
บทท่ี 6 
ระบบนิเวศภเูขา 

 
 
รปูพรรณสณัฐานโดยทัว่ไปของภูเขานัน้คอื พืน้ทีท่ีอ่ยู่สูงกว่าระดบัน้ําทะเลและมกีาร

เปลี่ยนแปลงเสน้ชัน้ความสูงอย่างรวดเรว็ ทําใหภู้เขามสีภาพแวดล้อมแตกต่างจากบรเิวณ

พืน้ทีร่าบทีอ่ยู่โดยรอบ เราสามารถเหน็ภูเขาไดอ้ยา่งชดัเจนจากพืน้ทีร่าบรอบ ๆ โดยใชค้วาม

สงูเป็นตวัแบ่ง การเปลี่ยนแปลงระดบัสูงอย่างรวดเรว็ของภูเขาน้ีเองเป็นสาเหตุทําใหล้กัษณะ

อากาศของภูเขาเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเรว็เหมอืนเป็นการจําลองลกัษณะอากาศของโลกจาก

บรเิวณเสน้ศูนย์สูตรไปยงัขัว้โลก ดงันัน้ภูเขาจงึเปรยีบเสมอืนแบบจําลองของสิง่แวดล้อมที่

เกดิขึน้ทัง้หมดบนโลกน้ี 

ลกัษณะทางนิเวศวทิยาของภูเขานัน้จะแตกต่างกนัไปตามระดบัความสูง ความชนั 

ทศิทางและรปูรา่งของภเูขา ซึง่ถา้เปรยีบเทยีบกบัลกัษณะทางนิเวศของพืน้ทีร่าบทีอ่ยูโ่ดยรอบ

จะพบว่ามคีวามแตกต่างกนัอย่างสิน้เชงิ ที่สําคญัเมื่อเราย่อโลกลงมาดูจะพบว่าบทบาทของ

ภูเขาที่พบเปรียบได้กับนักบุกเบิกชัน้แนวหน้าและเป็นที่เก็บทรัพย์สมบัติอันลํ้าค่าทาง

ธรรมชาตวิทิยาอนัยิง่ใหญ่ สาเหตุกเ็พราะอากาศทีเ่ยน็จดั บรเิวณทีส่งูเป็นตวัจาํกดัและกาํหนด

ขอบเขตการมชีวีติของสิง่มชีวีติ ประการต่อมาบรเิวณยอดเขาโดยเฉพาะยอดเขาของภูเขาที่

อยู่โดดเดี่ยว จะพบพชืพรรณเฉพาะถิน่ขึน้อยู่เป็นจํานวนมากหลากหลายชนิด และประการ

สดุทา้ยภเูขาเป็นทีพ่ึง่พงิของมนุษยเ์ช่นเดยีวกบัเป็นทีพ่ึง่ใหก้บัพชืพรรณธรรมชาตแิละสตัวป์า่ 

และยงัเป็นทีซ่ึง่แสดงถงึความสมัพนัธท์างธรรมชาตทิีป่รากฏอยูบ่นพืน้โลกเราทุกวนัน้ี 

ระบบนิเวศภูเขา (Mountain Ecosystem) คอืระบบความสมัพนัธ์ของสิง่มชีวีติกบั

สิง่ไม่มชีวีติบนภูเขาที่มคีวามสลบัซบัซ้อนของพชืและสตัว์ซึ่งแปรผนัไปตามระดบัความสูง 

ลกัษณะหนิ ดนิ สภาพภูมอิากาศ และมนุษย์ ครอบคลุมพื้นที่ประมาณร้อยละ 27 ของโลก 

(สํานักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม, 2552) เป็นแหล่งสบืทอด

พนัธุกรรมซึ่งเป็นวตัถุดบิในการผลิตอาหารและยารกัษาโรค นอกจากน้ียงัเป็นแหล่งต้นน้ํา   
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ลําธารที่สําคญัในการผลิตน้ําจืดหล่อเลี้ยงชีวิตมนุษย์ที่จําเป็นต่อการอุปโภคบริโภค เพื่อ

การเกษตร อุตสาหกรรม และการผลติกระแสไฟฟ้า รอ้ยละ 22 ของระบบนิเวศภูเขาเป็นพืน้ที่

ที่มีความเปราะบางและง่ายต่อการถูกคุกคาม พื้นที่ภูเขาหลายแห่งเป็นพื้นที่ที่มีความ

หลากหลายทางชวีภาพสูงหรอืเป็นพืน้ที่วกิฤติทางความหลากหลายทางชวีภาพ ซึ่งมคีวาม

หลากหลายของชนิดพนัธุท์ ัง้พชืและสตัวเ์ฉพาะถิน่และชนิดทีใ่กลส้ญูพนัธุ ์นอกจากน้ียงัพบว่า

ระบบนิเวศภูเขามคีวามสมัพนัธ์ระหว่างพื้นที่สูงกบัพื้นที่ตํ่าในเชงิของทรพัยากรน้ําและดนิ 

รวมทัง้มคีวามหลากหลายทางวฒันธรรมในระดบัสูง โดยเฉพาะบทบาทของชุมชนพื้นเมอืง

และท้องถิ่นที่จะมีวิถีชีวิตสอดคล้องกบัการอนุรกัษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทาง

ชีวภาพของระบบนิเวศภูเขา อาจกล่าวได้ว่าระบบนิเวศภูเขาเป็นระบบนิเวศที่มีความ

สลบัซบัซอ้น มคีวามอุดมสมบูรณ์ของพนัธุ์พชืและสตัวซ์ึ่งแปรผนัตามระดบัความสงู ลกัษณะ

ทางธรณวีทิยา และสภาพภมูอิากาศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90 GE 317  



ตารางท่ี 6.1 ตวัอยา่งภเูขาสงูในประเทศไทยทีม่คีวามหลากหลายทางชวีภาพ 

 

ความสงูจาก

ระดบัน้ํา 

ทะเล (เมตร)

ลกัษณะธรณี

สณัฐาน อนั
ดบั

 

ยอดเขา ท่ีตัง้ 

 

ป่าไม้ท่ีมี

ลกัษณะเด่น

ในพืน้ท่ี 

1 ดอยอนิทนนท ์ จงัหวดัเชยีงใหม ่ 2,565 ภเูขาหนิแกรนิต ปา่ดบิเขา 

2 ดอยผา้หม่ปก จงัหวดัเชยีงใหม ่ 2,285 ภเูขาหนิแกรนิต ปา่ดบิเขา 

ปา่ดบิเขา 3 ดอยเชยีงดาว จงัหวดัเชยีงใหม ่ 2,194 ภเูขาหนิปนู 

(สงัคมพชืกึง่ 

อลัไพน์) 

4 ดอยลงักาหลวง จังหวัด เชีย งราย -

เชยีงใหม-่ลาํปาง 

2,030 ภเูขาหนิแกรนิต ปา่ดบิเขา 

5 เขาโมโกจ ู จงัหวดันครสวรรค ์ 1,960 ภเูขาหนิแกรนิต ปา่ดบิเขา 

6 เขาหลวง จงัหวดั

นครศรธีรรมราช 

1,835 ภเูขาหนิแกรนิต ปา่ดบิเขา/    

ปา่ดบิชืน้ 

7 ดอยปยุ จงัหวดัเชยีงใหม ่ 1,685 ภเูขาหนิแกรนิต ปา่ดบิเขา 

8 เขาสอยดาวใต ้ จงัหวดัจนัทบุร ี 1,675 ภเูขาหนิแกรนิต ปา่ดบิชืน้/    

ปา่ดบิเขา 

9 ภหูลวง จงัหวดัเลย 1,573 ภเูขาหนิทราย ปา่สนเขา 

10 ภกูระดงึ จงัหวดัเลย 1,316 ภเูขาหนิทราย ปา่สนเขา 
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 ประเทศไทยมพีืน้ทีภู่เขาประมาณ 150,322.45 ตารางกโิลเมตร หรอื 93,951,533 ไร ่

คดิเป็นรอ้ยละ 29.3 ของพืน้ทีป่ระเทศไทย (สํานักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดลอ้ม, 2552) โดยมภีูเขาประเภทใหญ่ ๆ ไดแ้ก่ ภูเขาหนิปนู ภูเขาหนิแกรนิต ภูเขา

หินทราย ในประเทศไทยพบพื้นที่ภูเขาและระบบนิเวศภูเขาในทัว่ทุกภาค โดยเฉพาะใน

ภาคเหนือและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ระบบนิเวศภูเขายงัเป็นตน้กําเนิดของแหล่งน้ําสาํคญั

ของประเทศ เช่น แม่น้ําปิง แม่น้ําน่าน แม่น้ําตาปี แม่น้ํามูล แม่น้ําช ีเป็นต้น การเสื่อมสภาพ

ของระบบนิเวศภูเขาจงึส่งผลกระทบโดยตรงต่อปรมิาณและคุณภาพของน้ําจดื การทําลาย

ระบบนิเวศภูเขายงัส่งผลต่อความมัน่คงทางอาหารและผลผลิตที่ได้จากแหล่งทรพัยากร    

แหง่น้ีดว้ย 

 

ปัจจยัท่ีทาํให้เกิดระบบนิเวศภเูขา 1. 
 

การเกดิระบบนิเวศภูเขาในประเทศไทยเกดิขึน้จากหลายปจัจยัทีท่ําหน้าทีส่่งเสรมิอนั

ก่อใหเ้กดิเป็นระบบนิเวศขึน้ ซึง่จะแปรผนัไปตามสภาพภูมศิาสตร ์ไดแ้ก่ ระดบัความสงู ความ

ลาดชนั ลกัษณะหนิ ลกัษณะดนิ สภาพภมูอิากาศ กระแสลม ภยัธรรมชาตแิละมนุษย ์

1. ระดบัความสูง (Elevation) ระดบัความสงูเป็นเขตกําหนดพืน้ทีข่องสิง่มชีวีติ 

กล่าวคอืระดบัความสงูทีต่่างกนัจะพบพชืและสตัวแ์ตกต่างกนัไป ประเภทป่าจะเปลีย่นไปจาก 

ป่าผลดัใบในระดบัตํ่า จนถงึป่าไม่ผลดัใบในระดบัสูงทัง้ที่เขตนัน้มฤีดูกาลทีแ่ตกต่างกนัอย่าง

ชดัเจน ทัง้น้ีเน่ืองจากอุณหภูมจิะลดลงตามความสูงทีเ่พิม่ขึน้ในอตัรา 6.4 องศาเซลเซยีส ต่อ 

1,000 เมตร ทําให้ที่สูงมีอากาศหนาวเย็น ฝนตกชุกทําให้ดินมีความชื้นสูงจึงพบพื้นที่ป่า

ประเภทไม่ผลดัใบ เช่น ป่าดบิเขาในภาคเหนือและสามารถพบพชืในเขตอบอุ่นกระจายตวัลง

มาในหย่อมบรเิวณเล็ก ๆ เช่น ยอดดอยอินทนนท์ที่มกีารกระจายตวัของพชืและสตัว์จาก

เทอืกเขาหมิาลยั ดอยเชยีงดาวพบสงัคมพชืกึง่อลัไพน์ เป็นตน้ 

2.  ความลาดชนั (Slope) ความลาดชนัเป็นอกีปจัจยัทีส่ง่ผลต่อการเกดิปา่ประเภท

ต่าง ๆ ในระบบนิเวศภูเขา พชืและสตัวบ์างชนิดจะอาศยัอยู่ในพืน้ทีท่ีม่ลีกัษณะความลาดชนั

แตกต่างกนั เช่น เลยีงผา กวางผา สามารถดํารงชวีติอยู่ไดบ้รเิวณหน้าผาที่มลีกัษณะสูงชนั 
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หรอืพชืจําพวกคอ้ สามารถเจรญิเตบิโตไดด้บีรเิวณหน้าผาหนิปูนของดอยเชยีงดาวทีม่คีวาม

ลาดชนัสงู 

3. ลกัษณะหิน (Lithology) การกระจายตวัของหนิในประเทศไทยอาจพจิารณาจาก

ลกัษณะเด่นในพื้นที่ได้ดงัน้ีคือ บริเวณที่ราบภาคกลางมีวสัดุต้นกําเนิดจากตะกอนในยุค    

ควอเทอนาร ีจะพบสงัคมพชืหลายประเภท เช่น ป่าเบญจพรรณ ป่าดบิแลง้ บรเิวณทีร่าบสูง

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือเป็นกลุ่มหนิตะกอนเน้ือทรายทาํใหป้รากฏลกัษณะเป็นดนิทรายเป็น

หลกั ซึง่อุม้น้ําเลวทาํใหม้คีวามอุดมสมบูรณ์ของธาตุอาหารตํ่า พบป่าผลดัใบประเภทปา่เตง็รงั 

และปา่ดบิแลง้เป็นสว่นมาก 

4. ลกัษณะดิน (Soil) จากการสลายตวัของหนิทาํใหเ้กดิดนิลกัษณะต่าง ๆ ดงัน้ี เขต

ภูเขาสูงภาคเหนือและตะวนัตกในบรเิวณที่มลีกัษณะชัน้ดนิตื้น มหีนิและกรวดปะปนอยู่มาก 

ไม่สามารถรกัษาความชุ่มชื้นไว้ในฤดูแล้ง จะพบป่าผลดัใบในระดบัตํ่าไปจนถึงป่าดบิเขาใน

ระดบัสูง บรเิวณที่ดนิตะกอนร่วนความลึกค่อนขา้งละเอยีดโดยเฉพาะที่ราบรมิน้ําจะพบป่า

เบญจพรรณ บรเิวณดนิลกึที่มคีวามอุดมสมบูรณ์เกบ็ความชุ่มชืน้ไวไ้ดด้จีะพบป่าประเภทไม่

ผลดัใบ เขตทีร่าบลุ่มแมน้ํ่าเจา้พระยาเป็นดนิเหนียวและดนิเหนียวปนทรายแป้ง จะพบปา่ทีลุ่่ม

ตํ่า เขตตะวนัออกพบตะกอนลําน้ําอยู่บา้งแต่ส่วนใหญ่เกดิจากตะกอนตกคา้งและตะกอนเชงิ

เขาของหนิอคันีและหนิแปร มลีกัษณะคอ่นขา้งหยาบ ดนิปนทรายรว่นจนถงึดนิปนทรายหยาบ 

พบป่าดบิชื้นไปจนถึงป่าดบิเขาในระดบัสูง ภาคใต้เป็นลกัษณะดนิปนทรายร่วนและตะกอน

ตามลําน้ําใหญ่ ๆ จะพบปา่ชายหาดและป่าชายเลนเป็นสว่นมาก สว่นบรเิวณทีภู่เขาทีม่ดีนิลกึ

มคีวามอุดมสมบูรณ์เกบ็ความชุ่มชืน้ไวไ้ดด้จีะพบป่าไม่ผลดัใบจําพวกป่าดบิชืน้และป่าดบิเขา  

ในเขตทีร่าบสงูตะวนัออกเฉียงเหนือพบลกัษณะดนิทรายจดัมเีน้ือค่อนขา้งหยาบเป็นสว่นใหญ่ 

ส่วนมากเป็นดินปนทรายหรอืดินลูกรงัมชีัน้ดินตื้น จะพบป่าเต็งรงั ป่าแดง แต่หากเป็นดิน

เหนียวมดีนิลกึสามารถเกบ็รกัษาความชุม่ชืน้ไดด้ ีเชน่ บรเิวณทีลุ่่มหบุเขาและลาํหว้ยจะพบปา่

ไมผ่ลดัใบ ในประเทศไทยหากเป็นบรเิวณภูเขาสงูโดยเฉพาะบรเิวณทีม่คีวามสงูไมเ่กนิ 1,000 

เมตร สภาพปา่กจ็ะเปลีย่นไปเป็นปา่ดบิเขา สว่นบรเิวณดนิตืน้ทีม่คีวามอุดมสมบูรณ์ตํ่ามกัพบ

เป็นปา่สนเขา 
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5. สภาพภมิูอากาศ (Climate) สภาพภูมอิากาศเป็นปจัจยัทีส่าํคญัสุดอย่างหน่ึงที่

ทําใหเ้กดิป่าประเภทต่าง ๆ ในระบบนิเวศภูเขาของประเทศไทย ซึ่งไดร้บัอทิธพิลมาจากลม

มรสุมทําใหม้สีภาพภูมอิากาศแบบรอ้นชืน้ สามารถแบ่งออกเป็นสองบรเิวณหลกัคอื บรเิวณที่

