือมีการสะสมและปรากฏผลเสียใน
เวลาต่อมา แหล่งสะสมมีทงั ้ บนพื้นดิน ในนํ้ า และในบรรยากาศ มีผลเสียต่อระบบการ
ทํางานของอวัยวะในร่างกาย โดยเข้าสู่ร่างกายโดยตรงด้วยการบริโภค หรือหายใจ และ
ทางอ้อม เช่น ทําให้เกิดภาวะโลกร้อน เป็ นต้น
สังคมมนุษย์ (Human Society) มนุ ษย์เป็ นสิง่ แวดล้อมทีอ่ ยู่รวมกลุ่มกันเป็ น
สังคม มีการจัดระเบียบความเป็ นอยู่ ทัง้ ที่เป็ นรูปธรรมและนามธรรม ได้แก่ การศึกษา
สาธารณสุข กฎระเบียบของสังคม ประเพณี วัฒนธรรม สิง่ ก่อสร้างทัง้ ทีเ่ ป็ นโบราณวัตถุ
และโบราณสถาน มนุษย์เป็ นกลุม่ สิง่ แวดล้อมกลุม่ เดียวทีเ่ ป็ นทัง้ ผูใ้ ช้ ผูท้ าํ ลาย ผูร้ กั ษา และ
เป็ นกลุ่มทีใ่ ช้ทรัพยากรอื่นในปริมาณมากในการผลิต (Maximum Production) ในขณะที่
สิง่ มีชวี ติ อื่น ๆ เป็ นผูใ้ ช้ทรัพยากรโดยการป้องกันสูงสุด (Maximum Protection) ดังนัน้
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ผลเสียทีม่ นุ ษย์ได้รบั ในปจั จุบนั จึงเป็ นผลที่เกิดจากการกระทําของมนุ ษย์โดยตรงนัน่ เอง

สภาพแวดล้อมเป็ นพิษ (Pollution)

โลกปจั จุบนั มีประชากรมนุ ษย์เพิม่ มากขึน้ การใช้ทรัพยากรย่อมมากตามไปด้วย
ประกอบกับความก้าวหน้ าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทําให้มกี ารผลิตได้มากและ
รวดเร็ว ทรัพ ยากรธรรมชาติถู ก ใช้ไ ปอย่ า งรวดเร็ว ขณะเดีย วกัน ก็เ กิด ของเสีย จาก
ขบวนการผลิตมากขึน้ ด้วย ซึง่ จะย้อนกลับมาทําอันตรายต่อการดํารงชีพของมนุษย์
มลพิ ษของนํ้า (Water Pollution)
นํ้ าเป็ นทรัพยากรธรรมชาติทส่ี ําคัญต่อการดํารงชีพของมนุ ษย์ทงั ้ การบริโภคและ
อุ ปโภคในครัวเรือน โรงงานอุ ตสาหกรรม การประมง การเกษตร ตลอดจนเป็ น แหล่ง
พักผ่อน
แหล่งทีม่ าของนํ้ าเสีย ส่วนใหญ่เกิดจากการกระทําของมนุ ษย์ทงั ้ ทางตรงและทางอ้อม
มาจากแหล่งใหญ่ ๆ 3 แหล่ง ได้แก่
1. อาคารบ้านเรือน เป็ นแหล่งผลิตนํ้ าเสีย จากขยะมูลฝอย การขับถ่าย การทํา
ความสะอาด การประกอบอาหาร การซักล้าง ผ่านทางท่อระบายนํ้าลงสูแ่ หล่งนํ้าธรรมชาติ
2. โรงงานอุตสาหกรรม ได้แก่ โรงงานนํ้ าตาล โรงงานเครื่องดื่ม โรงงานอาหาร
กระป๋อง โรงกลันนํ
่ ้ามัน นํ้าเสียจากโรงงานเหล่านี้มที งั ้ อินทรียส์ ารและอนินทรียส์ าร รวมถึง
การระบายความร้อนทีเ่ กิดจากการทํางานของเครื่องจักรกล ถ้านํ้ าจากโรงงานปล่อยลงสู่
แหล่งนํ้าโดยไม่ผา่ นการกําจัดของเสีย จะทําให้แหล่งนํ้ามีอนิ ทรียส์ ารและอนินทรียส์ ารมาก
และมีอุณหภูมสิ งู ทําให้ออกซิเจนในนํ้ามีน้อยกว่าปกติ
3. พื้นดินที่ทําเกษตรกรรม มีการใช้สารเคมี พวกปุ๋ย ยากําจัดศัตรูพชื และสัตว์
รวมถึงสิง่ ปฏิกูลทัง้ ทีเ่ ป็ นสิง่ ขับถ่าย และเศษอาหารสัตว์ สิง่ เหล่านี้จะถูกชะล้างลงสู่แหล่ง
นํ้า
นํ้าเสียอาจมีสาเหตุหลายประการ ได้แก่ การเปลีย่ นแปลงคุณสมบัตทิ างเคมี หรือ
ทางฟิสกิ ส์ เช่น การระบายความร้อนจากโรงงานทําให้น้ํามีอุณหภูมสิ งู ขึน้ สารอินทรียแ์ ละ
สารอนินทรียท์ ม่ี มี าก เป็ นอาหารของจุลนิ ทรีย์ ทําให้จุลนิ ทรียเ์ พิม่ มากขึน้ ความเป็ นกรดเบสของนํ้ าเปลีย่ นไป จนสิง่ มีชวี ติ ไม่สามารถดํารงชีพอยู่ได้ นํ้ าเสียอาจเกิดจากมีเชือ้ โรค
ที่มากับสิง่ ปฏิกูล พวกขยะ อุจจาระ ปสั สาวะ เช่น เชื้ออหิวาตกโรค ไทฟอยด์ บิด และ
ท้องเสีย เป็ นต้น นอกจากนี้น้ํ าเสียเนื่องจากมีการปนเปื้ อนของสารพิษ เช่น โลหะพวก
