
แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 2 
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อระบบนิเวศแหล่งน  า 

 
เนื อหา  
 1.  กฎของปัจจัยจ ำกัดในระบบนิเวศ 
 2.  แสง  
 3.  ควำมขุ่นของน  ำ 
 4 . อุณหภูมิ 
 5.  กระแสน  ำ  
 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
 เมื่อได้ศึกษำบทที่ 2 แล้ว ผู้เรียนสำมำรถ 
 1.  อธิบำยกฎของปัจจัยในระบบนิเวศได้  
 2.  บอกควำมส ำคัญของแสงต่อระบบนิเวศแหล่งน  ำ 
  3.  ระบุสำเหตุควำมขุ่นของน  ำในระบบนิเวศแหล่งน  ำได้ 
 4.  อธิบำยกำรแบ่งชั นของอุณหภูมิน  ำในระบบนิเวศแหล่งน  ำได้  
 5.  อธิบำยควำมส ำคัญของกระแสน  ำในระบบนิเวศแหล่งน  ำ 
 

จ านวนคาบที่เรียน  
 8  คำบเรียน 
 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 
 1.  บรรยำยประกอบกำรใช้ Power Point เกี่ยวกับเนื อหำที่เรียน 
 2.  ผู้สอนและผู้เรียนสรุปประเด็นที่ส ำคัญ 
 3.  ศึกษำเอกสำรประกอบกำรสอนหลักนิเวศวิทยำแหล่งน  ำ 
 4.  ถำมให้ผู้เรียนตอบ 
 5.  ตอบค ำถำมท้ำยบท 
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สื่อการเรียนการสอน  
 1.  สื่อ Power Point ประกอบด้วยคอมพิวเตอร์แบบพกพำ พร้อมด้วยเคร่ืองฉำยภำพ 
 2.  เอกสำรประกอบกำรสอน 
 3.  หนังสือและต ำรำที่เกี่ยวข้อง 
   

การวัดผลและการประเมินผล 
 กำรวัดผลและประเมินผล ประกอบด้วยกำรวัดผลและประเมินผลดังนี  
 1.  สังเกตกำรมีส่วนร่วมในกิจกรรมและกำรแสดงควำมคิดเห็น 
 2.  สังเกตพฤติกรรมกำรเรียนของนักศึกษำ กำรตอบค ำถำม กำรให้ควำมสนใจในขณะ
อภิปรำยและซักถำม 
 3.  เฉลยค ำถำมท้ำยบท 
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บทที ่2 

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อระบบนิเวศแหล่งน  า 
 
 สิ่งแวดล้อมเป็นปัจจัยส ำคัญในกำรด ำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศวิทยำ สิ่งมีชีวิตจะ
ด ำรงชีวิตอยู่ได้จะต้องมีปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่เหมำะสมไม่เกินขอบเขตของควำมควำมทนของสิ่งมีชีวิต 
ในทำงตรงกันข้ำมถ้ำพื นที่นั นมีสิ่งที่จ ำเป็นต่อกำรด ำรงชีวิตไม่เพียงพอ หรือปัจจัยสิ่งแวดล้อมอยู่
ในช่วงที่สิ่งมีชีวิตทนไม่ได้  สิ่งมีชีวิตชนิดก็ไม่อำจด ำรงชีวิตอยู่ที่นั่นได้ เรียกว่ำ ปัจจัยสิ่งแวดล้อม 
จ ำกัด (Limiting Environment) ซึ่งอำจไปจ ำกัดไม่ให้สิ่งมีชีวิตนั นอยู่ได้ หรือมีผลกระทบต่อกำรด ำรงชีพ 
กำรเจริญเติบโต และกำรแพร่กระจำยของสิ่งมีชีวิต ในพืชและสัตว์แต่ละชนิดจะมีควำมต้องกำรปัจจัย
จ ำกัดนี ไม่เท่ำกัน บำงชนิดต้องกำรปัจจัยบำงอย่ำงมำก บำงอย่ำงน้อย ปัจจัยบำงอย่ำงก็มีควำมจ ำเป็น
อย่ำงยิ่งต่อสิ่งมีชีวิตและปัจจัยบำงอย่ำงอำจทดแทนได้ด้วยปัจจัยอื่นที่ระดับหรือปริมำณต่ำง ๆ กัน
ตำมควำมต้องกำร ปัจจัยส ำหรับกำรด ำรงชีพของสิ่งมีชีวิต โดยธรรมชำติสภำพแวดล้อมและสิ่งมีชีวิต
ซึ่งเป็นองค์ประกอบของระบบนิเวศ ต่ำงก็มีควำมสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน สิ่งมีชีวิตอยู่รอดได้ใน
สภำพแวดล้อม ย่อมจะต้องมีกำรปรับตัว (Adaptation) ให้เหมำะสมที่จะอยู่ได้ในสภำพแวดล้อมนั น ๆ 
เช่น ปูที่อยู่ตำมหำดเลน ป่ำชำยเลน มีปลำยขำเป็นขอ ซึ่งมีลักษณะที่เหมำะส ำหรับยึดโคลนที่พื น       
แต่ปูม้ำ ซึ่งอำศัยอยู่ในน  ำทะเล มีปลำยขำแบนเป็นแผ่นเหมำะส ำหรับว่ำยน  ำได้ดี ดังภำพประกอบ      
ที่ 2.1 สิ่งมีชีวิตจะด ำรงชีวิตในสภำพแวดล้อมที่มีสิ่งจ ำเป็นในกำรด ำรงชีวิตที่เพียงพอ และปรับตัว   
ให้เข้ำกับสภำพแวดล้อมที่อยู่อำศัย เพื่อให้ด ำรงชีวิตอยู่รอดต่อไป 
 

     

ก. ปูแสม ข. ปูม้ำ 

ภาพประกอบท่ี 2.1  ปูแสม และปูม้ำ  
ที่มำ : สุรินทร์  มัจฉำชีพ (2532 : 150 ) 
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กฎของปัจจัยจ ากัดในระบบนิเวศ 

