
บทท่ี 3 
องคป์ระกอบทางกายภาพต่อส่ิงมีชีวิต 

 
 
สิง่มชีวีติทุกชนิดในโลกดํารงชวีติและสบืพนัธุ์ต่อเน่ืองอยู่ไดต้ราบเท่าจนทุกวนัน้ีต้อง

อาศยัปจัจยัธรรมชาตเิป็นสิง่เอือ้อาํนวยทัง้ทางตรงและทางออ้ม เช่น มนุษยต์อ้งการปจัจยัสีใ่น

การดํารงชวีติ สิง่มชีวีติอื่นกเ็ช่นเดยีวกนั คอื ต้องการอาหาร และพลงังาน ตลอดจนสภาพ

สิง่แวดลอ้มทีเ่หมาะสม สิง่มชีวีติแต่ละชนิดนัน้ตอ้งการสารอาหารและสภาพสิง่แวดลอ้มทัง้ใน

ดา้นชนิด ปรมิาณ และคุณภาพที่ต่างกนั บางครัง้สารอาหารและสภาพสิง่แวดล้อมที่มคีวาม

พอเหมาะพอดกีบัสิง่มชีวีติหน่ึง อาจจะไม่พอเหมาะพอดกีบัสิง่มชีวีติอื่นกไ็ด ้โดยจะมผีลทําให้

เจรญิเติบโตช้าหรอืผดิปกติไปจากธรรมชาติ ตัง้แต่ขัน้เล็กน้อยไปจนถึงขัน้รุนแรง หรอืเป็น

อนัตรายจนไมส่ามารถจะมชีวีติอยูไ่ด ้

 

องคป์ระกอบทางกายภาพต่อส่ิงมีชีวิต 1.  
 

องคป์ระกอบทางกายภาพนัน้นับว่าเป็นปจัจยัสาํคญัหรอืเป็นบรบิทขัน้ตน้สาํหรบัการ

ดําเนินชีวติของสรรพชีวิต หากแต่ในระบบชวีภูมศิาสตร์ทัง้สิง่มชีีวิตและองค์ประกอบทาง

กายภาพนัน้ ต่างก็เป็นทัง้ตัวแปรต้นและตัวแปรตามให้แก่กันและกัน องค์ประกอบทาง

กายภาพทีม่ผีลต่อสิง่มชีวีติมดีงัน้ี 

1. แสงสวา่ง 
2. อุณหภมู ิ
3. ความชุม่ชืน้ 
4. ก๊าซในบรรยากาศ 
5. ดนิ 
6. ความเป็นกรดเป็นดา่ง 
7. ธาตุอาหาร 
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8. น้ํา 
9. ความกดดนั 
10. กระแสน้ําและลม 
11. ไฟปา่ 
12. ความลาดชนัของพืน้ที ่
13. ความสงูของพืน้ที ่

 

ซึง่แต่ละองคป์ระกอบมรีายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 

แสงสว่าง 1. 
ดวงอาทติยน์ับว่าเป็นตน้กําเนิดแสงทีม่คีวามสาํคญัอยา่งยิง่ แสงอาทติยท์ีส่่องมา

สู่โลกจะเป็นปจัจยัตวัจํากดัต่ออนิทรยีท์ัง้ในดา้นความเขม้ของแสง (light intensity) คุณภาพ

ของแสง (light quality) และช่วงแสง (photoperiod) โดยอทิธพิลของแสงทีม่ต่ีออนิทรยีแ์ต่ละ

ชนิดจะแตกต่างกนั โดยเฉพาะพชืชัน้สูงนอกจากแสงจะมคีวามจําเป็นสําหรบัการสงัเคราะห์

แสงแลว้ ยงัมอีทิธพิลต่อพชืบางชนิดทาํใหด้าํรงชวีติไดค้รบวงจร (cycle) อกีดว้ย 

ในลกัษณะตามธรรมชาตแิลว้ แสงจะมอีทิธพิลเกีย่วขอ้งต่อพชืมากกว่าสตัวเ์พราะ

พชืเป็นผู้ผลติขัน้ปฐม (primary producer) โดยกระบวนการสงัเคราะห์แสง นอกจากน้ี

กระบวนการเจรญิเตบิโตและการสบืพนัธุห์รอืการผลดิอกออกผลของพชืลว้นมคีวามเกีย่วขอ้ง

กบัแสงชนิดทีแ่ยกกนัไมอ่อก สาํหรบัสตัวน์ัน้แสงมคีวามสาํคญัต่อการมองเหน็เพื่อเคลื่อนทีใ่น

กจิกรรมต่างๆ ของสตัว ์

ช่วงแสง (photoperiod) 1.1 

หมายถงึช่วงเวลาทีแ่สงส่องมายงัระบบนิเวศต่าง ๆ ความยาวของกลางคนื

และกลางวนัในรอบ 24 ชัว่โมงจะแปรผนัไปตามฤดูกาล ในฤดูรอ้นความยาวของกลางวนัจะ

มากกว่าความยาวของกลางคนื เราเรยีกพชืที่ตอบสนองต่อการออกดอกเมื่อความยาวของ

กลางวนั ยาวกว่า critical photoperiod ว่า long day plant และเรยีกพชืทีอ่อกดอกเมื่อความ

ยาวของกลางวนัน้อยกว่า critical photoperiod ว่า short day plant สว่นพชืทีไ่มต่อบสนองต่อ

ความยาวของกลางวนัและกลางคนืเรยีกวา่ day neutral plant 

 GE 317 40 



ค่า critical photoperiod มคี่าอยู่ระหว่าง 11-14 ชัว่โมง (ความยาวของ

กลางวนั) เช่นชา และกาแฟจดัเป็นพวก shot day plant จะออกดอกเมื่อกลางวนัน้อยกว่า 

111/4 ชัว่โมง ขา้วบางพนัธุม์คีวามไวต่อการเปลีย่นแปลงความยาวของวนัเป็นอย่างมาก แม้

กลางวนัมคีวามยาวเพิม่ขึน้เพยีง 15 นาทกีม็ผีลต่อการออกดอกและการผสมเกสร 

1.2 คณุภาพของแสง(light quality) 
หมายถงึคลื่นสต่ีางๆ ทีป่ระกอบกนัเขา้เป็นแสงสว่าง คลื่นแสงทีม่ผีลต่อการ

สงัเคราะหแ์สงของพชืมากทีสุ่ดคอื violet – blue และ orange-red ตามพืน้ทีป่า่อตัราสว่นของ

แสงสแีดงจะลดน้อยลงเพราะพชืชัน้บนไดดู้ดซบัเอาไว ้แต่อตัราส่วนของแสง infrared จะ

เพิม่ขึน้ 

คุณภาพของแสงมีความสําคัญต่อการงอกของเมล็ดพืชบางชนิดมาก 

โดยเฉพาะอย่างยิง่เมล็ดของผกัสลดั จะงอกได้ก็ต่อเมื่อได้รบัแสงสแีดง (red light) จาก

การศกึษาและทดลองสรุปไดว้่า แสงทีม่ชี่วงคลื่นยาวมอีทิธพิลต่อการงอกไดด้กีว่าแสงทีม่ชี่วง

คลื่นสัน้ และพชืแต่ละชนิดก็สงัเคราะห์แสงได้ต่างกนัด้วย ขึ้นอยู่กบัว่าพืชชนิดนัน้มีเม็ดส ี

(pigment) ชนิดใดอยูบ่า้ง และเมด็สชีนิดนัน้สามารถดดูชว่งคลื่นแสงสใีดไดม้ากอกีดว้ย  

1.3 ความเข้มของแสง (light intensity) 
ระดบัความเขม้ของแสงทีพ่อเหมาะจะแตกต่างกนัตามชนิดของพชื พชือาจ

จําแนกออกตามความต้องการแสงสว่างเป็น พวกชอบแสงมาก (heliophyte) และพวกพชืที่

ชอบร่ม (sciophyte) การที่พชืต่าง ๆ ปรากฏอยู่เป็นชัน้ๆ ในป่ากเ็ป็นผลสบืเน่ืองมาจากการ