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ตะกัว่ ปรอท สารกําจัดศัตรูพชื และสัตว์ รวมถึงนํ้ามันจากเครือ่ งยนต์ ทีเ่ คลือบผิวนํ้าปิ ดกัน้
ไม่ให้ออกซิเจนจากอากาศแพร่ลงนํ้าได้
จากสาเหตุทท่ี าํ ให้น้ําเสีย จึงอาจแบ่งนํ้าเสียได้เป็ น 2 กลุม่ ได้แก่
1. นํ้ า เสีย ที่เ กิด จากมีป ริม าณออกซิเ จนละลายอยู่น้ อ ย เกิด จากการย่อ ยสลาย
สารอินทรียข์ องพวกแบคทีเรียทีใ่ ช้ออกซิเจนหายใจ (aerobic bacteria) ทําให้ปริมาณ
ออกซิเจนในนํ้ าลดลง จนไม่เหมาะกับการดํารงชีวติ ของสัตว์น้ํ า ออกซิเจนเป็ นตัวชี้วดั
คุณ ภาพของนํ้ า ดังนัน้ การวิเ คราะห์คุ ณ ภาพของแหล่งนํ้ า จึง ทํา ได้โดยการวัด ปริม าณ
ออกซิเจน ได้แก่
1.1 Dissolved Oxygen (D.O) คือ ปริมาณออกซิเจนทีล่ ะลายในนํ้า แหล่งนํ้า
ธรรมชาติ ปกติน้ําจะต้องมีออกซิเจนละลายอยู่ 8 ppm ถ้าค่า D.O ตํ่ากว่า 3 ppm เป็ นนํ้า
เสีย
1.2 Biochemical Oxygen Demand (B.O.D.) คือ ปริมาณออกซิเจนทีจ่ ุลนิ ทรีย์
ต้องการใช้เพือ่ การย่อยสลายอินทรียส์ ารในนํ้า ค่า BOD สูง แสดงว่าแหล่งนํ้ามีน้ําเสียมาก
เพราะจุลนิ ทรีย์ต้องการออกซิเจนมาก เพื่อการย่อยสลายสารอินทรีย์ท่มี จี ํานวนมากให้
หมดไป โดยทัวไปค่
่ า BOD ของนํ้าทีส่ งู กว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร จัดเป็ นนํ้าเสีย
1.3 Chemical Oxygen Demand (C.O.D.) เป็ นปริมาณออกซิเจนทีใ่ ช้เพือ่ การ
ออกซิไดส์สารอินทรีย์ในนํ้ า ทัง้ ส่วนที่จุลนิ ทรีย์ย่อยสลายได้ และส่วนที่ย่อยสลายไม่ได้
เป็ น วิธีท่ีใ ช้ส ารเคมีใ ส่ ล งในแหล่ ง นํ้ า เพื่อ ทํ า หน้ า ที่แ ทนจุ ลิน ทรีย์ ใ นการย่ อ ยสลาย
สารอินทรียท์ งั ้ หมด สารทีใ่ ช้ส่วนใหญ่ คือ โปรแตสเซียมไดโครเมต ค่า COD จึงมีค่าสูง
กว่า BOD เสมอ
การย่อยสลายสารของแบคทีเรียทีใ่ ช้ออกซิเจน (aerobic bacteria) จะเกิดแก๊ส
คาร์บอนไดออกไซด์ ซึง่ ไม่ทําให้เกิดกลิน่ เหม็น แต่ถ้าแหล่งนํ้ ามีอนิ ทรียสารมาก ปริมาณ
ออกซิเจนในนํ้าลดน้อยลง แบคทีเรียทีใ่ ช้ออกซิเจนก็จะน้อยลงด้วย สารอินทรียท์ เ่ี หลืออยู่
จะถูกย่อยโดยแบคทีเรียทีไ่ ม่ใช้ออกซิเจน (anaerobic bacteria) และเหลือแบคทีเรียทีใ่ ช้
หรือไม่ใช้ออกซิเจน (facultative bacteria) ทําให้เกิดแก๊สทีม่ กี ลิน่ เหม็น เช่น มีเทน
ไฮโดรเจนซัลไฟด์ และแอมโมเนีย เป็ นต้น จึงทําให้น้ําเสียมีกลิน่ เหม็น
2. นํ้ า เสีย ที่เ กิด จากมีส ารพิษ ละลายอยู่ ได้แ ก่ สารกํ า จัด ศัต รู พ ืช โลหะหนั ก
พวกปรอท และแคดเมียม ผงซักฟอก รวมถึงเชือ้ โรค เป็ นต้น
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นํ้ า เสีย มีผ ลกระทบต่ อ ความเป็ น อยู่ ข องผู้ค นทัง้ ส่ว นบุ ค คลและสัง คมอย่ า งยิ่ง
โดยเฉพาะผลเสีย ต่ อ สุข ภาพ อนามัย ทัง้ นี้ เ พราะแหล่ง นํ้ า เสีย เป็ น แหล่ง เพาะเชื้อ โรค
และสัตว์ท่เี ป็ นพาหะ เช่น เชื้ออหิวาตกโรค เชื้อไข้ไทฟอยด์ โรคบิด เป็ นที่เกิดของยุง
ซึ่งเป็ นพาหะของโรคหลายชนิด ได้แก่ มาลาเรีย ไข้เลือดออก เป็ นต้น นํ้ าเสียนอกจาก
ไม่สามารถนํามาใช้อุปโภคบริโภคแล้วยังไม่เหมาะในการเกษตร ในการประมงนํ้าเสียเป็ น
แหล่งที่มสี ตั ว์น้ํ าน้อย ในทางนิเวศวิทยานํ้ าเสียจัดเป็ นแหล่งนํ้ าที่ขาดความอุดมสมบูรณ์
และอาจเสียสมดุลได้ นอกจากนี้แหล่งนํ้ าเสียยังทําให้ขาดทัศนียภาพที่สวยงาม และไม่
สามารถใช้เป็ นทีพ่ กั ผ่อนได้
มลพิ ษอากาศ (Air Pollution)