 สิ่งมีชีวิตมีควำมต้องกำรปัจจัยต่ำง ๆในกำรด ำรงชีวิต เพื่อให้ด ำรงชีวิตอยู่ได้และมีกำร
เจริญเติบโตที่ดี ควำมต้องกำรปัจจัยต่ำงในแต่ละสภำพแวดล้อมของสิ่งมีชีวิตไม่เท่ำกัน ในสภำพ
สิ่งแวดล้อมที่ไม่เหมำะสมต่อกำรเจริญเติบโต ปัจจัยที่ต้องกำรนั นอำจจะมีปริมำณมำกหรือน้อย
จนเกินไปจนกระทั่งมีผลกระทบต่อกำรด ำรงชีวิต โดยอู่แก้ว  ประกอบไวทยกิจ (2531 : 7-9) กล่ำวถึง 
กฎของปัจจัยจ ำกัด ในระบบนิเวศ ดังนี  
 1.  กฎน้อยท่ีสุดของลีบิก  
  นักวิทยำศำสตร์ ลีบิก เป็นคนแรกที่ได้ศึกษำกำรใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในกำรเกษตร และพบว่ำ
ถ้ำพืชได้รับธำตุที่จ ำเป็นในกำรด ำรงชีวิตน้อยกว่ำระดับหนึ่ง กำรเจริญจะชะงัก อัตรำกำรเจริญเติบโต
จะลดลง จึงสรุปผลว่ำ กำรเจริญเติบโตของพืชขึ นอยู่กับปริมำณของสำรอำหำรที่มีอยู่น้อยที่สุด และ
เรียกข้อสรุปนี ว่ำ กฎน้อยที่สุดของลีบิก (Liebig’s Law of Minimum) สิ่งมีชีวิตมีควำมต้องกำรธำตุ
อำหำรและสภำวะแวดล้อมที่จ ำเป็นส ำหรับกำรด ำรงชีพในกำรเจริญเติบโตไม่เท่ำกัน แต่มีธำตุอำหำร
บำงชนิดที่จ ำเป็นในปริมำณเพียงเล็กน้อยที่พืชและสัตว์ต้องกำร และถ้ำธำตุอำหำรนั นมีน้อยกว่ำ 
ควำมต้องกำรของพืชและสัตว์ ก็จะท ำให้สิ่งมีชีวิตนั นตำยได้ 
 2.  กฎความทนของเชลฟอร์ด 
  นักวิทยำศำสตร์ วี อี เชลฟอร์ด ได้ตั งกฎควำมทน (Shelford’s Law of Tolerance) ขึ น 
กล่ำวว่ำ กำรกระจำยและกำรอยู่รอดของสิ่งมีชีวิตในที่ต่ำง ๆ ขึ นอยู่กับควำมเหมำะสมของ
สภำพแวดล้อมทั งในด้ำนปริมำณและคุณภำพต่อสิ่งมีชีวิตนั น ๆ ถ้ำสภำพไม่เหมำะสมทั งปริมำณและ
คุณภำพ คือ มีสิ่งที่ต้องกำรไม่ครบหรือมีปริมำณมำกเกินไป หรือน้อยเกินไป จะท ำให้สิ่งมีชีวิตไม่อำจ
อยู่ได้ในที่นั น หรือไม่เจริญเติบโต หรือแพร่พันธุ์ได้ สิ่งมีชีวิตจะทนทำนอยู่ในสภำวะแวดล้อมของ
ปัจจัยต่ำง ๆ ได้ในระดับที่ไม่เท่ำกันบำงชนิดทนทำนอยู่ในปัจจัยแวดล้อมที่มีอยู่มำก หรือมีอยู่น้อย
ในช่วงแคบ ๆ ได้ดี บำงชนิดทนทำนอยู่ในปัจจัยแวดล้อมที่แตกต่ำงกันมำกในช่วงกว้ำงได้ 
ตัวอย่ำงเช่น อำร์ทีเมียหรือไรน  ำเค็ม จะด ำรงชีวิตอยู่ได้ในควำมเค็มตั งแต่ 15-100 ppt. ซึ่งเรียกว่ำ    
เป็นพวก Euryhaline ในขณะที่พวกปะกำรังจะอำศัยอยู่ในควำมเค็มช่วงแคบ ๆ คือ 25-35 ppt. ซึ่ง
เรียกว่ำ Stenohaline เป็นต้น 
 สิ่งมีชีวิตจะสำมำรถด ำรงอยู่ได้ดีในสภำพแวดล้อมที่พอเหมำะนับจำกช่วงที่มีปริมำณต่ ำสุด
จนถึงปริมำณสูงสุด ดังภำพประกอบที่ 2.2 ช่วงที่อยู่ระหว่ำงจุดสองจุดนี จัดเป็นช่วงที่พอเหมำะ
ส ำหรับกำรด ำรงชีวิต (Optimum Range) โดยในช่วงนี จะมีจุดหนึ่งที่เหมำะสมที่สุดส ำหรับสิ่งมีชีวิต 
เรียกว่ำ จุดพอเหมำะ (Optimum Point) ค่ำควำมเหมำะสมจะแตกต่ำงกันไปตำมชนิดของสิ่งมีชีวิต จึง
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เป็นผลให้สิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดมีควำมทนทำนต่อสภำพแวดล้อมแต่ละชนิดในปริมำณที่ไม่เท่ำกัน              
ดังภำพประกอบที่ 2.3  

 
ภาพประกอบท่ี 2.2  ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงปัจจัยจ ำกัดกับควำมหนำแน่นของประชำกร 
ที่มำ : สุมำลี  พิตรำกูล (2532 : 74) 
 

 
ภาพประกอบท่ี 2.3  อิทธิพลของอุณหภูมิที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิต  
ที่มำ : จิรำกรณ์  คชเสนีย์ (2553 : 425) 
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 อู่แก้ว  ประกอบไวทยกิจ (2531 : 75-76) ได้กล่ำวว่ำ สิ่งมีชีวิตหนึ่งอำจทนกำรเปลี่ยนแปลง
ของสภำพแวดล้อมได้มำก แต่สิ่งมีชีวิตอีกชนิดหน่ึงอำจทนกำรเปลี่ยนแปลงของสภำพแวดล้อมได้
น้อย นักวิทยำศำสตร์ได้ก ำหนดค ำศัพท์เรียกสิ่งมีชีวิตเหล่ำนี  โดยใช้ค ำน ำหน้ำ สิ่งมีชีวิตที่ทน
สภำพแวดล้อมได้ในช่วงแคบ (Steno) และ สิ่งมีชีวิตที่ทนสภำพแวดล้อมได้ในช่วงกว้ำง (Eury) 
ได้แก่ สิ่งมีชีวิตที่ทนกำรเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิได้น้อย (Stenothermal ) สิ่งมีชีวิตที่ทนกำร
เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิได้มำก (Eurythermal) สิ่งมีชีวิตที่ทนกำรกำรเปลี่ยนแปลงของปริมำณน  ำและ
ควำมชื นได้น้อย (Stenohydric) สิ่งมีชีวิตที่ทนกำรเปลี่ยนแปลงของปริมำณน  ำและควำมชื นได้มำก 
(Euryhydric) สิ่งมีชีวิตที่ทนควำมเค็มได้น้อย (Stenohaline) สิ่งมีชีวิตที่ทนควำมเค็มได้มำก 
(Euryhyhaline)  
 สุมำลี  พิตรำกูล (2532 : 77) และจิรำกรณ์  คชเสนีย์ (2553 : 425-428)  ได้กล่ำวสรุปลักษณะ
ควำมทนของสิ่งมีชีวิต ตำมกฎของเชลฟอร์ด และนักวิทยำศำสตร์ท่ำนอ่ืนที่ท ำกำรศึกษำ ไว้ดังนี  
 1. สิ่งมีชีวิตทั งหลำยมีขีดจ ำกัดควำมทนทำนกว้ำงต่อปัจจัยหนึ่ง แต่อำจมีขีดจ ำกัดควำม
ทนทำนแคบต่ออีกปัจจัยหนึ่ง 
 2. ขีดจ ำกัดควำมทนทำนในระยะตัวอ่อนหรือระยะสืบพันธุ์ มีน้อยกว่ำระยะตัวเต็มวัย 
 3. สิ่งมีชีวิตที่มีขีดจ ำกัดควำมทนทำนกว้ำงต่อปัจจัยต่ำง ๆ ย่อมมีโอกำสแพร่กระจำยได้
ดีกว่ำสิ่งมีชีวิตที่มีขีดจ ำกัดควำมทนทำนแคบ 
 4. ถ้ำองค์ประกอบของสิ่งแวดล้อมชนิดหนึ่งไม่เหมำะสมกับสิ่งมีชีวิตชนิดใดชนิดหน่ึง 
ขอบเขตควำมทนทำนต่อปัจจัยอื่น ๆ ของสิ่งมีชีวิตชนิดนั นอำจแคบลงด้วย 
 5. สิ่งมีชีวิตในธรรมชำติอำจจะไม่ได้ด ำรงชีวิตอยู่ในสภำพที่มีปัจจัยทุกอย่ำงเหมำะสม
เสมอไป เนื่องจำกมีปัจจัยอื่นที่ส ำคัญกว่ำเกี่ยวข้องด้วย 
 ถึงแม้ว่ำปัจจัยจ ำกัดจะมีอิทธิพลต่อกำรด ำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตมำก แต่สิ่งมีชีวิตก็ยังสำมำรถ
ด ำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยกำรปรับตัวให้เข้ำกับสภำพแวดล้อมเหล่ำนั น ท ำให้พบสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกัน
แพร่กระจำยอยู่ในส่วนต่ำง ๆ ของโลกที่มีสภำวะแวดล้อมแตกต่ำงกัน โดยปัจจัยจ ำกัดที่มีผลต่อ      
กำรด ำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตคือปัจจัยทำงกำยภำพในระบบนิเวศ เช่น แสง อุณหภูมิ ควำมขุ่นของน  ำ 
กระแสน  ำ เป็นต้น 
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แสง  
วิรัช  จิ๋วแหยม (2540 : 15-18) ได้กล่ำวว่ำ แสงอำทิตย์เป็นแหล่งพลังงำนที่ส ำคัญของระบบ 

