
แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 1 
น  าในระบบนิเวศ 

 

เนื อหา  
 1.  คุณสมบัติของน ้ำ 

 2.  ควำมหมำยวัฏจักรของน ้ำ 

 3.  กระบวนกำรหมุนเวียนของน ้ำ 

 4.  ระบบนิเวศ 

 5.  ระบบนิเวศวิทยำในแหล่งน ้ำ 

  

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
 เมื่อได้ศึกษำบทที่ 1 แล้วนักศึกษำสำมำรถ 

 1.  บอกควำมส้ำคัญและคุณสมบัติของน ้ำได้  

 2.  อธิบำยวัฏจักรของน ้ำได้  

 3.  อธิบำยโครงสร้ำงของระบบนิเวศวิทยำแหล่งน ้ำได้  

 

จ านวนคาบที่เรียน  

 8  คำบเรียน 

 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  บรรยำยประกอบกำรใช้ Power Point เกี่ยวกับเนื อหำที่เรียน 

 2.  ผู้สอนและผู้เรียนสรุปประเด็นที่ส้ำคัญ 

 3.  ศึกษำเอกสำรประกอบกำรสอนวิชำหลักนิเวศวิทยำแหล่งน ้ำ 

 4.  ถำมให้ผู้เรียนตอบ 

 5.  ตอบค้ำถำมท้ำยบท 
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สื่อการเรียนการสอน  

 1.  สื่อ Power Point ประกอบด้วยคอมพิวเตอร์แบบพกพำ พร้อมด้วยเคร่ืองฉำยภำพ 

 2.  เอกสำรประกอบกำรสอน  

 3. หนังสือและต้ำรำที่เกี่ยวข้อง   

 

การวัดผลและการประเมินผล 

 1.  สังเกตกำรมีส่วนร่วมในกิจกรรมและกำรแสดงควำมคิดเห็น 

 2.  สังเกตพฤติกรรมกำรเรียนของนักศึกษำ กำรตอบค้ำถำม กำรให้ควำมสนใจในขณะ

อภิปรำยและซักถำม 

 3.  เฉลยค้ำถำมท้ำยบท 
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บทที ่1 
น  าในระบบนิเวศ 

 

 น ้ำเป็นสำรประกอบที่ส้ำคัญในกำรด้ำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิต ภำยในเซลล์ของสิ่งมีชีวิตทั งพืช
และสัตว์จะมีน ้ำเป็นองค์ประกอบมำกที่สุด ประมำณร้อยละ 80 ขบวนกำรต่ำง ๆ ที่เกิดขึ นในร่ำงกำย
ของสิ่งมีชีวิต ต้องอำศัยน ้ำเป็นสื่อส้ำคัญที่ท้ำให้เกิดกำรด้ำเนินงำนของขบวนกำร เช่น ขบวนกำรสร้ำง
อำหำรโดยกำรสังเครำะห์แสง (Photosynthesis) ขบวนกำรสร้ำงและสลำยสำรอำหำรในร่ำงกำย 
(Metabolism) ขบวนกำรขนส่งและล้ำเลียงอำหำร (Transportation) และกำรขับถ่ำยของเสีย 
(Excretion) เป็นต้น  ยังเป็นปัจจัยส้ำคัญต่อกำรด้ำรงชีวิตของสัตว์น ้ำ เน่ืองจำกสัตว์น ้ำ เช่น กุ้ง ปลำ ปู 
และหอย ต้องอำศัยน ้ำเป็นตัวกลำงส้ำหรับกำรหำยใจ น ้ำเป็นแหล่งสะสมสำรอำหำรที่สิ่งมีชีวิตขนำด
เล็กใช้ผลิตอำหำรเบื องต้น (Primary Production) เช่น แพลงก์ตอนพืช น ้ำเป็นตัวรักษำอุณหภูมิของ
ร่ำงกำยของสัตว์ ไม่ให้มีกำรเปลี่ยนแปลงตำมสิ่งแวดล้อมมำกเกินกว่ำที่จะด้ำรงชีวิตได้ ซึ่งบนผิวโลก
มีน ้ำเป็นส่วนประกอบประมำณร้อยละ 75 ประกอบด้วยน ้ำเค็มร้อยละ 97.5 และ น ้ำจืดร้อยละ 2.5 ซึ่ง
ประกอบด้วย ทะเลสำบ ล้ำธำร แม่น ้ำ หนอง บึง พื นที่ชุ่มน ้ำ ไอน ้ำในบรรยำกำศ ควำมชื นในดิน และ
น ้ำใต้ดิน เป็นต้น โดยวัฏจักรของน ้ำเร่ิมต้นจำกกระบวนกำรเคลื่อนย้ำยไปมำของน ้ำอย่ำงต่อเนื่องใน
สิ่งแวดล้อม ทั งในรูปส่วนประกอบของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต ในวัฏจักรของน ้ำ น ้ำจะถูก
เคลื่อนย้ำยจำกแหล่งน ้ำสู่พื นดิน ผ่ำนสิ่งมีชีวิตบนผิวโลก กลับสู่ชั นบรรยำกำศ และกลบัคืนสู่ผิวโลก
อีกครั งหนึ่ง โดยพลังงำนจำกดวงอำทิตย์เป็นแหล่งพลังงำนที่ผลักดันวัฏจักรของน ้ำ  ส่วนระบบนิเวศ
ในแหล่งน ้ำ  เป็นระบบที่ประกอบด้วยสิ่งมีชีวิต ได้แก่ ผู้ผลิต ผู้บริโภค และผู้ย่อยสลำย และ
สิ่งไม่มีชีวิต เช่น แร่ธำตุและสำรอำหำร อำศัยอยู่ร่วมกันในสภำพแวดล้อมหนึ่ง ซึ่งต่ำงมีควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงสิ่งมีชีวิตด้วยกันเอง และสัมพันธ์กับสิ่งไม่มีชีวิต ที่เป็นสภำพแวดล้อมนั น  
 