อากาศบริสุทธิ ์ ประกอบด้วย ไนโตรเจน 78.09 % และออกซิเจน 20.94 %
โดยประมาณ อีก 0.97 % ประกอบด้วย แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ ฮีเลียม คริบตอน ซีนอน
นอกจากนี้มไี อนํ้าและฝุน่ ละออง ส่วนอากาศเสียจะมีมวลสารทีม่ ผี ลเสียต่อสุขภาพปะปนอยู่
ได้แก่ แก๊สพิษไฮโดรคาร์บอน ฝุน่ ละออง และ/หรือ สารกัมมันตรังสี แก๊สและฝุน่ ละอองจะ
รวมตัวกันเป็ นหมอกควัน (Smog) บดบังแสงอาทิตย์ ในขณะเดียวกันก็ขดั ขวางการถ่ายเท
ความร้อนจากผิวโลกเข้าไปในบรรยากาศที่สูงขึ้นไปด้วย เป็ นสาเหตุห นึ่งของการเกิด
สภาพเรือนกระจก (Green house effect)
แหล่งกําเนิ ดของอากาศเสีย
1. รถยนต์ แ ละยานพาหนะ แก๊ ส เสี ย จากท่ อ ไอเสี ย รถยนต์ ได้ แ ก่ แก๊ ส
คาร์บอนไดออกไซด์ แก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ตะกัวออกไซด์
่
ออกไซด์ของไนโตรเจน และ
แก๊สไฮโดรคาร์บอน
2. โรงงานอุตสาหกรรม มีการเผาไหม้ของนํ้ ามันเชือ้ เพลิงและถ่านหิน ก่อให้เกิด
แก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และฝุน่ ละอองในอากาศ
3. การเผาไหม้เชือ้ เพลิงในบ้านเรือนและการเผาขยะ ขยะบางอย่างเมื่อเผาไหม้จะ
เกิดแก๊สพิษ เช่น ขยะพลาสติก เมื่อเผาไหม้จะเกิดกรดไฮโปคลอริก ซึ่งเป็ นอันตรายต่อ
เนื้อเยือ่ เมือ่ สูดดม
ผลของอากาศเป็ นพิ ษ
ในอากาศเสียมีสารพิษทีม่ อี นั ตรายต่อสุขภาพอนามัย มีผลต่อการทํางานของระบบ
อวัยวะต่าง ๆ ของร่างกาย ได้แก่
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แก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เป็ นแก๊สทีไ่ ม่มสี ี ไม่มกี ลิน่ เกิดจากการเผาไหม้
เชือ้ เพลิงบางอย่างในโรงงานอุตสาหกรรม และจากท่อไอเสียรถยนต์ แก๊สนี้จะลดปริมาณ
ลงเมื่อรวมกับนํ้ าฝน กลายเป็ นกรดซัลฟูรทิ ลงสู่ดนิ แก๊สนี้ทําให้ระบบหายใจผิดปกติ เช่น
หลอดลมอักเสบ มีอาการหายใจหอบ คลื่นไส้ วิงเวียนศีรษะ และมีผลไปถึงระบบสมอง
ปอดและหัวใจ ถ้ามีปริมาณ 630-650 ppm จะทําให้เสียชีวติ ได้
แก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เป็ นแก๊สไม่มสี ี ไม่มกี ลิน่ และรส เกิดจากการ
สันดาปไม่สมบูรณ์ของเชือ้ เพลิงสารประกอบคาร์บอน โดยเฉพาะพวกนํ้ามันเชือ้ เพลิงทีใ่ ช้
ในเครื่องยนต์ โรงงานอุตสาหกรรมหลายอย่างเป็ นแหล่งผลิตแก๊สคาร์บอนมอนอก-ไซด์
ซึง่ เกิดจากกรรมวิธกี ารผลิตและการเผาไหม้เชือ้ เพลิง เช่น โรงกลันปิ
่ โตรเลียม โรงหล่อ
เหล็ก โรงงานผลิตผงคาร์บอน เป็ นต้น แก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์มผี ลต่อมนุ ษย์ โดยการ
จับ ตัว กับ ฮีโ มโกลบิน ของเม็ด เลือ ดแดง โดยแย่ ง จับ กับ ออกซิเ จน เกิด เป็ น คาร์บ อกซี
ฮีโมโกลบิน (HbCO) ซึง่ มีความคงตัวสูงและแย่งจับได้ดกี ว่าออกซิเจนจับกับฮีโมโกลบิน
เป็ นออกซีฮโี มโกลบิน (HbO2) ถึง 200 เท่า ทําให้คนขาดอากาศหายใจได้ ถ้ามี HbCO อยู่
ในเลือดเกินกว่า 20 % จะเกิดอาการปวดศีรษะ ตาลาย
แก๊สไนโตรเจนออกไซด์ (NO) ชนิดทีเ่ ป็ นมลพิษทีส่ ําคัญต่อชีวติ ได้แก่ แก๊ส
ไนตริกออกไซด์ (NO) และแก๊สไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) ซึง่ เป็ นแก๊สทีเ่ กิดขึน้ ได้ตาม
ธรรมชาติจากปรากฏการณ์ฟ้าแลบ ฟ้าผ่า ภูเขาไฟระเบิด จุลนิ ทรียใ์ นดิน และจากการเผา
ไหม้เชือ้ เพลิงกับการผลิตในอุตสาหกรรม
ไนโตรเจนไดออกไซด์มผี ลเสียต่อร่างกายทางระบบหายใจ ถ้าได้รบั แก๊สทีม่ คี วาม