นิเวศในน  ำและมีอิทธิพลต่อกำรด ำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิต แสงที่ส่องกระทบผิวน  ำจะเกิดกำรเปลี่ยนแปลง 
โดยมีแสงเพียงบำงส่วนเท่ำนั นที่ไม่สำมำรถส่องผ่ำนผิวน  ำลงไปในน  ำได้ ในขณะที่แสงบำงส่วนจะ
ถูกสะท้อนกลับ ซึ่งปริมำณและสัดส่วนของแสงที่สะท้อนกลับ จะขึ นอยู่กับลักษณะของผิวน  ำและ  
มุมตกกระทบของแสง นอกจำกนี เมื่อแสงส่องลึกลงไปในน  ำ ควำมเข้มและควำมยำวคลื่นของแสง 
(Spectrum)  จะลดลงเร่ือย ๆ ตำมควำมลึกเนื่องจำกแสงเกิดกำรกระจำยและถูกดูดซับ ส ำหรับในกรณี
ที่เป็นน  ำบริสุทธิ์แสงประมำณ ร้อยละ 53 จะถูกเปลี่ยนไปเป็นควำมร้อนภำยในระดับควำมลึก 1  
เมตรแรก แสงที่มีควำมยำวคลื่นมำก เช่น แสงสีแดงและสีส้มรวมทั งแสงที่มีควำมยำวคลื่นน้อย เช่น 
แสงไวโอเลต (Violet) และอัลตรำไวโอเลต (Ultraviolet) จะถูกดูดซับและสูญเสียง่ำยกว่ำแสงที่มี
ควำมยำวคลื่นปำนกลำง เช่น แสงสีน  ำเงิน แสงสีเขียวและแสงสีเหลือง อย่ำงไรก็ตำมน  ำในธรรมชำติ
มักจะไม่บริสุทธิ์เน่ืองจำกมีแร่ธำตุและสำรประกอบต่ำง ๆ ละลำยปนอยู่ ซึ่งแร่ธำตุและสำรประกอบ
เหล่ำนี จะเป็นตัวคอยขัดขวำงไม่ให้แสงส่องผ่ำนลงไปในน  ำได้สะดวก ด้วยเหตุนี น  ำในธรรมชำติจึงมี
สีต่ำง ๆ กันซึ่งผลมำจำกกำรสะท้อนของแสงที่ไม่ถูกดูดซับ ควำมส ำคัญของแสงต่อระบบนิเวศวิทยำ
ของแหล่งน  ำ คือ แสงเป็นต้นก ำเนิดให้พลังงำนท ำให้เกิดผลผลิตขั นต้นของแหล่งน  ำ ในแหล่งน  ำจะมี
แพลงก์ตอนพืชอยู่เป็นจ ำนวนมำก แพลงก์พืชตอนเหล่ำนี จะเป็นผู้ใช้แสงแดดในกำรสังเครำะห์แสง
เพื่อสร้ำงอำหำร ท ำให้ในแหล่งน  ำที่มีแสงส่องไปถึง จะเป็นแหล่งที่มีอำหำรอุดมสมบูรณ์มำกกว่ำ
แหล่งน  ำที่แสงสว่ำงส่องลงไปไม่ถึง กำรสะท้อนของแสงท ำให้เห็นสีของน  ำในแหล่งน  ำ โดยสีของ 
น  ำธรรมชำติแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ สีจริง (True Color) เป็นสีที่เกิดจำกสำรละลำยชนิดต่ำง ๆ ที่
อยู่ในน  ำ สำรที่ละลำยในน  ำอำจเป็นสำรอินทรีย์ เช่น โปรตีน ไขมัน คำร์โบไฮเดรต เป็นต้น หรือ
สำรอนินทรีย์ เช่น แร่ธำตุต่ำง ๆ สิ่งเหล่ำนี ท ำให้เกิดสีต่ำง ๆ  และ สีที่ปรำกฏ (Apparent Color) เป็น 
สีที่เกิดจำกกำรสะท้อนของแสง จำกพื นก้นแหล่งน  ำ ท้องฟ้ำ สำรแขวนลอยในน  ำ สิ่งมีชีวิตที่อยู่ในน  ำ 
เช่น แพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอนสัตว์ ดังภำพประกอบที่ 2.4 (ศักดิ์ชัย  ชูโชติ.  2536 : 25 ) 
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ก. สีจริง (True Color) ข. สีปรำกฏ (Apparent Color) 