ปรบัตวัใหเ้ขา้กบัความเขม้ของแสงในแต่ละระดบั เมื่อแสงมคีวามเขม้น้อยถา้เราเพิม่ความเขม้

ของแสงสว่างมากขึน้ อตัราการสงัเคราะหแ์สงของพชืจะเพิม่ขึน้ แต่การหายใจของพชืนัน้จะ

เกดิขึน้ตลอดเวลาทัง้กลางวนัและกลางคนืไม่ไดข้ึน้อยูก่บัแสงสว่างโดยตรง จะมคีวามเขม้ของ

แสงสว่างจุดหน่ึงซึ่งพลงังานที่ไดจ้ากการสงัเคราะหแ์สงเท่ากบัพลงังานทีใ่ชไ้ปในการหายใจ

พอด ีความเขม้ของแสงตรงจุดน้ีเรยีกวา่ compensation point 

2. อณุหภมิู 
องคป์ระกอบทางกายภาพทีส่าํคญัอกีชนิดหน่ึงทีม่ต่ีอสิง่มชีวีติกค็อือุณหภูมโิดยจะ

บงัเกดิผลทัง้ทางตรงและทางออ้ม ทางตรงกค็อืมผีลต่อการเจรญิเตบิโตและการแพร่กระจาย
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ของทัง้พชืและสตัว ์ผลทีเ่กดิทางออ้มกค็อืจะเป็นตวัการสาํคญัในการเปลีย่นแปลงองคป์ระกอบ

อื่นๆดว้ย 

อณุหภมิูมีผลต่อการเปล่ียนแปลงปริมาณออกซิเจนในน้ํา 2.1 

มาตรฐานของความสามารถในการละลายออกซิเจนในน้ําจืดบรสิุทธิจ์าก

อากาศที่ความดันปกติจะมีความสัมพันธ์กับอุณหภูมิของน้ํา คือ เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น

ความสามารถในการละลายของออกซิเจนในน้ําจะลดลง ดงันัน้ในแหล่งน้ําที่มอุีณหภูมสิูง

สิง่มชีวีติทีอ่าศยัอยูม่กัประสบปญัหาเกีย่วกบัการขาดแคลนออกซเิจนอยูเ่สมอ 

2.2 อุณหภูมิมีผลต่อการเปล่ียนแปลงรูปพรรณสัณฐานและสรีระของ

ส่ิงมีชีวิต 

โดยธรรมชาติแล้วสิ่งมีชีวิตจะวิวัฒนาการโดยการปรับตัวให้เข้ากับ

สิง่แวดล้อม ในกรณีของอุณหภูมพิบว่ามีโครงสร้างพิเศษหลายอย่างที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อ

ต่อตา้นกบัปญัหาเกีย่วกบัอุณหภูม ิเช่นสตัวแ์ละพชืบางชนิดสรา้งสปอร ์(spore) และเกราะหุม้ 

(cysts) ในระยะตวัอ่อนขึน้มา ซึ่งเป็นโครงสรา้งทีม่คีวามต้านทานต่ออุณหภูมทิีส่งูหรอืตํ่าเกนิ

กว่าปกติได้ดี นอกจากการปรบัตัวทางโครงสร้างดงักล่าวแล้ว สิ่งมีชีวิตบางชนิดจะมีการ

ดดัแปลงเพยีงบางส่วน เช่นพชืบางชนิดดดัแปลงลําต้นไปเป็นเง่า(stolon) กล่าวคอืเมื่ออยู่ใน

สภาวะอุณหภูมไิม่เหมาะสมต่อการเจรญิเตบิโต พชืนัน้จะทิง้ส่วนอื่นของลําตน้เหลอืเพยีงเง่า

หรือรากที่สะสมอาหารไว้สําหรบัแตกใบหรือยอดได้ใหม่เมื่อถึงฤดูกาลที่เหมาะสมต่อการ

เจรญิเตบิโต สําหรบัปรากฏการณ์ทีเ่กดิขึน้กบัสตัว ์เช่น สตัวเ์ลี้ยงลูกดว้ยนมมคีวามแตกต่าง

ในขนาดของรยางค ์อาจจะเป็นห ูหาง และขา โดยพวกทีอ่ยูใ่นเขตหนาวจะมขีนาดสัน้กว่าพวก

ทีอ่ยูใ่นเขตรอ้น หรอืในกรณีทีส่ตัวเ์มอืงหนาวมขีนยาวกว่าสตัวเ์มอืงรอ้นเพื่อปกคลุมตวัเองให้

เกดิความอบอุน่ กถ็อืวา่เป็นการเปลีย่นแปลงเน่ืองจากอุณหภมูเิชน่เดยีวกนั 

อณุหภมิูมีผลต่ออตัราเมตาโบลิซึมของร่างกาย 2.3 

โดยเฉพาะอย่างยิง่ในสตัว์เลอืดเยน็ (poikilothermous animal) แต่ใน

สตัวเ์ลอืดอุน่นัน้แมจ้ะมคีวามสามารถในการปรบัระดบัและควบคุมอุณหภูมขิองรา่งกายใหค้งที่

ไดก้ต็าม แต่กม็กัมผีลจากอุณหภูมทิี่เปลี่ยนแปลงในทางออ้มไดเ้ช่นกนั เช่น ในระยะทีม่กีาร
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เปลีย่นแปลงฤดกูาลเขา้สู่ฤดูหนาว จะเหน็ว่าผูท้ีม่รี่างกายอ่อนแอหรอืเดก็มอีาการป่วยไขเ้ป็น

หวดัหรือในวนัที่มอีากาศร้อนจดั เราจะรู้สึกอ่อนเพลียได้ง่าย ตามกฎของแวนฮอฟ (Vant 

Hoff’s law) กล่าวว่า อตัราเมตาโบลซิมึจะเพิม่ขึน้เป็น 2 หรอื 3 เท่า เมื่ออุณหภูมเิพิม่ขึน้อกี 

10o ซ โดยยกเวน้เมือ่อุณหภมูใิกลถ้งึขดีสงูสดุของขดีจาํกดัความอดทน 

อณุหภมิูมีผลทาํให้เกิดการอพยพของสตัว ์2.4 
การอพยพหรือการเคลื่อนที่หนีความร้อนจัดหรือหนาวเย็น (thermal 

migration) คอืการเคลื่อนทีข่องสตัวต์ัง้แต่ระยะทางเพยีงเลก็น้อยไปจนถงึระยะทางนบัรอ้ยไมล ์

เชน่การเคลื่อนทีจ่ากทีร่ม่ไปยงัทีม่แีสงแดดเพื่อไดร้บัความอบอุ่น ซึง่พบไดใ้นพวกสตัวท์ีอ่าศยั

อยู่ในเขตหนาว หรอือาจจะเป็นการเคลื่อนที่หลกีหนีความรอ้นระอุของทะเลทรายจนกระทัง่

สตัวท์ะเลทรายสว่นใหญ่ไดเ้ปลีย่นวถิชีวีติไปโดยออกหากนิในตอนกลางคนื 

การอพยพของหมีและกวางที่อาศัยอยู่ตามภูเขาสูงไปยังหุบเขาเพื่อ

หลกีเลี่ยงความรุนแรงของอากาศทีห่นาวจดั เป็นการอพยพทีไ่กลออกไปอกี ส่วนใหญ่จะเป็น

การอพยพของสตัวเ์ลี้ยงลูกดว้ยนม เช่น กวางคารบิู ววัไบสนั และปลาวาฬ นอกจากน้ียงัพบ

ในแมลงและนก ซึง่มกีารอพยพจากเขตหนาวลงสู่เขตอบอุ่นในฤดูหนาว และจะอพยพกลบัใน

ฤดรูอ้น 

อณุหภมิูมีผลต่อการแพร่กระจายพืชและสตัว ์2.5 

เน่ืองจากพชืและสตัวแ์ต่ละชนิดมขีดีจาํกดัความอดทนต่ออุณหภูมไิมเ่ท่ากนั 

สว่นใหญ่มขีดีจํากดัความอดทนทีแ่คบหรอืค่อนขา้งแคบจงึทําใหไ้ม่สามารถแพร่กระจายไปใน

ทีต่่างๆ ของโลกไดม้าก คอือยู่ไดแ้ต่บรเิวณที่อุณหภูมเิหมาะสมต่อการเจรญิเท่านัน้ อนัเป็น