เข้มข้นสูง จะมีอาการไอ หายใจไม่ออก แน่นอึดอัด และอาการอาจรุนแรงถึงขัน้ เสียชีวติ
ไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon) เป็ นสารประกอบของธาตุไฮโดรเจนและ
คาร์บอน ไฮโดรคาร์บอนทุกชนิดเป็ นสารประกอบอินทรีย์ มี 3 ประเภท คือ aliphatic,
alicyclic และ aromatic การกลายเป็ นไอของไฮโดรคาร์บอนขึน้ อยู่กบั จํานวนคาร์บอน
อะตอม คือ ถ้ามีจาํ นวนคาร์บอน 1-4 จะอยูใ่ นสภาวะแก๊สทีอ่ ุณหภูมปิ กติ ไฮโดรคาร์บอนที่
เกิดตามธรรมชาติ เช่น แก๊สมีเทน (CH4) เกิดจากการเน่ าเปื่ อยของสารอินทรีย์ และใน
แก๊สธรรมชาติท่เี ป็ นเชือ้ เพลิง กิจกรรมของมนุ ษย์ทก่ี ่อให้เกิดไฮโดรคาร์บอน ได้แก่ การ
เผาไหม้ของนํ้ามันเชือ้ เพลิง ถ่านหิน การเผาไหม้น้ํามันเชือ้ เพลิงทีไ่ ม่สมบูรณ์ของรถยนต์ท่ี
เป็ นควันขาวจากท่อไอเสีย ไฮโดรคาร์บอนจะทําปฏิกริ ยิ ากับออกไซด์ของไนโตรเจนและ
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ออกซิเ จนในอากาศเกิด หมอกควัน ไอของสารประกอบพวกนี้ จ ะระคายเคือ งเยื่อ บุ
โดยเฉพาะระบบหายใจทําให้เป็ นมะเร็งปอด
ตะกัว่ (Lead) เป็ นโลหะสีเทาเงิน เกิดขึน้ เองตามธรรมชาติ แหล่งสําคัญ คือ หิน
อัคนีและหินแปร สารตะกัวที
่ เ่ ป็ นผลจากสภาวะมลพิษ เกิดจากสารประกอบอนินทรีย์ เช่น
ไนเตรตคลอเรต ที่ใช้ผสมในนํ้ ามันเบนซิน เมื่อมีการเผาไหม้ในเครื่องยนต์ จึงเกิดสาร
ตะกัวออกมากั
่
บไอเสียเป็ นส่วนใหญ่ นอกจากนี้การถลุงแร่ตะกัว่ และการหลอมเศษตะกัว่
เช่น แบตเตอรี เพื่อนํ ากลับมาใช้ใหม่ ทําให้เกิดการปนเปื้ อนสารตะกัวทั
่ ง้ ในดิน นํ้ า และ
อากาศ ผลของสารตะกัวต่
่ อมนุ ษย์ ได้แก่ การบริโภคอาหารและนํ้าทีม่ สี ารตะกัวปนเปื
่
้ อน
การหายใจนํ าอากาศทีม่ สี ารตะกัวเข้
่ าสู่ร่างกาย ตลอดจนการดูดซึมตะกัวอิ
่ นทรียเ์ ข้าทาง
ผิวหนัง สารตะกัวจะสะสมในปอดและกระแสเลื
่
อด มีผลต่อระบบต่าง ๆ ของร่างกาย ได้แก่
ระบบประสาท ทําให้เกิดโรคสมองอักเสบ ระบบขับถ่า ย ทําลายไต ระบบโลหิต ตะกัว่
ขัดขวางการสังเคราะห์ฮมี และโกลบิน ทําให้เป็ นโรคโลหิตจาง และยังพบว่า ตะกัวเป็
่ น
สาเหตุของมะเร็งปอด โรคหัวใจ หอบหืดอีกด้วย
มลพิ ษของดิ น (Soil Pollution)
ดินเสีย อาจเกิดขึ้นได้ต ามธรรมชาติ ได้แก่ นํ้ า ท่วมขัง เป็ นเวลานาน ทํา ให้ดิน
เปลี่ย นสภาพความเป็ น กรดเบส การเกิ ด พายุ พ ัด ทํ า ให้ ห น้ า ดิน สู ญ เสีย ความอุ ด ม
สิง่ เหล่านี้ล้วนทําให้ไม่เหมาะต่อการเพาะปลูกพืช นอกจากนี้ดนิ เสียยังอาจเกิดจากการ
กระทําของมนุ ษย์ โดยกิจกรรมการดํารงชีพของมนุ ษย์มกี ารดัดแปลงพืน้ ดินธรรมชาติและ
การทําอุตสาหกรรมต่าง ๆ
ผลทีเ่ กิดจากสภาพดินเป็ นพิษ
1. ผลผลิตทางการเกษตรลดน้อยลง หรือไม่ได้ผล
2. เกิดโรคระบาด โดยเฉพาะอย่างยิง่ บริเวณพืน้ ดินทีม่ ขี ยะสะสม เป็ นแหล่งเพาะ
เชือ้ โรค เป็ นแหล่งอาศัยของสัตว์พาหะของโรค เช่น แมลงสาบ แมลงวัน หนู ชุกชมมาก
3. ระบบโซ่อาหารเสียไป พืชจะดูดซึมสารพิษจากดินและถ่ายทอดไปสู่สตั ว์ โดย
สะสมในเนื้อเยือ่ ซึง่ จะสะสมสูงสุดในคน ซึง่ เป็ นผูบ้ ริโภคลําดับสุดท้าย
นอกจากนี้ยงั มีมลพิษอื่น ๆ ได้แก่ มลพิษทางเสียง (Noise Pollution) คือ เสียงที่
รบกวน ก่อความรําคาญ ซึง่ เป็ นเสียงทีด่ งั เกินกว่า 8 เดซิเบล เสียงเป็ นพิษมีผลต่ออารมณ์
ของคน ทํา ให้ห งุดหงิด ประสาทแปรปรวน ซึ่งจะมีผ ลต่อ ความผิดปกติของระบบย่อ ย