คุณสมบัติของน  า 
 น ้ำมีคุณสมบัติที่เหมำะสมในกำรด้ำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตทั งพืชและสัตว์ มำกกว่ำ
สำรประกอบที่เป็นของเหลวชนิดอ่ืน เนื่องจำกมีคุณสมบัติทำงเคมีและฟิสิกส์ ที่เหมำะสมต่อ                
กำรด้ำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิต โดยมีคุณสมบัติทำงเคมี และฟิสิกส์ (บุญเสถียร  บุญสูง.  2551 : 1-3) ดังนี  
 1. โมเลกุลของน  า  
  โมเลกุลของน ้ำประกอบด้วยธำตุ 2 ชนิด คือ ไฮโดรเจน (H) 2 อะตอม และออกซิเจน 
(O) 1 อะตอม ยึดเกำะกันด้วยพันธะโควำเลนน์ (Covalent Bonds) ซึ่งมีสูตรทำงเคมีว่ำ H2O เชื่อมต่อ
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กันด้วยพันธะไฮโดรเจน ท้ำมุมต่ำงกัน 104.5 องศำ โดยมีออกซิเจนเป็นขั วลบ และไฮโดรเจนเป็น
ขั วบวก ดังภำพประกอบที่ 1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบท่ี 1.1 โครงสร้ำงโมเลกุลของน ้ำ  
ที่มำ : Hardin, Bertoni and Kleinsmith. (2012 : 3)  
 

 2.  สถานะของน  า  
  น ้ำมีสถำนะ เป็น ของเหลว ของแข็ง และแก๊ส (ไอน ้ำ) ภำยใต้ควำมกดอำกำศ ณ 
ระดับน ้ำทะเลปำนกลำง น ้ำมีสถำนะเป็นของเหลว น ้ำจะเปลี่ยนสถำนะเป็นแก๊ส เมื่อมีอุณหภูมิสูงถึง
จุดเดือด ที่อุณหภูมิ 100 องศำเซลเซียส และจะเปลี่ยนสถำนะเป็นของแข็งที่อุณหภูมิ 0 องศำเซลเซียส 
กำรเปลี่ยนสถำนะของน ้ำมีกำรดูดกลืนหรือกำรคำยควำมร้อน โดยที่ไม่ท้ำให้อุณหภูมิเปลี่ยนแปลง
เรียกว่ำควำมร้อนแฝง 
 3.  การระเหยของน  า  
  น ้ำต้องกำรควำมร้อนในกำรระเหยสูง ท้ำให้น ้ำระเหยได้ช้ำ เมื่อเทียบกับของเหลวชนิด

อ่ืน ๆ เน่ืองจำกน ้ำมีแรงดึงดูดระหว่ำงโมเลกุลสูง ควำมร้อนที่ต้องใช้ในกำรระเหยน ้ำ 1 กรัม ระเหย

เป็นไอต้องใช้ควำมร้อนถึง 539.6 แคลอรี ด้วยเหตุนี ท้ำให้แหล่งน ้ำใหญ่ ๆ มีปริมำณน ้ำเพียงพอต่อ   

กำรด้ำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตได้ตลอดฤดูกำล นอกจำกนี ยังท้ำให้อำกำศบริเวณใกล้เคียงแหล่งน ้ำมี 
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ควำมเย็น ซึ่งเกิดจำกอำกำศถ่ำยเทควำมร้อนไปยังผิวน ้ำ และน ้ำเก็บควำมร้อนจำกกำรถ่ำยเทของ

อำกำศไว้ได้มำกท้ำให้อุณหภูมิของอำกำศลดลง 

 4.  น  ามีแรงตรึงผิวสูง (Surface Tension)  
  แรงตรึงผิวเกิดจำกพันธะไฮโดรเจน แรงตรึงผิวเป็นคุณสมบัติพิเศษของน ้ำ ซึ่งมีมำกกว่ำ
ของเหลวชนิดอ่ืน (ยกเว้น ปรอท) จะเห็นจำก หยดน ้ำบนพื นหรือบนใบบัว จะเป็นทรงกลม หรือเวลำ
ที่เติมน ้ำให้เต็มแก้ว น ้ำจะพูนโค้งอยู่สูงเหนือปำกแก้วเล็กน้อย แรงตรึงผิวท้ำให้น ้ำเกำะรวมตัวกัน 
และไหลไปได้ทุกสถำนที ่
 5.  น  ามีความร้อนจ าเพาะสูง (Heat Capacity)  
  น ้ำมีควำมร้อนจ้ำเพำะเท่ำกับ 4.184 จูลต่อกรัมต่อองศำเซลเซียส หมำยถึง กำรที่จะท้ำให้
น ้ำ 1 กรัม มีอุณหภูมิสูงขึ น 1 องศำเซลเซียส จะต้องใช้พลังงำนเท่ำกับ 4.184 จูล จึงท้ำให้อุณหภูมิของ
น ้ำในแต่ละช่วงวันและในแต่ละฤดูกำลไม่เปลี่ยนแปลงมำก  
 6.  ความหนาแน่นของน  า 
  น ้ำจะมีควำมหนำแน่นมำกที่สุดที่อุณหภูมิ 4 องศำเซลเซียส และมีจุดเยือกแข็งที่ 0 องศำ
เซลเซียส เมื่ออุณหภูมิของน ้ำลดลงเร่ือย ๆ ควำมหนำแน่นก็จะเพิ่มขึ นตำมล้ำดับ ดังภำพประกอบที่ 1.2 
เมื่อน ้ำแข็งตัวที่อุณหภูมิ 0 องศำเซลเซียส แล้วจะขยำยตัวมีปริมำณเพิ่มขึ น 1 ใน 11 ส่วน และที่จุดนี เอง
ที่น ้ำแข็งมีควำมหนำแน่นน้อยกว่ำน ้ำที่อุณหภูมิ 4 องศำเซลเซียส คุณสมบัตินี ท้ำให้น ้ำแข็งลอยบนผิว
น ้ำ 1 ส่วน และจมอยู่ใต้ผิวน ้ำ 10 ส่วน ในฤดูหนำว น ้ำในแม่น ้ำหรือทะเลสำบ ผิวด้ำนบนที่ได้
กลำยเป็นน ้ำแข็งปกคลุมไปทั่วแล้ว แต่ด้ำนล่ำงซึ่งมีอุณหภูมิสูงกว่ำ 0 องศำเซลเซียส น ้ำจะไม่เป็น
น ้ำแขง็ และมีควำมหนำแน่นมำกกว่ำ น ้ำแข็งจึงจมลงไปในส่วนลึกของแหล่งน ้ำ  
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ภาพประกอบท่ี 1.2  ควำมสัมพันธ์ของควำมหนำแน่นของน ้ำบริสุทธิ์กับอุณหภูมิ 
ที่มำ : Tyus  (2012 : 19) 
 