มฝีนตกหนักตลอดปี ปรมิาณฝนเฉลีย่ 2,000 – 2,500 มลิลเิมตรต่อปี มอุีณหภูมสิงูสมํ่าเสมอ

และไมม่ฤีดูแลง้ทีช่ดัเจน คอื บรเิวณภาคใตแ้ละภาคตะวนัออก จะพบปา่ไมผ่ลดัใบประเภทป่า

ดบิชื้น ป่าดบิเขาปกคลุมอยู่ทัว่ไป ส่วนพื้นที่อื่นที่มฝีนตกน้อย มปีรมิาณฝนเฉลี่ย 1,300 – 

1,400 มิลลิเมตรต่อปี และมีฤดูกาลที่ชดัเจน มีฤดูแล้งที่อากาศเย็นและแห้งแล้งในเดือน

พฤศจกิายนไปจนถงึเดอืนกุมภาพนัธ์ ฤดูรอ้นในเดอืนมนีาคมถงึเดอืนเมษายน และฤดูฝนที่

ยาวนานถงึ 6 เดอืนตัง้แต่เดอืนพฤษภาคมถงึเดอืนตุลาคม จะพบปา่ผลดัใบขึน้ปกคลุมในพืน้ที่

ประเภทปา่เบญจพรรณ ปา่เตง็รงั 

6. กระแสลม (Wind) กระแสลมทีพ่ดัผ่านบรเิวณทีพ่ชืเจรญิเตบิโตจะส่งผลทําให้

ลักษณะของต้นพืชบริเวณนัน้มีลักษณะที่เปลี่ยนแปลงไป กล่าวคือลักษณะของพืชจะ      

แคระแกรน มลีําต้นและกิง่หงกิงอ ผดิแปลกไปจากเดมิ มกัเกดิขึน้ในบรเิวณทีม่ลีมพดัแรงอยู่

ตลอดเวลาโดยเฉพาะบรเิวณหน้าผาสงูสามารถพบเหน็ไดช้ดัเจน เช่น บรเิวณหน้าผาโดยรอบ

ภูกระดงึ จะพบสนสองใบทีม่ลีกัษณะของลําตน้แคระแกรนและมกีิง่ทีห่งกิงอไปตามกระแสลม

เพือ่ปรบัสภาพใหต้า้นทานกระแสลมแรงทีพ่ดัมาปะทะกบัแนวหน้าผาอยูต่ลอดเวลา 

7. ภยัธรรมชาติ (Natural Hazard) ภยัธรรมชาตทิี่เกดิขึน้มสี่วนช่วยในการ

เปลีย่นแปลงระบบนิเวศภูเขา เช่น ไฟป่า ช่วยในการเปลี่ยนแปลงประเภทของป่าไปจากเดมิ

โดยเฉพาะป่าผลดัใบที่มใีบไมร้่วงหล่นปกคลุมพืน้ที่ในหน้าแล้ง เป็นเชื้อเพลงิที่ทําใหเ้กดิไฟ

ไหมเ้ป็นประจําทุกปี จงึทําใหป้่าประเภทน้ีมกีารปรบัตวัใหเ้ขา้กบัไฟโดยจะมเีปลอืกหนาและ

รากทีแ่ขง็แรงทนไฟไดจ้งึจะสามารถรอดจากไฟปา่ได ้โดยเฉพาะในปา่เตง็รงัเป็นสงัคมพชืทีอ่ยู่

คู่กบัไฟปา่ทีเ่รยีกว่า Fire Climax Community หากเกดิไฟไหมเ้ป็นเวลานานสงัคมพชืกจ็ะ

เปลีย่นแปลงไปเป็นปา่ดบิแลง้ โดยเฉพาะบรเิวณเขตเชื่อมต่อ (Ecotone) ระหว่างป่าดบิแลง้

กบัปา่เตง็รงั แต่ถา้เกดิไฟไหมใ้นปา่ดบิแลง้เป็นประจาํปา่เตง็รงักจ็ะเขา้ไปแทนทีเ่ช่นกนั ในป่า

เบญจพรรณ ไฟป่าจะทําใหไ้มส้กัคงความเป็นไมเ้ด่นในป่าชนิดน้ีได้เน่ืองจากความต้องการ

แสงสว่างมาก เมื่อเกดิไฟไหมจ้งึทําใหป้่าโปร่งมแีสงสว่างมากขึน้ ขณะเดยีวกนัเมื่อเกดิไฟป่า
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บ่อยขึน้ทําใหต้้นไมอ้ื่นตายไม่สามารถเจรญิเติบโตได้จงึทําใหป้่าสกัเจรญิเติบโตได้ดกีว่าไม้

ชนิดอื่น นอกจากไฟป่ายงัมีภยัธรรมชาติประเภทอื่น ๆ ที่เป็นปจัจยัที่ส่งผลทําให้เกิดการ

เปลีย่นแปลงในระบบนิเวศภเูขา เชน่ การเกดิโคลนถล่ม หลุมยบุ น้ําทว่ม เป็นตน้ 

8. มนุษย ์(Human) มนุษยเ์ป็นตวัการทีส่าํคญัทีท่ําใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงของป่า

ไมป้ระเภทต่าง ๆ ในระบบนิเวศภูเขา เช่น การตดัไมท้ําลายป่าทีส่มบูรณ์ตามธรรมชาตทิําให้

เปลี่ยนแปลงจากป่าดบิไปเป็นทุ่งหญ้าโล่งทีม่คีวามแหง้แลง้ การตดัถนน การสรา้งเขื่อน การ

ระเบิดหินภูเขาเพื่อนํามาใช้ประโยชน์ในการก่อสร้าง ล้วนเป็นปจัจัยที่ทําให้เกิดการ

เปลีย่นแปลงในระบบนิเวศภเูขาแทบทัง้สิน้ 

 

โครงสรา้งระบบนิเวศภเูขา 2.  
 

ระบบนิเวศภูเขา คอื ระบบทีป่ระกอบดว้ยสิง่มชีวีติและไมม่ชีวีติอยูใ่นบรเิวณภูเขา ซึง่

มีความสัมพนัธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตด้วยกันเองและสมัพนัธ์กับสิ่งแวดล้อมที่ไม่มีชีวิตที่เป็น

สภาพแวดลอ้มในอาณาบรเิวณของภเูขา 

ระบบนิเวศภูเขากเ็ช่นเดยีวกบัระบบนิเวศอื่น ๆ ภายในขอบเขตของระบบนิเวศภูเขา

จะประกอบขึน้ดว้ยองคป์ระกอบทีม่ชีวีติและองคป์ระกอบทีไ่มม่ชีวีติ 

องคป์ระกอบท่ีมีชีวิต 2.1 

โดยในส่วนขององค์ประกอบที่มีชีวิตนัน้ สิ่งมีชีวิตหลักของระบบนิเวศภูเขา

ประกอบด้วยพนัธุ์พืชและสตัว์ป่า ซึ่งจําต้องมีการปรบัตัวเพื่อให้สามารถดํารงชีวิตอยู่ใน

ธรรมชาตไิดอ้ยา่งเหมาะสมและเมือ่พจิารณาถงึการปรบัตวัของพนัธุพ์ชืแลว้ จะพบว่าพชืมกีาร

ปรบัตวัเพื่อตอบสนองความต้องการของแสงแดดเพื่อการสงัเคราะหแ์สง และการปรุงอาหาร 

โดยสามารถจาํแนกพนัธุพ์ชืในระบบนิเวศภเูขา ดงัน้ี 

1. ไม้เด่น (Dominant) เป็นกลุ่มของพชืซึง่มคีวามสามารถและประสทิธภิาพใน

การปรบัตวัเพื่อการแย่งชงิแสงแดดไดด้ทีีสุ่ดในระบบนิเวศภูเขา กล่าวคอืสามารถพฒันาการ

เจรญิเตบิโตทางความสงูไดด้กีว่ากลุ่มพชือื่น ๆ ทําใหพ้ชืในกลุ่มไมเ้ด่นน้ีมลีกัษณะลําตนัเปรา
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ตรง และมคีวามสูงมากที่สุด สามารถแผ่ขยายพุ่มเรอืนยอดของตนเองปกคลุมพุ่มเรอืนยอด

ของกลุ่มไมอ้ื่น ๆ ไดอ้ยา่งกวา้งขวางเพือ่รองรบัแสงแดดอยา่งเตม็ที ่

2. ไม้รอง (Co-dominant) ในขณะทีไ่มเ้ด่นแผ่ขยายพุ่มเรอืนยอดและพฒันา

ความสูงจนอยู่ในระดบัที่เหนือกว่าพนัธุ์ไมก้ลุ่มอื่น ๆ ในระบบนิเวศภูเขา ไมร้องจะเป็นกลุ่ม

ของพนัธุไ์มท้ีม่กีารพฒันาความสงูและแผ่ขยายพุ่มเรอืนยอดในระดบัรองลงมา โดยไมร้องจะ

ได้รบัแสงแดดที่ส่องลอดระหว่าพุ่มเรอืนยอดของไมเ้ด่น ทําใหไ้ดร้บัแสงน้อยกว่าไมเ้ด่น ใน

ขณะเดยีวกนัการแผข่ยายของพุม่เรอืนยอดของไมร้องถูกกดีกนัโดยไมเ้ด่น ทาํใหก้ารแผข่ยาย

ของพุม่เรอืนยอดถูกจาํกดัขอบเขตไวใ้นระดบัหน่ึง ต่อเมือ่มกีารเปลีย่นแปลงของกุล่มไมเ้ดน่ใน

ลกัษณะการเปิดช่องว่างระหว่างตน้ จะทาํใหพ้นัธุไ์มใ้นกลุ่มไมร้องไดร้บัแสงแดดเตม็ที ่และจะ

พฒันาตนเองขึน้ไปเป็นไมเ้ดน่ทดแทนในระยะเวลาอนัเหมาะสม 

3. ไม้ชัน้กลาง (Intermediate) ภายใต้กลุ่มพชืไมเ้ด่นและไมร้อง ซึ่งมกีาร

พฒันาความสงูและการแผข่ยายของพุม่เรอืนยอดเพื่อรองรบัแสงแดดอยา่งเตม็ทีแ่ลว้ ยงัมกีลุ่ม

พชืทีม่กีารปรบัตวัเองเพื่อใหส้ามารถดํารงชวีติอยู่ไดใ้นระบบนิเวศทีถู่กเบยีดบงัแสงแดดส่วน

ใหญ่ไปแลว้ทีเ่รยีกว่า กลุ่มพชืไมช้ัน้กลาง ทัง้น้ีดว้ยขอ้จํากดัดงักล่าวไมช้ัน้กลางส่วนใหญ่จงึมี

การปรบัตัวเองให้เป็นพืชทนร่มได้ดี แต่ยงัคงลักษณะความพร้อมในการเจริญเติบโตขึ้น

ทดแทนไมร้อง ในขณะทีไ่มร้องสามารถพฒันาตนเองขึน้ไปเป็นไมเ้ดน่ในระบบนิเวศปา่ไมแ้ลว้ 

4. ไม้พื้นล่าง (Underground) อาจกล่าวไดว้่า พนัธุไ์มใ้นระดบัไมเ้ด่น ไมร้อง 

และไมช้ัน้กลางทุกต้นในระบบนิเวศมพีืน้ฐานการพฒันามาจากไมพ้ืน้ล่างน้ีเอง เพราะไมพ้ืน้

ล่างประกอบดว้ยพนัธุไ์ม ้2 ลกัษณะคอื ลูกไม ้(Seedling) และไมพุ้ม่และไมล้ม้ลุก (Herb and 

Shurb) โดยลกูไมจ้ะเจรญิเตบิโตและพฒันาขึน้ไปเป็นไมช้ัน้กลาง ไมร้องและไมเ้ด่นตามลําดบั 

ส่วนไม้พุ่มและไม้ล้มลุกนัน้จะเป็นกลุ่มของพืชที่มีลักษณะทางพันธุกรรมเกี่ยวกับการ

เจรญิเตบิโตค่อนขา้งจํากดั โดยไม่สามารถพฒันาความสูงและการแผ่ขยายของพุ่มเรอืนยอด

ใหท้ดัเทยีมและทดแทนกลุ่มพชืไมเ้ด่น ไมร้อง และไมช้ัน้กลางได ้จงึจดัอยู่ในกลุ่มของไมพ้ืน้

ล่างเทา่นัน้ 

อย่างไรก็ตามในสภาพความเป็นจริงแล้วนั ้น  ระบบนิเวศภู เขาอาจจะ

ประกอบด้วยพนัธุ์ไม้ไม่ครบทุกระดบัชัน้และในแต่ละระดบัชัน้จะประกอบด้วยชนิดพนัธุ ์
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ปรมิาณสดัสว่น และการกระจายของพนัธุไ์มท้ีแ่ตกต่างกนั โดยขึน้อยูก่บัปจัจยัแวดลอ้มต่าง ๆ 

ที่เอื้ออํานวยต่อการดํารงชีวิตของพืชเช่น ชนิดและความอุดมสมบูรณ์ของดินและแร่ธาตุ

ภายในดนิ ปรมิาณแสง ความชืน้ ลกัษณะภมูปิระเทศ เป็นตน้ 

องค์ประกอบทีม่ชีวีติอกีส่วนหน่ึงของระบบนิเวศภูเขา คอื สิง่มชีวีติในกลุ่มของ

สตัว์ป่า ซึ่งครอบคลุมถึงสตัว์ทุกชนิด ที่ดํารงชีวิตเป็นส่วนหน่ึงของระบบนิเวศ ทัง้น้ี อาจ

จาํแนกกลุ่มของสตัวป์า่ตามระดบัความสงูและลกัษณะการดาํรงชวีติของสตัวป์า่ไดด้งัน้ี 

1. สตัวป่์าท่ีหากินในระดบัสงูกว่าพุ่มเรือนยอดไม้ (Above the Canopy) 

เป็นกลุ่มของสตัวป์่าที่หาอาหารโดยการบนิอยู่ในอากาศในระดบัสูงกว่าพุ่มเรอืนยอดไม ้เพื่อ

จบัเหยื่อซึ่งส่วนใหญ่เป็นสตัวจ์ําพวกแมลงและนกขนาดเลก็เป็นอาหาร เช่น นกกนิแมลง นก

เหยีย่ว และคา้งคาวกนิแมลงชนิดต่าง ๆ เป็นตน้ 

2. สตัวป่์าท่ีหากินบนพุ่มเรือนยอดไม้ (Top of the Canopy) อาจกล่าวได้

ว่าสตัวป์่าในกลุ่มน้ี เป็นสตัวป์่าทีห่ากนิอยู่ในระดบัสงูของยอดไม ้โดยส่วนใหญ่จะเป็นสตัวป์่า

จาํพวกนกและสตัวเ์ลีย้งลูกดว้ยน้ํานมทีก่นิยอดอ่อนและผลไม ้รวมทัง้น้ําหวานของดอกไมแ้ละ

แมลงทีห่ากนิตามพุม่เรอืนยอดไม ้เชน่ ชะนี คา่ง นกเขาชนิดต่าง ๆ เป็นตน้ 

3. สตัวป่์าท่ีหากินบริเวณกลางพุ่มเรือนยอดไม้ (Middle of the Canopy) 

บรเิวณพุม่เรอืนยอดไมส้ว่นใหญ่จะเป็นบรเิวณทีม่สีตัวป์า่อาศยัอยูค่่อนขา้งหนาแน่น เน่ืองจาก

เป็นบรเิวณทีม่อีาหารค่อนขา้งอุดมสมบูรณ์ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ผลไมแ้ละยอดอ่อน รวมทัง้เป็น

บรเิวณทีม่คีวามปลอดภยัสงู สตัวป์่าสามารถใชค้วามรกทบึของพุ่มใบบรเิวณพุ่มเรอืนยอดไม้

เป็นที่กําบงัสายตาจากสตัว์ผูล้่าและความรุนแรงของแสงแดดในตอนกลางวนัไดด้ ีจงึพบว่า

สตัว์ป่าที่หากนิบรเิวณกลางพุ่มเรอืนยอดไมน้ี้ประกอบด้วยสตัว์ป่าที่สามารถบนิหรอืร่อนได ้

(Middle of Canopy Flying Animal) เช่น นกชนิดต่าง ๆ คา้งคาว บ่าง และกระรอกบนิ เป็น

ตน้ และสตัวป์า่ทีบ่นิไม่ได ้(Middle Canopy Scansorial Animal) ซึง่ประกอบดว้ยสตัวป์่า