สาเหตุอย่างหน่ึงที่ทําใหเ้กดิชุมชนสุดยอด (climax community) ในเขตต่างๆ ของโลกใน

ลกัษณะทีไ่มเ่หมอืนกนั 

 

3. ความชุ่มช้ืน 
ความชื้นในอากาศเป็นแหล่งที่มาของน้ําในดิน ความชื้นในอากาศมผีลต่อการ

ระเหยของน้ําและการคายน้ําของพชื จากการศกึษาพบว่าพชืจะมกีารคายน้ําเพิม่ขึน้เป็น 6 

เท่า เมื่อความชืน้สมัพทัธใ์นอากาศลดลงจาก 95% เป็น 5% พชืบางชนิดมคีวามไวต่ออากาศ
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แหง้มาก จะพบกแ็ต่ในทีซ่ึง่อากาศชุม่ชืน้เท่านัน้ พชืพวกน้ีเรยีกว่า hygrophyte เช่นพวกเฟิรน์ 

ไอน้ําในอากาศยงัช่วยลดความเขม้ของแสงอาทติย ์พชืบางชนิดสามารถใชไ้อน้ําจากอากาศ

โดยตรงไมต่อ้งผา่นการควบแน่นเสยีก่อน เชน่พวกมอสและไลเคนทีข่ ึน้อยูบ่นกอ้นหนิ พชืพวก

น้ีจะมมีากเป็นสดัสว่นกบัความชืน้ในอากาศ กลว้ยไมบ้างชนิดกส็ามารถใชไ้อน้ําจากอากาศได้

โดยตรงเมื่อความชืน้สมัพทัธส์งูกว่า 85% ปรมิาณน้ําฝนทีต่กกม็คีวามสาํคญัต่อการกระจาย

ทางภูมศิาสตรข์องป่าเขตรอ้น ความแตกต่างในเรื่องปรมิาณน้ําฝนในแต่ละทอ้งทีข่องประเทศ

ไทยทาํใหเ้กดิปา่หลายประเภท ในทางภาคใตม้ปีรมิาณน้ําฝนมากกวา่ 2,000 มม.ต่อปี ปา่สว่น

ใหญ่เป็นปา่ดบิชืน้ ในภาคอสีานและภาคเหนือซึง่มปีรมิาณน้ําฝน 1,000 - 1,500 มม.ต่อปีจะ

เกดิป่าเบญจพรรณผลดัใบและป่าเตง็รงั ถงึแมว้่าปรมิาณน้ําฝนจะเป็นตวักําหนดชนิดของป่า

อย่างกวา้งๆ ในทางภูมศิาสตร ์แต่รายละเอยีดของการกระจายชนิดป่าในทอ้งทีจ่รงิๆ ขึน้อยู่

กบัความชุม่ชืน้ของดนิ เช่นในทางภาคใตบ้างแหง่เป็นทีลุ่่มน้ําขงัเกอืบตลอดปีกม็ปีา่พรุเกดิขึน้ 

ซึง่อยู่ใกล้ๆ  กบัป่าดบิชืน้ทีเ่กดิขึน้บนดนิทีม่กีารระบายน้ําดกีว่า ทัง้ทีป่รมิาณน้ําฝนในป่าสอง

แหง่น้ีไดร้บัทดัเทยีมกนัปรมิาณน้ําฝนทีต่กในปา่ดบิแลง้กบัปา่เตง็รงักม็ใีกลเ้คยีงกนั 

การกระจายของปรมิาณน้ําฝนในรอบปีกม็คีวามสาํคญัต่อพรรณพชื ในทีส่องแห่ง

แมจ้ะมปีรมิาณฝนรวมในรอบปีเท่ากนั แต่หากที่หน่ึงมฝีนตกสมํ่าเสมอเกอืบตลอดปีแต่อกีที่

หน่ึงฝนตกเพยีงช่วงหน่ึงของปี ทีเ่หลอืเป็นฤดูแลง้ สงัคมพชืทีเ่กดิขึน้ในสองแห่งน้ีจะแตกต่าง

กนั กล่าวคอืสงัคมพชืในที่แรกจะมลีกัษณะชุ่มชื้นกว่าประกอบด้วยพชืที่ไม่ผลดัใบมากกว่า 

โดยธรรมชาตแิลว้ความชืน้ในอากาศจะเปลีย่นแปลงขึน้ลงเป็นช่วงๆ ในแต่ละวนัตอนกลางคนื

จะมคีวามชื้นสูง และเวลากลางวนัความชื้นจะตํ่า สภาพความชื้นดงักล่าวจะผนัแปรไปตาม

ลกัษณะการเปลีย่นแปลงของอุณหภูมแิละแสง สภาพความชืน้ทีม่กีารเปลีย่นแปลงในแต่ละฤด ู

จะมผีลอยา่งยิง่ต่อการสบืพนัธุข์องสตัวแ์ละพชื เช่นเดยีวกบัการเปลีย่นแปลงของอุณหภูมแิละ

แสง 

4. กา๊ซในบรรยากาศ 
ในบรรยากาศประกอบไปดว้ยไอน้ํา ฝุ่นละออง และก๊าซต่างๆ ชนิดปรมิาณ และ

สัดส่วนของก๊าซไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงมากนัก เช่นมีคาร์บอนไดออกไซด์ 0.03% 

ออกซเิจน 21% และไนโตรเจน 79% สําหรบัก๊าซที่จําเป็นต่อสิง่มชีวีติและมกีารแลกเปลี่ยน
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ระหว่างสิง่มชีีวติและสิง่แวดล้อมอยู่ตลอดเวลา โดยกระบวนการทางเคมคีอืออกซิเจนและ

คารบ์อนไดออกไซด ์กระบวนการทีเ่กีย่วขอ้งกบัการแลกเปลีย่นก๊าซดงักล่าวคอืการหายใจ ซึง่

เป็นกระบวนการพืน้ฐานของสิง่มชีวีติทุกชนิด และการสงัเคราะหแ์สงซึง่เกดิขึน้ในพชืสว่นใหญ่ 

ดงันัน้ทัง้สองกระบวนการจงึมผีลอย่างยิง่ต่อปรมิาณของออกซเิจนและคารบ์อนไดออกไซดท์ี่

จะปรากฏอยูใ่นสิง่แวดลอ้ม 

ออกซิเจน 4.1 

เป็นปจัจยัตวัจํากดัของพชืและสตัว์ ส่วนใหญ่ต้องการในรูปของออกซเิจน

อสิระ (free oxygen) เพื่อนําไปเผาผลาญสารอาหารใหไ้ดเ้ป็นพลงังานออกมาใช ้จงึถอืว่า

ออกซิเจนอิสระที่ปรากฏอยู่ในสิง่แวดล้อมมอีทิธิพลอย่างยิง่ต่อการดํารงชีวิตของสิง่มชีีวิต

เหล่าน้ี โดยปกตปิรมิาณออกซเิจนในบรรยากาศมปีระมาณ 21% หรอื 210 ลบ.ซม./ลติร สว่น

ในน้ํามปีรมิาณออกซเิจนซึ่งสามารถละลายอยู่ไดเ้พยีง 5-10 ลบ.ซม.เท่านัน้ ทัง้น้ีขึน้อยู่กบั

อุณหภูมแิละความเคม็ (salinity) ของน้ํา  คอืน้ําทีม่คีวามเคม็สงูจะรบัออกซเิจนไวไ้ดน้้อยกว่า

น้ําจดื  อย่างไรก็ตามสิง่มชีวีติที่อาศยัอยู่ในน้ํามกัประสบปญัหาเกี่ยวกบัการขาดออกซิเจน

มากกวา่สิง่มชีวีติทีอ่าศยัอยูบ่นบก 

แหล่งทีม่าของออกซเิจนในน้ําอาจไดม้าจากการแพรจ่ากบรรยากาศโดยตรง

แหล่งใหอ้อกซเิจนแก่น้ําทีส่าํคญัอกีทางหน่ึงคอื แพลงตนัพชืและพชืใตน้ํ้า เมื่อมกีารสงัเคราะห์