อาหาร และระบบฮอร์โมนต่าง ๆ มลพิษทางภาพ (Visual Pollution) คือ ความไม่สวยงาม
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เมือ่ มองเห็น มักเกิดจากการกระทําของมนุษย์ หรือความมักง่าย ได้แก่ การทิง้ ขยะมูลฝอย
ไม่ เ ลือ กที่ การขีด เขีย นตามสิ่ง ก่ อ สร้า ง หรือ ตามที่ส าธารณะ ตลอดจนงานก่ อ สร้า ง
บางอย่าง เช่น สายไฟฟ้า สายโทรศัพท์ทร่ี กรุงรัง ป้ายโฆษณาทีต่ ดิ ตัง้ อย่างไม่มรี ะเบียบ
รวมถึงการตากผ้ารุงรังตามอาคารบ้านเรือน เป็ นต้น

การอนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อม (Environment Conservation)
การอนุ รกั ษ์ (Conservation) หมายถึงการใช้สงิ่ ของอย่างสมเหตุสมผล เพื่อให้ม ี
ใช้ได้อย่างยังยื
่ น การอนุ รกั ษ์จงึ เป็ นการใช้ตามความจําเป็ น และใช้อย่างประหยัดเพื่อให้ม ี
ใช้ในอนาคต
การอนุ รกั ษ์สงิ่ แวดล้อม จึงเป็ นการใช้สงิ่ ต่าง ๆ ในสิง่ แวดล้อมอย่างมีเหตุผล เพื่อ
อํานวยประโยชน์ต่อการดํารงชีพอย่างมีคุณภาพของมนุษย์ มีหลักการ ดังนี้
1. การใช้แบบยังยื
่ น (Sustainable Utilization) การใช้ทรัพยากรใด ๆ ต้องมี
ความรูธ้ รรมชาติของทรัพยากรประเภทนัน้ ๆ เป็ นอย่างดี ใช้อย่างระมัดระวัง ไม่ใช้เกิน
ความจําเป็ นจนเกิดความเสียหาย ต้องคํานึงถึงความสูญเปล่าที่จะเกิดจากการใช้ เลือก
เทคโนโลยีท่เี หมาะสมกับประเภทของทรัพยากร รู้ช่วงระยะเวลาที่ควรใช้ และต้องมีวธิ ี
ควบคุมของเสียและมลภาวะทีจ่ ะเกิดขึน้ เช่น การนําของเสียกลับมาใช้ใหม่ (recycle) เป็ นต้น
2. การเก็บ (Storage) เป็ นการเก็บรวบรวมทรัพยากรทีม่ แี นวโน้มว่าจะขาดแคลน
ในอนาคต อาจมีวตั ถุประสงค์ของการเก็บกักทีแ่ ตกต่างกันไป เช่น การเก็บกักนํ้าในช่วงมี
นํ้ามากไว้ใช้ในช่วงเวลาทีจ่ ะขาดนํ้า การถนอมอาหารทีม่ มี ากในฤดูการผลิตไว้เป็ นอาหาร
นอกฤดูกาล การเก็บ กัก อาจกระทํา เพื่อความมันคงก็
่
ไ ด้ เช่น การรักษาป่า ไม้ แร่ธาตุ
แหล่งนํ้ามัน แหล่งแก๊สธรรมชาติ แหล่งนํ้า เป็ นต้น
3. การรักษา และซ่อมแซม (Repair) ทรัพยากรทีข่ าดหายไป หรือใช้การไม่ได้
เสื่อมสภาพ หรือเกิดปญั หา ต้องมีการดําเนินการซ่อมแซมให้กลับคืนสภาพที่ใช้งานได้
เช่น การเติมอากาศลงในบ่อบําบัดนํ้ าเสีย การปลูกไม้ทดแทนในป่าเสื่อมโทรม การเพาะ
ขยายพันธุส์ ตั ว์เพือ่ ปล่อยสูป่ า่ ธรรมชาติ เป็ นต้น สิง่ เหล่านี้อาจต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย
แก้ไขด้วย
4. การฟื้ นฟู (Rehabilitation) สิง่ แวดล้อมทีเ่ สื่อมสภาพต้องดําเนินการฟื้ นฟูให้
สามารถนํากลับมาใช้ประโยชน์ได้ใหม่ ซึง่ อาจจะต้องใช้ระยะเวลานานในการฟื้นตัว รวมถึง
อาจต้องใช้เทคโนโลยีชว่ ยด้วย เช่น การฟื้ นฟูแหล่งทีอ่ ยู่ของสัตว์น้ํา โดยการสร้างปะการัง
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เทียมจากวัสดุเหลือใช้ต่าง ๆ การปลูกป่าบกและป่าชายเลนเพื่อเป็ นทีอ่ าศัยของสัตว์บก
และสัตว์น้ํา เป็ นต้น
5. การพัฒนา (Development) สิง่ แวดล้อมทีม่ อี ยู่เดิม ควรมีการปรับปรุงให้ดขี น้ึ
เป็ นการเพิม่ ประสิทธิภาพ เพื่อผลผลิตทีด่ หี รือสูงขึน้ การพัฒนาจําเป็ นต้องอาศัยความรู้
ทางเทคโนโลยีชนั ้ สูง และมีการวางแผนทีด่ จี งึ จะประสบความสําเร็จ
6. การป้องกัน (Prevention) เป็ นการปกป้อง คุม้ ครองไม่ให้เกิดสิง่ ทีไ่ ม่พงึ ประสงค์
ต่อทรัพยากรที่กําลังจะถูกทําลาย หรือป้องกันไม่ให้เกิดการลุกลามไปมากกว่าทีเ่ ป็ นอยู่