จําพวกเลี้ยงลูกด้วยน้ํานมที่กนิพชื หรอืกนิพชืและสตัว์เป็นอาหาร เช่น ลงิลม ชะมด อเีหน็ 

เป็นตน้ 
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4. สตัวป่์าท่ีหากินตามพื้นดิน (Ground Animal) เป็นกลุ่มของสตัวป์่าทีม่ี

รูปแบบในการหาอาหารหลากหลายรูปแบบที่สุด โดยสตัว์ป่าทัง้หมดจะหาอาหารในบรเิวณ

ต่าง ๆ ตามพืน้ดนิและในบางกรณี พบว่าสตัวป์่าในกลุ่มอื่น ๆ จะร่วมหากนิกบัสตัวป์่าในกลุ่ม

น้ีตามพืน้ดนิดว้ย สตัว์ป่าในกลุ่มน้ีส่วนใหญ่เป็นสตัว์ป่าเลี้ยงลูกดว้ยนม สตัว์เลื้อยคลานและ

สตัวส์ะเทนิน้ําสะเทนิบก และสามารถจําแนกเป็น 2 กลุ่มย่อยตามขนาดของร่างกาย คอื สตัว์

ปา่ขนาดใหญ่ (Large Animal) เช่น ชา้งปา่ ววัแดง กระทงิ แรด เป็นตน้ และสตัวป์า่ขนาดเลก็ 

(Small Animal) เชน่ เกง้ กระต่ายปา่ กระจง กบ เขยีด รวมทัง้นกกระทา ไก่ปา่ ซึง่เป็นสตัวป์า่

จาํพวกนกทีห่ากนิตามพืน้ดนิ เป็นตน้ 

ถึงแม้ว่าจะการจําแนกองค์ประกอบที่มีชีวิตในระบบนิเวศออกเป็นสิ่งมีชีวิต

จาํพวกพนัธุพ์ชืและสตัวป์า่ รวมทัง้มกีารแบ่งระดบัการพฒันาของพชื และกลุ่มของสตัวป์า่เป็น

ระดบัและกลุ่มต่าง ๆ ดงักล่าวแลว้ แต่พนัธุพ์ชืและสตัวป์่าเหล่านัน้ มไิดแ้บ่งแยกตนเองอย่าง

เด็ดขาด แต่จะอยู่คละเคล้าปะปนกนัในระหว่างระดบัและกลุ่มต่าง ๆ และเมื่อพจิารณาใน

ภาพรวมจะพบว่าความหลากหลายในการผสมผสานระหว่างพนัธุ์พชืและสตัวป์่าจะเกดิขึน้ทัง้

ในแนวดิง่และแนวราบ กล่าวคอื เมื่อพจิารณาตามระดบัความสูงจากพื้นดนิ พนัธุ์พชืที่ต่าง

ระดบักนัจะมกีารรุกลํ้ากนับ้าง ในขณะเดยีวกนัสตัว์ป่าที่หาอาหารในระดบัสูงที่แตกต่างกนั 

อาจจะหากนิแพร่กระจายในระดบัเดยีวกนัได ้นอกจากน้ี เมื่อพจิารณาตามแนวราบ พนัธุ์พชื

และสตัวป์า่ทีอ่ยูใ่นระบบนิเวศทีแ่ตกต่างกนั จะมพีืน้ทีส่ว่นหน่ึงทีพ่นัธุพ์ชืและสตัวป์า่ปะปนกนั 

ทีเ่รยีกว่า รอยต่อของระบบนิเวศ (Ecotone) นัน่เอง แต่เน่ืองจากสตัว์ป่าเป็นสิง่มชีวีติที่มี

ความสามารถในการเคลื่อนที่และการปรบัตวัเพื่อการมชีวีติไดด้ ีดงันัน้จงึพบว่าในพืน้ที่หรอื

ระบบนิเวศเดยีวกนั สตัวป์า่จะมกีารปรบัตวัเพือ่หลกีเลีย่งการแก่งแยง่และป้องกนัความขดัแยง้

กนัในเรื่องของปจัจยัแวดลอ้มต่าง ๆ ดว้ยการแบ่งเวลาหากนิในพืน้ทีเ่ดยีวกนั จงึไม่ถอืวา่เป็น

เรื่องแปลกประหลาด ถ้าในบรเิวณกลางพุ่มเรอืนยอดไม้ในช่วงเวลากลางวนัจะพบสตัว์ป่า

จําพวกลิงและนกกินผลไม้ แต่ในพื้นที่เดียวกนัจะพบสตัว์ป่าจําพวกลิงลมและค้างคาวใน

ชว่งเวลากลางคนื 
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รปูท่ี 6.1 การดาํรงชวีติของสตัวป์า่ตามระดบัความสงูของเรอืนยอดไมใ้นระบบนิเวศภเูขา 

 

องคป์ระกอบท่ีไม่มีชีวิต 2.2 

ในส่วนขององคป์ระกอบทีไ่ม่มชีวีติในระบบนิเวศภูเขาจะประกอบขึน้ดว้ยความ

หลากรปูหลายแบบและมากดว้ยสถานภาพของปจัจยัแวดลอ้มต่าง ๆ ทีร่วมเรยีกว่า ชวีบรเิวณ

หรอืชวีาลยั โดยจําแนกเป็นส่วนทีเ่ป็นของแขง็ ของเหลว และก๊าซ หรอืส่วนทีเ่ป็นพืน้ดนิ พืน้

น้ําและอากาศโดยรอบนัน่เอง 

เมื่อพจิารณาในภาพรวมขององคป์ระกอบที่ไม่มชีวีติในระบบนิเวศแล้ว อาจจดั

รวมกลุ่มขององค์ประกอบดงักล่าวซึ่งเป็นส่วนสําคญัของการกําหนดลกัษณะของระบบนิเวศ 

ดงัน้ี 
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1. สภาพภูมิอากาศ ครอบคลุมถึงพลังงานจากดวงอาทิตย์ อุณหภูมิของ

อากาศ ความชืน้ในบรรยากาศและหยาดน้ําฟ้า ซึง่เป็นลกัษณะเฉพาะของบรรยากาศเหนือผวิ

โลก และดว้ยความแตกต่างของสภาพภูมอิากาศดงักล่าวน้ีเอง ทาํใหเ้กดิความแตกต่างในสว่น

ต่าง ๆ ของโลกโดยแบ่งโลกออกเป็นเขตต่าง ๆ ตามลกัษณะภูมอิากาศ คอื เขตหนาว เขต

อบอุ่น และเขตรอ้น ซึง่เป็นสาเหตุสาํคญัอกีประการหน่ึงทีท่าํใหเ้กดิความแตกต่างหลากหลาย

ของระบบนิเวศบนโลก 

2. ดิน เน่ืองจากดินเป็นองค์ประกอบที่ไม่มชีีวิตที่สําคญัและจําเป็นต่อการ

ดํารงชวีติในลกัษณะของการเป็นทีย่ดึเหน่ียว แหล่งสะสมอาหาร และเป็นทีอ่ยู่อาศยัของพนัธุ์

พืชและสตัว์ป่า ดงันัน้คุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของดินจึงมีอิทธิพลในลกัษณะของ

องคป์ระกอบของระบบนิเวศ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ปรมิาณธาตุอาหารในดนิ ความชืน้ อุณหภูม ิ

ช่องว่างภายในดนิ การจบัตวั การดดูซมึน้ํา ความรว่นซุย และความสามารถในการปลดปล่อย

ธาตุอาหารในดนิ 

3. สภาพภมิูประเทศ เป็นองคป์ระกอบทีไ่ม่มชีวีติทีม่อีทิธพิลอย่างสูงต่อการ

กําหนดขอบเขตของระบบนิเวศ รวมทัง้รูปแบบในการปรบัตวัขององค์ประกอบที่มชีีวติใน

ระบบนิเวศ โดยอาจจําแนกการเปลีย่นแปลงของสภาพภูมปิระเทศทีส่าํคญัเป็น 2 ลกัษณะคอื 

การเปลีย่นแปลสภาพภมูปิระเทศในลกัษณะเป็นวงจร เชน่ การขึน้ลงของน้ําทะเล เป็นตน้ และ

การเปลีย่นแปลงสภาพภูมปิระเทศในลกัษณะไม่เป็นวงจร เช่น การกดัเซาะพงัทลาย การทบั

ถม เป็นต้น ทัง้น้ีการดํารงชวีติของพนัธุ์พชืและสตัว์ป่า ย่อมมคีวามสมัพนัธ์โดยตรงและโดย

ออ้มกบัการเปลีย่นแปลงของสภาพภมูปิระเทศทัง้ในลกัษณะเป็นวงจรและไมเ่ป็นวงจร 

4. ไฟ มสี่วนสําคญัต่อการดํารงอยู่ของระบบนิเวศบางระบบ รวมทัง้มอีทิธพิล

ต่อการปรบัปรุงคุณภาพองคป์ระกอบทีม่ชีวีติภายในระบบนิเวศ โดยไฟจะมสี่วนในการกําจดั

พนัธุพ์ชืและสตัวป์า่ทีไ่มม่คีุณภาพ และสง่เสรมิการดาํรงชวีติของพนัธุพ์ชืและสตัวป์า่ทีแ่ขง็แรง 

ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าไฟจะเป็นปจัจยัสําคญัปจัจยัหน่ึงในการคดัเลอืกตามธรรมชาติ เพื่อใหไ้ด้

องคป์ระกอบทีม่ชีวีติ ทีม่คีุณภาพและสง่ผลใหร้ะบบนิเวศมคีุณภาพดตีามไปดว้ย 
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ด้วยความแตกต่างขององค์ประกอบที่ไม่มชีวีติน้ีเองทําใหส้ิง่มชีวีติทัง้พนัธุ์พชื

และสตัวป์า่ตอ้งมกีารปรบัตวัและพฒันาใหส้ามารถดํารงชวีติอยู่ไดอ้ย่างปกตสิุขในระบบนิเวศ 

อย่างไรกต็ามรูปแบบและขดีความสามารถของสิง่มชีวีติในการปรบัตวัน้ีย่อมแตกต่างกนัไป 

ขึ้นอยู่กับลักษณะและระดบัวิวฒันาการของพนัธุ์พืชและสตัว์ป่า องค์ประกอบของปจัจัย

แวดลอ้ม ฤดกูาล ฯลฯ โดยอาจเรยีกรวมกนัว่า “ปัจจยัจาํกดั (Limiting Factor)” ทัง้น้ีปจัจยั

จํากดัจะเป็นลกัษณะพเิศษของระบบนิเวศที่ควบคุมและจํากดัขอบเขตการแพร่กระจายของ

พนัธุ์พชืและสตัว์ป่ารวมทัง้กําหนดรูปแบบความสมัพนัธ์ระหว่างสิง่มชีีวิตด้วยกนัเอง และ

ระหวา่งสิง่มชีวีติกบัสิง่แวดลอ้ม 

อน่ึงความสมัพนัธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับปจัจยัแวดล้อม มิได้เกิดขึ้นเฉพาะใน

ลกัษณะความสมัพนัธ์ทางตรงเท่านัน้ แต่อาจจะเกดิขึน้ในลกัษณะความสมัพนัธ์ทางออ้มดว้ย 

ดงันัน้ จงึไม่อาจปฏเิสธไดว้่า การเปลี่ยนแปลงทีเ่กดิขึน้กบัองค์ประกอบใด ๆ ในระบบนิเวศ

ยอ่มสง่ผลกระทบอยา่งต่อเน่ืองต่อองคป์ระกอบอื่น ๆ ในระบบนิเวศนัน้ แต่ผลกระทบทีเ่กดิขึน้ 

อาจจะเป็นไปในลกัษณะสง่เสรมิสนบัสนุน หรอืขดัขวางทาํลายความสมดุลขององคป์ระกอบใน

ระบบนิเวศ เช่น การเกดิไฟปา่ในระบบนิเวศป่าเตง็รงั ซึง่เป็นปจัจยัจํากดัปจัจยัหน่ึงทีส่ามารถ

ทําใหร้ะบบนิเวศป่าเตง็รงัยงัคงสภาพความสมดุลไวไ้ด ้แต่ผลทีเ่กดิขึน้จากการเกดิไฟไหมป้่า

นัน้ ทําใหพ้นัธุ์พชืในระดบัไมพ้ืน้ล่างไดร้บัอนัตรายจากความรอ้นของไฟป่า ในขณะเดยีวกนั

ผลกระทบทางอ้อมที่เกิดขึ้นคือ ไฟป่ากลับทําหน้าที่เป็นผู้รกัษาความสะอาดของฟ้ืนป่า 

เน่ืองจากไฟป่าจะเผาทําลายเศษไม ้ปลายไมท้ีข่ดัขวางการงอกของเมลด็ไม ้ทําใหเ้มลด็ไม่มี

โอกาสงอกและดํารงชวีติต่อไปได้ และเมื่อเกดิไฟป่าในปีต่อ ๆ ไป พนัธุ์พชืจะมกีารปรบัตวั

สรา้งเปลอืกใหม้คีวามหนา เพื่อป้องกนัอนัตรายจากไฟป่าดา้ย นอกจากน้ีในบรเิวณทีเ่กดิไฟ

ปา่ในป่าเตง็รงั ขณะทีย่งัไม่มเีมลด็ไมง้อกขึน้มาเพื่อเป็นการแพร่กระจายการครอบครองพืน้ที่

ของพนัธุ์ไม ้จะพบว่ามพีนัธุ์พชืจําพวกหญ้าแพร่กระจายเขา้ไปทดแทน ผลกระทบที่เกดิขึน้

จากปรากฏการณ์ดงักล่าว คอื พื้นที่ทุ่งหญ้าจะขยายขอบเขตเพิม่มากขึ้นและขดัขวางการ

แพร่กระจายของพนัธุพ์ชืป่าเตง็รงั ผลกระทบทางออ้มในอกีดา้นหน่ึงคอื เป็นการเพิม่ปรมิาณ

อาหารแก่สตัวป์า่จาํพวกสตัวเ์คีย้วเอือ้ง โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในขณะทีห่ญา้แตกใบออ่นทีเ่รยีกว่า 

“หญา้ระบดัใหม”่ จะเป็นการเพิม่อาหารทีม่คีุณภาพ ปรมิาณ และคุณค่าของสารอาหารแก่สตัว์
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ปา่ซึง่จากสถานภาพดงักล่าวน้ี อาจกล่าวไดว้่าผลกระทบทีเ่กดิขึน้ต่อระบบนิเวศ จะเป็นไปทัง้

ในลกัษณะสง่เสรมิ สนบัสนุน และขดัขวางทาํลายในเวลาเดยีวกนั เป็นตน้ 

 

หน้าท่ีของระบบนิเวศภเูขา 3.  
 