แสงกจ็ะปล่อยออกซเิจนสูน้ํ่า ขณะเดยีวกนัแหล่งน้ํากม็โีอกาสสญูเสยีออกซเิจนไดม้ากโดยการ

แพร่โดยตรงจากน้ําสู่บรรยากาศ เช่นเดียวกนั รวมทัง้การถูกนําไปใช้หายใจของสิง่มชีีวิต

ทัง้หลาย และการสลายสารอนิทรยีอ์กีดว้ย 

4.2 คารบ์อนไดออกไซด ์

เป็นก๊าซซึง่ปรากฏอยู่ในบรรยากาศน้อยมากแต่กเ็พยีงพอสําหรบัการเจรญิ

ของพืชทัง้หมด การเพิ่มความเข้มของแสงให้สูงมากกว่าที่ปรากฏในธรรมชาติ ทําให้

คาร์บอนไดออกไซด์กลายเ ป็นตัวการจํ ากัดไป  และในทางตรงกันข้าม  ถ้า เพิ่ม

คารบ์อนไดออกไซดข์ณะทีม่คีวามเขม้ของแสงสงู จะทาํใหพ้ชืเจรญิเตบิโตไดอ้ย่างรวดเรว็ แต่

อยา่งไรกต็ามการเพิม่คารบ์อนไดออกไซดใ์นบรรยากาศมากๆ กลบัทาํใหเ้กดิอนัตรายต่อสตัว์

ได ้ตามธรรมชาตใินบางบรเิวณ เช่นหุบเขามรณะ (death valleys) ในชวา ซึง่เกดิอยูร่ะหว่าง
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ภูเขาไฟมคีารบ์อนไดออกไซดร์ัว่ไหลออกมารวมกนัอยูจ่นมปีรมิาณมาก ทาํใหส้ตัวไ์มส่ามารถ

ดํารงชีวิตอยู่ได้ แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของคาร์บอนไดออกไซด์เป็นตัวการจํากัดการ

แพรก่ระจายของสตัวด์ว้ย 

คาร์บอนไดออกไซด์เป็นก๊าซที่ละลายน้ําไดด้ ีในน้ําทะเลจะมก๊ีาซน้ีละลาย 

อยูป่ระมาณ 47 ลบ.ซม./ลติร หรอืประมาณ 150 เท่าในอากาศ การละลายของคารบ์อนไดออกไซด์

ในน้ําอาจจะอยู่ในรูปของคาร์บอนไดออกไซด์อสิระ หรอืในรูปของคารบ์อเนต (HCO3
-) และ

คารบ์อเนตออิอน (CO3
2-) การปรากฏออิอนเหล่าน้ีเป็นจาํนวนมาก ยงัช่วยควบคุมสภาพความ

เป็นกรดเป็นดา่งใหเ้หมาะสมไดอ้กีดว้ย 

 

5. ดิน 
ดนิกบัพชืมคีวามสมัพนัธ์กนัมากโดยเฉพาะดนิชัน้บน เพราะพชือาศยัเป็นที่ยดึ

เกาะและเป็นแหล่งใหน้ํ้าหรอือาหาร ลกัษณะโครงสรา้ง ส่วนประกอบ และความอุดมสมบูรณ์

ของดนิมผีลต่อการเจรญิเติบโตของพชืมาก โดยเฉพาะการถ่ายเทของอากาศในดนิ ถ้าการ

แลกเปลี่ยนระหว่างก๊าซออกซิเจนและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ระหว่างอากาศในดินกับ

บรรยากาศเกดิขึน้ในอตัราที่ตํ่า จะเป็นตวัการจํากดัที่มผีลต่อการเจรญิของพชือย่างมากทัง้

ทางตรงและทางออ้ม เน่ืองจากการหายใจของรากพชืถูกจาํกดัลง รวมทัง้มผีลต่อการเจรญิของ

จุลนิทรยีใ์นดนิ ซึง่จุลนิทรยีเ์หล่าน้ีมอีทิธพิลในการควบคุมปรมิาณธาตุอาหารทีเ่ป็นประโยชน์

ต่อพชือกีทอดหน่ึง เมื่ออยู่ในสภาพน้ีจุลินทรยี์พวกที่ไม่ต้องการออกซิเจนจะมโีอกาสเจรญิ

ไดม้าก การสลายอนิทรยีวตัถุในดนิกจ็ะเปลี่ยนไปเป็นแบบไม่ใชอ้อกซเิจน การสลายตวัของ

อนิทรยีวตัถุแบบน้ี นอกจากจะทําใหเ้กดิสารทีพ่ชืทัว่ไปนําไปใชป้ระโยชน์ไมไ่ดแ้ลว้ ยงัอาจจะ

เป็นพษิต่อสตัวท์ี่อาศยัอยู่ในดนิและทําใหธ้าตุอาหารพชืต้องสูญเสยีไปในรูปของก๊าซอกีดว้ย 

เชน่ ก๊าซไขเ่น่า (H2S) และมเีทน (CH4) เป็นตน้ 

สภาพของดนิอาจเป็นตวัการกําจดัต่อการเจรญิของสิง่มชีีวติในดินได้อีกหลาย

อย่าง เช่น ความอุดมสมบูรณ์ของดิน อุณหภูมขิองดิน สภาพความเป็นกรดเป็นด่าง และ 

ระดบัความชื้นของดนิ ดว้ยเหตุที่พชืมคีวามสมัพนัธ์กบัดนิมากกว่าสตัว ์และพชืแต่ละชนิดมี

การปรบัตวัในการทนต่อสภาพของดนิต่างกนัดว้ย ดว้ยเหตุน้ีเราจงึสามารถใชล้กัษณะของดนิ
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เป็นดชันีบอกถงึชนิดหรอื สงัคมของพชื หรอือาจจะใชช้นิดของสงัคมพชืทีป่รากฏเป็นดชันีชีถ้งึ

สภาพของดนิบรเิวณนัน้ได ้

 

ความเป็นกรดเป็นด่าง 6. 
ความสนใจถงึความสาํคญัของความเป็นกรดเป็นดา่งเริม่ขึน้ตัง้แต่นกัสรรีะวทิยาได้

คน้พบว่า ระดบั pH มคีวามสําคญัมากต่อการควบคุมการหายใจและระบบการทํางานของ

เอนไซมภ์ายในรา่งกาย เพราะถา้มกีารเปลีย่นแปลง pH เพยีงเลก็น้อยอาจเป็นอนัตรายได ้

สตัวน้ํ์าบางชนิดมกีารเจรญิไดด้แีมจ้ะอยูใ่นสภาวะมคีวามเป็นกรดมากๆ เช่น ยกูลี

นา ซึง่พบอยูใ่นน้ําทีม่ ีpH 1.8 รวมทัง้แบคทเีรยีและราบางชนิด เช่นเดยีวกนัน้ีในน้ําทีม่สีภาวะ

เป็นดา่งมากๆ โดยม ีpH สงูถงึ 11.2 ในทะเลสาบบางแหง่กย็งัมสีิง่มชีวีติบางชนิดอาศยัอยูไ่ด ้

 

7. ธาตอุาหาร 
การที่สตัว์และพืชจะมีชีวิตอยู่ได้ก็ต้องกินอาหารต่างๆ พืชต้องได้ร ับอาหาร

เพยีงพอจงึจะเจรญิเตบิโต นอกจากนัน้แลว้ธาตุอาหารเหล่าน้ีต้องอยู่ในสดัส่วนทีด่ ีถ้ามอีย่าง

หน่ึงมากเกนิไปหรอืน้อยเกนิไป พชืกไ็มง่อกงามเชน่กนั 

พชืไดร้บัคารบ์อนและออกซเิจนจากอากาศเป็นสว่นมาก สว่นไฮโดรเจนนัน้พชืได้

จากน้ํา ดงันัน้เราจงึไมค่่อยไดย้นิคนพดูถงึธาตุ 3 ธาตุน้ีมากนกั ถงึแมว้่า 94 – 99 % ของ