การป้องกันอาจใช้วธิ กี ารประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ หรือการบังคับใช้กฎหมาย เช่น การ
ออกกฎห้ามดํานํ้ าดูปะการังในเขตนํ้ าตื้น เพื่อการฟื้ นตัวของปะการังทีเ่ กิดภาวะฟอกขาว
เป็ นต้น
7. การสงวน (Preservation) เป็ นการเก็บสิง่ แวดล้อมโดยการห้ามใช้ โดยอาจมี
การกําหนดระยะเวลาในการเก็บ เช่น การปิดปา่ เป็ นระยะเวลา 50 ปี เป็ นต้น
8. การแบ่งเขต (Zonation) เป็ นการจัดแบ่งบริเวณ หรือกลุ่ม ตามคุณสมบัตขิ อง
ทรัพยากร การแบ่งเขตมักใช้เมื่อวิธกี ารให้ความรูห้ รือการบังคับใช้กฎหมายไม่ได้ผล หรือ
เพือ่ ทีจ่ ะกําหนดขอบเขตให้มคี วามชัดเจน เพือ่ ให้การอนุ รกั ษ์ได้ผล เช่น การจัดทําอุทยาน
แห่งชาติ เขตรักษาพันธุส์ ตั ว์ปา่ เขตปา่ สงวนแห่งชาติ เมืองควบคุมมลพิษ เป็ นต้น

การอนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อมโดยการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(Environment Conservation with Science and Technology)
วิทยาศาสตร์ (Science) คือ ความรูท้ ไ่ี ด้จากการศึกษาข้อเท็จจริงจากสิง่ ทีม่ อี ยู่ใน
ธรรมชาติ เป็ นการแสวงหาความรูอ้ ย่างเป็ นระบบ ด้วยวิธกี ารทางวิทยาศาสตร์ (Scientific
method) ซึ่งประกอบด้วย ขัน้ การกําหนดขอบเขตของปญั หา การตัง้ สมมติฐาน การ
ตรวจสอบสมมติฐ าน การวิเ คราะห์ ข้อ มู ล และสรุ ป ผล สิ่ง ที่ค้น พบ คือ ความรู้ หรือ
ข้อเท็จจริงของปรากฏการณ์นนั ้ ๆ
เทคโนโลยี (Technology) คือ กระบวนการหรือวิธกี าร ตลอดจนเครื่องมือทีเ่ กิด
จากการนํ า ความรู้ทางวิท ยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในกิจกรรมต่า ง ๆ ให้เกิดประโยชน์
เทคโนโลยีจงึ เป็ นปจั จัยทีช่ ่วยให้มนุ ษย์ดํารงชีวติ ได้อย่างสะดวกสบาย และมีความเป็ นอยู่
ทีด่ ี ดังจะเห็นได้จากความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ ก่อให้เกิดเทคโนโลยีต่าง ๆ มากมาย
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เช่ น เทคโนโลยีช ีว ภาพที่ใ ช้ท างการแพทย์ ในการผลิต ยา ทางการเกษตรใช้ พัน ธุ วิศวกรรมในการตัดต่อยีน เพือ่ ปรับปรุงพันธุพ์ ชื สัตว์ และจุลนิ ทรีย์ เป็ นต้น
การใช้เทคโนโลยีต้องคํานึงถึงเทคโนโลยีท่เี หมาะสมกับประเภทของทรัพยากร
รวมถึงช่วงเวลาการใช้ และสถานที่ มิฉะนัน้ อาจจะก่อให้เกิดผลเสียและเป็ นอันตรายทีใ่ หญ่
หลวงและยากจะแก้ไข ดังตัวอย่าง การเกิดภาวะโลกร้อนซึ่งเป็ นปญั หาที่เกิดจากการใช้
เทคโนโลยีทไ่ี ม่เหมาะสม ทําให้เกิดการปล่อยสาร CFCs เข้าสู่ชนั ้ บรรยากาศไปทําลาย
โอโซนจนเกิดรูรวของชั
ั่
น้ บรรยากาศ ความร้อนจึงผ่านเข้ามาสูผ่ วิ โลก ทําให้โลกร้อน ซึง่ มี
ผลเสียตามมาอีกหลายเรื่อง นอกจากนี้ยงั มีปญั หาอื่น ๆ อีกมากมาย เช่น ฝนกรด กาก
นิวเคลียร์ นํ้าเสีย อากาศเสีย เป็ นต้น
อย่างไรก็ตาม การควบคุมสิง่ แวดล้อมเป็ นพิษที่มปี ระสิทธิภาพก็จําเป็ นต้องใช้
เทคโนโลยีทท่ี นั สมัย ดังนัน้ จึงควรทีจ่ ะต้องทําการศึกษา ทําความเข้าใจ ตลอดจนมีทกั ษะ
การใช้ในทุกระดับ ตัง้ แต่เทคโนโลยีพน้ื บ้านไปจนถึงเทคโนโลยีทม่ี คี วามซับซ้อนทีค่ วบคุม
ด้วยอิเลคทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ เพือ่ ไม่ให้เกิดผลเสียทีต่ อ้ งตามแก้ไขในภายหลัง

สิ่งแวดล้อมกับคุณภาพชีวิต (Environment and Quality of Life)
มนุ ษย์ใช้ทรัพยากรตลอดชีวติ ในหลายรูปแบบ และใช้ในลักษณะทีไ่ ด้ผลผลิตสูงสุด