จากโครงสรา้งของระบบนิเวศภูเขาดงักล่าวขา้งตน้ สามารถจาํแนกบทบาทหน้าทีข่อง

องค์ประกอบต่าง ๆ ที่มคีวามสมัพนัธ์ต่อกนัภายในระบบนิเวศได้ ทัง้น้ี บทบาทหน้าที่ของ

องคป์ระกอบต่าง ๆ สามารถจําแนกไดเ้ป็น 2 ลกัษณะทีแ่ตกต่างกนั คอื การถ่ายเทพลงังาน 

และการหมนุเวยีนธาตุอาหาร 

การถ่ายเทพลงังาน 3.1 

การดํารงคงอยู่ของระบบนิเวศภูเขานัน้ ส่วนหน่ึงเป็นผลมาจากความสมดุลใน

การถ่ายเทพลงังานระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ ในระบบนิเวศ องค์ประกอบที่มชีวีติภายใน

ระบบนิเวศทุกองคป์ระกอบยอ่มตอ้งการพลงังานเพือ่การดาํรงชวีติ เจรญิเตบิโตและขยายพนัธุ ์

เพื่อครอบครองพืน้ทีภ่ายในระบบนิเวศ โดยแหล่งกําเนิดของพลงังานทีส่ําคญัทีสุ่ดของทุก ๆ 

ระบบนิเวศบนโลกคอื “ดวงอาทติย”์ และเมื่อพลงังานจากดวงอาทติยส์่งผ่านเขา้สู่ระบบนิเวศ

แล้ว องค์ประกอบที่มชีวีติภายในระบบนิเวศจะมบีทบาทหน้าที่ของตนเองที่แตกต่างกนัใน

กระบวนการถ่ายทอดพลงังาน 

โดยเหตุที่เรื่องราวเกี่ยวกับพลังงานในระบบนิเวศเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ

กระบวนการถ่ายเท ซึ่งแตกต่างจากเรื่องราวของธาตุอาหารซึ่งเป็นลกัษณะการหมุนเวยีน 

ดงันัน้ เมื่อดวงอาทิตย์ส่งผ่านพลังงานมายงัป่าไม้และสตัว์ป่าในรูปของพลังงานรงัสีแล้ว 

พลงังานดงักล่าวน้ีจะถูกถ่ายทอดไปตามลําดบัชัน้ของการบรโิภค โดยต้องมกีารเปลี่ยนรูป

พลงังานไปอยู่ในรปูทีเ่หมาะสมต่อการบรโิภค ซึง่ผลสุดทา้ยพลงังานส่วนหน่ึงจะถูกใชไ้ปเพื่อ

การดํารงชวีิต เจรญิเติบโต และขยายพนัธุ์ขององค์ประกอบที่มชีีวติในระบบนิเวศ รวมทัง้

บางส่วนจะสูญเสยีไปในรูปพลงังานความรอ้นระหว่างการถ่ายทอดพลงังานไปตามลําดบัชัน้

ของการบรโิภค 
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ผูผ้ลิต 3.1.1 

ในส่วนของผูผ้ลตินัน้ อาจกล่าวไดว้่า ผูผ้ลติเป็นตวัจกัรสาํคญัทีสุ่ดในการ

เริม่ต้นความสมัพนัธ์ในลกัษณะของการถ่ายทอดพลงังานในระบบนิเวศ รวมทัง้เป็นกลไกใน

การเชื่อมโยงความสมัพนัธ์ระหว่างองค์ประกอบที่มชีีวิตและองค์ประกอบที่ไม่มชีีวิต ทัง้น้ี 

ผูผ้ลติจะมคีุณลกัษณะและความสามารถอนัเป็นเอกลกัษณ์ที่แตกต่างจากกลุ่มของสิง่มชีวีติ  

อื่น ๆ กล่าวคือ ผู้ผลิต ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะหมายถึงกลุ่มของสิ่งมีชีวิตจําพวกพืช จะมี

ความสามารถในการเปลีย่นพลงังานแสงอาทติย ์อนินทรสีารและอนิทรสีารภายในระบบนิเวศ

ใหเ้ป็นสารประกอบทางเคม ีทีเ่ป็นแหล่งรวมของพลงังานสะสมไวต้ามสว่นต่าง ๆ ของพชื โดย

อาศยัสเีขยีวที่มอียู่เฉพาะในกลุ่มผู้ผลิตที่เรยีกว่าสารโคโรฟิล (chlorophyll) และเรยีก

กระบวนการดงักล่าวน้ีวา่ “การสงัเคราะหแ์สง” (Photosynthesis) 

ความลบัของพชืผูผ้ลติทีส่ามารถแปรเปลีย่นพลงังานรงัสจีากดวงอาทติย์

และนํามาใชป้ระโยชน์ในระบบนิเวศ อนัเป็นจุดเริม่ตน้ของความสมัพนัธร์ะหวา่งองคป์ระกอบที่

มชีวีติและไม่มชีวีตินัน้คอื พนัธุ์พชืจะมเีมล็ดสสีงัเคราะหแ์สง (Photosynthetic Pigment)    

การกระจายอยูต่ามสว่นต่าง ๆ โดยเฉพาะอยา่งยิง่บรเิวณใบและยอดออ่น ซึง่เมลด็สสีงัเคราะห์

แสงน้ีจะดูดซมึรงัสดีวงอาทติยใ์นช่วงคลื่นที่เหมาะสม เพื่อใชใ้นการสงัเคราะหแ์สง โดยต้อง

อาศยัวตัถุดบิอกีส่วนหน่ึงจากสารอาหารในดนิและอากาศ เพื่อร่วมกนัทําปฏกิริยิาชวีเคมเีพื่อ

สรา้งอนิทรยีวตัถุในการเกบ็สะสมพลงังานจากดวงอาทติยใ์นรปูของแป้งและน้ําตาล อยา่งไรก็

ตามในส่วนของพชืนัน้จะมกีารใช้พลงังานเพื่อการดํารงชีวิตและเจรญิเติบโตโดยพชืจะได้

พลงังานมาจากกระบวนการหายใจ เพื่อเผาผลาญแป้งและน้ําตาลให้ปลดปล่อยพลงังาน

ออกมา นอกจากน้ีพชืยงันําพลงังานสว่นหน่ึงไปใชใ้นการขยายพนัธุ ์เพื่อเพิม่จาํนวนและขยาย

การครอบครองพืน้ที ่และพลงังานสว่นทีเ่หลอืจะถูกเกบ็สะสมกกัตุนไวใ้นรปูผลผลติในเน้ือเยื่อ

ตามส่วนต่าง ๆ ของพชื เช่น ราก ผล เมลด็ หวั ใบ เป็นตน้ โดยพลงังานทีเ่กบ็สะสมไวน้ี้เป็น

พลงังานที่เปลี่ยนแปลงจากพลงังานรงัสจีากดวงอาทติยไ์ปเป็นพลงังานเคมมีใีนรูปแป้ง และ

น้ําตาล นัน่เอง 
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 การถ่ายเทพลงังาน   การหมนุเวยีนธาตุอาหาร 

 

รปูท่ี 6.2 การถ่ายเทพลงังานและการหมนุเวยีนของธาตุอาหารในระบบนิเวศภเูขา 

 

ผูบ้ริโภค 3.1.2 

ตัวจักรสําคัญที่มีบทบาทหน้าที่ต่อเน่ืองจากผู้ผลิตในระบบภูเขา คือ 

สิง่มชีวีติในกลุ่มของผูบ้รโิภค (Consumer) ซึง่โดยทัว่ไปจะครอบคลุมถงึกลุ่มของสตัวป์า่ทีไ่ม่

สามารถสรา้งอาหารและสงัเคราะหพ์ลงังานสะสมไดด้ว้ยตนเอง จําเป็นตอ้งดาํรงชวีติดว้ยการ

บรโิภคผลติผลของพชืเพื่อนําพลงังานทีพ่ชืสะสมไวน้ัน้มาใชเ้พื่อการดํารงชวีติของตนเอง แต่

เน่ืองจากผู้บริโภคมีความสมัพนัธ์กบัผู้ผลิตในหลายลกัษณะ ทัง้โดยทางตรงและทางอ้อม 

ดงันัน้ จงึจาํแนกกลุ่มผูบ้รโิภคออกเป็นกลุ่มยอ่ย ดงัน้ี 

1. สตัวม์งัสวิรติั เป็นกลุ่มของสตัวป์า่ทีม่กีารพฒันาระบบการยอ่ยอาหาร

ใหส้ามารถย่อยผลติผลของพชืเพื่อปลดปล่อยพลงังานเคมทีี่สะสมไว้ในรูปของเน้ือเยื่อสตัว ์

ดงันัน้ สตัว์ป่าในกลุ่มน้ีจึงเป็นสตัว์ป่าที่กินพืชเป็นอาหารเท่านัน้ เช่น แมลงชนิดต่าง ๆ 

กระต่าย เก้ง กวาง กระจง ช้าง เป็นต้น โดยบทบาทหน้าที่หลกัของสตัว์กินพชืคอื การดึง
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พลงังานรงัสจีากดวงอาทติยท์ีถู่กเกบ็สะสมในพชืผูผ้ลติในรปูของพลงังานเคมใีหเ้ขา้สู่ร่างกาย

เพือ่การดาํรงชวีติ เจรญิเตบิโตและขยายพนัธุ ์รวมทัง้เป็นผูเ้ชื่อมโยงการถ่ายทอดพลงังานไปสู่

ผูบ้รโิภคในกลุ่มอื่น ๆ ต่อไป เพือ่ใหร้ะบบนิเวศสามารถดาํรงอยูไ่ด ้

โดยเหตุทีเ่น้ือเยื่อของพชืยอ่ยไดย้ากกว่าเน้ือเยื่อของสตัว ์ดงันัน้ สตัวก์นิ

พชืจงึมกีารพฒันาระบบการย่อยอาหารในหลายลกัษณะ สตัว์ป่าหลายชนิดมลีําไสย้าวและ

สลบัซบัซอ้น เพื่อใหม้เีวลาการย่อยอาหารไดน้านขึน้ สตัวป์่าหลายชนิดมแีบคทเีรยีช่วยย่อย

อาหารอยู่ภายในกระเพาะอาหาร นอกจากน้ีสตัว์ป่าจําพวกสตัว์กบีหรอืสตัว์เคี้ยวเอื้อง จะมี

กระเพาะอาหารที่แยกออกจากกนัเป็น 4 ส่วน เพื่อเพิม่ประสทิธิภาพการย่อยอาหาร โดย

กระเพาะอาหาร 2 ส่วนแรกทําหน้าทีเ่ป็นทีเ่กบ็กกัอาหารทีก่นิเขา้ไป อาหารจะถูกนวดใหน่ิ้ม

โดยกลา้มเน้ือ และผสมผสานกบัน้ําในกระเพาะอาหารโดยมแีบคทเีรยีชว่ยทาํใหอ้าหารอ่อนน่ิม

ลง หลงัจากนัน้สตัว์จะสํารอกอาหารออกมาเคีย้วบดใหล้ะเอยีดอกีครัง้หน่ึง ก่อนจะกลนืกลบั

เขา้สู่กระเพาะอาหารส่วนที ่3 และ 4 และเขา้สู่ลําไสต่้อไป ดงันัน้จงึเหน็ไดว้่า สตัวก์นิพชืน้ีจะ

เป็นกลุ่มของสตัวป์า่ทีต่อ้งมรีะบบการยอ่ยอาหารทีม่ปีระสทิธภิาพสงูจงึจะสามารถนําพลงังาน

ที่เก็บสะสมในพชืออกมาใชป้ระโยชน์ได้ บางกรณีจะเรยีกสตัว์กนิพชืพวกน้ีว่าเป็นผูบ้รโิภค

ระดบัหน่ึง 

2. สตัวกิ์นเน้ือ อาหารหลกัของสตัวป์่าในกลุ่มน้ีคอื เน้ือสด โดยสตัวป์่า

ในกลุ่มน้ีจะกนิสตัว์กนิพชืเป็นอาหาร ซึ่งเป็นการถ่ายทอดพลงังานจากผูผ้ลติมายงัผูบ้รโิภค

ระดบัหน่ึง ไปสู่สตัว์กินเน้ือซึ่งถือเป็นผู้บรโิภคระดบัสอง และหากผู้บรโิภคระดบัสองน้ีถูก

บรโิภคโดยสตัวก์นิเน้ืออื่น ๆ อกี จะเรยีกสตัวก์นิเน้ือในระดบัต่อ ๆ มาตามระดบัการบรโิภค 

เช่น ผู้บรโิภคระดบัสาม ระดบัสี่ เป็นต้น จนกระทัง่ถึงกลุ่มของสตัว์กินเน้ือระดบัสุดท้ายที่

เรยีกว่าผูบ้รโิภคระดบัสงูสุด ซึง่โดยทัว่ไปแลว้ผูบ้รโิภคระดบัสงู จะมจีํานวนน้อยกว่าผูบ้รโิภค

ในระดบัตํ่า แต่จะมคีวามเฉลยีวฉลาดและความแขง็แรงมากกวา่ 

สตัว์ป่าในกลุ่มของสตัว์กินเน้ือส่วนใหญ่จะเป็นสตัว์ป่าที่ร่างกายขนาด

ใหญ่กว่าและแขง็แรงกว่าสตัว์กนิพชื รวมทัง้จะมกีารพฒันาระบบย่อยอาหารใหส้ามารถย่อย

เน้ือเยื่อของสตัว ์เพื่อปลดปล่อยพลงังานเพื่อการดํารงชวีติไดด้ ีมลีําไสค้่อนขา้งสัน้ โดยการ
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ววิฒันาการของสตัวป์่าในกลุ่มน้ีจะเป็นไปในลกัษณะการววิฒันาการเพื่อการล่า เช่นมเีลบ็อนั

แหลมคม สายตาด ีจมกูรบักลิน่ไดด้ ีมเีขีย้วหรอือาวุธในการล่า เป็นตน้ 

3 .  สัตว์ ท่ี กินทั ้ง พืชและสัตว์ สัตว์ป่ า ในกลุ่ม น้ี เ ป็นสัตว์ป่ าที่มี

ความสามารถในการปรบัตวัเพื่อการดํารงชวีติไดด้ ีและมโีอกาสในการรอดตายไดส้งูกว่าสตัว์

ปา่ในสองกลุ่มแรก เน่ืองจากเป็นสตัวป์า่ทีส่ามารถกนิพชืและสตัวป์่าเป็นอาหารได ้ดงันัน้ เมื่อ

กลุ่มของสิง่มชีวีติใดขาดแคลนไปจากระบบนิเวศ สตัว์ป่ากลุ่มน้ีสามารถเปลี่ยนแปลงไปกนิ

อาหารในอกีกลุ่มหน่ึงไดท้นัท ีโดยสตัวป์่าจะมกีารพฒันาระบบการยอ่ยอาหารใหส้ามารถยอ่ย

เน้ือเยือ่พชืและเน้ือเยือ่สตัวเ์พือ่ปลดปล่อยพลงังานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

ผูย่้อยสลาย  3.1.3 

องคป์ระกอบทีม่ชีวีติภายในระบบนิเวศภเูขานอกจากกลุ่มของผูผ้ลติ และ

ผู้บรโิภคดงัที่ได้กล่าวในรายละเอยีดไว้แล้วนัน้ ในระบบนิเวศยงัประกอบขึ้นด้วยกลุ่มของ

สิง่มีชีวิตอีกกลุ่มหน่ึงที่เรียกว่า ผู้ย่อยสลาย ซึ่งเป็นสิง่มีชีวิตที่ทําหน้าที่ในการย่อยสลาย 

อนิทรยีวตัถุในรปูแบบต่าง ๆ ใหก้ลบักลายเป็นธาตุอาหารกลบัคนืสู่ดนิและสิง่แวดลอ้มเพื่อให้

พชืสามารถนํากลบัไปใชป้ระกอบในกระบวนการสงัเคราะหแ์สง โดยผูย้่อยสลายจะไดร้บัการ

ถ่ายทอดพลงังานจากการย่อยสลายซากหรอืของเสยีจากสิง่มชีวีติในกลุ่มผูผ้ลติและผูบ้รโิภค

ในระดบัต่าง ๆ และถือว่าเป็นการปลดปล่อยพลงังานที่เริ่มต้นจากผู้ผลิต ถ่ายทอดไปยงั

ผูบ้รโิภคระดบัต่าง ๆ ใหก้ลบัคนืสู่ธรรมชาตอิกีครัง้หน่ึง ทัง้น้ีกลุ่มของสิง่มชีวีติจําพวกผูย้่อย

สลายน้ี จาํแนกตามลกัษณะของซากพชืหรอืของเสยีจากสิง่มชีวีติดงัน้ี 

1. ซากสตัว ์ สตัวป์า่ทีท่าํหน้าทีย่อ่ยสลายซากสตัวเ์รยีกว่า สตัวก์นิซาก 

เช่น นกแรง้ นกตะกรุม หมาใน หมาจิ้งจอก นกนางนวล เป็นต้น โดยพบว่าซากสตัว์จะเป็น

แหล่งสาํคญัของพลงังานภายในระบบนิเวศ เมือ่สตัวต์ายลงแลว้ กระบวนการยอ่ยลายซากสตัว์

จะเริม่ต้นขึ้นโดยสตัว์กินซากจะทําการย่อยชิ้นส่วนขนาดใหญ่ใหเ้ล็กลง หลงัจากนัน้จงึเป็น

ขัน้ตอนของการยอ่ยซากสตัวโ์ดยสิง่มชีวีติขนาดเลก็จาํพวก แบคทเีรยีและเชือ้ราต่อไป 

2. มลูสตัว ์ สิง่มชีวีติขนาดเลก็บางชนิดไดร้บัพลงังานจากการบรโิภคมลู

สตัวใ์นรปูแบบต่าง ๆ เน่ืองจากสตัวแ์ต่ละชนิดมปีระสทิธภิาพการย่อยอาหารแตกต่างกนั มูล
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สตัวบ์างชนิดจงึยงัคงเป็นแหล่งสะสมพลงังานสาํหรบัสิง่มชีวีติขนาดเลก็ได ้โดยเฉพาะอยา่งยิง่