ภาพประกอบท่ี 2.4  สีจริงและสีปรำกฏที่พบในแหล่งน  ำ 
 

ความขุ่นของน  า  
 ควำมขุ่นของน  ำ (Turbidity) เป็นคุณสมบัติของน  ำในกำรดูดซับและกระจำยแสงแทนที่จะ
ยอมให้แสงส่องผ่ำนเกิดจำกปริมำณสำรแขวนลอย เช่น อนุภำคดินเหนียว ดินทรำยแป้ง สำรอินทรีย์
และสำรอนินทรีย์ที่มีขนำดเล็ก หรืออำจเกิดจำกแพลงก์ตอน (ยนต์  มุสิก.  2539 : 91) ควำมขุ่นของน  ำ
ไม่ว่ำเกิดจำกสำเหตุใด จะมีผลท ำให้ปริมำณแสงที่ส่องผ่ำนลงไปในชั นของน  ำลดลง ท ำให้มีผลต่อ
พรรณไม้น  ำ สำหร่ำย และแพลงก์ตอนพืชที่ต้องท ำกำรสังเครำะห์แสง ในแหล่งน  ำที่ขุ่นจนแสงส่อง
ไม่ถึงพื นก้น จึงไม่มีพรรณไม้น  ำ และสำหร่ำยบริเวณพื นก้นแหล่งน  ำถ้ำเป็นควำมขุ่นที่เกิดจำกสำเหตุ
อ่ืนที่ไม่ใช่แพลงก์ตอนพืช ก็จะท ำให้มีปริมำณแพลงก์ตอนพืชขึ นได้น้อยเพรำะแสงมีจ ำกัด กำรดูดซับ
และกำรกระจำยแสงที่ส่องลงไปในน  ำ โดยควำมขุ่นมีผลต่ออุณหภูมิของน  ำ โดยน  ำชั นบนจะร้อนกว่ำ
น  ำชั นล่ำงที่แสงส่องผ่ำนลงไปได้น้อย   
 ผลกระทบของควำมขุ่นต่อระบบนิเวศ นิพนธ์  ตังคณำนุรักษ์ และคณิตำ  ตังคณำนุรักษ์ 
(2550 : 128-129 ) ได้กล่ำวว่ำ ควำมขุ่นของน  ำมีผลกระทบต่อระบบนิเวศของพืชและสัตว์ในน  ำ ดังนี  
 1.  ควำมขุ่นไปบดบังแสงที่ส่องลงสู่ท้องน  ำ เป็นอุปสรรคต่อกำรสังเครำะห์แสงของ
แพลงก์ตอนพืชในน  ำ ท ำให้ปริมำณอำหำรและแก๊สออกชิเจนในแหล่งน  ำลดลง 
 2.  ควำมขุ่นที่มีปริมำณสำรแขวนลอยอยู่มำก จะไปขัดขวำงกำรท ำงำนของช่องเหงือก และ
ท ำให้อัตรำกำรเจริญเติบโต และควำมต้ำนทำนโรคลดลง 
 3.  น  ำขุ่นที่มีสำรอินทรีย์ในปริมำณมำก จะมีผลท ำให้กำรดูดซับและกำรแลกเปลี่ยน
ไอออนจำกภำยในและภำยนอกของไข่ปลำขณะที่ฟักตัวชะงักลง 
 4  ควำมขุ่นในน  ำมีผลท ำให้กำรเจริญเติบโตของพืชน  ำเป็นไปอย่ำงเชื่องช้ำ 
 5. แหล่งน  ำที่มีควำมขุ่นมำก อนุภำคแขวนลอยจะดูดซับควำมร้อนที่บริเวณผิวน  ำ ท ำให้
อุณหภูมิสูงกว่ำปกติ มีผลต่อกำรละลำยของแก๊สออกซิเจนในน  ำลดลง 
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 6. ควำมขุ่นมีผลต่อกำรมองเห็นของสัตว์น  ำ และเป็นอุปสรรคต่อกำรว่ำยน  ำ 
 สิ่งแขวนลอยในแหล่งน  ำอำจเกิดได้จำกภำยในแหล่งน  ำเอง โดยกำรเจริญเติบโตของ
แพลงก์ตอน และอำจเกิดจำกสิ่งแขวนลอยจำกภำยนอกแหล่งน  ำแล้วไหลเข้ำมำอยู่ในแหล่งน  ำ ใน
แหล่งน  ำทั่วไป ถ้ำเป็นแหล่งน  ำนิ่ง สิ่งแขวนลอยจะมีอยู่น้อย เช่น ในอ่ำงเก็บน  ำ ในบึง เป็นต้น แต่ถ้ำ
เป็นแหล่งน  ำไหล โดยเฉพำะในฤดูน  ำหลำกหรือฤดูฝน ตะกอนและสิ่งแขวนลอยจะมีมำก จึงท ำให้ใน
น  ำมีควำมขุ่นสูง บริเวณปำกแม่น  ำจะมีกำรไหลขึ นลงของน  ำอยู่ตลอดเวลำ ควำมขุ่นของน  ำจึงมีมำก 
ส่วนในน  ำทะเลถ้ำเป็นบริเวณชำยฝั่งจะมีลักษณะคล้ำย ๆ ปำกแม่น  ำ แต่ถ้ำเป็นทะเลเปิดหรือบริเวณ
ห่ำงจำกชำยฝั่งแล้ว สิ่งแขวนลอยจะมีน้อย น  ำจึงใสและมีสีน  ำเงินเป็นส่วนใหญ่ 
 

 

ภาพประกอบท่ี 2.6  ควำมขุ่นของน  ำที่เกิดจำกตะกอนแขวนลอย 
 
 กำรวัดค่ำควำมขุ่นในแหล่งน  ำ สำมำรถใช้เคร่ืองมือที่ใช้วัดควำมขุ่น เรียกว่ำ เนฟีโลมิเตอร์ 
(Nephelometer) ซึ่งเป็นเคร่ืองมือที่ใช้วัดกำรกระจำยของแสง ในกำรวัดนั นจะน ำเอำตัวอย่ำงน  ำใส่ลง
ในคิวเวต (Cuvette) โดยที่แหล่งก ำเนิดแสงในเคร่ืองจะโฟกัสไปยังคิวเวต แสงที่ส่องกระทบอนุภำค
ต่ำง ๆ ที่แขวนลอยอยู่ในน  ำ ก็จะหักเหไปในทิศทำงต่ำง ๆ แต่ส่วนของแสงที่ส่องผ่ำคิวเวต จะส่อง
ผ่ำนช่องเล็ก ๆ ซึ่งอยู่ตรงต ำแหน่งกึ่งกลำงและตั งฉำกกับต้นก ำเนิดแสง แสงที่หักเหจำกช่องดังกล่ำว
จะกระทบกับโฟโตเซล (Photocell) ที่ท ำให้เกิดกระแสไฟฟ้ำ ซึ่งกระแสไฟฟ้ำที่เกิดขึ นจะถูกวัดโดย
แอมมิเตอร์ที่ดัดแปลงให้มีหน่วยในกำรวัดเป็น 100 น  ำที่มีควำมขุ่นมำก แสงก็จะหักเหมำกท ำให้ค่ำ  
ที่วัดได้มีค่ำมำกกว่ำน  ำที่มีควำมขุนน้อย ๆ (วิรัช  จิ๋วแหยม.  2540 : 35) กำรหำค่ำควำมขุ่นของน  ำอีก
วิธีที่นิยมใช้ คือ กำรใช้แผ่นวัดควำมโปร่งแสง หรือ Secchi Disk โดยเป็นแผ่นทรงกลมมีเส้นผ่ำน
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ศูนย์กลำง  20-30 เซนติเมตร อำจท ำจำกแผ่นโลหะ แผ่นไม้ หรือแผ่นพลำสติก จะถูกแบ่งออกเป็น 4 
ส่วนเท่ำ ๆ กัน แต่ละส่วนจะทำสีขำวและสีด ำสลับกัน ตรงจุดกึ่งกลำงจะมีห่วงไว้ส ำหรับผูกเชือก 
ด้ำนหลังของ Secchi Disk อำจมีวัตถุติดถ่วงไว้เพื่อให้ถ่วงลงน  ำได้ง่ำย ควำมโปร่งใสของน  ำเป็น     
กำรวัดระยะควำมลึกที่แสงสำมำรถส่องผ่ำนลงไปในน  ำได้ ควำมโปร่งใสของน  ำจะขึ นอยู่กับสี     
ควำมขุ่นของน  ำ ควำมเข้มของแสง และทิศทำงของแสง  
 กำรวัดควำมโปร่งใสท ำได้โดยหย่อน Secchi Disk ลงไปในน  ำอย่ำงช้ำ ๆ จนกระทั่งมอง   
ไม่เห็น Secchi Disk บันทึกควำมยำวของเชือกที่หย่อนลงไป จำกนั นหย่อน Secchi Disk ลงไปอีก
เล็กน้อย แล้วดึง Secchi Disk ขึ น บันทึกควำมยำวเชือกที่มองเห็น Secchi Disk อีกครั ง ค่ำเฉลี่ยจำก
ควำมยำวเชือกที่อ่ำนได้ทั งสองครั งเป็นค่ำควำมโปร่งใสของน  ำ ค่ำควำมโปร่งใสของน  ำระหว่ำง      
30-45 เซนติเมตร เป็นช่วงทีเหมำะสมต่อสัตว์น  ำ แต่ถ้ำควำมโปร่งใสของน  ำต่ ำกว่ำ 30 เซนติเมตร 
แสดงว่ำน  ำมีควำมขุ่นมำก ช่วงเวลำในกำรวัดควำมโปร่งใสของน  ำที่เหมำะสม คือ ช่วงเวลำ 09.00 น. 
ถึง 15.00 น. ในวันที่ท้องฟ้ำแจ่มใส (นิพนธ์  ตังคณำนุรักษ์ และคณิตำ  ตังคณำนุรักษ์.  2550 : 129)  
 