น้ําหนกัพชืเป็นน้ําหนกัทีไ่ดจ้ากธาตุทัง้ 3 กต็าม 

นอกจากธาตุอาหาร 3 ชนิดดงักล่าวแล้ว พชืไดธ้าตุอาหารชนิดอื่นๆ จากดนิ   

ธาตุไนโตรเจน หรอืฟอสฟอรสั และโปตสัเซยีมนัน้ เราเรยีกว่า ธาตุอาหารหลกั ทัง้น้ีเพราะพชื

ต้องการเป็นอนัมาก ส่วนแมกเนเซียม แคลเซียม และกํามะถนัเราเรยีกอาหารรอง ทัง้น้ีมี

เหตุผลอยู่ว่าพชืไม่ค่อยขาดธาตุเหล่าน้ี เพราะมคีวามต้องการน้อยกว่าธาตุอาหารหลกั ส่วน

ธาตุอื่นนอกจากนัน้ เราเรยีกวา่อาหารไมโครหรอืธาตุอาหารทีพ่ชืใชน้้อย 
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ตารางท่ี 3.1  ธาตุอาหารทีจ่าํเป็นของพชื 16  ธาตุ 

 

ไฮโดรเจน (H) 95 – 99% 

ออกซเิจน (O) 

คารบ์อน (C) 

ของน้ําหนกัตน้พชืทัง้หมดประกอบดว้ยธาตุทัง้สาม 

ซึง่ไดม้าจากน้ําและอากาศ 

ไนโตรเจน (N) 

ฟอสฟอรสั (P) 

โปตสัเซยีม (K) 

เป็นธาตุในดนิทีพ่ชืใชเ้ป็นปรมิาณมากทีสุ่ดซึง่มกัจะมอียู่ในดนิ

จาํนวนน้อยไมเ่พยีงพอใหพ้ชืไดใ้ช ้

แคลเซยีม (Ca) 

แมกเนเซยีม (Mg) 

กาํมะถนั (S) 

เป็นธาตุอาหารในดนิทีพ่ชืใชเ้ป็นจาํนวนมากรองลงไป บางครัง้

อาจมใีนดนิไมเ่พยีงพอ 

โบรอน (B) 

แมงกานีส (Mn) 

ทองแดง (Cu) 

สงักะส ี(Zn) 

เหลก็ (Fe) 

โมลบิดนิมั(Mo) 

คลอรนี(Cl) 

เป็นธาตุอาหารในดนิทีพ่ชืตอ้งการใชใ้นจํานวนน้อย แต่อาจจะ

ขาดแคลนไดใ้นดนิบางแหง่ 

 

8. น้ํา 
ในเซลล์ของสิง่มชีวีิตทัง้พชืและสตัว์มน้ํีาเป็นส่วนประกอบที่มปีรมิาณมากกว่า

ส่วนประกอบอื่นๆ นอกจากน้ีน้ํายงัประกอบเป็นสภาพสิง่แวดล้อมต่างๆ ที่มคีวามจําเป็นต่อ

การดํารงชวีติของสิง่มชีวีติ เช่นน้ําทําใหอุ้ณหภูมขิองอากาศชุ่มชืน้เหมาะสมต่อการดํารงชวีติ

ของพชืและสตัว ์น้ําจงึเป็นปจัจยัตวัจํากดัทัง้ทางบกและในน้ําโดยลกัษณะต่างๆ เช่น ปรมิาณ

น้ําของผวิดนิ ความเคม็ของน้ําทะเล ปรมิาณน้ําฝน น้ําในอากาศ (Precipitation) และน้ําในดนิ 

 GE 317 48 



ถ้ามีปริมาณมากหรือน้อยเกินไป หรือไม่ตรงต่อช่วงเวลาที่ต้องการของสิ่งมีชีวิต จะมี

ผลกระทบต่อพชืและสตัว ์จงึนบัวา่เป็นปจัจยัตวัจาํกดัทีน่บัวา่มคีวามสาํคญัยิง่อยา่งหน่ึง 

 

8. ความกดดนั 
ความกดดันเป็นตัวการสําคัญอย่างหน่ึงที่มีอิทธิพลต่อการแพร่กระจายของ

สิง่มชีีวติ โดยเฉพาะในมหาสมุทรซึ่งมรีะดบัความดนัเพิม่ขึ้นอย่างรวดเรว็ที่ระดบัความลึก  

ต่าง ๆ ทีร่ะดบัน้ําทะเลมคีวามดนั 760 มม.ปรอท เมื่อสูงขึน้ไปจากระดบัน้ําทะเลความดนัจะ

ลดลงเรื่อยๆ ด้วยอตัราส่วน 25 มม.ปรอทต่อความสูง 300 เมตร แต่ถ้าระดบัที่ลึกไปจาก

ระดบัน้ําทะเลความดนัจะยิง่เพิม่ขึน้เรื่อยๆ และเพิม่ในอตัราที่สูงกว่ากรณีแรก  กล่าวคอืจะ

เพิม่ขึน้ 1 บรรยากาศต่อความลกึของน้ํา 10 เมตร ดงันัน้ทีร่ะดบัความลกึเฉลีย่ของมหาสมุทร

ซึง่เท่ากบั 3,700 เมตร จะมคีวามดนัถงึ 370 เท่าของทีร่ะดบัน้ําทะเล  อย่างไรกต็ามจากการ

สํารวจพบว่าสตัว์ทะเลหลายชนิดสามารถปรบัตวัอยู่ในที่มคีวามดนัสูงมากๆ ได ้เช่นบรเิวณ

สํารวจที่มีความลึกถึง 10,500 เมตร เมื่อใช้คราดลากหน้าดินพบสัตว์หลายชนิด คือ 

ดอกไมท้ะเล ปลงิทะเล หอยสองกาบ และครสัเตเซยี สตัวท์ีอ่าศยัอยูย่อ่มตอ้งปรบัตวั โดยใหม้ี

ความดนัภายในรา่งกายเทา่กบัความดนัภายนอก 

พชืทะเลไมม่ปีญัหาดา้นความกดดนั เพราะปกตแิสงเป็นตวัการจํากดัใหพ้ชืมกีาร

กระจายอยู่เฉพาะบรเิวณตื้นๆ อยู่แล้ว แต่สตัว์ทะเลซึ่งมกีารกระจายกว้างในระดบัความลกึ

ต่างๆ ต้องปรบัตวัให้อยู่ในความดนันัน้ๆ ได้ เช่นสตัว์ไม่มกีระดูกสนัหลงัชนิดต่างๆ มกีาร

กระจายตัง้แต่น้ําขึน้น้ําลงไปจนถงึระดบัความลกึ 4,000 – 5,000 เมตร ปลาวาฬบางชนิดซึง่มี

การอพยพในแนวดิง่ (vertical migration) ระหว่างช่วงวนัเป็นระยะทางถงึ 400 เมตร โดยว่าย

ตํ่าลงในเวลากลางวนั และว่ายสูผ่วิน้ําตอนกลางคนื และยงัพบการอพยพในลกัษณะเดยีวกนัน้ี 

ในพวกแพลงตนัพชืดว้ย 

สตัว์ทะเลหลายชนิดถูกจํากัดให้อยู่ในช่วงความลึกที่แคบ ทัง้น้ีความดันเป็น

ตวัการจํากดัที่สําคญันอกเหนือไปจากอุณหภูม ิแสง และอาหาร ซึ่งได้มผีูท้ําการทดลองถึง

อทิธพิลของการเปลี่ยนแปลงความดนัทีม่ต่ีอสตัวต่์างๆ พบว่า สตัวไ์ม่มกีระดูกสนัหลงั ปลาที่

ไมม่กีระเพาะลม และแบคทเีรยี จะมคีวามเฉื่อยลงหรอือาจตายไดเ้มื่อไดร้บัความดนัหลายรอ้ย
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บรรยากาศ สําหรบัพวกสตัวท์ีม่ชี่องอากาศอยู่ภายในตวั เช่น ปลา นก และสตัวเ์ลี้ยงลูกดว้ย

นม จะไดร้บัความกระทบกระเทอืนอย่างรุนแรงเช่นกนั โดยพบว่าเมื่อสตัวเ์หล่าน้ีเคลื่อนลงสู่ที่