ตวัออ่นของแมลงใชม้ลูสตัวเ์ป็นแหล่งอาหารในการบรโิภคทีส่าํคญั 

3. ต้นไม้ท่ีตายแล้ว  เช่นเดยีวกบักรณีของมลูสตัว ์ตน้ไมท้ีต่ายแลว้น้ี

เป็นแหล่งอาหารของสตัวจ์าํพวกแมลงบางชนิดได ้รวมทัง้พชืจาํพวกเหด็ รา จะสามารถดดูซมึ

ธาตุอาหารซึง่เป็นแหล่งสะสมพลงังานของพชืเพือ่ใชป้ระโยชน์ในการดาํรงชวีติได ้

4. ใบไม้และก่ิงไม้แห้ง  เป็นชิน้สว่นของพชื เฉพาะสว่นทีง่า่ยต่อการ

ย่อยสลาย โดยจะทบัถมอยู่บรเิวณผวิดนิ ซึ่งจะเป็นแหล่งพลงังานที่สําคญัสําหรบัสิง่มชีวีติ

จาํพวกไสเ้ดอืน แบคทเีรยีและสิง่มชีวีติขนาดเลก็อื่น ๆ 

เมื่อประยุกต์รูปแบบความสมัพนัธ์ระหว่างผู้ผลิต ผู้บริโภค และผู้ย่อย

สลายในระบบนิเวศภูเขาในลกัษณะการถ่ายทอดพลงังาน โดยใช้หญ้าคาเป็นตวัแทนของ

ผู้ผลิต ตัก๊แตนเป็นตัวแทนของผู้บริโภคระดบัหน่ึง ไก่ป่า อีเห็นและเสือ เป็นตัวแทนของ

ผูบ้รโิภคระดบัสองสาม และระดบัสูงสุดในระบบนิเวศตามลําดบั และมแีบคทเีรยีเป็นตวัแทน

ของผูย้่อยสลาย จะพบความสมัพนัธ์ที่เริม่ต้นจากหญ้าคาจะทําการสงัเคราะห์แสง เพื่อเก็บ

สะสมพลงังานสว่นเกนิไวใ้นรปูของแป้งและน้ําตาลตามสว่นต่าง ๆ และเมื่อตัก๊แตนกนิใบหญา้

คา ตัก๊แตนจะไดร้บัการถ่ายทอดพลงังานจากพชืเขา้ไปเกบ็สะสมไวใ้นเน้ือเยื่อ จนกระทัง่ไก่ปา่

จับตัก๊แตนกินเป็นอาหาร พลังงานเริ่มต้นจากหญ้าคาที่ถ่ายทอดต่อไปยังตัก๊แตนจะถูก

ถ่ายทอดและสะสมอยู่ในไก่ป่า อย่างไรก็ตาม ไก่ป่าอาจจะถูกอเีหน็กนิเป็นอาหารต่อไปอกี 

และอเีหน็กอ็าจจะถูกเสอืกนิเป็นอาหาร ดงันัน้ทศิทางการถ่ายทอดพลงังานในระบบนิเวศที่

เริ่มต้นจากหญ้าคาจะถูกถ่ายทอดไปยงัตัก๊แตน ไก่ป่า อีเห็น และเสือตามลําดบั และเมื่อ

สิง่มชีีวิตในระบบนิเวศทุกชนิดตายลง แบคทีเรยีซึ่งทําหน้าที่ผู้ย่อยสลายจะได้รบัพลงังาน

ดงักล่าว และเมื่อแบคทีเรียตายลงจะเป็นการปลดปล่อยพลงังานออกนอกระบบนิเวศไป 

ทศิทางความสมัพนัธใ์นลกัษณะน้ีเรยีกวา่ หว่งโซ่อาหาร (Food Chain) 

อย่างไรกต็าม ภายในระบบนิเวศภูเขานัน้ สิง่มชีวีติในแต่ละกลุ่ม ย่อมมี

จํานวนชนิดพนัธุม์ากกว่า 1 ชนิดพนัธุ ์เช่น พนัธุ์พชืซึ่งเป็นผูผ้ลติในระบบนิเวศประกอบดว้ย

ไมเ้ด่น ไมร้อง ไมช้ัน้ล่าง และไมพ้ืน้ล่าง และสตัวป์่าประกอบดว้ยสตัวป์่าทีก่นิในระดบัสงูกว่า

พุม่เรอืนยอดไม ้สตัวป์า่ทีห่ากนิบนพุ่มเรอืนยอดไม ้สตัวป์า่ทีห่ากนิบรเิวณกลางพุม่เรอืนยอด
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ไม ้และสตัว์ป่าที่หากนิตามพื้นดนิ เป็นต้น ทําให้เกดิความสมัพนัธ์ในลกัษณะการถ่ายทอด

พลงังานดว้ยการบรโิภคตามลาํดบัชัน้ทีม่สี ิง่มชีวีติในระดบัการบรโิภคเดยีวกนัมากกว่า 1 ชนิด

พนัธุเ์ขา้มาเกีย่วขอ้ง และเรยีกความสมัพนัธใ์นลกัษณะน้ีว่า ขา่ยใยอาหาร (Food Web) โดย

อาจกล่าวไดว้่า ข่ายใยอาหารคอืห่วงโซ่อาหารทีเ่ขา้มาเกี่ยวขอ้งสมัพนัธ์กนั โดยสิง่มชีวีติใน

ระดบัการบรโิภคเดยีวกนัเป็นตวัรว่ม เช่น จากกรณีการประยุกต์รปูแบบความสมัพนัธร์ะหว่าง

ผูผ้ลติ ผูบ้รโิภค และผูย้่อยสลายในระบบนิเวศป่าไมแ้ละสตัวป์่านัน้ ในส่วนของผูผ้ลติ อาจจะ

ประกอบดว้ย หญา้คา และหญา้ชนิดอื่น ๆ นอกจากตัก๊แตนแลว้ อาจจะเป็นจิง้หรดีและแมลง

ต่าง ๆ ส่วนสตัว์ที่กนิตัก๊แตน จิ้งหรดีและแมลง อาจจะเป็นไก่ป่า ตุ๊กแกป่า กระแต และสตัว์

ทีม่ากนิไก่ป่า ตุ๊กแกป่าและกระแต อาจเป็นชะมด อเีหน็ พงัพอน ในขณะทีส่ตัวป์่าทีก่นิชะมด 

อเีหน็ พงัพอน อาจจะเป็นเสอืดํา สุนัขจิง้จอก เป็นตน้ โดยจะเหน็ไดว้่าในแต่ละระดบัของการ

ถ่ายทอดพลงังานจะประกอบดว้ยสิง่มชีวีติหลายชนิดและถ่ายทอดพลงังานในลกัษณะข่ายใย

อาหาร 

 

3.2 การหมนุเวียนธาตอุาหาร 

ในกระบวนการสงัเคราะหแ์สง ซึ่งพชืจะแปรเปลี่ยนพลงังานจากดวงอาทติยเ์ป็น

พลงังานเคม ีและเก็บสะสมไว้ในรูปของแป้งและน้ําตาลส่วนต่าง ๆ นัน้พชืจําเป็ต้องอาศยั

ปจัจัยที่เกี่ยวข้องกับน้ําและธาตุอาหารที่มีอยู่ภายในระบบนิเวศ เป็นองค์ประกอบใน

กระบวนการสงัเคราะหแ์สงดว้ย แต่บทบาทหน้าทีข่องน้ําและธาตุอาหารจะเป็นไปในลกัษณะ 

“การหมุนเวยีน” โดยมอีงค์ประกอบที่เขา้มาเกี่ยวขอ้งในการหมุนเวยีนประกอบด้วย ผูผ้ลิต 

ผู้บริโภค และผู้สนับสนุน ซึ่งในส่วนของผู้ผลิต ผู้บริโภคและผู้ย่อยสลายนัน้ ได้กล่าว

รายละเอยีดไวแ้ล้วในตอนต้น ส่วนผูส้นับสนุนนัน้ โดยทัว่ไปจะหมายถงึดนิซึ่งเป็นแหล่งรวม

ของธาตุอาหาร นัน่เอง 

ธาตุอาหารที่มคีวามสําคญัที่สุดชนิดหน่ึงสําหรบัสิง่มชีวีติ คอื น้ํา โดยผู้ผลิตใน

ระบบนิเวศจําเป็นต้องใชน้ํ้าเป็นการส่งผ่านและลําเลยีงธาตุอาหารชนิดอื่น ๆ เพื่อใชร้่วมใน

กระบวนการสงัเคราะหแ์สง รวมทัง้เป็นปจัจยัสําคญัในการหมุนเวยีนของเลอืดเพื่อนําอาหาร

ไปสู่เน้ือเยื่อต่าง ๆ ของสตัวซ์ึง่เป็นผูบ้รโิภคในระบบนิเวศดว้ย และจากการศกึษาสิง่มชีวีติใน
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ระบบนิเวศพบว่าร่างกายของสิง่มชีวีติทุกชนิด จะมปีรมิาณน้ําอยู่ในร่างกายประมาณรอ้ยละ 

46-92 ของน้ําหนกัตวั 

ด้วยคุณสมบัติเฉพาะตัวของน้ําซึ่งสามารถดํารงอยู่ได้ทัง้ในสถานะของแข็ง 

ของเหลว และก๊าซ ดงันัน้จงึมบีทบาทสาํคญัในการเปลีย่นแปลงและหมุนเวยีนธาตุอาหาร โดย

น้ําจะทําหน้าทีเ่ป็นตวัทําละลายสารอาหารเพื่อการดูดซมึเขา้สู่รากพชื เพื่อใชใ้นกระบวนการ

สงัเคราะห์แสงของพืช ซึ่งเป็นจุดกําเนิดของการถ่ายทอดพลงังานและการหมุนเวียนธาตุ

อาหารอื่นๆ ต่อไป อยา่งไรกต็ามถงึแมว้า่น้ําในโลกน้ีจะมปีรมิาณมากมายมหาศาล แต่ในหลาย

กรณี ระบบนิเวศภูเขาอาจประสบปญัหาเกี่ยวกบัน้ําในหลายลกัษณะ เช่นปรมิาณน้ํามาก

เกนิไป ปรมิาณน้ําไม่เพยีงพอ คุณภาพน้ําไม่เหมาะสม เป็นตน้ และเมื่อพจิารณาวฏัจกัรของ

น้ํา จะพบว่า ในหลายขัน้ตอนของวฏัจกัรน้ํา อาจก่อให้เกิดปญัหาต่อระบบนิเวศดงักล่าว

ขา้งตน้ได ้

 

 
 

รปูท่ี 6.3  ขา่ยใยอาหารในระบบนิเวศภเูขา 
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วฏัจกัรของน้ํานัน้ เริม่ตน้จากน้ําทีอ่ยูใ่นแหล่งน้ําผวิดนิ ทะเล มหาสมุทร และทีอ่ยู่

อาศยัเกดิการระเหยกลายเป็นไอน้ําขึน้ไปเป็นเมฆบนทอ้งฟ้า และเมื่อกระทบความเยน็ของ

บรรยากาศเบื้องบน จะกลัน่ตวักลายเป็นหยาดน้ําฟ้าตกลงสู่พืน้ผวิโลกในรูปของฝน น้ําคา้ง 

ลูกเหบ็ หมิะ ทัง้น้ีส่วนหน่ึงจะตกลงสู่ทะเลและมหาสมุทร แต่อกีส่วนหน่ึงจะตกลงสู่พืน้ผวิดนิ

และซมึลงไปในดนิกลายเป็นน้ําใต้ดนิ น้ําพุ น้ําซบั สู่ลําหว้ย ลําธาร คลอง แม่น้ํา ทะเล และ

มหาสมทุร และจะเริม่ตน้การหมนุเวยีนต่อไปอกี ดงันัน้จงึอาจกล่าวไดว้่า การแพรก่ระจายของ

น้ําในระบบนิเวศต่าง ๆ นัน้ ส่วนหน่ึงขึน้อยู่กบัความเรว็และทศิทางลมทีจ่ะพดัพาไอน้ํา และ

เมฆฝนใหไ้ปอยู่ในบรเิวณต่าง ๆ นอกจากน้ี ยงัขึน้อยู่กบัระยะห่างไกลจากมหาสมุทร อตัรา

การระเหยของน้ําผวิดนิ และการคายระเหยของพชืในระบบนิเวศ 

เมือ่พจิารณาบทบาทหน้าที ่และความสมัพนัธร์ว่มกนัระหวา่งองคป์ระกอบทีม่ชีวีติ

และไม่มีชีวิตภายในขอบเขตของระบบนิเวศภูเขา จะพบว่า ทุกองค์ประกอบย่อมมี

ความสมัพนัธ์กนัอย่างต่อเน่ือง หากองค์ประกอบใด ๆ ขาดหายไป หรอืเสื่อมคุณภาพหรอื

เปลีย่นแปลงในลกัษณะใด ๆ กต็าม จะส่งผลกระทบต่อองคป์ระกอบอื่น ๆ ทัง้หมดโดยไม่อาจ

หลีกเลี่ยงได้ นอกจากน้ีการถ่ายเทพลงังานและการหมุนเวียนของธาตุอาหารย่อมมคีวาม

สอดคล้องและเป็นไปในลักษณะทิศทางเดียวกันตลอดเวลา หากแต่มีความแตกต่างใน

รายละเอยีด กล่าวคอืในสว่นของการถ่ายทอดพลงังานจะมดีวงอาทติย ์ซึง่เป็นแหล่งพลงังานที่

ใหญ่และสําคญัที่สุดสําหรบัระบบนิเวศทุกระบบบนพื้นพภิพเป็นองค์ประกอบที่สําคญัที่สุด 

ส่วนการหมุนเวียนของธาตุอาหานนัน้ จะมผีู้สนับสนุน หรอืแหล่งรวมของธาตุอาหาร เป็น

องค์ประกอบที่สําคญัที่สุด โดยจะทําหน้าที่เป็นแหล่งรวมของพลงังานและธาตุอาหารของ

สมาชกิทัง้หมดในระบบนิเวศภเูขา 

ความแตกต่างอกีประการหน่ึงระหว่างการถ่ายเทพลงังานและการหมุนเวยีนธาตุ

อาหาร คอื การถ่ายเทพลงังานนัน้เป็นความสมัพนัธใ์นลกัษณะไหลผา่น พลงังานทีส่ง่ผา่นจาก

ดวงอาทติย ์เมื่อเขา้สู่กระบวนการถ่ายเทพลงังาน โดยเริม่ต้นจากพชื ผูผ้ลติไปสู่สตัว์กนิพชื 

สตัว์กินเน้ือ ซึ่งเป็นผู้บรโิภคตามลําดบัชัน้ และเมื่อสิง่มชีีวติต่าง ๆ ตายลง พลงังานจะถูก

ปลดปล่อยและไม่มีการสะสมอยู่ในระบบนิเวศ ส่วนการหมุนเวียนธาตุอาหารนัน้ เป็น

กระบวนการหมุนเวยีนโดยธาตุอาหารต่าง ๆ จะมรีปูแบบการหมุนเวยีนทีแ่ตกต่างกนัไปตาม
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ธรรมชาตขิองธาตุอาหารและความสมัพนัธ์กบัสิง่มชีวีติภายในระบบนิเวศ โดยการหมุนเวยีน

ธาตุอาหารจะเริ่มต้นขึ้นเมื่อพืช สงัเคราะห์แสงและเก็บพลังงานไว้ในรูปพลังงานเคมีใน

สารอนิทรยีจ์าํพวกแป้งและน้ําตาล ทัง้น้ีธาตุอาหารจะถูกถ่ายทอดต่อไปตามลําดบัชัน้ของการ

บรโิภค แต่เมื่อสิง่มชีวีติทัง้หมดตายลง ผูย้่อยสลายจะดําเนินการย่อยสลายซากพชืซากสตัว ์

เพื่อเปลี่ยนให้เป็นธาตุอาหารที่พืชจะนําไปใช้ในกระบวนการสังเคราะห์แสง เพื่อสร้าง

สารอนิทรยีเ์กบ็สะสมพลงังานแสงอาทติยต่์อไปไดอ้กี ซึง่ความแตกต่างจากกรณีน้ีคอื พลงังาน

ที่ถูกถ่ายทอดไปตามลําดับชัน้ของการบริโภคนัน้ เมื่อมีการบริโภคติดต่อกันไปเรื่อย ๆ 

ปรมิาณพลงังานทีถู่กถ่ายทอดไปยงัผูบ้รโิภคต่อเน่ืองนัน้จะลดลงตลอดเวลา จงึทาํใหผู้บ้รโิภค