อุณหภูมิ  
 อุณหภูมิของน  ำ (Temperature) ในแหล่งน  ำจะมีควำมสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับปริมำณ
แสงอำทิตย์ละอุณหภูมิอำกำศโดยปกติอุณหภูมิของน  ำจะเปลี่ยนแปลงตำมอุณหภูมิอำกำศไปอย่ำง
ใกล้เคียง ดังนั นอุณหภูมิของน  ำในบริเวณใดบริเวณหนึ่งในแต่ละฤดูกำลอำจจะสำมำรถท ำนำยได้
อย่ำงคร่ำว ๆ จำกอุณหภูมิอำกำศในบริเวณนั น ๆ น  ำมีควำมสำมำรถในกำรเก็บควำมร้อนได้สูง        
กำรดูดซับพลังงำนแสงอำทิตย์เมื่อแสงส่องผ่ำนน  ำท ำให้เกิดควำมร้อนควำมสัมพันธ์ของกำรดูดซับ
พลังงำนแสงของน  ำกับระดับควำมลึกจะเป็นแบบ Exponential ดังนั นควำมร้อนส่วนใหญ่จึงถูกดูดซับ
อยู่ในน  ำชั นบน ในแหล่งน  ำที่มีปริมำณสำรอินทรีย์ที่ละลำยอยู่ในน  ำและมีสำรแขวนลอยสูง จะมี    
กำรดูดซับพลังงำนสูงที่ระดับน  ำผิวบน เมื่อเทียบกับน  ำที่ใสกว่ำ กำรถ่ำยเทพลังงำนควำมร้อนจำกน  ำ
ระดับบนลงสู่น  ำระดับล่ำง ส่วนใหญ่จะเกิดจำกกำรเคลื่อนไหวของมวลน  ำที่เกิดจำกกระแสลมที่พัด
พำให้มวลน  ำผสมกัน  เน่ืองจำกควำมหนำแน่นของน  ำขึ นกับอุณหภูมิของน  ำ น  ำที่อุณหภูมิสูงจึงเบำ
กว่ำน  ำที่อุณหภูมิต่ ำยกเว้นในระดับอุณหภูมิที่ต่ ำกว่ำ 4 องศำเซลเซียส จำกควำมแตกต่ำงของควำม
หนำแน่นของน  ำที่อุณหภูมิต่ำงกัน จึงท ำให้เกิดกำรแบ่งชั นของน  ำที่อุณหภูมิต่ำงกัน (Thermal 
Stratification) ในบ่อ หนอง บึง อ่ำงเก็บน  ำ หรือทะเลสำบ เนื่องจำกควำมร้อนจะถูกดูดซับได้เร็วกว่ำ
บริเวณผิวน  ำท ำให้น  ำส่วนบนมีอุณหภูมิเพิ่มขึ น และมีควำมหนำแน่นต่ ำกว่ำน  ำในระดับล่ำงที่เย็นกว่ำ 
กำรแบ่งชั นของน  ำจะเกิดขึ น เมื่อควำมแตกต่ำงของควำมหนำแน่นของมวลน  ำในระดับบนและระดับ
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ล่ำงมีมำกจนอิทธิพลของจำกกระแสลมไม่สำมำรถผสมมวลน  ำทั งสองระดับเข้ำด้วยกัน (ยนต์  มุสิก. 
2539 : 28-29) 
 แหล่งน  ำในเขตต่ำง ๆ ของโลกจะมีควำมแตกต่ำงของอุณหภูมิน  ำไปตำมเส้นละติจูดและ
ควำมลึกของแหล่งน  ำ โดยปกติแล้วแหล่งน  ำในเขตร้อนที่มีควำมลึกมำก น  ำบริเวณผิวน  ำจะมีอุณหภูมิ
สูงกว่ำน  ำในเขตลึก ๆ ส่วนในเขตอบอุ่นหรือเขตหนำวจะเปลี่ยนแปลงตรงกันข้ำมในฤดูหนำว ในเขต
อบอุ่น (Temperate Zone) ในช่วงปลำยฤดูหนำวหรือต้นฤดูใบไม้ผลิ ในแหล่งน  ำที่ไม่มีน  ำแข็งปกคลุม 
มวลน  ำทุระดับชั นอุณหภูมิจะใกล้เคียงกันถึงแม้จะมีกำรดูดซับควำมร้อนในช่วงเวลำที่มีแสงแดด 
มวลน  ำจะผสมกันได้ง่ำยโดยแรงลม ท ำให้น  ำหมุนเวียนผสมกันและอุ่นขึ นพร้อม ๆ กัน เมื่ออำกำศ
อบอุ่นมำกขึ นกำรสะสมควำมร้อนของน  ำชั นบนจะเร็วขึ น จนอุณหภูมิของน  ำอุนกว่ำน  ำชั นล่ำงและ
กระแสลมไม่อำจผสมมวลน  ำได้อีกต่อไป ท ำให้เกิดกำรแบ่งชั นของน  ำออกเป็น 3 ชั น ได้แก่ น  ำชั น
บนเรียกว่ำ อีพิลิมเนียม (Epilimnion) น  ำชั นล่ำงเรียกว่ำ ไฮโปลิมเนียม (Hypolimnion) ชั นของน  ำที่อยู่
ระหว่ำงอีพิลิมเนียม และไฮโปลิมเนียม ซึ่งมีอุณหภูมิที่แตกต่ำงกัน เรียกว่ำ เมตำลิมเนียม 
(Metalimnion) หรือ เทอร์โมไคลน์ (Thermocline) ดังภำพประกอบที่ 2.6 เป็นน  ำในระดับกลำงที่มี
อุณหภูมิจะลดลงตำมระดับควำมลึกในอัตรำอย่ำงน้อย 1 องศำเซลเซียส ต่อควำมลึก 1 เมตร ควำมลึก
ของระดับชั น Thermocline จำกผิวน  ำจะขึ นอยู่กับลักษณะอำกำศ กำรแบ่งชั นของน  ำจะถูกท ำลำยใน           
ฤดูใบไม้ร่วง เมื่ออุณหภูมิอำกำศลดลง ควำมร้อนจะสูญเสียไปจำกน  ำบริเวณผิว สุดท้ำยอุณหภูมิของ
น  ำชั นบนลดต่ ำลงจนใกล้เคียงกับมวลน  ำชั นล่ำง ท ำให้ควำมหนำแน่นใกล้เคียงกัน และอิทธิพลของ
ลมสำมำรถผสมมวลน  ำเข้ำด้วยกัน (มั่นสิน  ตัณฑุลเวศน์ และ ไพพรรณ  พรประภำ.  2539 : 45) 

 