(maximum production) การใช้ทรัพยากรของมนุ ษย์มกั ก่อให้เกิดผลเสียตามมาด้วยเสมอ
จึงเป็ นผลย้อนกลับมาเป็ นอันตรายต่อคุณภาพชีวติ มนุ ษย์ คุณภาพชีวติ อาจพิจารณาจาก
ตัวชี้วดั ในเรื่อง สุขภาพอนามัย การศึกษา วัฒนธรรม เศรษฐกิจ ความปลอดภัยในชีวติ
และทรัพย์สนิ การนันทนาการ การท่องเที่ยว และความผาสุกของครอบครัวและสังคม
ดังนัน้ คุณภาพของชีวติ จึงต้องประกอบด้วยปจั จัยต่อไปนี้
1. ความยังยื
่ นทางเศรษฐกิจ (Sustainable Economy) มนุ ษย์ใช้ทรัพยากรธรรมชาติใน
การดํารงชีวติ และพัฒนาเศรษฐกิจ ทรัพยากรบางอย่างใช้แล้ว สูญสิน้ เช่น นํ้ ามันเชือ้ เพลิงที่
กํา ลังจะหมดไปจากโลก ทํา ให้ม นุ ษ ย์เ กิด การตื่น ตัว หัน มาให้ค วามสนใจที่จ ะใช้อ ย่ า ง
ประหยัด ขณะเดียวกันก็คดิ ค้นหาแหล่งพลังงานทดแทนในรูปแบบอื่น ทรัพยากรทีใ่ ช้แล้ว
สร้างทดแทนขึน้ มาใหม่ได้ มนุ ษย์กจ็ ะต้องใช้อย่างระมัดระวัง ให้การใช้กบั การทดแทนอยู่
ในระดับทีส่ มดุลอยูเ่ สมอ
2. ความยังยื
่ นทางความหลากหลายทางชีวภาพ (Sustainable Biodiversity)
ความหลากหลายทางชีวภาพ จัดเป็ นแหล่งพื้นฐานสําคัญของการดํารงชีวติ ของมนุ ษย์
CU 474
537

เนื่องจากเป็ นแหล่งอาศัย แหล่งอาหาร เครื่องนุ่ งห่ม และยารักษาโรคทีจ่ ําเป็ นของมนุ ษย์
หากมนุ ษย์ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทีเ่ ป็ นความหลากหลายทางชีวภาพอย่างเกินความ
จําเป็ น จนเป็ นการทําลายความหลากหลายทางชีวภาพ มนุ ษย์กจ็ ะสูญเสียปจั จัยการดํารง
ชีพ มีชวี ติ ทีย่ ากลําบาก
3. ความยังยื
่ นทางคุณภาพชีวติ (Sustainable Quality of Life) คุณภาพชีวติ คือ
ระดับ สภาพการดํ า รงชีว ิต ของมนุ ษ ย์ต ามองค์ป ระกอบของชีว ิต ได้แ ก่ ทางร่ า งกาย
ทางอารมณ์ ทางสังคม ทางความคิด และจิตใจ คุณภาพชีวติ ควรประกอบด้วยองค์ประกอบ
ต่อไปนี้ คือ การได้รบั อาหาร เครือ่ งนุ่งห่ม และทีอ่ ยู่อาศัยทีเ่ หมาะสม การมีสขุ ภาพอนามัย
ทีด่ ี มีความมันคงปลอดภั
่
ยในชีวติ และทรัพย์สนิ มีความสะดวกสบายในการดํารงชีวติ มี
การศึกษาทีด่ ี ครอบครัวมีความสุข มีงานทีด่ แี ละพอใจ มีสภาพแวดล้อมทีด่ แี ละสะอาด มี
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีทด่ี ี มีศลี ธรรมและจริยธรรมประจําใจ มีอสิ ระในการ
แสดงความคิดเห็น มีสทิ ธิและโอกาส เสมอภาค และมีบทบาทในสังคม
จากองค์ประกอบดังกล่าว การมีคุณภาพชีวติ ที่ดจี งึ เป็ นชีวติ ที่มคี วามเป็ นอยู่ใน
ระดับที่เป็ นกลาง มีความพอดี ไม่ฟุ่มเฟื อย และยากจนแร้นแค้น อันเป็ นสาเหตุของการ
ทําลายทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพชีวติ จึงเป็ นชีวติ ทีม่ สี งิ่ แวดล้อมทีด่ ี มีเศรษฐกิจดี ได้รบั
ความยุตธิ รรมทางสังคม และเป็ นสังคมทีเ่ อือ้ อาทร พึง่ พาอาศัยกันได้
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แบบฝึ กหัดท้ายบท
1. จงบอกความหมายของประชากรในทางชีววิทยา
2. ถ้ามีแบคทีเรียเริม่ ต้นที่ 3 เซลล์สบื พันธุไ์ ม่อาศัยเพศโดยแบ่งเซลล์แบบ binary
fission แต่ละครัง้ ใช้เวลา 30 นาที ในเวลา 6 ชัวโมง
่ จะมีจาํ นวนแบคทีเรียเท่าใด
3. ในการหาขนาดประชากรต้นต้อยติ่งในสนามขนาด 50 ตารางเมตร โดยใช้
กรอบไม้ (quadrat) ขนาดหนึ่งตารางเมตร ทําการเลือกตัวอย่าง 10 ครัง้ นับจํานวนต้น
ต้อยติง่ แต่ละครัง้ ได้ 20 30 25 40 48 58 70 105 94 และ 210 ต้น ตามลําดับ จาก