ลึกกระเพาะลมจะถูกบีบลง  และเมื่อเคลื่อนสู่ผวิกระเพาะลมจะแตกออก ทัง้น้ีเกิดจากการ

เคลื่อนทีข่องก๊าซทีอ่ยูภ่ายในกระเพาะลมเพื่อควบคุมการลอยตวัใหส้มดุล ปลาในเขตน้ําลกึซึง่

ถูกพดัพาขึน้สู่ผวิน้ําอย่างรวดเรว็เมื่อเกดิการป ัน่ป่วนของทะเลจะตายในลกัษณะทีม่กีระเพาะ

อาหารยืน่ออกมาทางปาก ทัง้น้ีเน่ืองมาจากแรงดนัของกระเพาะลมภายในชอ่งตวันัน่เอง 

 

10. กระแสน้ําและลม 
กระแสน้ํา มผีลทัง้ทางตรงและทางออ้มต่อสิง่มชีวีติทีอ่ยูใ่นน้ํา ทางออ้มกค็อืการมี

ผลต่อความเขม้ขน้ของก๊าซและธาตุอาหารทีล่ะลายอยู่ในน้ํา ส่วนทางตรงคอืเป็นตวัการจาํกดั

ต่อการดํารงชวีติและการแพร่กระจายของสิง่มชีวีติในน้ํา ดงัจะเหน็ไดจ้ากความแตกต่างของ

ชุมชนในแหล่งน้ําไหล โดยเฉพาะทีม่กีระแสไหลแรงจะตอ้งมกีารปรบัตวัเป็นพเิศษ ทัง้ทางดา้น

สรรีะและทางดา้นรปูพรรณสณัฐานเพื่อใหด้าํรงอยูไ่ดใ้นทีน่ัน้พวกทีไ่มม่กีารปรบัตวัดงักล่าวจะ

ถูกจาํกดัอยูแ่ต่เฉพาะบรเิวณทีม่น้ํีาน่ิงเท่านัน้ สตัวท์ีเ่กาะอยูก่บัที ่(sessile animals) ทัง้น้ําจดื

และน้ําเค็มจะเจรญิได้ดใีนที่ที่มกีระแสน้ําไหลมากกว่าในน้ําน่ิง และบางชนิดก็สามารถที่จะ

ดาํรงชวีติไดด้ใีนทีท่ีม่กีระแสน้ําไหลแรงเทา่นัน้ ทัง้น้ีเพราะตอ้งอาศยัออกซเิจนและอาหารทีพ่ดั

พามากบัน้ํา 

กระแสลมเป็นตวัการจํากดัต่อการดํารงชวีติและการแพร่กระจายขอสิง่มชีวีติบน

บก โดยเฉพาะในบรเิวณทีแ่หง้แลง้ ลมเป็นตวัการจาํกดัทีส่าํคญัของพชืมาก เน่ืองจากทําใหม้ี

อตัราการสญูเสยีน้ําสงูขึน้จากการคายน้ํา โดยปกตแิลว้พชืทีเ่จรญิในทีท่ีม่ลีมแรงมกัจะเจรญิได้

ดกีว่าพชืที่อยู่ในบรเิวณลมสงบ เพราะพชืมโีอกาสไดร้บัคารบ์อนไดออกไซด์และฝนมากขึน้ 

อทิธพิลอื่นๆของกระแสลมมทีัง้ที่เป็นประโยชน์และมโีทษ เช่นช่วยในการแพร่กระจายพนัธุ์

ของพชื หรอืทําใหเ้กดิเนินทรายซึ่งเมื่อเคลื่อนไปทบัชุมชนใดๆ ไวจ้ะทําใหม้โีครงสรา้งผดิไป 

และมผีูส้งัเกตพบวา่ลมทาํใหแ้มลงแพรก่ระจายไปในทศิทางทีล่มพดัไปไดเ้รว็ขึน้ นอกจากน้ีลม

ยงัมอีทิธพิลต่อการเปลีย่นแปลงรปูทรงของพชืดว้ย 
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ตน้ไมห้ลายชนิดอาศยัลมในการผสมเกสร ลมชว่ยพดัพาเมลด็ทีแ่ก่แลว้ไปตกยงัที่

ใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพันธุ์ไม้ในตระกูลยางซึ่งเป็นไม้ขนาดใหญ่ต้องอาศัยลมในการ

แพร่กระจายของเมล็ด นอกจากน้ีแล้วความแรงของกระแสลมยงัทําใหก้ิง่ก้านของต้นไมห้กั

หรอือาจทําใหต้้นไมท้ี่มรีากตื้นต้องหกัโค่นก็ได้  กระแสลมยงัทําใหอ้ตัราการคายน้ําของพชื

และการระเหยของน้ําเพิม่ขึน้ดว้ย ลมที่หอบเอาเมลด็ทรายมาดว้ยสามารถทําอนัตรายต่อลํา

ตน้ และทําใหต้าของต้นไมท้ีอ่ยู่ดา้นปะทะลมเสยีหายได ้ จะสงัเกตเหน็ต้นไมท้ีข่ ึน้อยู่ในทีล่ม

แรง เชน่ รมิทะเล หรอืบนภูเขาสงูๆ จะมกีิง่กา้นเฉพาะดา้นตามลมเท่านัน้  บนยอดเขาสงูๆ ที่

มลีมแรง บางครัง้จะพบต้นไม้ขึ้นอยู่เป็นหย่อมๆ หลงัโขดหินใหญ่ เพราะได้อาศยัโขดหิน

ใหญ่ๆ เหล่าน้ีเป็นทีก่ําบงัลม ป่าชายเลนในอ่าวพงังาทีอ่ยู่ในช่องลมพดัมลีกัษณะแคระแกรน

กวา่ในทีซ่ึง่ลมพดัไมร่นุแรง 

 

11. ไฟป่า 
ระบบนิเวศน์บางแห่ง เช่น ป่าเบญจพรรณ ป่าแดง และป่าสนเขาซึ่งมสีภาพเป็น

ป่าโปร่งรวมทัง้ทุ่งหญ้า มกัจะเกดิไฟป่าขึน้เมื่อมคีวามแหง้แลง้ และไฟจะเป็นตวัการจํากดัที่

สําคญัต่อสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในบริเวณนัน้ อิทธิพลของไฟป่าอาจเป็นผลทัง้ทางตรงและ

ทางออ้ม เน่ืองจากไฟปา่เป็นตวัการอนัสาํคญัของการเกดิชะลา้งผวิหน้าดนิและการไหลบ่าของ

น้ําบนผิวดิน รวมทัง้เปลี่ยนแปลงคุณสมบตัิของดิน เช่น การทําให้ดินอดัตัวกนัแน่นขึ้นมี

ความสามารถอุม้น้ําไดน้้อยลง การทําใหอุ้ณหภูมทิีผ่วิหน้าดนิเพิม่ขึน้ และการลดความชืน้ใน

ดนิ นอกจากน้ีไฟยงัทําใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงทางเคมขีองดนิ โดยแรธ่าตุจะถูกปลดปล่อยใน

กระบวนการของการเผาไหม ้และถูกชะลา้งลงไปสูด่นิชัน้ล่าง ธาตุแคลเซีย่ม โปแตสเซีย่ม และ

กรดฟอสฟอรคิจะมมีากขึน้เมื่อเกดิไฟไหมป้่า ทําใหต้้นไมม้กีารเจรญิเตบิโตไดด้ถี้าไม่ถูกชะ

ลา้งไปเสยีก่อน ดงันัน้ในดนิทีเ่ป็นทรายซึ่งการชะลา้งเกดิขึน้ไดง้่าย พชืจะไม่ไดร้บัประโยชน์

จากภาวะเช่นน้ี สาํหรบัไนโตรเจนซึง่เป็นสว่นประกอบของอนิทรยีวตัถุจะสญูหายไปในอากาศ

จากการทีอ่นิทรยีวตัถุถูกไฟไหมอ้ยา่งรวดเรว็ แต่ปรากฏว่าปรมิาณไนโตรเจนทีเ่ป็นประโยชน์

ต่อพชืมไิดล้ดน้อยลงไป เน่ืองจากไดท้ดแทนจากกระบวนการไนตรฟิิเคชัน่ (nitrification) และ