ในระดบัสูง จําเป็นต้องบรโิภคอาหารปรมิาณมาก เพื่อใหไ้ดป้รมิาณพลงังานเพยีงพอต่อการ

ดํารงชีวิตของตนเอง ซึ่งการบริโภคอาหารในปริมาณน้ีเอง เมื่อพิจารณาในส่วนของการ

หมุนเวียนธาตุอาหาร จะพบว่าปริมาณมลสารหรือสารพิษต่าง ๆ ที่เข้าสู่กระบวนการ

หมนุเวยีนธาตุอาหารจะสะสมเพิม่มากขึน้จากพชืสูผู่บ้รโิภคในทุกระดบั และจะเพิม่มากขึน้เมื่อ

ผูบ้รโิภคอยูใ่นระดบัสงูขึน้ ดงันัน้ จงึเหน็ไดว้่าการถ่ายเทพลงังานจะลดปรมิาณพลงังานลงเมื่อ

ลําดบัชัน้ของการบริโภคเพิ่มมากขึ้น แต่การสะสมของมลสารหรือสารพิษจะเพิ่มมากขึ้น

ตามลําดบัชัน้ของการบรโิภค ซึง่หากมกีารสะสมมลสาร หรอืสารพษิมากขึน้ ๆ สตัวป์า่ซึง่เป็น

ผูบ้รโิภคในระดบัต่าง ๆ อาจจะตาย หรอืไมส่ามารถดาํรงเผา่พนัธุอ์ยูใ่นระบบนิเวศได ้จะทาํให้

ระบบนิเวศสญูเสยีความสมดุลและก่อใหเ้กดิความเสยีหายต่อเน่ืองอกีมากมาย 

กรณีความสมัพนัธ์ระหว่างหญ้าคา ตัก๊แตน ไก่ป่า อเีหน็และเสอืซึ่งเป็นตวัแทน

ของสิง่มชีวีติในระดบัการบรโิภคต่าง ๆ ในระบบนิเวศ จะพบว่า เมื่อตัก๊แตนกนิหญ้าคาเป็น

อาหารนัน้ ตลอดอายุขยัของตัก๊แตนต้องกินหญ้าคาเป็นจํานวนมาก ดงันัน้ในด้านหน่ึงแล้ว 

ตัก๊แตนจะได้พลงังานจากหญ้าคา แต่ในอีกด้านหน่ึง มลสารหรือสารพิษในหญ้าคาจะถูก

ถ่ายทอดและสะสมในตัก๊แตนในปรมิาณหน่ึงทีไ่มท่ําใหต้ัก๊แตนตายในทนัท ีแต่เมื่อตัก๊แตนถูก

บรโิภคโดยไก่ป่า และไก่ป่าถูกบรโิภคโดยอเีหน็แล้ว การบรโิภคนัน้ ๆ จะมลีกัษณะเดยีวกบั

ตัก๊แตนบรโิภคหญ้าคา มลสารหรอืสารพษิจะสะสมในไก่ป่า และอเีหน็ในปรมิาณมากขึน้ ๆ 

และเมื่อเสอืบรโิภคอเีหน็ จะได้รบัการสะสมมลสารหรอืสารพษิมากที่สุด และเมื่อสิง่มชีวีิต

ทัง้หมดตายลงแล้ว ผู้ย่อยสลายไม่สามารถทําลายความเป็นพิษของมลสารหรือสารพิษ
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ดงักล่าวได ้แต่จะถูกสะสมกกัตุนไวใ้นผูส้นบัสนุนและรอคอยใหพ้ชืดงึเขา้สูร่ะบบการหมุนเวยีน

ธาตุอาหารต่อไป 

โดยสรุป เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกบัสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตที่มีความสมัพนัธ์กนัใน

รปูแบบและลกัษณะต่าง ๆ ภายในขอบเขตของระบบนิเวศนัน้ เป็นเรื่องราวทีม่คีวามละเอยีด

ลกึซึ้ง จําเป็นอย่างยิง่ต้องใหค้วามสําคญัและไดร้บัการจดัการที่เหมาะสมเพื่อใหส้ามารถคง

สภาพความสมัพนัธด์งักล่าวไวไ้ด ้หรอืในกรณทีีค่วามสมัพนัธถ์ูกรบกวน หรอืกระทบกระเทอืน

ในลกัษณะที่อาจจะนํามาซึ่งการเสยีความสมดุลของความสมัพนัธ์แล้ว ควรจะได้มกีารนํา

มาตรการต่าง ๆ เข้ามาจัดการให้ความสัมพันธ์ดําเนินอย่างถูกต้องเหมาะสม ทัง้ น้ี 

ผลประโยชน์สุดทา้ยทีส่งัคมมนุษยพ์งึไดร้บัจากการรกัษาความสมดุลขององคป์ระกอบภายใน

ระบบนิเวศ คือ การอยู่ดีมีสุขและการดํารงชีวิตที่สมบูรณ์แบบของสมาชิกในสงัคมมนุษย์

นัน่เอง 

เมื่อพจิารณาในรายละเอยีดเกีย่วกบัความสมัพนัธร์ะหว่างสิง่มชีวีติและสิง่ไม่มชีวีติใน

ระบบนิเวศในลักษณะของการถ่ายเทพลังงานและการหมุนเวียนของธาตุอาหารพบว่า 

องค์ประกอบทุกชนิดจะมีความสําคัญและจําเป็นต่อการดํารงอยู่ของระบบนิเวศ หาก

องค์ประกอบภายในระบบนิเวศถูกกระทบกระเทอืน หรอืเกดิความเสยีหายในชนิด ปรมิาณ 

สดัส่วน การกระจาย และคุณภาพขององคป์ระกอบแลว้ ย่อมเป็นการทําลายหรอืขดัขวางการ

ถ่ายทอดพลงังาน และการหมุนเวยีนธาตุอาหารโดยตรง ซึ่งจะส่งผลเสยีหายต่อระบบนิเวศ 

และสงัคมมนุษย์โดยส่วนรวม ดงันัน้จงึมคีวามจําเป็นอย่างยิง่ ต้องประยุกต์หลกัการต่าง ๆ 

เพื่อพฒันาการจดัการระบบนิเวศใหเ้หมาะสมและดาํรงอยูไ่ด ้ทัง้น้ี หลกัการทีจ่ะถูกนํามาใชใ้น

การจัดการระบบนิเวศนัน้ ต้องเป็นหลักการที่เอื้อประโยชน์ต่อระบบนิเวศ มนุษย์ และ

สิง่แวดลอ้ม โดยมคีวามเป็นไปไดใ้นทางปฏบิตัแิละเป็นทีย่อมรบัของสาธารณชน 

 

 

 

 

112 GE 317  



ประเภทป่าไม้ในระบบนิเวศภเูขา 4.  
 

ประเทศไทยอยู่ภายใต้อิทธิพลของปจัจยัแวดล้อมที่เกื้อหนุนให้เกิดสงัคมป่าไม้ใน

ลกัษณะป่าเขตรอ้น (Tropical Forest) อนัมเีอกลกัษณ์ของโครงสรา้งสงัคมพชืค่อนขา้งแน่น

ทบึ ประกอบขึน้ดว้ยพนัธุ์ไมห้ลากหลายชนิดที่มกีารปรบัตวัและววิฒันาการใหเ้หมาะสมกบั

การดํารงชวีติในพืน้ทีท่ีม่คีวามแตกต่างในลกัษณะของอุณหภูม ิปรมิาณน้ําฝน ลม สภาพภูมิ

ประเทศที่เป็นภูเขาสูง ที่ราบลุ่ม ทวิเขา ลกัษณะดนิลูกรงั ทรายจดั รวมทัง้ความแตกต่างที่

เกี่ยวขอ้งกบัชนิดพนัธุ์ของสิง่มชีวีติและไฟป่า ทําใหส้ามารถจําแนกประเภทของป่าไมเ้ป็น 2 

ประเภทคอื ปา่ไมผ่ลดัใบ (Evergreen Forest) และปา่ผลดัใบ (Deciduous Forest) ซึง่ปา่ไม้

ทัง้ 2 ประเภทน้ี ยงัมคีวามแตกต่างทีเ่ป็นรายละเอยีดปลกียอ่ย ทาํใหจ้าํแนกลกัษณะของปา่ไม้

ในระบบนิเวศภเูขาออกเป็นชนิดต่าง ๆ ไดด้งัน้ี 

ป่าไม่ผลดัใบ (Evergreen Forest) 4.1 

1. ป่าดิบ ป่าดงดิบ ป่าดิบช้ืน (Moist Evergreen Forest) อาจกล่าวไดว้่า 

ป่าดบิชื้นที่แท้จรงิในประเทศไทยนัน้จะพบเฉพาะในจงัหวดัต่าง ๆ ทางภาคใต้และบรเิวณ

จงัหวดัระยอง ตราด จนัทบุร ีในภาคตะวนัออกเท่านัน้ เพราะบรเิวณดงักล่าวจะมปีจัจยัแห่ง

ชวีติที่เหมาะสมต่อการดํารงอยู่ของป่าดบิชืน้ กล่าวคอื เป็นบรเิวณที่มฝีนตกมากกว่า 2,000

มลิลเิมตรต่อปี และตกตดิต่อกนัเป็นเวลานาน นอกจากน้ี บรเิวณดงักล่าวยงัเป็นพืน้ทีท่ีม่คีวาม

สูงไม่เกิน 600 เมตร เหนือระดบัน้ําทะเลมาตรฐาน ดนิมลีกัษณะร่วนและมกีารระบายน้ําด ี

โดยทัว่ไปแล้วจะพบป่าดิบชื้นกระจายอยู่ตามบรเิวณหุบเขา รมิแม่น้ําลําธาร และแหล่งน้ํา  

ต่าง ๆ  

ลกัษณะของปา่ดบิชืน้ มกัเป็นปา่รกทบึ ประกอบดว้ยพนัธุไ์มค้รบทุกระดบัชัน้ขึน้

เบียดเสยีดกนัอยู่อย่างหนาแน่น ทําให้แลดูเขยีวชอุ่มตลอดปีและด้วยเหตุผลดงักล่าวน้ีเอง 

ต้นไม้ในป่าดิบชื้นจึงมีลกัษณะเปราตรง ลําต้นขนาดใหญ่ เพราะต้องมกีารแก่งแย่งปจัจยั

เกีย่วกบัแสงเพื่อใหส้ามารถดํารงชวีติอยู่ไดน้ัน่เอง ดงันัน้ จงึไม่เป็นสิง่แปลกประหลาดหากจะ

พบตน้ไมข้นาดใหญ่และมคีวามสงูถงึ 30-40 เมตร 
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พนัธุไ์มเ้ดน่ซึง่ถอืวา่เป็นพนัธุไ์มด้ชันีของปา่ดบิชืน้คอื พนัธุไ์มใ้นวงศไ์มย้าง เช่น 

ยางยูง ยางวาด ตะเคยีนทอง สยาขาว ตะเคยีนราก แอ๊ก กะบาก เป็นต้น นอกจากน้ียงัพบ

พนัธุ์ไมใ้นวงศอ์ื่น ๆ อกีมากมาย เช่น หลุมพอ ตนีเป็ดแดง สะตอ เงาะป่า กระทอ้น ก่อเดอืย 

เป็นตน้ ไมช้ัน้รองในปา่ดบิชืน้หลายชนิด เป็นไมท้ีใ่หผ้ลทีก่นิได ้เช่น สม้แขก มงัคุดปา่ ชะมวง 

มะพดู มะไฟ เป็นตน้ 

เมื่อพจิารณาถงึไมช้ัน้กลาง และไมพ้ืน้ล่างในป่าดบิชืน้ จะพบว่าพนัธุ์ไมใ้นวงศ์

ปาลม์มชีนิดมากทีสุ่ดในบรรดาป่าไมท้ัง้หมดของประเทศไทย เช่น ระกํา คอ้ หลาวชะโอนเขา 

และหวายในสกุลต่าง ๆ เป็นต้น รวมทัง้จะพบพนัธุ์ไมด้ชันีอกีกลุ่มหน่ึงของป่าดบิชื้น นัน่คอื

พนัธุไ์มจ้าํพวกไมเ้ถาวลัย ์ซึง่ภายในปา่ดบิชืน้นัน้เถาวลัยจ์ะมขีนาดค่อนขา้งใหญ่ และมกัเลือ้ย

ขึน้สูงปกคลุมถึงเรอืนยอดไมเ้ด่น ได้แก่ สม้เสี้ยว เถาไฟ ชงโคดํา กระไดลงิ ถลกบาตร คุย  

คุยชา้ง โมกเครอื ขมนั สะบา้ บา้ชา้ง หางไหลแดง 

อน่ึง ป่าดบิชื้นเป็นแหล่งรวมของพนัธุ์ไมจ้ําพวกสมุนไพรและกล้วยไมท้ี่สําคญั 

เช่น อบเชย พนัธุไ์มใ้นวงศข์งิขา่ เอือ้งกุหลาบพวง เอือ้งปากเป็ด เอือ้งสาย ขา้หลวง หลงัลาย 

เป็นต้น สตัว์ป่าที่พบในป่าดบิชื้น ได้แก่ กระซู่ สมเสรจ็ ช้างป่า เสอืโคร่ง เลียงผา เก้งหม้อ 

เป็นตน้ 

อย่างไรก็ตามป่าดิบชื้นนั ้นอาจพบได้ในบางบริเวณของประเทศไทย 

นอกเหนือจากภาคใต้และภาคตะวนัออกดงักล่าวแล้ว ทัง้น้ีป่าดิบชื้นอาจเกิดขึ้นได้ในภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ ในบริเวณที่มีความสูงระหว่าง 600-900 เมตรเหนือ

ระดบัน้ําทะเลปานกลางมาตรฐาน และปรมิาณน้ําฝนค่อนขา้งน้อย แต่ดนิตอ้งมคีวามสามารถ

ในการเกบ็กกัน้ําและความชืน้ไดด้ ีแต่โครงสรา้งของพนัธุ์ไมป้่าดบิชืน้ในพืน้ทีด่งักล่าวน้ี จะมี

ลกัษณะทีแ่ตกต่างจากป่าดบิชืน้ทีแ่ทจ้รงิในภาคใตแ้ละภาคตะวนัออก โดยอาจเรยีกว่าป่าดบิ

ชืน้ระดบัสงู (Upper Tropical Rain Forest) เช่นบรเิวณลาดเขาทีม่คีวามชืน้สงูในจงัหวดั

กาญจนบุร ีอุทยัธานีขึน้ไปจนถงึจงัหวดัทางภาคเหนือ และบรเิวณอุทยานแหง่ชาตเิขาใหญ่ ใน

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ เป็นตน้ 

พนัธุ์ไม้เด่นในป่าดิบชื้นระดบัสูง ได้แก่ ยางปาย ยางแข้ง ยางแดง กระบาก 

มะมื่น โพธนิก จําปีป่า จนัทรป์่า กระทุ่ม ฯลฯ รวมทัง้พนัธุ์ไมก่้อและพนัธุ์ไมส้นในสกุลไมส้น
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ดว้ย ปจัจุบนัป่าดบิชืน้ในภาคใต้ของประเทศไทยไดถู้กทําลายไปมากจนเหลอืพืน้ทีป่่าขนาด

ใหญ่อยู่ไม่กีแ่ห่งเท่านัน้ บรเิวณทีส่ามารถพบปา่ดบิชืน้ ไดแ้ก่ เขาสก จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ป่า

คลองแสง จงัหวดัระนอง เป็นตน้ 

2. ป่าดิบแล้ง (Dry Evergreen Forest) ในพืน้ทีท่ีม่รีะดบัความสงูอยูใ่นระดบั

เดยีวกบัป่าดบิชื้น คอืมคีวามสูงของพืน้ที่ประมาณ 300-600 เมตร เหนือระดบัน้ําทะเลปาน

กลางมาตรฐาน แต่มปีรมิาณน้ําฝนเฉลีย่รายปีน้อยกวา่ปา่ดบิชืน้ คอืมปีรมิาณน้ําฝนเฉลีย่รายปี

ประมาณ 1,000-1,500 มลิลเิมตรต่อปี จะพบกลุ่มของสงัคมพชืทีเ่รยีกว่าป่าดบิแลง้ ซึ่งมกีาร

แพร่กระจายตามพื้นที่ราบหรือหุบเขาทัว่ประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบรเิวณตอนบนของ

เทอืกเขาถนนธงไชย จากจงัหวดัชุมพรขึน้ไปจนถงึภาคเหนือ ลกัษณะโดยทัว่ไปของปา่ดบิแลง้

นัน้ พบว่า องค์ประกอบของพนัธุ์ไมบ้างส่วนเป็นพนัธุ์ไมผ้ลดัใบเขา้มาผสมบ้าง ทําใหพ้ืน้ป่า

ในช่วงฤดูแลง้ จะพบเศษไมใ้บไมท้ีเ่กดิจากการผลดัใบของพนัธุไ์มผ้ลดัใบดงักล่าวมากกว่าป่า

ดบิชืน้ นอกจากน้ีป่าดบิแลง้สามารถคงสภาพความเป็นป่าดบิแลง้ได ้เน่ืองจากมฤีดูกาลทีแ่หง้

แลง้ต่อเน่ืองกนัอย่างน้อยสามเดอืน ดนิลกึแต่ไม่สามารถเกบ็กกัน้ําไดม้ากนัก จงึเป็นสาเหตุที่

ทําใหพ้นัธุ์พชืที่เป็นไมผ้ลดัใบสามารถสอดแทรกเขา้มาอยู่ภายในป่าชนิดน้ีไดบ้้าง อย่างไรก็

ตามพนัธุ์ไมส้่วนใหญ่ของป่าดบิแล้งน้ี ยงัคงสภาพความรกทบึและเขยีวชอุ่มได้ตลอดปี แต่

ความรกทบึจะน้อยกว่าปา่ดบิชืน้ ทัง้น้ีเพราะป่าดบิแลง้ประกอบขึน้ดว้ยพนัธุไ์ม ้3 ระดบัความ

สงูเท่านัน้ โดยพนัธุ์ไมเ้ด่นทีเ่ป็นดชันีของป่าดบิแลง้ไดแ้ก่ ตะเคยีนหนิ เคีย่มคะนอง ยางแดง 

กะบาก รวมทัง้มีพนัธุ์ไม้ผลดัใบขึ้นผสมด้วย เช่น มะค่าโมง ตะแบกใหญ่ สมพง ปออีเก้ง    

เป็นตน้ ส่วนพนัธุไ์มร้ะดบัรอง ไดแ้ก่ พลองใบเลก็ พลองใบใหญ่ กดัลิน้ คา้งคาว กระเบากลกั 

ฝ่ินตน้ ขอ่ยหนาม 

พันธุ์ไม้ชัน้กลางซึ่งส่วนใหญ่จะขึ้นปะปนกับลูกไม้ของไม้เด่นและไม้รอง

ประกอบดว้ยจอแจ หสัคุณ กระดูกค่าง หนามคนฑา มะไฟ ชมพู่ป่า รวมทัง้พนัธุ์ไมเ้ถาหลาย

ชนิด เชน่ หวายขม หวายขรงิ หมามุย่ สะแกเครอื เครอืออน เครอืงเูหา่ บอระเพด็ เลบ็มอืนาง 

เป็นต้น รวมทัง้จะพบพนัธุไ์มจ้ําพวกกลว้ยไมแ้ละพชืเกาะยดึต่าง ๆ ซึ่งเป็นลกัษณะของพนัธุ์

ไม้ที่พบในป่าดิบทุกชนิด เช่น กุหลาบ พวง เข็มขาว เอื้องตาควาย เอื้องหนวดพราหม       

จุกโรพนีิ ไขม่กุ นมเมยี เป็นตน้ 
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ป่าดิบแล้งเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยที่สําคัญของชนิดพันธุ์ส ัตว์บกในประเทศไทย 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่สตัวเ์ลีย้งลกูดว้ยนมขนาดใหญ่ สตัวป์า่ทีพ่บในปา่ดบิแลง้ไดแ้ก่ ลงิอา้ยเงีย้ะ 

ชะนี มงกุฎ กระทงิ เน้ือทราย ไก่ฟ้าพญาลอ ววัแดง หมคีวาย ลงิลม ลงิกงั เป็นตน้ บรเิวณที่

พบป่าดิบแล้งในประเทศไทย เช่น ป่าเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ป่าทับลาน จังหวัด

ปราจนีบุร ีและภเูขยีว จงัหวดัชยัภมู ิ

3. ป่าดิบเขา (Hill Evergreen Forest) ในพืน้ทีท่ีอ่ยู่สงูขึน้ไปกว่าป่าดบิชืน้

และป่าดิบแล้ง จะพบป่าดิบเขา ซึ่งมีลักษณะเฉพาะของพื้นที่คือ เป็นพื้นที่ที่อยู่สูงกว่า

ระดบัน้ําทะเลปานกลางมาตรฐานระหว่าง 1,000-1,200 เมตร ขึน้ไป ซึง่ลกัษณะภูมอิากาศจะ

หนาวเยน็และมคีวามชืน้ในอากาศค่อนขา้งสงูตลอดปี ปรมิาณน้ําฝนรายปีอยู่ระหว่าง 1,000-

2,000 มลิลเิมตรต่อปี ดงันัน้จงึไม่พบพนัธุ์ไมใ้นวงศ์ไมย้างในป่าดบิเขา แต่พบพนัธุ์ไมอ้ื่นที่มี

การปรบัตวัใหเ้หมาะสมกบัสภาพปจัจยัดงักล่าว ทัง้น้ี ป่าดบิเขาจะพบแพร่กระจายอยู่บรเิวณ

ยอดเขาสูงทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น บริเวณยอดดอยอินทนนท ์

จงัหวดัเชยีงใหม ่ทุง่แสลงหลวง จงัหวดัพษิณุโลก ภกูระดงึ จงัหวดัเลย เป็นตน้ 

โครงสร้างของพนัธุ์ไม้ในป่าดบิเขา ประกอบด้วยพนัธุ์ไม้เด่น และพนัธุ์ไม้ชัน้

กลางเทา่นัน้ โดยพนัธุไ์มเ้ดน่ ซึง่เป็นพนัธุไ์มด้ชันีของปา่ดบิเขา คอืพนัธุไ์มก่้อ เช่น ก่อกา้งด่าง 

ก่อแดง ก่อน้ํา ก่อพวก ก่อเดือย ก่อแป้น ก่อแหลม ก่อตลับ ก่อสีเสียด เป็นต้น รวมทัง้

มะขามป้อมดง พญาไม้ สนสามพันธุ์ มณฑาดอย ส่วนพันธุ์ไม้ในระดับไม้ชัน้กลาง 

ประกอบดว้ย จ๊ะเมีย่ง เมีย่ง เมีย่งดอย กุหลาบแดง กุหลาบขาว ดอกสามส ีคําแดง กวมแดง 

ขมิน้ต้น นอกจากน้ี ในบรเิวณที่แสงแดดสามารถส่องทะลุผ่านชัน้เรอืนยอดไมเ้ด่นและไมช้ัน้

กลาง จะพบพนัธุ์ไม้จําพวกมอส และเฟิร์นชนิดต่าง ๆ ทัง้น้ีเพราะพื้นป่ามคีวามชื้นตลอดปี

นัน่เอง 

4. ป่าสนเขา (Tropical Pine Forest หรือ Coniferous Forest) อาจพบได้

ในพืน้ทีท่ีอ่ยู่ในระดบัสงูกว่าระดบัน้ําทะเลปานกลางมาตรฐานระหว่าง 200-1,800 เมตรขึน้ไป

จงึเหน็ไดว้า่ ปา่สนเขาจะอยูใ่นพืน้ทีร่ะดบัความสงูเทา่กนัหรอืตํ่ากว่าปา่ดบิเขา แต่พืน้ทีข่องปา่

สนเขานัน้ค่อนขา้งแหง้แลง้กว่า หรอืเป็นพืน้ที่ซึ่งดนิเกบ็น้ําไม่ด ีในประเทศไทยมกัพบป่าสน

เขาในบริเวณภาคเหนือในจังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลําปาง เพชรบูรณ์และภาค
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ตะวนัออกเฉียงเหนือในจงัหวดัเลย ศรสีะเกษ สุรนิทร ์และอุบลราชธานีโดยจะพบแพรก่ระจาย

อยู่ตามหุบเขาและที่ราบสูง ทัง้น้ีอาจกล่าวไดว้่าป่าสนเขาเป็นป่าไมท้ี่จําแนกโดยอาศยัชนิด

พนัธุไ์มเ้ป็นหลกัเพยีงอยา่งเดยีว กล่าวคอื พนัธุไ์มห้ลกัของปา่ประเภทน้ี คอืสนสองใบ และสน

สามใบ เป็นสาํคญั 

อย่างไรกต็าม ป่าสนเขามไิดเ้กดิและดํารงอยู่ตามลําพงัเท่านัน้ ในบางกรณี

อาจจะพบพนัธุไ์มอ้ื่น ๆ ทีเ่ป็นพนัธุไ์มเ้ดน่ในพืน้ทีด่ว้ย โดยสามารถจาํแนกลกัษณะยอ่ยของปา่

สนเขาเป็น 2 ลกัษณะ คอื ป่าสนผสมก่อ (Oak Pine Sub-community) และป่าสนผสมเตง็

รงั (Dipterocarp Pine Sub-community) โดยปา่สนเขาผสมก่อนัน้ จะมพีนัธุไ์มจ้าํพวกก่อ

เป็นไมเ้ดมิ และไมส้นกระจดักระจายโดยทัว่ไป ส่วนป่าสนผสมเต็งรงันัน้ จะมโีครงสรา้งป่า

คลา้ยคลงึกบัปา่เตง็รงั แต่มไีมส้นปรากฏเป็นเรอืนยอดไม ้ระดบัไมเ้ด่นในพืน้ทีก่ระจดักระจาย

ทัว่ไปดว้ย 

พนัธุไ์มเ้ด่นในปา่สนเขา ประกอบดว้ยสนสองใบ (Pinus merkusii) และสน

สามใบ สว่นพนัธุไ์มช้ัน้รองประกอบดว้ย ก่อแอบ ก่อสเีสยีด ก่อแหลม ก่อเดอืย ก่อแป้น ก่อน้ํา 

ก่อหม่น กํายาน สลกัป่า หว้า นอกจากน้ีพนัธุ์ชัน้กลางประกอบด้วย มนัปลา ส้ม อ๊อบแอ๊บ  

เป้งดอย ปรงเขา หวัแหวน 

พชืชัน้ล่างทีพ่บเป็นพวกหญา้ต่าง ๆ ซึง่มกัเกดิไฟปา่ขึน้ในหน้าแลง้ สตัวป์่า

ทีพ่บในปา่สนเขา ไดแ้ก่ กระแต กระต่าย กระต่ายปา่ เลยีงผา หมปูา่ เป็นตน้ ตวัอยา่งพืน้ทีป่า่

สนเขาที่มลีกัษณะเด่นในประเทศไทย เช่น ภูกระดงึ ภูหลวงจงัหวดัเลย ภูสอยดาวจงัหวดั

อุตรดติถ ์และทุง่แสลงหลวง จงัหวดัพษิณุโลก เป็นตน้ 

4.2 ป่าผลดัใบ (Deciduous Forest) 

1. ป่าเบญจพรรณ ป่าผสมผลดัใบ (Mixed Deciduous Forest) เป็นปา่ผลดั

ใบทีม่พีนัธุไ์มห้ลายชนิดขึน้ปะปนกนัเป็นไมเ้ดน่ในพืน้ที ่ลกัษณะโดยทัว่ไปของปา่เบญจพรรณ

นัน้ มกัเป็นป่าโปร่ง ดนิเป็นดนิรว่นลกึและอาจจะมหีนิโผล่เป็นแห่ง ๆ ระดบัความสงูของพืน้ที่

ป่าเบญจพรรณอยู่ระหว่าง 50-800 เมตรเหนือระดบัน้ําทะเลปานกลางมาตรฐาน ปรมิาณ

น้ําฝนเฉลี่ยรายปีตํ่ากว่า 1,600 มลิลเิมตรต่อปี และมกีารแบ่งฤดูกาลเป็น 3 ฤดูอย่างชดัเจน
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โดยมชี่วงแห้งแล้งนานกว่า 3 เดือนในแต่ละปี ซึ่งทําให้พื้นที่ที่ภูมอิากาศค่อนข้างแห้งแล้ง 

พนัธุไ์มจ้งึตอ้งปรบัตวัดว้ยการผลดัใบทิง้ในช่วงฤดแูลง้ สาํหรบัประเทศไทยนัน้ปา่เบญจพรรณ

พบกระจดักระจายทัว่ไปในแทบทุกภาคของประเทศ ยกเวน้ภาคใต ้ 

ป่าเบญจพรรณสามารถจําแนกเป็นป่าเบญจพรรณที่มีไม้สัก (Mixed 

Deciduous Forest with Teak) และปา่เบญจพรรณทีไ่มม่ไีมส้กั (Mixed Deciduous Forest 

without Teak) ซึง่พนัธุไ์มเ้ดน่ในปา่เบญจพรรณนอกเหนือจากไมส้กัแลว้ ยงัพบพนัธุไ์มจ้าํพวก 

แดง มะค่า ประดู่ ชงิชนั ส่วนพนัธุ์ไมร้องไดแ้ก่ กระพีเ้ขาควาย ฉนวน ขะเจ๊าะ พีจ้ ัน่ กระโดน 

สา้น เปล้าหลวง เสลา ตะแบกใหญ่ รกฟ้า ตะแบบเลอืด ขีอ้าย สมอไทย งิว้ป่า มะกอก ช้อ 

ทองหลาง เป็นต้น โดยอาจจะพบพนัธุ์ไม้ไม่ผลดัใบในพื้นที่ป่าเบญจพรรณ เช่น มะม่วงป่า 

มะเกลอื ตะโก มะหาด เป็นตน้ 

นอกจากน้ี ยงัอาจพบไม้รอง ซึ่งเป็นดชันีของป่าชนิดน้ีที่สําคญั คอื ไม้ไผ่

ชนิดต่าง ๆ เช่น ไผ่ป่า ไผ่บง ไผ่ขา้มหลาม ไผ่ซาง ไผร่วก ไผ่ไร่ เป็นตน้ ส่วนสตัวป์่าทีพ่บใน

ปา่เบญจพรรณ ไดแ้ก่ เสอืไฟ เสอืดาว แมวดาว หมคีวาย หมหีมา งจูงอาง เป็นตน้ ในฤดแูลง้

พืน้ทีป่่ามกัมลีกัษณะป่าเป็นป่าโปร่งพืน้ดนิถูกปกคลุมดว้ยใบไมแ้หง้ซึ่งเป็นเชือ้เพลงิที่ทําให้

เกดิไฟปา่เชน่เดยีวกบัปา่เตง็รงั 

2. ป่าเตง็รงั ป่าแพะ ป่าโคก ป่าแดง (Deciduous Dipterocarp Forest)  

เป็นปา่ไมผ้ลดัใบทีม่อีงคป์ระกอบของพนัธุไ์ม ้3 ระดบัชัน้ โดยขึน้กระจดักระจายสลบัไปกบัปา่

เบญจพรรณ ที่ระดบัความสูงเหนือระดบัน้ําทะเลปานกลางมาตรฐาน ระหว่าง 100-1,000 

เมตร แพรก่ระจายตัง้แต่จงัหวดัเพชรบุรไีปตามเทอืกเขาดา้นทศิตะวนัตกของประเทศไปจนถงึ

จงัหวดัเชยีงราย แต่มกีารแพรก่ระจายมากทีสุ่ดในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือในบรเิวณทีร่าบสงู

และทีภู่เขาสงู ดนิเป็นทรายและลูกรงัมสีคี่อนขา้งแดงและมลีกัษณะแหง้แลง้ พนัธุไ์มข้นาดเลก็

ถงึขนาดกลาง ฟ้ืนปา่ไมร่กทบึ แต่จะมพีนัธุไ์มจ้าํพวกหญา้ชนิดต่าง ๆ 

พนัธุ์ไม้เด่นในพื้นที่ป่าเต็งรงั ประกอบด้วย เต็งรงั เหยีง พลวง ยางกราด 

และในบางพืน้ทีอ่าจพบไดก่้อแพะ ก่อหม ีรวมทัง้พนัธุ์ไมช้นิดต่าง ๆ ทีพ่บในป่าเบญจพรรณ 

แต่มขีนาดแคระแกรนกว่า ส่วนพนัธุ์ไมร้องจะมลีกัษณะเป็นไมพุ้่ม เช่น แสลงใจ มะขามป้อม 