 7.  น  ามีความหนืด (Viscosity)  
  น ้ำมีควำมหนืดสูงเมื่อเทียบกับของเหลวอ่ืน ๆ เน่ืองจำกแรงดึงดูดระหว่ำงโมเลกุลของ
ไฮโดรเจนและออกซิเจน จึงท้ำให้สัตว์น ้ำที่มีน ้ำเป็นตัวกลำง เช่น ปลำ หอย กุ้ง เคลื่อนที่ไปมำได้ช้ำ
หรือยำกกว่ำกำรเคลื่อนที่ในตัวกลำงที่เป็นอำกำศ และตัวกลำงที่เป็นน ้ำสำมำรถพยุงมวลสำรให้
ลอยตัวและรักษำรูปร่ำงให้คงรูปไว้ได้ดีกว่ำตัวกลำงที่เป็นอำกำศ ควำมหนืดของน ้ำจะมีมำกกว่ำ
อำกำศประมำณ 100 เท่ำ ดังนั นสัตว์ที่มีขนำดใหญ่ เช่น จระเข้ จะมีกำรเคลื่อนที่ไปมำในน ้ำได้ดีกว่ำ
กำรเคลื่อนที่บนบก เนื่องจำกมีน ้ำหนักตัวมำก 
 8.  ความร้อนในการหลอมละลาย 
  น ้ำต้องกำรควำมร้อนในกำรหลอมละลำยค่อนข้ำงสูง คือ ต้องใช้ควำมร้อน 79.7 แคลอรี
ต่อกรัม ที่จะท้ำให้น ้ำแข็ง 1 กรัม เปลี่ยนสภำพเป็นของเหลว โดยที่อุณหภูมิไม่เปลี่ยนเพิ่มขึ น 
คุณสมบัติข้อนี ท้ำให้น ้ำเก็บรักษำควำมร้อนไว้ได้มำกและนำน จึงท้ำให้น ้ำมีอุณหภูมิค่อนข้ำงคงที่ 
 9.  น  าเป็นตัวท าลายท่ีดี  
  น ้ำเป็นตัวท้ำลำยที่ดีและเป็นตัวท้ำละลำยสำกล เน่ืองจำกโมเลกุลของน ้ำอยู่รวมตัวกัน 
ยึดเหน่ียวกันด้วยพันธะไฮโดรเจน ท้ำให้มีแรงดึงดูดระหว่ำงขั วไฟฟ้ำที่ต่ำงกันค่อนข้ำงสูง น ้ำเป็น    
ตัวท้ำละลำยที่ดีเน่ืองจำกแรงอีเล็กโตรสแตติก (Electrostatic Forces) ของน ้ำจะมีพลังงำนมำกกว่ำ
แรงอิเล็กโตรสแตติกของสำรโมเลกุลอ่ืน มีธำตุหรือสำรประกอบหลำยชนิดที่สำมำรถละลำยได้ในน ้ำ 
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สำรอำหำรต่ำง ๆ ที่เป็นประโยชน์และจ้ำเป็นต่อร่ำงกำยต้องอำศัยน ้ำเป็นตัวท้ำละลำยและเป็นสื่อน้ำ
สำรอำหำรเหล่ำนี ไปใช้ในขบวนกำรต่ำง ๆ ของเซลล์ในร่ำงกำยนอกจำกนี แล้วแก๊สที่จ้ำเป็นส้ำหรับ
กำรด้ำรงชีวิตของสัตว์คือ ออกซิเจน (O2) ยังละลำยอยู่ในน ้ำสภำวะปกติได้ 
 

ความหมายวัฏจักรของน  า 
 ไพฑูรย์  หมำยมั่นสุข (2555 : 10) และพงชัย  หำญยุทธนำกร และเจษฎำ  เด่นดวงบริพัทธ์ 
(2546 : 32)  ได้กล่ำวว่ำ เมื่อฝนตกลงมำจำกฟ้ำน ้ำฝนส่วนหนึ่งจะค้ำงอยู่ตำมใบและล้ำต้นพืช 
(Interception) ซึ่งอำจมำกหรือน้อยขึ นอยู่กับปริมำณพืชคลุมดิน น ้ำอีกบำงส่วนจะถูกขังอยู่ตำมแอ่งน ้ำ
หรือที่ลุม (Depression Storage) หรือซึมอยู่ในผิวดินบริเวณที่ฝนตก (Soil Moisture) น ้ำเหล่ำนี อำจ 
กลับคืนสู่บรรยำกำศโดยกำรระเหย (Evaporation) หรือกำรคำยน ้ำของพืช (Transpiration) น ้ำบำงส่วน 
อำจซึมลงไปในดิน (Infiltration) ไปรวมเป็นแหล่งน ้ำบำดำล (Groundwater Resources)  สวนที่เหลือ
จะไหลอยู่บนผิวดินในรูปของน ้ำท่ำ (Surface Runoff) กลำยเป็นแหล่งน ้ำผิวดิน (Surface Water 
Resources) น ้ำบำดำลและน ้ำผิวดินบำงส่วนอำจกลับสูบรรยำกำศโดยกำรระเหยและกำรคำยน ้ำของ
พืช แต่ในที่สุดทั งน ้ำบำดำลและน ้ำท่ำส่วนที่เหลือก็จะไหลลงสู่ทะเลและมหำสมุทร และระเหยกลับ
ขึ นมำใหม่ วัฏจักรของน ้ำ (Water Cycle) หรือ วัฏจักรของอุทกวิทยำ (Hydrologic Cycle) หมำยถึง
กระบวนกำรเคลื่อนย้ำยไปมำของน ้ำอย่ำงต่อเนื่องในสิ่งแวดล้อมทั งในรูปส่วนประกอบของสิ่งมีชีวิต
และสิ่งไม่มีชีวิต ในวัฏจักรของน ้ำ น ้ำจะถูกเคลื่อนย้ำยจำกแหล่งน ้ำสู่พื นดิน ผ่ำนสิ่งมีชีวิตบนผิวโลก 
กลับสู่ชั นบรรยำกำศ และกลบัคืนสู่ผิวโลกอีกครั งหนึ่ง โดยพลังงำนจำกดวงอำทิตย์เป็นแหล่ง
พลังงำนที่ผลักดันวัฏจักรของน ้ำ ดังภำพประกอบที่ 1.3  
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ภาพประกอบท่ี 1.3  วัฏจักรของน ้ำ 
ที่มำ : Robbins (2015 : 4)  
 