ภาพประกอบท่ี 2.6 กำรแบ่งชั นน  ำตำมระดับอุณหภูมิ 
ที่มำ : มั่นสิน  ตัณฑุลเวศม์ และ ไพพรรณ  พรประภำ (2539 : 50) 
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ภาพประกอบท่ี 2.7  กำรแบ่งชั นของน  ำในทะเลสำบ 
ที่มำ : Lake Georege Association (2016 : 2) 
 

อุณหภูมิของน  ำจะมีกำรแบ่งชั นดังกล่ำวในฤดูร้อน (Summer Stagnation) กับฤดูหนำว 
(Winter Stagnation) ส่วนในฤดูใบไม้ร่วงอุณหภูมิน  ำชั นบนจะลดลงเร่ือย ๆ จนถึง 4 องศำเซลเซียส 
ซึ่งน  ำมีควำมหนำแน่นมำกที่สุด น  ำด้ำนบนก็จมลงสู่เบื องล่ำงและผลักดันมวลน  ำด้ำนล่ำงขึ นใส       
ชั นบน อุณหภูมิของมวลน  ำทั งหมดจะเท่ำกันไม่มีกำรแบ่งแยกชั น กำรที่มวลน  ำหมุนเวียนจำกข้ำงบน
ลงไปอยู่ด้ำนล่ำง  และด้ำนล่ำงขึ นมำอยู่ด้ำนบนก็เป็นกำรน ำเอำแร่ธำตุจำกพื นท้องน  ำขึ นมำใช้
ประโยชน์ ในฤดูใบไม้ผลิ อุณหภูมิเร่ิมสูงขึ นท ำให้อุณหภูมิน  ำบริเวณผิวหน้ำน  ำสูงขึ นจนเท่ำกับ
อุณหภูมิในน  ำชั นล่ำง มวลน  ำชั นบนที่มีควำมหนำแน่นน้อยเร่ิมมีควำมหนำแน่นมำกขึ นจะจมลงสู่
ด้ำนล่ำงและมวลน  ำด้ำนล่ำงจะไหลขึ นมำแทนที่มวลน  ำชั นบน กำรหมุนเวียนมวลน  ำนี เช่นเดียวกับ  
ฤดูใบไม้ร่วง ในฤดูหนำวที่เกิดกำรแบ่งชั นอุณหภูมิน  ำท ำให้ผิวน  ำด้ำนบนมีอุณหภูมิต่ ำมำก จน
บำงครั งเป็นน  ำแข็งปกคลุมน  ำเบื องล่ำงที่มีอุณหภูมิสูงกว่ำ ถ้ำน  ำแข็งปกคลุมผิวน  ำชั นบนเป็น
เวลำนำนและไม่มีแสงแดดส่องลงไปในน  ำชั นล่ำง ท ำให้น  ำชั นล่ำงขำดออกซิเจน ซึ่งจะท ำให้
สิ่งมีชีวิตที่อำศัยอยู่ในน  ำชั นล่ำงอำจตำยได้ (ทินพันธุ์  เนตรแพร.  2558 : 101-104)  
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ภาพประกอบท่ี 2.9  กำรเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิน  ำในแต่ละฤดู 
ที่มำ :  Bio Utexas Edu (2016 : 1) 
 

ในเขตร้อนหรือแหล่งน  ำที่มีควำมลึกไม่มำก หรือแหล่งน  ำไหล (Lentic) ปรำกฏกำรณ์กำร
แบ่งชั นอุณหภูมิของน  ำจะไม่เกิดขึ น อุณหภูมิของน  ำเป็นปัจจัยส ำคัญต่อสิ่งมีชีวิตอย่ำงยิ่ง โดยเฉพำะ
ต่อขบวนกำร เมตตำบอลึซึม (Metabolism) ของสัตว์ อุณหภูมิของน  ำที่เพิ่มขึ นจะเร่งขบวนกำรเมตตำ
บอลึซึม ให้มำกขึ น กำรเจริญเติบโตของสัตว์น  ำจะมีมำกขึ น ตัวอย่ำงเช่น กำรเลี ยงกุ้งในฤดูหนำวจะ
เจริญเติบโตช้ำกว่ำกำรเลี ยงกุ้งในฤดูร้อน เป็นต้น นอกจำกนี แล้วอุณหภูมิยังเป็นตัวเร่งกำรฟักไข่ของ
สัตว์น  ำให้เร็วยิ่งขึ น ทำงด้ำนกำยภำพน  ำที่มีอุณหภูมิต่ ำ จะสำมำรถเก็บปริมำณออกซิเจนที่ละลำยใน
น  ำไดม้ำก ในบริเวณน  ำตกซึ่งจะมีอุณหภูมิของน  ำค่อนข้ำงเย็น ถ้ำเรำไปจับปลำบริเวณนั นมำกักขัง
หรือน ำมำเลี ยงในบ่อ จะพบว่ำปลำนั นจะตำยโดยง่ำย ทั งนี เพรำะปลำบริเวณน  ำตกคุ้นเคยและต้องใช้
ออกซิเจนมำก เมื่อมำอยู่ในน  ำที่มีออกซิเจนละลำยอยู่น้อยจึงตำยง่ำย (ทินพันธุ์  เนตรแพร.  2558. 
101-104) 

 

กระแสน  า  
กระแสน  ำ (Current) มีอิทธิพลต่อสิ่งมีชีวิตในน  ำมำก เน่ืองจำกเป็นสิ่งที่ให้เกิดกำรหมุนเวียน