ยอเถื่อน ติว้ เป็นตน้ สาํหรบัพนัธุไ์มพ้ืน้ล่าง มกัประกอบขึน้ดว้ยหญา้เพก็ โจด ปอเต่าไห ้ปรง 
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ส่วนสตัว์ป่าที่พบในป่าเต็งรงั ป่าแดง ป่าแพะ ได้แก่ กระทงิ ววัแดง เม่นหางพวง แมวดาว 

หมาจิง้จอก นกยงู ตะกวด เป็นตน้ 

 

 
 

รปูท่ี 6.4 ภาพตดัขวางประเภทของปา่ไมใ้นระบบนิเวศภเูขาของประเทศไทย 
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ลกัษณะป่าไม้บนภเูขา 

  
ปา่ดบิเขาทา่มกลางมา่นหมอกบนดอยปุย อากาศทีห่นาวเยน็และชุม่ชืน้ตลอดปีทาํให ้

ปา่ดบิเขาบนยอดดอยอนิทนนท ์จงัหวดัเชยีงใหม ่
มมีอส ไลเคน และฝอยลม องิอาศยัอยูด่ว้ย 

  
ปา่เบญจพรรณในอุทยานแหง่ชาตน้ํิาหนาว  สนสองใบบนภูกระดงึ  

จงัหวดัเลย จงัหวดัเพชรบรูณ์ 

  
ปา่เตง็รงัผลดัใบหน้าแลง้รว่งปกคุมพืน้ดนิ ปา่ดบิแลง้มลีกัษณะโปรง่และชุ่มชืน้ 

เป็นสาเหตุของการเกดิไฟปา่ น้อยกวา่ปา่ดบิชืน้ 

รปูท่ี 6.5 ประเภทปา่ไมใ้นระบบนิเวศภเูขา 
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ตารางท่ี 6.2 ประเภทปา่ในระบบนิเวศภเูขา 

 

ลกัษณะส่ิงแวดล้อม ประเภทป่าไม ้ ตวัอย่างชนิดพนัธุไ์ม้ 

ป่าไม่ผลดัใบ   

1. ปา่ดบิ ปา่ดงดบิ  - มปีรมิาณน้ําฝนมากกวา่ 2,000     

ม.ม./ปี และตกตดิต่อกนัเป็น

เวลานาน 

ปา่ดบิชืน้         

(Moist Evergreen 

Forest) 

    

พนัธุไ์มม้ลีกัษณะเปราตรง  

ลาํตน้สงูใหญ่ เชน่ ยางยงู 

ยางวาด ตะเคยีนทอง  

 - ความสงูของพืน้ทีไ่มเ่กนิ 600 

เมตร เหนือระดบัน้ําทะเลปาน

กลางมาตรฐาน 

ตะเคยีนรากหลุมพอ สะตอ 

เงาะปา่ ระกาํ คอ้ สม้เสีย้ว 

เถาไฟ กระไดลงิ โมงเครอื 

 - มกัเป็นปา่รกทบึ มพีนัธุไ์มค้รบทุก

ระดบัชัน้ ขึน้เบยีดเสยีดกนัอยา่ง

หนาแน่น 

สะบา้ อบเชย เป็นตน้ 

 - แพรก่ระจายบรเิวณภาคใตแ้ละ

ภาคตะวนัออกของประเทศ 

บรเิวณหุบเขา รมิลาํหว้ยลาํธาร 

 

2. ปา่ดบิแลง้ (Dry 

Evergreen Forest) 

- ปรมิาณน้ําฝนระหวา่ง 1,000 -

1,500 ม.ม./ปี 

ประกอบดว้ยพนัธุไ์ม ้3 

ระดบัชัน้ ทีม่พีนัธุไ์มผ้ลดั  

 - สงูจากระดบัน้ําทะเลปานกลาง

มาตรฐานระหวา่ง 300 - 600 เมตร 

ใบขึน้ผสมดว้ย เชน่ 

มะคา่โมง กะบาก  

 - ดนิลกึแต่การระบายน้ําด ี ตะแบกใหญ่ สมพง กดัลิน้ 

 - ความรกทบึของพืน้ปา่น้อยกวา่ปา่

ดบิชืน้ และมพีนัธุไ์ม ้3 ระดบัชัน้ 

ตะเคยีนหนิ จอแจ หมามุย่ 

เครอืออน บอระเพด็ มะไฟ  

 - แพรก่ระจายบรเิวณทีร่าบ หุบเขา 

บรเิวณตอนบนเทอืกเขาถนน

ธงไชย จ.ชุมพร ถงึภาคเหนือ 

หนามขน เป็นตน้ 
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ลกัษณะส่ิงแวดล้อม ประเภทป่าไม ้ ตวัอย่างชนิดพนัธุไ์ม้ 

ปา่ดบิเขา (Hill 

Evergreen Forest) 

3 - ปรมิาณน้ําฝนรายปีระหวา่ง  

  1,000-2,000 ม.ม.อากาศหนาว

เยน็และความชืน้สงูตลอดปี 

สว่นใหญ่เป็นพนัธุไ์มก้่อและ

ไมอ้ื่น ๆ  เชน่ ก่อแดง      

ก่อกา้งดา่ง ก่อน้ํา ก่อพวง  

 - อยูส่งูกวา่ระดบัน้ําทะเลปานกลาง

มาตรฐานระหวา่ง 1,000-1,200 

เมตร 

ก่อเดอืย ก่อแหลม ก่อสเีสยีด 

มะขามป้อม พญาไม ้เมีย่ง 

เมีย่งดอย กุหลาบแดง 

 - องคป์ระกอบพนัธุไ์มเ้พยีง 2 

ระดบัชัน้ 

กุหลาบขาว  คาํแดง เป็นตน้ 

 - แพรก่ระจายบรเิวณยอดเขาสงู

ภาคเหนือ และภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ 

 

4 ปา่สนเขา (Tropical 

Pine Forest or 

Coniferous Forest) 

- อยูส่งูจากระดบัน้ําทะเลปานกลาง

มาตรฐานระหวา่ง 200 -1,800 

เมตร โดยทัว่ไปจะอยูร่ะดบั

เดยีวกบัปา่ดบิเขา แต่พืน้ที่

คอ่นขา้งแหง้แลง้ 

พนัธุไ์มห้ลกัของปา่สนเขา คอื 

สนสองใบ สนสามใบ โดยมี

พนัธุไ์มป้ระกอบอื่น ๆ  เชน่ 

ก่อแอบ กอ่สเีสยีด ก่อแหลม 

ก่อเดอืย ก่อแป้น  ก่อน้ํา  

 - ดนิเกบ็น้ําไมด่ ี กาํยาน เป็นตน้ 

 - แพรก่ระจายอยูต่ามหุบเขาและที่

ราบสงูในบรเิวณภาคเหนือและ

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
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ลกัษณะส่ิงแวดล้อม ประเภทป่าไม ้ ตวัอย่างชนิดพนัธุไ์ม้ 

ป่าผลดัใบ   

1. ปา่เบญจพรรณ ปา่

ผสมผลดัใบ (Mixed 

Deciduous Forest) 

ปา่โปรง่ ดนิรว่นลกึ ระดบัความสงู

ระหวา่งระหวา่ง 50 - 800 เมตร 

เหนือน้ําทะเลปานกลางมาตรฐาน 

- พนัธุไ์มผ้ลดัใบ เชน่ สกั แดง 

ประดู ่สมอพภิพ ผาเสีย้น 

กระพีเ้ขาควาย ชงิชนั ฉนวน  

 - ปรมิาณน้ําฝนเฉลีย่รายปีตํ่ากวา่ 

1,600 ม.ม. 

เปลา้หลวง เสลา ตะแบนใหญ่ 

รกฟ้า ขีอ้าย สมอไทย งิว้ปา่  

 - อากาศคอ่นขา้งแหง้แลง้นานกวา่  

3 เดอืนในรอบปี 

ชอ้ ทองหลาง เป็นตน้ 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่พนัธุไ์ม ้

 - การแพรก่ระจายในภาคกลาง

ภาคเหนือและภาคตะวนัออกเฉียง

เหนอ 

วงศไ์ผช่นิดต่าง ๆ 

ปา่เตง็รงั ปา่แพะ   

ปา่โคก ปา่แดง 

(Deciduous 

Dipterocarp Forest) 

พบขึน้สลบักบัปา่เบญจพรรณ     

ทีร่ะดบัความสงูเหนือระดบัน้ํา 

ทะเลปานกลางมาตรฐาน ระหวา่ง 

100 - 1,000 เมตร ดนิเป็นลกูรงั 

พืน้ปา่ไมร้กทบึ 

2. - พนัธุไ์ม ้3 ระดบั เชน่ เตง็ รงั 

เหยีง พลวง ยางกราด ก่อ

แพะ ก่อหม ีแสลงใจ 

มะขามป้อม ยอเถื่อน เป็นตน้ 

พนัธุไ์มพ้ืน้ลา่งจาํพวก 

 - แพรก่ระจายบรเิวณทศิตะวนัตก 

เหนือ และตะวนัออกเฉียงเหนือ 

หญา้เพก็โจด ปอเต่าไห ้ปรง 
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ปัญหาท่ีพบในระบบนิเวศภเูขา 5.  

 
ปญัหาที่พบในระบบนิเวศภูเขา คือการทําลายพื้นที่ป่าบนภูเขาที่ส่งผลต่อความ

หลากหลายทางชวีภาพ ซึ่งส่วนใหญ่เกดิจากการกระทําของมนุษย ์โดยสามารถสรุปปญัหาที่

เกดิขึน้ไดด้งัน้ี 

1. การขยายตวัของชุมชนเมอืงและการตัง้ถิน่ฐานของมนุษยเ์ขา้มาในเขตภเูขา 

2. โครงการก่อสรา้งต่าง ๆ ทีร่กุลํ้าพืน้ทีป่า่บนภูเขา เช่น การตดัถนน การสรา้งเขือ่น

ขนาดใหญ่ การทาํเหมอืงแร ่เป็นตน้ 

3. การลกัลอบล่าสตัวแ์ละเกบ็หาของป่า การตดัไมท้ําลายป่า ทําไร่เลื่อนลอย บุกรุก

แผว้ถางปา่พืน้ทีต่น้น้ําเพือ่ปลกูพชืเศรษฐกจิ 

4. การเปลี่ยนแปลงจากภยัธรรมชาติ เช่น ไฟป่า ดนิโคลนถล่ม หลุมยุบ น้ําท่วม 

เป็นตน้ ภยัธรรมชาตเิหล่าน้ีลว้นสง่ผลต่อการเปลีย่นแปลงระบบนิเวศภเูขาไดท้ัง้สิน้ 

5. แนวเขตอนุรกัษ์ไม่ชดัเจน ทบัซอ้นกบัพืน้ทีท่ํากนิและเกดิความขดัแยง้กบัชุมชน

โดยรอบพืน้ที ่

6. การะเบดิหนิบนภูเขาเพื่อนํามาใชป้ระโยชน์ในการก่อสรา้ง เป็นการทําลายพืน้ที่

ภเูขาอยา่งรวดเรว็และงา่ยดาย 

7. การรุกรานของพืชชนิดพนัธุ์ต่างถิ่น เป็นภัยคุกคามต่อความหลากหลายทาง

ชวีภาพในระบบนิเวศภูเขา เน่ืองจากพชืและสตัว์บางชนิดมพีฤตกิรรมคุกคามสิง่มชีวีติชนิด

ดัง้เดมิ ซึ่งอาจทําใหสู้ญพนัธุ์ได้ ตวัอย่างพชืและสตัว์ต่างถิ่น เช่น สาบเสอื หญ้าคา กระถิน

ยกัษ์ บวัตอง ปลาซอ็คเกอร ์กิง้ก่ายกัษ์ นกชนิดต่าง ๆ 

8. ปญัหาจากการท่องเที่ยวส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศภูเขา เช่น การบุกรุกพื้นที ่        

เพื่อพฒันาเป็นแหล่งท่องเทีย่ว การสรา้งรสีอรท์ ทีพ่กัและสิง่อํานวยความสะดวกรองรบันักท่องเทีย่ว     

ทาํใหเ้กดิความเสือ่มโทรมจากปรมิาณนกัทอ่งเทีย่วทีใ่ชพ้ืน้ทีแ่ละขยะมลูฝอยทีท่ิง้ไว ้

9. การใช้พื้นที่ของนายทุน ผู้มีอิทธิพล หรือหน่วยงานรัฐในป่าหรือภูเขาตาม

ธรรมชาต ิเชน่การทาํสวนปา่ ศนูยว์จิยั แปลงทดลองการเกษตร บา้นพกัตากอากาศ เป็นตน้ 
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10. การปนเป้ือนสารพษิในพชื สตัว ์และทรพัยากรบนภูเขาจากการทาํเหมอืงแร ่หรอื

การเกษตรกรรมต่าง ๆ 
ปัญหาท่ีเกิดขึน้กบัระบบนิเวศภเูขา 

  
การตัง้ถิน่ฐานของมนุษยร์กุลํ้าเขา้ไปในพืน้ทีป่า่ การทอ่งเทีย่วเป็นอกีกจิกรรมทีส่ง่ผลกระทบ 

สง่ผลกระทบโดยตรงต่อระบบนิเวศภเูขา ต่อความสมบรูณ์ของระบบนิเวศภเูขา 

  
การตดัถนนผา่นพืน้ทีถ่เูขาสง่ผลกระทบ ดนิโคลนถลม่เป็นภยัจากธรรมชาตทิีท่าํให ้

เกดิการพงัทลายของดนิและปา่ไมบ้นภเูขา ต่อการสญูเสยีระบบนิเวศภเูขา 

  
ไฟปา่ ภยัธรรมชาตทิีเ่ป็นปจัจยัสง่เสรมิให ้การสรา้งเขือ่นขนาดใหญ่ทาํใหเ้กดิน้ําทว่ม 

พืน้ทีป่า่ทีส่าํคญับนภเูขา เกดิการเปลีย่นแปลงของระบบนิเวศภเูขา 

รปูท่ี 6.6 ปญัหาทีพ่บในระบบนิเวศภเูขา 
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6.  แนวทางป้องกนัและแก้ปัญหา 
 

จากปญัหาทีเ่กดิขึน้ในระบบนิเวศภเูขา สามารถใชแ้นวทางป้องกนัและแกไ้ขปญัหาได้

หลายวธิ ีสามารถสรปุไดด้งัน้ี 

1. ส่งเสรมิใหป้ระชาชนมสี่วนร่วมในการดูแลรกัษาทรพัยากร ส่งเสรมิการเฝ้าระวงั

และปลกูจติสาํนึกใหก้บัประชาชนในพืน้ทีอ่ยา่งต่อเน่ือง 

2. จดัสรรที่ดนิทํากินให้ประชาชนที่ไม่มทีี่ดนิทํากินเพื่อเป็นการป้องกนัการบุกรุก

พืน้ทีป่า่เพือ่ทาํการเกษตรและอยูอ่าศยั 

3. ตรวจสอบแนวเขตอนุรกัษ์ทีท่บัซอ้นกบัพืน้ทีท่าํกนิใหม้คีวามชดัเจน 

4. ปลกูปา่ทดแทนในพืน้ทีต่น้น้ําและพืน้ทีป่า่ทีถู่กทาํลายไป 

5. ใชม้าตรการทางกฎหมายในการป้องกนั ปราบปรามและแกไ้ขปญัหาอยา่งจรงิจงั 

6. ลดการก่อสร้างของมนุษย์ที่ไม่มีความจําเป็นหรือหากมีความจําเป็นควรมี

การศกึษาผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม (EIA) ในพืน้ทีโ่ครงการก่อนเสมอ 

7. ควบคุมการนําเข้าและปราบปรามชนิดพนัธุ์ต่างถิ่นที่เป็นภัยคุกคามต่อความ

หลากหลายทางชวีภาพพืน้ถิน่ดัง้เดมิ 

8. ควบคุมปรมิาณนักท่องเที่ยว และการจดัการท่องเที่ยวที่มปีระสทิธภิาพ รวมทัง้

การส่งเสรมิการท่องเที่ยวเชงิอนุรกัษ์ ซึ่งเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่ส่งผลกระทบต่อระบบ

นิเวศน้อยทีส่ดุ 

9. ศกึษาวจิยัถงึวธิกีารในการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้กบัระบบนิเวศ

ภเูขา 

10. สง่เสรมิหลกัสตูรการเรยีนการสอนในทุกระดบัเพือ่ใหเ้หน็ถงึความสาํคญัของระบบ

นิเวศภเูขาและปญัหาทีเ่กดิขึน้ 

 