 โดยทั่วไปตำมปกติวัฏจักรของน ้ำจะอยู่ในสภำวะสมดุลย์เสมอ ปริมำณน ้ำส่วนใหญ่ร้อยละ 
95 จะอยู่ในทะเลและมหำสมุทร เป็นน ้ำแข็งอยู่บริเวณขั วโลกร้อยละ 4 และเป็นน ้ำจืดอยู่ตำม
ทะเลสำบ หนอง บึง แม่น ้ำ อ่ำงเก็บน ้ำ และน ้ำใต้ดิน เพียงร้อยละ 1 เท่ำนั น กำรหมุนเวียนของน ้ำเกิด
จำกกำรระเหยของน ้ำ ปริมำณน ้ำที่ระเหยขึ นสู่บรรยำกำศทั งหมดร้อยละ 58 มำจำกเขตร้อน และใน
ร้อยละ 58 นี  กำรระเหย ร้อยละ 49 มำจำกมหำสมุทร ร้อยละ 6 มำจำกน ้ำผิวดิน ร้อยละ 3 มำจำกป่ำไม้ 
ปริมำณน ้ำฝนที่ได้รับในป่ำเขตร้อนสูงมำก มีปริมำณมำกกว่ำ 3,000 มิลลิเมตรต่อปี โดยปริมำณฝนตก
ในเขตร้อนโดยเฉลี่ยสูงกว่ำปริมำณน ้ำฝนทั่วโลก 3 เท่ำตัว และอัตรำกำรระเหยก็สูงกว่ำประมำณ 3 
เท่ำตัว เช่นกัน ปริมำณน ้ำท่ำในเขตร้อนประเมินได้ประมำณปีละ 879 มิลลิลิตร หรือประมำณร้อยละ 
40 ของฝนที่ตก น ้ำฝนที่ตกบนแผ่นดินจะไหลจำกที่สูงลงสู่ที่ต่้ำตำมแรงดึงดูดของโลก บำงส่วนจะ  
ถูกพืชดูดไปใช้ บำงส่วนไหลซึมผ่ำนแผ่นดินเข้ำสู่แหล่งน ้ำใต้พื นดิน ส่วนที่เหลือประมำณ 100 ล้ำน
ลูกบำศก์เมตรต่อวัน จะไหลไปสู่ทะเลและมหำสมุทรผ่ำนทำงล้ำธำร คลอง และแม่น ้ำ จำกวัฏจักร
ของน ้ำจะเห็นว่ำประมำณร้อยละ 70 เกิดในทะเล และมหำสมุทร ส่วนอีกร้อยละ 30 เกิดในแผ่นดิน 
ในส่วนของแผ่นดินกำรหมุนเวียนของน ้ำเกิดจำกกำรคำยน ้ำ และกำรดูดซับน ้ำของพืชเป็นส่วนใหญ่ 
กำรเสียสมดุลย์ของวัฏจักรน ้ำเกิดจำกกำรท้ำลำยป่ำไม้ซึ่งจะท้ำให้กำรคำยน ้ำ และกำรดูดซับน ้ำผิดไป
จำกสมดุลย์ แผ่นดินจะขำดควำมชื นท้ำให้ไม่มีฝนตก ถึงแม้จะมีฝนตกน ้ำก็จะไหลลงสู่ล้ำธำร แม่น ้ำ 
ทะเล และมหำสมุทรในเวลำอันรวดเร็ว พืชไม่สำมำรถดูดซับน ้ำไปใช้ได้ ท้ำให้แผ่นดินขำดน ้ำ และ
เกิดจำกสภำวะธรรมชำติเสียสมดุลโดยเกิดปรำกฏกำรณ์เรือนกระจกซึ่งเป็นกำรเพิ่มอุณหภูมิของ
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บรรยำกำศ ท้ำให้น ้ำแข็งบริเวณขั วโลก ซึ่งมีปริมำณมำกกว่ำน ้ำในแผ่นดินเท่ำตัวมีกำรละลำยตัว
ปริมำณน ้ำที่ละลำยมำนี จะเข้ำสู่ทะเลและมหำสมุทร ซึ่งจะท้ำให้เสียสมดุลย์ของวัฏจักรน ้ำ และมี
ผลกระทบต่อระบบนิเวศวิทยำทั งหมดด้วย (อู่แก้ว ประกอบไวทยกิจ, 2541 : 225) 
 จำกควำมหมำยของวัฏจักรของน ้ำจึงสรุปได้ว่ำ วัฏจักรของน ้ำเป็นกำรหมุนเวียนของน ้ำจำก
พื นดินสู่ชั นบรรยำกำศและลงกลับสู่พื นดินโดยขบวนกำรต่ำง ๆ ได้แก่ กำรระเหย กำรคำยน ้ำของพืช 
น ้ำฝน กำรละลำยของน ้ำแข็ง โดยมีพลังงำนจำกดวงอำทิตย์เป็นแหล่งพลังงำนที่ท้ำให้เกิดวัฏจักร   
ของน ้ำ 
 