ของแร่ธำตุและแก๊สต่ำง ๆ ในน  ำ และยังมีอิทธิพลต่อรูปร่ำงของสิ่งมีชีวิตในน  ำด้วย ควำมแตกต่ำง
ของล ำธำรและบ่อ เกิดจำกอิทธิพลของกระแสน  ำเป็นส ำคัญ สิ่งมีชีวิตที่อยู่ในบริเวณน  ำไหลต้อง
ปรับตัวให้เข้ำกับสภำพแวดล้อมโดยจะสร้ำงอวัยวะส ำหรับยึดเกำะกับพื นที่ หรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดไว้ หรือ
อำจหลบอยู่ตำมก้อนหินในบริเวณที่มีกระแสน  ำแรง และยังมีล ำตัวเรียวยำวเพื่อไม่ให้ต้ำนกระแสน  ำ 
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(กัณฑรีย์  บุญประกอบ.  2541 : 73-75) ควำมเร็วของกระแสน  ำในแม่น  ำจะมีผลต่อควำมสำมำรถใน
กำรกร่อนพื นดิน น  ำในแม่น  ำยิ่งไหลเร็วมำกเท่ำใด ก็จะมีพลังงำนสูงมำกขึ นเท่ำนั น แม่น  ำที่ไหลด้วย
ควำมเร็ว 1 กิโลเมตรต่อชั่วโมง มีพลังงำนเพียงพอที่จะพัดพำหินขนำดเล็กไปตำมกระแสน  ำได้เท่ำนั น 
แต่น  ำที่ไหลด้วยควำมเร็ว 18 กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะสำมำรถพัดพำเอำหินที่มีขนำดเท่ำกับเก้ำอี ให้
เคลื่อนที่ไปได้ เมื่อน  ำในแม่น  ำไหลช้ำลง น  ำจะมีพลังงำนลดลงจนไม่สำมำรถพัดพำ วัตถุหนัก ๆ ไป
ตำมกระแสน  ำอีกต่อไป ตะกอนที่มีน  ำหนักมำกกว่ำจึงตกลงสู่ก้นแม่น  ำก่อนตะกอนที่มีน  ำหนักน้อย 
ปัจจัยแรกที่มีผลต่อควำมเร็วกระแสน  ำ คือ ควำมชัน น  ำที่ไหลลงมำจำกภูเขำที่มีควำมชันย่อมมี
ควำมเร็วมำกกว่ำน  ำที่ไหลอยู่บนพื นที่รำบ ปัจจัยที่สอง คือ ปริมำณน  ำในแม่น  ำ กำรเพิ่มปริมำตรของ
น  ำในแม่น  ำเป็นสำเหตุหนึ่งที่ท ำให้น  ำในแม่น  ำไหลเร็วขึ นเช่นกัน ปัจจัยที่สำม คือ รูปร่ำงของทำงน  ำ 
ขณะที่น  ำในแม่น  ำไหลไปตำมล ำน  ำ น  ำบำงส่วนก็จะปะทะกับตลิ่งด้ำนข้ำงหรือด้ำนล่ำงของทำงน  ำ 
ก่อให้เกิดแรงเสียดทำน น  ำในแม่น  ำจึงไหลช้ำลง ดังนั นแม่น  ำที่มีทำงน  ำตื น น  ำทั งหมดจึงมีโอกำสที่
จะสัมผัสกับตลิ่งและพื นล่ำงของทำงน  ำได้มำกก่อให้เกิดแรงเสียดทำนชะลอให้ควำมเร็วของน  ำลดลง 
ส่วนแม่น  ำที่มีทำงน  ำลึกและกว้ำงจะลดกำรเกิดแรงเสียดทำนลง น  ำในแม่น  ำที่มีรูปร่ำงของทำงน  ำลึก
จะกว้ำงจึงไหลได้เร็วกว่ำ  
 กระแสน  ำในแม่น  ำล ำธำร กระแสน  ำนี จะไหลไปในทิศทำงที่แน่นอนตำมล ำธำร แม่น  ำ  
กำรไหลของน  ำจะไหลจำกที่สูงลงสู่ที่ต่ ำตำมแรงดึงดูดของโลก ฉะนั นควำมเร็วของกระแสน  ำใน     
ล ำธำรจึงขึ นอยู่กับ ควำมลำดชัน (Slope) ในพื นที่ที่มีควำมลำดชันสูง ควำมเร็วของกระแสน  ำจะมีมำก 
บริเวณต้นน  ำล ำธำรซึ่งมักจะมีควำมลำดชันสูง กระแสน  ำจะไหลแรง ควำมลำดชันจะค่อย ๆ ลดลงมำ
ตำมล ำดับจนถึงปำกแม่น  ำ กระแสน  ำจะค่อย ๆ ลดควำมเร็วลงมำตำมล ำดับเช่นกัน ลักษณะพื นท้องน  ำ 
(Substratum) พื นท้องน  ำที่รำบเรียบจะท ำให้น  ำไหลได้เร็ว ถ้ำพื นท้องน  ำขรุขระ เช่น มีกองหิน ขอน
ไม้ขวำงทำงน  ำ ก็จะท ำให้น  ำไหลช้ำลง เช่น ล ำน  ำที่มีแก่งหิน น  ำที่อยู่เหนือแก่งหินจะมีปริมำณน  ำมำก
และไหลช้ำ นอกจำกลักษณะพื นท้องน  ำแล้ว ควำมคดเคี ยวของล ำน  ำหรือสิ่งกีดขวำงบริเวณริมฝั่ง
แม่น  ำก็จะช่วยลดควำมเร็วของกระแสน  ำได้ เช่น กำรสร้ำงรอเพื่อลดกำรพังทลำยของน  ำที่กัดเซำะตลิ่ง 
ควำมกว้ำงและควำมลึกของล ำน  ำ เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อควำมเร็วของกระแสน  ำ ล ำน  ำที่กว้ำง
และลึกควำมเร็วของกระแสน  ำจะลดลง เพรำะล ำน  ำลึก มวลน  ำที่อยู่ในล ำน  ำจะมีปริมำณมำก ซึ่งมวล
น  ำนี จะต้ำนควำมเร็วของกระแสน  ำที่มีระดับควำมลำดชันเท่ำ ๆ กัน ส่วนล ำน  ำที่กว้ำงนั นจะท ำให้มวล
น  ำมีกำรแพร่กระจำยออกไปได้มำก ควำมเร็วของกระแสน  ำจึงลดลง (กัณฑรีย์  บุญประกอบ.  2541 : 
73-75) 
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 สุวัจน์  ธัญรส (2550 : 147) ได้กล่ำวว่ำ กระแสน  ำในมหำสมุทร คือ มวลของน  ำใน
มหำสมุทรที่มีกำรไหลจำกที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง ปริมำตรของมวลน  ำอำจมีขนำดเล็กหรือขนำดใหญ่ 
กระแสน  ำอำจจะอยู่บริเวณผิวน  ำหรือระดับลึก มีทั งรูปแบบอย่ำงง่ำยและซับซ้อน กระแสน  ำที่มีขนำด
ใหญ่จะพบบริเวณผิวน  ำของมหำสมุทรขนำดใหญ่ กระแสน  ำเหล่ำนี จะช่วยเคลื่อนย้ำยควำมร้อนจำก
เขตร้อนไปยังเขตหนำว กระแสลมจะเป็นตัวเคลื่อนย้ำยควำมร้อนจำกเขตร้อนประมำณ 2 ใน 3 ของ
ควำมร้อนทั งหมดไปยังแถบขั วโลก ที่เหลืออีกประมำณ 1 ใน 3 จะถูกเคลื่อนย้ำยโดยกระแสน  ำใน
มหำสมุทร รูปแบบกำรเคลื่อนที่ของพลังงำนควำมร้อนโดยกระแสน  ำในมหำสมุทรจะมีลักษณะคล้ำย
กับกำรเคลื่อนย้ำยโดยกระแสลม กระแสน  ำผิวน  ำจะมีผลต่อภูมิอำกำศในเขตชำยฝั่ง กระแสน  ำเย็น 
(Cold Current) จะไหลเข้ำสู่แนวศูนย์สูตรทำงไหล่ทวีปด้ำนทิศตะวันตกท ำให้มีสภำพควำมแห้งแล้ง
เกิดขึ น ในทำงตรงกันข้ำม กระแสน  ำอุ่น ( Warm Current) จะไหลเข้ำสู่ขั วโลกจำกไหล่ทวีปทำง    
ด้ำนทิศตะวันออกท ำให้สภำพอำกำศอบอุ่นและมีควำมชุ่มชื น กระแสน  ำมีผลต่อกำรด ำรงชีวิตของ
สิ่งมีชีวิตในมหำสมุทร โดยเฉพำะพวกที่อำศัยอยู่ในทะเลลึก เนื่องจำกกระแสน  ำเป็นตัวช่วยใน          
กำรหมุนเวียนออกซิเจนจำกระดับผิวน  ำลงสู่ระดับลึก โดยออกซิเจนที่ละลำยอยู่ในกระแสน  ำเย็น ซึ่งมี
ควำมหนำแน่นมำกมีกำรจมตัวในเขตขั วโลกและกำรกระจำยลงสู่พื นทะเลในระดับลึก กระแสน  ำใน
มหำสมุทรมีอิทธิพลต่อควำมชุกชุมของสิ่งมีชีวิตบริเวณผิวน  ำ โดยจะมีผลต่อกำรเจริญเติบโตของ
สำหร่ำยขนำดเล็ก ซึ่งเป็นจุดเร่ิมต้นของระบบห่วงโซ่อำหำรซึ่ง สุวัจน์  ธัญรส (2550 : 148-149) ได้
กล่ำวว่ำ กำรแบ่งกระแสน  ำในมหำสมุทรตำมสำเหตุกำรเกิดออกเป็น 2 ประเภท คือ 
 1.  กระแสน  าผิวน  า   
  เป็นกระแสน  ำที่เกิดจำกกำรเคลื่อนที่ของมวลอำกำศบนผิวโลก หรือกระแสน  ำที่เกิดจำก
กำรเคลื่อนที่ของมวลอำกำศบนผิวโลก หรือกระแสน  ำที่เกิดจำกกำรพัดของกระแสลมนั่นเอง กำร
เคลื่อนที่จะเกิดขึ นในแนวรำบบริเวณผิวน  ำในมหำสมุทรโดยทั่วไป ควำมเร็วของกระแสลมเพียง 50 
นอตสำมำรถท ำให้เกิดกระแสน  ำมีควำมเร็ว 1 นอต กำรกระจำยของแผ่นดินบนผิวโลกมีอิทธิพลต่อ
ธรรมชำติและทิศทำงของกระแสน  ำมีควำมเร็ว 1 นอต กำรกระจำยของแผ่นดินบนผิวโลกมีอิทธิพล
ต่อธรรมชำติและทิศทำงของกระแสน  ำ  
 2.  กระแสน  าลึก  
  เป็นกระแสที่เกิดจำกกำรหมุนเวียนของน  ำอันเนื่องมำจำกควำมหนำแน่นที่ต่ำงกัน เป็น
กำรเคลื่อนที่ของกระแสน  ำในแนวดิ่ง สภำพอุณหภูมิและควำมเค็มบริเวณผิวน  ำท ำให้น  ำมีควำม
หนำแน่นเพิ่มขึ นจำกนั นก็จะมีกำรจมตัวลงสู่มหำสมุทรในระดับลึกก่อให้เกิดเป็นกระแสน  ำทำง
แนวดิ่ง ดังภำพประกอบที่ 2.9 
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ภาพประกอบท่ี 2.9  กระแสน  ำหลักในมหำสมุทร 
ที่มำ : พงชัย  หำญยุทธนำกำร และ เจษฎำ  เด่นดวงบริภัทร (2546 : 135) 
 