ดนิที่เคยถูกไฟเผาจะก่อใหเ้กดิกระบวนการน้ีไดม้ากขึน้ ซึ่งอาจเน่ืองมาจากสภาพความเป็น
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กรดเป็นด่างของดนิทีถู่กไฟเผาแลว้นัน้อยู่ในช่วงทีเ่หมาะสมต่อปฏกิริยิาของกระบวนการน้ีก็

ได ้

พืชซึ่งไม่สามารถเคลื่อนที่ได้จะต้องมีการปรบัตัวเพื่อให้สามารถมีชีวิตอยู่ได ้  

บางชนิดทีไ่ม่สามารถปรบัตวัทางดา้นน้ีไดก้จ็ะตาย ดงันัน้ในเขตทีม่ไีฟไหมเ้ป็นประจําจะพบ

แต่พชืทีท่นไฟเท่านัน้ โดยพชืเหล่าน้ีมกีารปรบัตวัต่างๆ กนัไป เช่น มวีงจรชวีติสัน้ มเีมลด็ที่

ทนไฟ ไดแ้ก่พวกสน พชืบางชนิดมเีรอืนยอดสงูพน้ระดบัไฟและใบหนา มขีนอยูม่ากซึง่ทนไฟ

กว่าใบทัว่ๆไป พวกน้ีจะทนไฟได้ดแีละไม่ค่อยได้รบัอนัตรายจากไฟ โดยเฉพาะไฟหน้าดนิ 

(surface fire) พวกหญ้ามเีหงา้ (rhizome) อยู่ใต้ดนิ แมส้่วนบนจะไหมไ้ฟหมด เหงา้กย็งั

สามารถงอกขึน้มาใหม่ได ้ไมส้กัซึ่งมมีากทางภาคเหนือของไทยเจรญิอยู่ไดใ้นป่าทีม่ไีฟไหม้

เป็นประจํา เน่ืองจากมเีหงา้ที่ทนไฟฝงัอยู่ใต้ดนิ หรอืพชืบางชนิดที่มตีาพเิศษ (adventitious 

bud) ทีร่ากสามารถงอกไดเ้มือ่ลาํตน้ถูกเผาไป 

กล่าวโดยสรุปแล้วไฟมผีลต่อการลดการแก่งแย่ง (competition) เมื่อเกดิไฟไหม้

เป็นประจําพวกที่ทนไฟจะกลายเป็นชนิดเด่น (dominant species) ในสงัคมนัน้ไป ปจัจุบนั

มนุษยส์ามารถใชห้ลกัการน้ีไปใชป้ระโยชน์ต่อการเผาป่าเป็นระยะๆ ทําใหบ้รเิวณนัน้เป็นทุ่ง

หญ้าเน่ืองจากหญ้าทนไฟและชอบขึ้นในที่โล่งมีความเข้มของแสงสูง รวมทัง้ไม่ต้องการ

ความชืน้มากนัก ในสหรฐัอเมรกิาบางแห่ง ตอ้งการดํารงสภาพป่าสน มกัจะใชไ้ฟเผาอย่างไม่

รุนแรงนักเพื่อทําลายพชืใบกวา้งซึง่ขึน้แทรกอยู่เสมอ ส่วนตน้สนยงัคงดํารงอยู่ได ้และในบาง

แหง่กใ็ชไ้ฟในการกาํจดัแมลงตามพืน้ดนิ เป็นตน้ 

ในป่าเตง็รงัและป่าเบญจพรรณผลดัใบมไีฟป่าไหมเ้ป็นประจําทุกปี ซึง่ส่วนใหญ่ก็

เกดิจากคนจุดเผา ไฟป่าทําใหคุ้ณสมบตัทิางดา้นเคมแีละทางดา้นฟิสกิสข์องดนิเปลี่ยนแปลง

ได ้หลงัจากไฟไหม ้ปรมิาณของไนโตรเจน ฟอสฟอรสั และโปแตสเซีย่ม ในรปูทีเ่ป็นประโยชน์ 

ต่อพชืจะเพิม่ขึน้ แต่ปรมิาณธาตุอาหารพวกที่เพิม่ขึน้น้ีจะคงอยู่ในดนินานเท่าไรก็ขึน้อยู่กบั

ชนิดของดนินัน้ๆ ไฟป่าทําใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงทางดา้นชวีภาพในส่วนทีเ่กีย่วกบัจุลนิทรยี์

ในดนิ กล่าวคอื พวกแบคทเีรยีจะเจรญิเตบิโตดหีากดนิมคี่า pH สงูขึน้ซึง่ช่วยใหก้ระบวนการ 

nitrification ในดินดีขึ้น พวกสตัว์ขนาดเล็กในดินมจีํานวนลดลงหลงัจากไฟไหม้ใหม่ๆ แต่

จาํนวนจะเพิม่เท่าเดมิไดภ้ายในเวลา 12 เดอืน การปล่อยสตัวเ์ขา้ไปหากนิในปา่ หรอืสตัวป์่า
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เองกท็ําใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงในสงัคมพชืไดเ้ช่นกนั สตัวจ์ะเหยยีบยํ่าดนิใหอ้ดัแน่นขึน้ และ

ทาํลายกลา้ไมบ้างชนิดได ้

 

ความลาดชนัของพืน้ท่ี(slope) และทิศของความลาดชนั(aspect) 12. 
ความลาดชนัของพืน้ที่และทศิของความลาดชนักเ็ป็นปจัจยัสําคญัที่มอีทิธพิลต่อ

สภาวะแวดลอ้มของพชือย่างมาก ความลาดชนัหมายถงึ มุมทีผ่วิดนิทํากบัพืน้ราบ เรามกัวดั

ความลาดชนัเป็นองศาหรอื เป็นเปอรเ์ซน็ต ์ทศิของความลาดชนักห็มายถงึว่า slope นัน้หนัไป

ทางทศิไหน 

ในที่ที่มคีวามลาดชนัเพยีงเลก็น้อยการระบายน้ําตามผวิดนิย่อมเป็นไปไดย้าก ในที่

เช่นน้ีอาจมน้ํีาขงักลายเป็นบงึหรอืพรุ พชืทีข่ ึน้อยูก่เ็ป็นพวกทีช่อบน้ําในดนิมาก พอความลาด

ชนัของพืน้ทีเ่พิม่ขึน้การระบายน้ําไปตามผวิดนิกจ็ะมมีากขึน้ ซึง่หากมมีากกจ็ะก่อใหเ้กดิการ

กดัเซาะและพดัพาผวิดนิ เป็นการทาํใหเ้กดิการเคลื่อนยา้ยผวิดนิและสารอาหารจากทีห่น่ึงไปสู่

อกีที่หน่ึง ดงันัน้จะเหน็ไดว้่าในที่ซึ่งมคีวามลาดชนัปานกลางดนิมกัจะตื้น ยิง่มคีวามลาดชนั

มากๆ ดนิมกัจะปรากฏอยู่ตามแอ่ง และเราจะพบต้นไมข้ึน้เป็นหย่อมๆ ตามแอ่งทีม่ดีนิสะสม

อยู ่ซึง่เหลอืจากน้ํากดัชะ 

 

 

 

 

 

 ดนิถกูชะลา้ง 

(leaching)  

 

 

รปูท่ี 3.1 การชะลา้ง(leaching) และการกดัเซาะ (erosion) ของดนิบรเิวณทีล่าดชนั 

ดนิตะกอนและสารอาหาร

ทีถ่กูชะลา้งจากตอนบน 

ดนิถกูกดัเซาะ (erosion) 

ดนิถกูชะลา้ง (leaching) 

GE 317  53 



พรรณไม้ที่อยู่บนด้านลาดที่หนัไปสู่ทิศต่างกนั อาจมลีกัษณะหรอืการเจรญิเติบโต

ต่างกนัได ้ทัง้น้ีเพราะดา้นลาดในแต่ละทศิอาจไดร้บัปรมิาณความรอ้นจากดวงอาทติยแ์ตกต่าง

กนั แสงอาทติยท์ีต่กลงบนดา้นลาดทีห่นัไปทางทศิเหนือจะกระจายบนเน้ือทีท่ีก่วา้งกว่า ทาํให้