กระบวนการหมุนเวียนของน  า 
 สถำนะของน ้ำที่อยู่บนผิวโลกมีอยู่ 3 สถำนะ คือ เป็นน ้ำแข็ง อยู่บริเวณขั วโลก เป็น
ของเหลว อยู่ในมหำสมุทร ทะเล ทะเลสำบ แม่น ้ำ หนอง บึง อ่ำงเก็บน ้ำ และน ้ำใต้ดิน และมีสภำวะ
เป็นไอน ้ำ อยู่ในบรรยำกำศ เช่น หมอก เมฆ เป็นต้น น ้ำทั ง 3 สถำนะนี มีกำรเปลี่ยนแปลงสถำนะไปมำ
รวมทั งกำรเปลี่ยนแปลงที่อยู่จำกในบรรยำกำศมำอยู่บนผิวดิน ใต้ดิน ขั วโลก และกลับไปอยู่ใน
บรรยำกำศอีกครั งวนเวียนเป็นวัฏจักรของน ้ำ  โดยกิจกำร  พรหมมำ (2555 : 4-5) ได้กล่ำวว่ำ                  
กำรหมุนเวียนของน ้ำเกิดขึ นจำกกระบวนกำรดังนี  
 1.  การกลั่นตัว (Condensation)  
  เกิดขึ นเมื่อไอน ้ำกลั่นตัวกลำยเป็นหยำดน ้ำฟ้ำ (Precipitation) ได้แก่ น ้ำฝน หิมะเปียก 
และลูกเห็บ หยำดน ้ำฟ้ำจะตกลงมำสู่พื นดินตำมควำมถ่วง  
 2.  การระเหย (Evaporation)  
  เกิดขึ นเมื่อน ้ำเปลี่ยนสถำนะกลำยเป็นไอน ้ำ น ้ำฝนส่วนหนึ่งระเหยกลับไปในบรรยำกำศ 
ในทันที ส่วนหน่ึงหล่นถึงพื นดิน ไหลและถูกกักขังในพื นที่ลุ่ม น ้ำระเหยได้ทันทีที่สัมผัสกับอำกำศ 
และจะระเหยมำกเมื่อถึงจุดเดือด กำรระเหยไม่ได้เกิดขึ นเฉพำะที่ทะเลและแม่น ้ำเท่ำนั น แต่เกิดขึ นได้
ทุกที่และตลอดเวลำ 
 3.  การคายน  า (Transpiration)  
  เกิดขึ นเมื่อพืชคำยน ้ำและสัตว์หำยใจออกเป็นไอน ้ำ ไอน ้ำจะกลับคืนไปสู่บรรยำกำศ 
กำรคำยน ้ำส่วนใหญ่เกิดจำกพืช เน่ืองจำกกำรระเหยและกำรคำยน ้ำตรวจวัดแยกออกจำกกันได้ยำก  
จึงนิยมเรียกรวมกันว่ำ กำรคำยระเหยของน ้ำ (Evapotranspiration)  
 4.  การไหล (Flow)  
  เกิดขึ นเมื่อน ้ำย้ำยต้ำแหน่ง เช่น ไหลจำกที่สูงบนผิวดินลงสู่ที่ต่้ำ ไหลบ่ำบนผิวดินเพื่อ  
ลงสู่ธำรน ้ำ และไหลในธำรน ้ำลงสู่ทะเล 
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 5.  การไหลแทรกซึมลงใต้ดิน (Infiltration, Percolation, Recharge) 
  เกิดขึ นเมื่อน ้ำผิวดินไหลลงสู่แหล่งกักเก็บน ้ำบำดำลที่อยู่ใต้ดิน น ้ำบำดำลส่วนใหญ่
ได้มำจำกน ้ำฝนและหิมะที่ละลำยและไหลแทรกซึมลงไปใต้ผิวดิน รองลงมำ คือ น ้ำผิวดิน เช่น แม่น ้ำ 
และทะเลสำบ เป็นต้น ไหลแทรกซึมเข้ำไปในแหล่งกักเก็บน ้ำบำดำลเมื่อระดับน ้ำบำดำลเมื่อระดับ 
น ้ำผิวดินยกสูงขึ นกว่ำระดับน ้ำบำดำล 
 6.  การไหลออกจากใต้ดิน (Exfiltration, Base Flow, Discharge)  
  เกิดขึ นเมื่อน ้ำบำดำลไหลออกสู่แหล่งน ้ำผิวดินถำวร ได้แก่ แม่น ้ำ ทะเลสำบ และทะเล 
เน่ืองจำกมีระดับน ้ำบำดำลสูงกว่ำระดับน ้ำผิวดิน 
 7.  การใช้น  าของพืช (Plant Uptake)  
  เกิดขึ นเมื่อพืชดึงดูดน ้ำมำใช้ในกำรเจริญเติบโต ต้นไม้ที่รำกยำวและหลั่งรำกลงลึก     
เมื่อเติบโตบนชั นน ้ำไม่มีแรงดันที่อยู่ตื น ต้นไม้นั นสำมำรถดูดน ้ำบำดำลไปใช้ได้โดยตรง เรียกต้นไม้
ชนิดนี ว่ำ ฟรีโตไฟล์ (Phreatophytes) เช่น ต้นไม้บริเวณใกล้กับตลิ่งแม่น ้ำหรือขอบทะเลสำบ  
 8.  การใช้น  าของมนุษย์  
  เกิดขึ นเมื่อมนุษย์ใช้น ้ำในกำรอุปโภคบริโภค เกษตรกรรม ธุรกิจ และอุตสำหกรรม 
  