 ควำมส ำคัญของกระแสน  ำในทะเลและมหำสมุทรต่อระบบนิเวศวิทยำ คือ เป็นพำหะพัดพำ
ไข่และตัวอ่อนของสัตว์น  ำไปอยู่ในแหล่งที่เหมำะสม เช่น ปลำทะเล ทั งปลำหน้ำน  ำ (Demersal Fish) 
และปลำผิวน  ำ (Pelagic Fish) ส่วนใหญ่จะวำงไข่กลำงทะเลหรือชำยฝั่งและเป็นประเภทไข่ลอยน  ำ 
(Pelagic Eggs) ขณะที่ไข่พัฒนำเป็นตัวอ่อนจะถูกกระแสน  ำพัดพำเข้ำหำฝั่ง ซึ่งเป็นแหล่งอำศัยที่ 
สมบูรณ์ของสัตว์น  ำวัยอ่อน กระแสน  ำจึงเป็นปัจจัยที่ช่วยให้กำรด ำรงพันธุ์ของสัตว์น  ำ (สุวัจน์  ธัญรส.  
2550 : 148-149) 
 
บทสรุป 

 สิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศแหล่งน  ำมีควำมต้องกำรปัจจัยต่ำง ๆ ในกำรด ำรงชีวิต เพื่อให้
ด ำรงชีวิตอยู่ได้และมีกำรเจริญเติบโตที่ดี ควำมต้องกำรปัจจัยต่ำงในแต่ละแหล่งน  ำของสิ่งมีชีวิต      
ไม่เท่ำกัน ในสภำพของแหล่งน  ำที่ไม่เหมำะสมต่อกำรเจริญเติบโต ปัจจัยที่ต้องกำรนั นอำจจะมี
ปริมำณมำกหรือน้อยจนเกินไปจนกระทั่งมีผลกระทบต่อกำรด ำรงชีวิต ซึ่งกฎของปัจจัยจ ำกัดใน
ระบบนิเวศ นักวิทยำศำสตร์ก ำหนดไว้ สองกฎ ได้แก่ กฎน้อยที่สุดของลีบิก คือ สิ่งมีชีวิตมีควำม
ต้องกำรธำตุอำหำรและสภำวะแวดล้อมที่จ ำเป็นส ำหรับกำรด ำรงชีพในกำรเจริญเติบโตไม่เท่ำกัน และ 
กฎควำมทนของเชลฟอร์ด คือ สิ่งมีชีวิตจะทนทำนอยู่ในสภำวะแวดล้อมของปัจจัยต่ำง ๆ ได้ในระดับ
ที่ไม่เท่ำกันปัจจัยจ ำกัดจะมีอิทธิพลต่อกำรด ำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตมำก แต่สิ่งมีชีวิตก็ยังสำมำรถ
ด ำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยกำรปรับตัวให้เข้ำกับสภำพแวดล้อมเหล่ำนั น ท ำให้พบสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกัน
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แพร่กระจำยอยู่ในส่วนต่ำง ๆ ของโลกที่มีสภำวะแวดล้อมแตกต่ำงกัน โดยปัจจัยจ ำกัดที่มีผลต่อกำร
ด ำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตคือปัจจัยทำงกำยภำพในระบบนิเวศแหล่งน  ำปัจจัยทำงกำยภำพที่ส ำคัญ ได้แก่ 
แสง อุณหภูมิ ควำมขุ่นของน  ำ กระแสน  ำ เป็นต้น 
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ค าถามท้ายบท 
 

 1. จงอธิบำยกฎของปัจจัยจ ำกัดในระบบนิเวศ ได้แก่ กฎน้อยที่สุดของลีบิก และกฎ           
ควำมทนทำนของเชลฟอร์ด 
 2. อธิบำยควำมหมำยของค ำศัพท์ Stenothermal, Eurythermal, Stenohydric, Euryhydric, 
Stenohaline, Euryhyhaline  
 3. ให้นักศึกษำยกตัวอย่ำงสัตว์น  ำที่สำมำรถทนต่อควำมเค็มในช่วงแคบ และสัตว์น  ำที่     
ทนต่อควำมเค็มในช่วงกว้ำง 
 4. ให้อธิบำยสรุปกำรปรับตัวของสิ่งมีชีวิตตำมกฎควำมทนทำนของเชลฟอร์ด 
 5. อธิบำย แสงในระบบนิเวศแหล่งน  ำได้มำจำกแหล่งใดและมีควำมส ำคัญอย่ำงไรใน
ระบบนิเวศแหล่งน  ำ 
 6. อธิบำยสรุปควำมขุ่นของน  ำในแหล่งน  ำเกิดจำกสำเหตุใด 
 7. อธิบำยผลกระทบควำมขุ่นของน  ำต่อระบบนิเวศแหล่งน  ำและสัตว์น  ำ 
 8. ให้นักศึกษำเขียนภำพกำรแบ่งชั นของน  ำในแหล่งน  ำตำมอุณหภูมิที่ต่ำงกัน 
 9. อธิบำยอุณหภูมิของน  ำมีผลกระทบอย่ำงไรต่อระบบนิเวศและสัตว์น  ำ 
 10. อธิบำยควำมส ำคัญของกระแสน  ำต่อระบบนิเวศแหล่งน  ำ 
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