ข้อมูลนี้สามารถคาดคะเนได้วา่ มีตน้ ต้อยติง่ อยูใ่ นสนามประมาณเท่าใด
4. เจ้าของบ่อปลาอยากทราบว่า ในบ่อมีปลาจํา นวนเท่า ใด จึงสุ่มตัวอย่า งปลา
ขึน้ มา 120 ตัว ติดเครื่องหมายทัง้ หมดแล้วปล่อยกลับที่เดิม ต่อมาสุ่มตัวอย่างครัง้ ที่ 2
พบว่า จากปลาจํานวน 30 ตัว เป็ นพวกทีม่ เี ครือ่ งหมายติด 6 ตัว ดังนัน้ ปลาในบ่อมีจาํ นวน
ประมาณเท่าใด
5. ประชากรแมลงบัวที
่ ่มกี ารระบาดทําลายต้นข้าวในเขตจังหวัดภาคเหนือ จาก
การเก็บข้อมูลเป็ นเวลา 3 ปี ตดิ ต่อกัน พบว่า แมลงระบาดมากทีส่ ุดในเดือนกันยายน ซึ่ง
เป็ นระยะทีม่ อี ุณหภูมเิ ฉลีย่ ประมาณ 27 ◌ํC ข้อมูลนี้บง่ บอกถึงอะไร
6. จํานวนอยู่รอด (Log scale) จากกราฟแสดงการอยู่รอดของสิง่ มีชวี ติ ตัง้ แต่แรก
เกิดจนกระทังตายไปตามอายุ
่
ขยั ถ้า A เป็ นกราฟการอยู่รอด
ของสัตว์เลีย้ งลูกด้วยนํ้านม B ของหอยโข่ง และ C ของพืช
ไม้ลม้ ลุก จะอธิบายจํานวนการมีชวี ติ รอดกับอายุของสิง่ มีชวี ติ
ทัง้ 3 ชนิดว่าอย่างไร
1.
7. สถิตเิ กีย่ วกับประชากรของประเทศหนึ่งในปี พ.ศ. 2553 มีเด็ก (อายุ 0-14 ปี )
29 % ผูใ้ หญ่ (อายุ 15-64 ปี ) 67.4 % และคนชรา (อายุ 65 ปี ขน้ึ ไป) 9.6 % นโยบายของ
รัฐบาล เพือ่ ตอบสนองต่อประชากรในปี พ.ศ. 2557 ควรเป็ นอย่างไร
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8. กราฟแสดงประชากรแพลงค์ตอนพืช และแพลงค์ตอนสัตว์ตลอดปี ในบึงแห่ง
หนึ่ง กราฟนี้บอกข้อมูลอะไรบ้าง

9. บริเวณรอยต่อของระบบนิเวศ 2 ระบบ ทีเ่ หลื่อมลํ้ากัน จํานวนสปี ชสี ข์ องสัตว์
จะเป็ นอย่างไร เพราะเหตุใด
10. ปจั จัยสําคัญทางกายภาพอะไรบ้างทีม่ ผี ลจํากัดการแพร่กระจายของสิง่ มีชวี ติ ใน
มหาสมุทร แต่มกั ไม่มผี ลต่อการแพร่กระจายของสิง่ มีชวี ติ บนบกทัว่ ๆ ไป
11. การใช้ปิรามิดจํานวน (Pyramid of Number) แสดงการถ่ายทอดพลังงานใน
ห่วงโซ่อาหารของระบบนิเวศ มีความไม่เหมาะสมในเรือ่ งใด
12. เมื่อ เกิดการฟอกขาวกับปะการัง คือ สาหร่า ยที่เ จริญแทรกอยู่ตามเนื้อ เยื่อ
ปะการัง มีการตายไป จะทําให้ปะการังลดอัตราการเจริญเติบโตอย่างมาก เหตุใดจึงเป็ น
เช่นนี้
ั่
13. หนอนตัวแบนชนิดหนึ่ง ฝงั ตัวอยู่ในทรายริมฝงทะเล
ในเนื้อเยื่อของหนอนมี
สาหร่ายสีเขียวเล็ก ๆ อาศัยอยู่ เมื่อนํ้ าลงหนอนจะคลานมาทีพ่ น้ื ทรายเพื่อรับแสง ทําให้
สาหร่ายสามารถทําการสังเคราะห์ด้วยแสงได้ หนอนจึงได้แป้งจากสาหร่ายเป็ นอาหาร
ความสัมพันธ์ของหนอนกับสาหร่ายเป็ นแบบใด
14. สาเหตุสาํ คัญทีท่ าํ ให้ความหลากหลายทางชีวภาพลดลง คืออะไร
15. การบริโภคทําให้เกิดการถ่ายทอดทัง้ สารและพลังงาน เพราะเหตุใดจึงมีแต่
การหมุนเวียนของสารเท่านัน้
16. Green House Effect คืออะไร มีสาเหตุมาจากอะไร และมีผลกระทบต่อการ
ดํารงชีวติ ของสิง่ มีชวี ติ อย่างไร
17. BOD และ COD ต่างก็เป็ นตัวชีว้ ดั คุณภาพของนํ้า ค่าทัง้ สองมีความแตกต่าง
กันอย่างไร
18. เพราะเหตุใดเราจึงพบการเจริญของไลเคนส์อยู่ตามต้นไม้ในปา่ มากกว่าต้นไม้
ในเขตเมืองทีเ่ จริญ
19. การเพิม่ ปริมาณการใช้น้ํามันเชือ้ เพลิงเป็ นพลังงานของโลกปจั จุบนั มีผลกระทบ
ต่อสิง่ แวดล้อมอย่างไร
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20. วิธีก ารเร่งด่ว นในขณะนี้ ท่ีจ ะบริห ารทรัพ ยากรป่า ไม้ใ ห้เ กิด ประโยชน์ สูง สุด
ควรทําอย่างไร
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