ระบบนิเวศ 
 จิรำกรณ์  คชเสนี  (2544 : 66, 2553 : 61) ได้กล่ำวว่ำ ระบบนิเวศเป็นหน่วยพื นฐำนทำง
นิเวศวิทยำ มีจุดมุ่งหมำยทำงนิเวศวิทยำที่ต้องกำรศึกษำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
ในบริเวณที่ด้ำรงอยู่  โดยเน้นกำรรวบรวมข้อมูลสิ่งมีชีวิตในบริเวณหนึ่งบริเวณใดนั นมีกำรรวมตัว
และมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันอยู่เป็นสังคมชีวิต ดังนั นเมื่อสังคมมีชีวิตมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม
ในบริเวณนั น ๆ ก็เป็นผลให้เกิดระบบนิเวศขึ นมำนั่นเอง  ระบบนิเวศไม่ว่ำจะอยู่บนบกหรือในน ้ำ มี
ควำมสลับซับซ้อนมำกน้อยแค่ไหนก็ตำม ล้วนแต่มีองค์ประกอบที่เหมือนกัน คือ โครงสร้ำงสังคม
ชีวิต ซึ่งต้องมีสิ่งมีชีวิตที่ท้ำหน้ำที่ผลิต บริโภค และย่อยสลำย เกิดกระบวนกำรไหลถ่ำยเทพลังงำน 
กระบวนกำรหมุนเวียนของสำรอำหำร และกระบวนกำรควบคุม ซึ่งองค์ประกอบทั งหมดนี จะมี
ปฏิสัมพันธ์เป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมทำงกำยภำพที่ไม่มีชีวิตต้องมี
ปฏิสัมพันธ์ที่ไม่สำมำรถแยกออกจำกกันได้ เกิดเป็นระบบที่ประกอบด้วยสิ่งมีชีวิตต่ำง ๆ เป็นสังคม
ชีวิต ในบริเวณหนึ่ง ที่มีปฏิสัมพันธ์สิ่งแวดล้อมทำงกำยภำพ เกิดกำรไหลถ่ำยเทพลังงำนน้ำไปสู่
โครงสร้ำงทำงกำยภำพ และกำรหมุนเวียนของสสำรระหว่ำงองค์ประกอบที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต
เรียกว่ำระบบนิเวศ (Ecosystem หรือ Ecological System) ระบบนิเวศนี เป็นระบบในทำงหน้ำที่
มำกกว่ำที่จะเป็นแค่ระบบที่ด้ำรงอยู่ในพื นที่หนึ่งที่ใด เป็นระบบพื นฐำนในกำรจัดล้ำดับทำง
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นิเวศวิทยำที่มีควำมสมบูรณ์ในตนเอง เนื่องจำกมีองค์ประกอบทั งทำงชีวภำพและกำยภำพที่จ้ำเป็น  
ต่อกำรด้ำรงชีวิตอยู่ในธรรมชำติ และเป็นหน่วยพื นฐำนในธรรมชำติที่จ้ำเป็นต้องพิจำรณำเพื่อ          
กำรจัดกำรที่ยั่งยืนของระบบนิเวศ ระบบนิเวศแหล่งน ้ำ เป็นกำรศึกษำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสิ่งมีชีวิต
ในแหล่งน ้ำและสิ่งแวดล้อมในแหล่งน ้ำ เพื่อกำรจัดกำรและกำรอนุรักษ์แหล่งน ้ำให้มีควำมอุดม
สมบูรณ์ตลอดไป 
 

ระบบนิเวศวิทยาในแหล่งน  า  
 ระบบนิเวศวิทยำแหล่งน ้ำ (Aquatic Ecosystem) เป็นระบบที่ประกอบด้วยสิ่งมีชีวิต และ
สิ่งไม่มีชีวิต อำศัยอยู่ร่วมกันในอำณำบริเวณหนึ่ง ซึ่งต่ำงมีควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสิ่งมีชีวิตด้วยกันเอง 
และสัมพันธ์กับสิ่งไม่มีชีวิต ที่เป็นสภำพแวดล้อมนั น ขนำดของระบบนิเวศอำจแตกต่ำงกันออกไป 
ตั งแต่ขนำดเล็ก เช่น แอ่งน ้ำขังชั่วครำวภำชนะที่ใช้เพำะเลี ยง แม่น ้ำ  อ่ำงเก็บน ้ำ ทะเลสำบ ทะเล 
มหำสมุทร แนวปะกำรัง เป็นต้น ทั งนี ขึ นอยู่กับว่ำระบบนิเวศนั นสำมำรถควบคุมภำวะสมดุลย์ตำม
ธรรมชำติได้ในช่วงระยะเวลำหนึ่ง อำจเป็นช่วงสั น ๆ หรือยำวนำนก็ตำม เน่ืองจำกตำมธรรมชำติจะมี
กำรเปลี่ยนแปลงขององค์ประกอบของระบบนิเวศไปตำมกำลเวลำเสมอ จำกกำรปรับตัวของสิ่งมีชีวิต 
และกำรเปลี่ยนแปลงแทนที่ ดังนั น ระบบนิเวศวิทยำของแหล่งน ้ำ หมำยถึง ควำมสัมพันธ์ของ
สิ่งมีชีวิต และไม่มีชีวิต อำศัยอยู่ร่วมกันในแหล่งน ้ำ ทั งในน ้ำจืดและน ้ำเค็ม มีกำรถ่ำยทอดพลังงำน
โดยกลุ่มของสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในแหล่งน ้ำ ท้ำหน้ำที่ในกำรไหลของพลังงำนหรือกำรเปลี่ยนรูปอำหำร
จำกสิ่งมีชีวิตกลุ่มหนึ่งไปสู่สิ่งมีชีวิตอีกกลุ่มหนึ่ง อำหำรที่ถ่ำยทอดระหว่ำงกลุ่มสิ่งมีชีวิตนี เรียกว่ำ 
ห่วงโซ่อำหำร (Food Chain) ดังภำพประกอบที่ 1.4 ซึ่งเป็นกำรถ่ำยทอดโดยตรง และถ่ำยทอดที่มี
ควำมสลับซับซ้อนเป็นหลำยอันดับเกี่ยวพันกัน เรียกว่ำ สำยใยอำหำร หรือ ร่ำงแหอำหำร (Food Web)    
ภำพประกอบที่ 1.5 (สุรินทร ์ มัจฉำชีพ และสมสุข  มัจฉำชีพ.  2539 : 9) 
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ภาพประกอบท่ี 1.4  ห่วงโซ่อำหำร  
ที่มำ : Davis and Smith (2016 : 1)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบท่ี 1.5  สำยใยอำหำร 
ที่มำ : Lampart (2016 : 2)  
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 สุมำลี  พิตรำกูล (2532 : 9-12) และสุรินทร์  มัจฉำชีพ และสมสุข  มัจฉำชีพ (2539 : 9-10) 
ได้กล่ำวว่ำ ในระบบนิเวศวิทยำแหล่งน ้ำ มีองค์ประกอบที่ส้ำคัญ 2 ประกำร คือ องค์ประกอบที่ไม่มี
ชีวิต และองค์ประกอบที่ไม่มีชีวิต ซึ่งแต่ละองค์ประกอบมีรำยละเอียดดังนี   
 1.  องค์ประกอบท่ีไม่มีชีวิต  
  ประกอบด้วย แร่ธำตุ และสำรอนินทรีย์ต่ำง ๆ ในสภำพแวดล้อม เช่น คำร์บอน 
ไนโตรเจน ออกซิเจน น ้ำ คำร์บอนไดออกไซด์ และสำรประกอบที่ได้มำจำกสิ่งมีชีวิต ได้แก่ โปรตีน 
คำร์โบไฮเดรต ไขมัน ฮิวมัส และสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพ เช่น แสง อุณหภูมิ ควำมเป็นกรดด่ำง 
ควำมชื น ควำมเค็ม เป็นต้น 
 2.  องค์ประกอบที่มีชีวิต  
  องค์ประกอบที่มีชีวิตภำยในระบบนิเวศจะมีสิ่งมีชีวิตอยู่ 3 ประเภท คือ   
  2.1  ผู้ผลิต (Producer) หมำยถึง สิ่งมีชีวิตที่สำมำรถน้ำเอำพลังงำนจำกแสงอำทิตย์มำ
สร้ำงอำหำร จำกสำรอนินทรีย์ได้ ซึ่งได้แก่ พืช พรรณไม้น ้ำ แพลงก์ตอนพืช ซึ่งมีคลอโรฟิลล์สำมำรถ
สังเครำะห์แสงได้ในกลุ่มผู้ผลิตสำมำรถแยกพืชขนำดใหญ่ที่อยู่ทั งบนบก ในน ้ำ ใต้น ้ำ และผิวหน้ำน ้ำ 
พืชเหล่ำนี มีระบบรำก ล้ำต้น ใบ และดอก ที่ค่อนข้ำงสมบูรณ์ ตัวอย่ำงเช่น โสน โกงกำง แสม กก บัว 
สำหร่ำยพุงชะโด สันตะวำใบพำย จอก แหน เป็นต้น ดังภำพประกอบที่ 1.6 
 