ความรนุแรงของแสงแดดทีต่กลงบนพืน้ดนิน้อยลง โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในชว่งของวนัทีม่แีดดจดั 

ส่วนดา้นทีห่นัไปทางทศิใตไ้ดร้บัแสงแดดในแนวทีเ่กอืบตัง้ฉากกบัดวงอาทติย ์ทําใหด้า้นลาด

ในทศิน้ีรอ้นแรงกว่าและแหง้แล้งกว่า ส่วนด้านลาดที่หนัไปทางทศิตะวนัออกได้รบัแสงแดด

ในชว่งเชา้ซึง่ไมร่อ้นจดันกั ฉะนัน้จงึเยน็กวา่และชุม่ชืน้กวา่ดา้นลาดทีห่นัไปทางทศิตะวนัตก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

มมุของแสงอาทติยต์อนเทีย่งวนัใน

เดอืนมนีาคม 

ดา้นลาดทศิใต ้

ชว่งการกระจายของแสงแดด 

ชว่งการกระจายของแสงแดด 

ดา้นลาดทศิเหนือ 

 

รปูท่ี 3.2  อทิธพิลของความลาดชนั และทศิของดา้นลาด 

ทีม่ผีลต่อความเขม้ของพลงังานดวงอาทติยบ์นพืน้ดนิ 
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13. ความสงูของพืน้ท่ี (elevation) 
เมื่อเราขึ้นภูเขาสูงๆ จะพบว่าพรรณพืชค่อยเปลี่ยนไปตามระดับความสูง           

นกันิเวศวทิยามกัเรยีกโซนของพชืน้ีวา่ life zone 

เราจะสงัเกตการเปลีย่นแปลงของพชืไปตามระดบัความสงูน้ีไดโ้ดยเริม่จากทีซ่ึง่สงู

ประมาณ 200 - 400 เมตรจากระดบัน้ําทะเล พรรณพชืทีข่ ึน้อยู่เป็นป่าเตง็รงั ทีต่รงใดดนิ

ค่อนขา้งลกึมซีลิท์และดนิเหนียวพอประมาณจะพบไมพ้ลวง และเหยีง ซึ่งป่าที่ไมพ้ลวงและ

เหยีงขึน้เป็นไมเ้ด่นนัน้มกัจะถูกบุกรุกไดง้่าย เพราะป่าประเภทน้ีมกัขึน้อยู่บนดนิค่อนขา้งลกึ 

และไม่ค่อยมหีนิ ส่วนตอนใดที่แหง้แล้งมดีนิเลวเป็นทรายจะพบไมร้งั เต็ง เป็นพรรณไมเ้ด่น 

ซึง่ชอบขึน้ในทีม่โีขดหนิระเกะระกะ 

ในระดบัความสงู 400 - 600 เมตร จะมพีรรณพชืป่าดบิแลง้ไมย้นืตน้ทีส่าํคญั 

ไดแ้ก่ ตะเคยีนหนิ ตะเคยีนทอง ยางนา ตะแบกเปลอืกบาง สมพง ปออเีกง้ สะตอ ส่วนไมร้อง

กม็ ีพลอง กดัลิน้ มะไฟ หมากเลก็หมากน้อย คา้งคาว 

สงูขึน้ไปอกีในระดบัความสงู 500 – 1,000 เมตร จะพบป่าดบิชืน้ซึง่มพีรรณไม้

ตระกูลยางมากขึ้น คอืยางกล่อง ยางเสยีน กะบาก ในที่สูงๆ จะพบยางปาย ไมห้อม ทะโล ้

จาํปีปา่ และจะพบไมพ้วกก่ออกีหลายชนิด 

ในทีซ่ึง่มคีวามสงูตัง้แต่ 1,000 เมตรขึน้ไปเราจะไมพ่บพชืตระกูลยางอกีเลย แต่จะ

พบพวกสนสามพนัปี หญา้ไม ้มะขามป้อมดง อนัเป็นพชืจาํพวก จมิโนสเปิรม์ 

 

สรุปได้ว่า การดํารงชีวิตของสิง่มชีีวิตจะมกีารเจรญิเติบโตตามปกติได้ ต้องอาศยั
อาหารและสภาพแวดลอ้มอื่น ๆ ทีเ่หมาะสม ความตอ้งการเหล่าน้ีจะแตกต่างกนัไปในสิง่มชีวีติ
ชนิดต่าง ๆ และสภาพแวดลอ้มทีไ่มเ่หมาะต่อการเจรญิเตบิโต อาจหมายถงึสภาพแวดลอ้มทีม่ี
ปริมาณตํ่าหรือสูงเกินไปจากจุดวิกฤติของความต้องการของสิ่งมีชีวิตนัน้ ๆ ซึ่งเรียกว่า 
“ตวัการจํากดั” (limiting factors) ของสิง่มชีวีติ และสภาพแวดลอ้มใดทีเ่ป็นปจัจยัต่อการ
เจริญเติบโต ถ้ามีน้อยกว่าจุดวิกฤตของความต้องการ ก็ถือได้ว่าสิ่งนัน้คือตัวการจํากัด
เช่นเดยีวกนั เรยีกว่า “กฎปรมิาณตํ่าสุดของไลบดิ”(Liebig’s Law of Minimum) และไม่
เพียงแต่ปจัจยัที่มีน้อยเกินไปเท่านัน้ที่มีผลต่อการเจริญเติบโต แต่ถ้ามีมากเกินไปก็มีผล
เช่นเดยีวกนั เน่ืองจากสิง่มชีวีติดํารงชวีติอยู่ไดภ้ายในช่วงหน่ึงๆ ซึง่เป็นขดีจํากดัความอดทน
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ของชวีตินัน้ ๆ เท่านัน้เรยีกว่า “กฎแหง่ขดีจาํกดัความอดทน”(Law of Tolerance) ลกัษณะ
ของขดีจาํกดัความอดทนคอื สิง่มชีวีติหน่ึงอาจมขีดีจาํกดัความอดทนในช่วงกวา้งสาํหรบัปจัจยั
จาํกดัสิง่หน่ึง แต่อาจจะมขีดีจาํกดัความอดทนในชว่งแคบของอกีปจัจยัหน่ึง และสิง่มชีวีติใดทีม่ี
ขดีจาํกดัความอดทนในช่วงกวา้งในตวัจาํกดัมากเท่าใดกจ็ะทาํใหส้ามารถแพรก่ระจายไดก้วา้ง
ขึน้เท่านัน้ สิง่มชีวีติทีอ่าศยัอยู่ตามธรรมชาตอิาจจะไม่ไดด้ํารงอยู่ในสภาพทีม่สีภาพพอเหมาะ
ทุกอยา่งเสมอไป เพราะอาจมปีจัจยัอื่นทีส่าํคญักว่าเกีย่วขอ้งอยู ่ดงันัน้เมื่อนํากฎปรมิาณตํ่าสุด
ของไลบคิผสมผสานกบักฎแห่งขดีจํากดัความอดทน จงึอาจสรุปไดว้่าสิง่มชีวีติในธรรมชาตจิะ
อยู่รอดได ้ณ ทีน่ัน้จะต้องมสีิง่ทีจ่ําเป็นต่อการดํารงชวีติเพยีงพอและปจัจยัสิง่แวดลอ้มไม่เกนิ
ขอบเขตของความอดทน อย่างไรก็ตาม สิ่งมีชีวิตจะสามารถดํารงชีวิตอยู่ได้ จะต้องมี
ความสามารถในการปรบัตัวให้เหมาะกบัสภาพแวดล้อมหรือแหล่งที่อยู่อาศัย โดยสตัว์ที่
ประสบความสาํเรจ็ในการปรบัตวักจ็ะสามารถดาํรงชพีและแพรข่ยายพนัธุต่์อไป เรยีกว่า การ
ปรบัตวั (adaption) ซึ่งเป็นกระบวนการทีจ่ะเพิม่โอกาสในการดํารงชวีติในสภาพแวดลอ้ม  
ต่าง ๆ โดยการเปลีย่นแปลงใหเ้หมาะสมกบัสิง่แวดลอ้ม 