 
 

ภาพประกอบท่ี 1.6  พืชน ้ำขนำดใหญ่ที่พบในแหล่งน ้ำ 
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 พืชน ้ำขนำดเล็กที่เรียกว่ำ อัลจี (Algae) เป็นสิ่งมีชีวิตที่สำมำรถสร้ำงอำหำรได้ด้วยตนเอง
จำกกระบวนกำรสังเครำะห์แสงเช่นเดียวกับพืชทั่วไป มีขนำดเล็กมองไม่เห็นด้วยตำเปล่ำ จนถึงขนำด
ใหญ่ที่มองเห็น  เช่นสำหร่ำย เป็นสำหร่ำยเซลล์เดียว หรือกลุ่มของสำหร่ำยเซลล์เดียว พืชเหล่ำนี 
จัดเป็นพืชชั นต้่ำมำกที่ยังไม่มีล้ำต้น ใบ และระบบท่อล้ำเลียงน ้ำ ฯลฯ ตัวอย่ำงเช่น Chlorella 
Oscillatoria Spirogyra Anabaena Scenedesmus และ Asterionella เป็นต้น กลุ่มของสำหร่ำย เหล่ำนี 
อยู่ในน ้ำ เรียกว่ำ แพลงก์ตอนพืช (Phytoplankton) ซึ่งจัดว่ำมีควำมส้ำคัญอย่ำงยิ่ง เพรำะเป็นจุดเร่ิมต้น
ของระบบนิเวศวิทยำในแหล่งน ้ำ เป็นสิ่งมีชีวิตที่สร้ำงอำหำรได้ด้วยตนเอง และสร้ำงได้ในปริมำณ
มำกที่สุด ท้ำเกิดควำมอุดมสมบูรณ์ของแหล่งน ้ำ ตัวอย่ำงแพลงก์ตอนพืช แสดงในภำพประกอบที่ 1.7  
 

 

ภาพประกอบท่ี 1.7 พืชน ้ำขนำดเล็ก (1-Anabaena catenula 2-Pediastrum simplex 3-Scenedesmus  
baernardii 4-Euglena acus 5-Spirulina sp. 6-Chlorella sp. 7-Scenedesmus  
quadricauda 8-Phacus helikoides) 

ที่มำ : ยุวดี  พีรพรพิศำล (2556 : 83, 107) 
 
  2.2 ผู้บริโภค (Consumer) หมำยถึง สิ่งมีชีวิตจ้ำพวกสัตว์ที่ไดรับพลังงำนในรูป
สำรอำหำรมำโดยกำรกินสิ่งมีชีวิตชนิดอ่ืน เพรำะไม่สำมำรถสร้ำงอำหำรเองได้ ในกลุ่มของผู้บริโภค
นี  มีทั งสัตว์ที่กินพืช สัตว์ที่กินสัตว์ หรือกินทั งพืชและสัตว์เป็นอำหำร โดยขบวนกำรกินนั นเป็นไป
ตำมล้ำดับ กลุ่มผู้บริโภคนี แบ่งประเภทออกไปได้หลำยกลุ่มคือ ผู้บริโภคล้ำดับแรก (Primary 
Consumer) คือ สัตว์ที่กินผู้ผลิตโดยตรง  ตัวอย่ำงเช่น แพลงก์ตอนสัตว์กินแพลงก์ตอนพืช และ 
เต่ำกินผักบุ้งเป็นอำหำร กรณีดังกล่ำวนี  แพลงก์ตอนสัตว์และเต่ำจัดเป็นผู้บริโภคอันดับแรก หรือเป็น
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สัตว์กินพืช (Herbivore) ผู้บริโภคล้ำดับสอง (Secondary Consumer) คือ สัตว์ที่กินสัตว์ด้วยกันเอง
หรือกินผู้บริโภคอันดับแรกอีกทอดหน่ึง ตัวอย่ำงเช่น ลูกปลำกินแพลงก์ตอนสัตว์  และปลำช่อนกิน
กุ้งฝอย ดังนั น ลูกปลำและปลำช่อน จัดเป็นผู้บริโภคอันดับสองหรือเป็นสัตว์กินสัตว์ (Carnivore) 
ผู้บริโภคล้ำดับสำม (Tertiary Consumer) คือ สัตว์ที่กินผู้บริโภคอับดับสองกันเป็นทอด ๆ จนกระทั่ง
ถึงผู้บริโภคล้ำดับสี่ หรือต่อ ๆ ไป จนเป็นผู้ล่ำสูงสุด (Top Carnivore) ตัวอย่ำงเช่น ปลำชะโดในแม่น ้ำ  
ปลำฉลำมในทะเล เป็นต้น 
  2.3 ผู้ย่อยสลาย (Decomposer) หมำยถึง สิ่งมีชีวิตที่ย่อยสลำยซำกสิ่งมีชีวิตอ่ืนที่ล้มตำย
ลงแล้วดูดซึมส่วนที่สลำยได้ไปใช้เป็นสำรอำหำรบำงส่วน ส่วนที่เหลือนั นผู้ผลิตสำมำรถน้ำไปใช้ได้ 
ตัวอย่ำงเช่น กุ้ง ปู และ หอยน ้ำจืด บำงชนิด เป็นต้น ดังแสดงในภำพประกอบที่ 1.8 
 

 
  ก. หอยกำบน ้ำจืด       ข. กุ้งป่ำชำยเลน 

ภาพประกอบท่ี 1.8  ผู้ย่อยสลำยในแหล่งน ้ำ 
 

บทสรุป 
 น ้ำมีควำมส้ำคัญอย่ำงยิ่งต่อกำรด้ำรงชีวิตของพืชและสัตว์ โดย โมเลกุลของน ้ำ มีสูตรทำง
เคมีว่ำ H2O ประกอบด้วย ไฮโดรเจน 2 อะตอม ออกซิเจน 1 อะตอม น ้ำมีสถำนะ เป็นของเหลว 
ของแข็ง และแก๊ส (ไอน ้ำ) น ้ำต้องกำรควำมร้อนในกำรระเหยสูง น ้ำมีแรงตรึงผิวสูง (Surface 
Tension) น ้ำมีควำมร้อนจ้ำเพำะสูง (Heat Capacity)  น ้ำจะมีควำมหนำแน่นมำกที่สุดที่อุณหภูมิ          
4 องศำเซลเซียส และมีจุดเยือกแข็งที่ 0 องศำเซลเซียส  น ้ำมีควำมหนืด (Viscosity) สูงเมื่อเทียบกับ
ของเหลวอ่ืน ๆ  น ้ำต้องกำรควำมร้อนในกำรหลอมละลำยค่อนข้ำงสูง  น ้ำเป็นตัวท้ำลำยที่ดี และเป็น
ตัวท้ำละลำยสำกล  วัฏจักรของน ้ำ (Water Cycle) หรือ วัฏจักรของอุทกวิทยำ (Hydrologic Cycle) 
หมำยถึงกำร กระบวนกำรเคลื่อนย้ำยไปมำของน ้ำอย่ำงต่อเน่ืองในสิ่งแวดล้อมทั งในรูปส่วนประกอบ
ของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต ในวัฏจักรของน ้ำ น ้ำจะถูกเคลื่อนย้ำยจำกแหล่งน ้ำสู่พื นดิน ผ่ำน
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สิ่งมีชีวิตบนผิวโลก กลับสู่ชั นบรรยำกำศ และกลับคืนสู่ผวิโลกอีกครั งหนึ่ง โดยพลังงำนจำกดวง
อำทิตย์เป็นแหล่งพลังงำนที่ผลักดันวัฏจักรของน ้ำ และกำรศึกษำระบบนิเวศเป็นหน่วยพื นฐำนทำง
นิเวศวิทยำ มีจุดมุ่งหมำยทำงนิเวศวิทยำที่ต้องกำรศึกษำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
ในบริเวณที่ด้ำรงอยู่ ระบบนิเวศวิทยำของแหล่งน ้ำ (Aquatic Ecosystem) จึงหมำยถึง ควำมสัมพันธ์
ของสิ่งมีชีวิต และไม่มีชีวิต อำศัยอยู่ร่วมกันในแหล่งน ้ำ ทั งในน ้ำจืดและน ้ำเค็ม มีกำรถ่ำยทอด
พลังงำนโดยกลุ่มของสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในแหล่งน ้ำ ท้ำหน้ำที่ในกำรไหลของพลังงำนหรือกำรเปลี่ยนรูป
อำหำรจำกสิ่งมีชีวิตกลุ่มหนึ่งไปสู่สิ่งมีชีวิตอีกกลุ่มหนึ่ง อำหำรที่ถ่ำยทอดระหว่ำงกลุ่มสิ่งมีชีวิตนี 
เรียกว่ำ ห่วงโซ่อำหำร (Food Chain) ซึ่งเป็นกำรถ่ำยทอดโดยตรง และถ่ำยทอดที่มีควำมสลับซับซ้อน
เป็นหลำยอันดับเกี่ยวพันกัน เรียกว่ำ สำยใยอำหำร หรือ ร่ำงแหอำหำร (Food Web) องค์ประกอบของ
ระบบนิเวศวิทยำแหล่งน ้ำมี 2 ประกำร  คือ องค์ประกอบที่ไม่มีชีวิต ได้แก่ แร่ธำตุ และสำรอนินทรีย์
ต่ำง ๆ และ องค์ประกอบที่มีชีวิต ได้แก่ ผู้ผลิต ผู้บริโภค และผู้ย่อยสลำย 
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ค าถามท้ายบท 
 
 1.  ให้นักศึกษำบอกเหตุผลควำมส้ำคัญของน ้ำต่อสิ่งมีชีวิต 
 2.  จงอธิบำยคุณสมบัติของน ้ำที่เหมำะสมต่อกำรด้ำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิต 
 3.  ให้นักศึกษำบอกสูตรโครงสร้ำงของน ้ำ และองค์ประกอบทำงเคมี 
 4.  อธิบำยควำมหมำยของระบบนิเวศวิทยำแหล่งน ้ำ 
 5.  จงอธิบำยวัฏจักรของน ้ำ พร้อมทั งเขียนแผนภำพ 
 6.  ให้นักศึกษำบอกโครงสร้ำงองค์ประกอบของระบบนิเวศวิทยำแหล่งน ้ำ 
 7.  ผู้ผลิตในระบบนิเวศแหล่งน ้ำหมำยถึงสิ่งมีชีวิตชนิดใด 
 8.  ผู้ย่อยสลำยในระบบนิเวศหมำยถึงสิ่งมีชีวิตใด 
 9.  ผู้ย่อยสลำยมีควำมหมำยว่ำอย่ำงไร 
 10.  ให้นักศึกษำเขียนภำพจ้ำลองสำยใยอำหำรในแหล่งน ้ำ ที่ประกอบด้วย ผู้ผลิต ผู้บริโภค  
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