
แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 4 
นิเวศวิทยาแหล่งน  านิ่ง 

 
เนื อหา  
 1.  ความหมายของแหล่งน ้านิ่ง 
 2. การแยกชั นของน ้าในแหล่งน ้านิ่ง 
 3. แหล่งก้าเนิดแหล่งน ้านิ่ง 
 4.  ประเภทของแหล่งน ้านิ่ง 
 5.  สิ่งมีชีวิตในระบบบนิเวศแหล่งน ้านิ่ง 
 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
 เมื่อได้ศึกษาบทที่ 4 แล้ว ผู้เรียนสามารถ 
 1.  บอกความหมายของนิเวศวิทยาแหล่งน ้านิ่งได้  
 2.  อธิบายระบายจ้าแนกประเภทแหล่งน ้านิ่งได้  
 3.  ระบุตัวอย่างสิ่งมีชีวิตในแหล่งน ้านิ่งได้ 
 

จ านวนคาบที่เรียน 
 8 คาบเรียน 
 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 
 วิธีสอนและกิจกรรมในบทนี  มีวิธีการการดังนี  
 1.  บรรยายประกอบการใช้ Power Point เกี่ยวกับเนื อหาที่เรียน 
 2.  ผู้สอนและผู้เรียนสรุปประเด็นที่ส้าคัญ 
 3.  ศึกษาเอกสารประกอบการสอนวิชาหลักนิเวศวิทยาแหล่งน ้า 
 4.  ถามให้ผู้เรียนตอบ 
 5.  ตอบค้าถามท้ายบท 
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สื่อการเรียนการสอน  
 1.  สื่อ PowerPoint ประกอบด้วยคอมพิวเตอร์แบบพกพา พร้อมด้วยเคร่ืองฉายภาพ 
 2.  เอกสารประกอบการสอน 
 3. หนังสือและต้าราที่เกี่ยวข้อง 

การวัดผลและการประเมินผล 
 การวัดผลและประเมินผล ประกอบด้วยการวัดผลและประเมินผลดังนี  
 1.  สังเกตการมีส่วนร่วมในกิจกรรมและการแสดงความคิดเห็น 
 2.  สังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา การตอบค้าถาม การให้ความสนใจในขณะ
อภิปรายและซักถาม 
 3.  เฉลยค้าถามท้ายบท  
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บทที ่4 
นิเวศวิทยาแหล่งน  านิ่ง 

 
 นิเวศวิทยาแหล่งน ้านิ่งจัดเป็นระบบนิเวศวิทยาแหล่งน ้าจืด โดยแหล่งน ้าจืดเป็นแหล่งน ้าจืด
ที่มีความเค็มไม่เกิน 0.5 ส่วนในพันส่วน ซึ่งบนพื นผิวโลกจะมีพื นที่น ้าจืดประมาณร้อยละ 0.73 ของ
พื นที่น ้าทั งหมด แหล่งน ้าจืดมีความจ้าเป็นอย่างยิ่งต่อการด้ารงชีวิตของสิ่งมีชีวิต จึงมีการศึกษาระบบ
นิเวศวิทยาแหล่งน ้านิ่ง ซึ่งมีศึกษาเกี่ยวกับคุณสมบัติของน ้าทางเคมี ฟิสิกส์ เปลี่ยนแปลงทางด้าน
ปริมาณ สถานะของมวลน ้า แหล่งก้าเนิดของแหล่งน ้านิ่ง รวมทั งการศึกษาทางด้านชีววิทยาสิ่งมีชีวิต
ต่าง ๆ ในแหล่งน ้านิ่ง ระบบนิเวศวิทยาแหล่งนิ่งมีการแบ่งตามประเภทของแหล่งน ้า ได้แก่ ทะเลสาบ 
อ่างเก็บน ้า บึง หนอง และบ่อ โดยแต่ละประเภทมีลักษณะที่แตกต่างกัน ท้าให้มีความแตกต่างกันใน
แต่ละระบบนิเวศแหล่งน ้า ในประเทศไทยแหล่งน ้านิ่งน ้าจืดที่ใหญ่  ได้แก่ บึงบอระเพ็ด จังหวัด
นครสวรรค์ หนองหาร จังหวัดสกลนคร บึงละหาร จังหวัดชัยภูมิ บึงสีไฟ จังหวัดพิจิตร เป็นต้น  
 

ความหมายของแหล่งน  านิ่ง  
 ทินพันธุ์  เนตรแพ (2558 : 9) กล่าวว่า แหล่งน ้านิ่ง (Lentic Habitat ) หมายถึง แหล่งที่อยู่
อาศัยที่มีกระแสน ้านิ่ง ได้แก่ ทะเลสาบ อ่างเก็บน ้า บึง หนอง และบ่อต่าง ๆ แหล่งน ้านิ่งจะเป็นแหล่ง
น ้าปิดแต่อาจมีทางติดต่อกับแม่น ้า ล้าธาร หรือบริเวณที่มีน ้าท่วมถึง ในบางแห่ง แหล่งน ้าปิดอาจ
ได้รับน ้าจากน ้าฝนเพียงทางเดียว ซึ่งมักเป็นแหล่งน ้าที่มีขนาดเล็ก และไม่มีน ้าอยู่ตลอดปี แหล่งน ้านิ่ง
ที่ส้าคัญได้แก่ ทะเลสาบ (Lake) บึง (Swamp) หนอง (Marsh) บ่อ (Pond) พื นที่น ้าท่วม (Flood Plain) 
และอ่างเก็บน ้า (Reservoir) แหล่งน ้าต่าง ๆ เหล่านี มีการเกิดและลักษณะทางกายภาพแตกต่างกันไป 
ซึ่งท้าให้คุณสมบัติและสิ่งมีชวีิตในแหล่งน ้านั นแตกต่างกันไปด้วย ในแหล่งน ้าขนาดใหญ่จะมี       
การแบ่งแยกชั นของน ้า 
 

การแยกชั นของน  าในแหล่งน  านิ่ง 
 กัณฑรีย์ บุญประกอบ (2541 : 85) ได้กล่าวว่า การแบ่งแยกชั นของน ้าในแหล่งน ้านิ่ง
เน่ืองจากอุณหภูมิ (Temperature Stratification) เกิดจากอุณหภูมิเป็นสาเหตุส้าคัญ ท้าให้น ้าในแหล่ง
น ้านิ่งที่มีอุณหภูมิต่างกันมาก ไม่สามารถผสมผสานกันได้ จึงแยกชั นขึ น การแยกชั นของน ้าเกิดขึ นได้ 
เน่ืองจากในฤดูร้อนที่อากาศร้อนจัดน ้าที่ผิวหน้าแหล่งน ้าได้รับความร้อนจากบรรยากาศท้าให้
อุณหภูมิที่ผิวน ้าสูงขึ นอย่างรวดเร็ว อุณหภูมิน ้าที่ผิวหน้าแหล่งน ้าสูงกว่าอุณหภูมิน ้าที่ก้นแหล่งน ้ามาก 
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ท้าให้น ้ามีอุณหภูมิต่างกันและมีความหนาแน่นต่างกัน ไม่สามารถรวมหรือผสมผสานกันได้ ดังนั น
การหมุนเวียนของน ้าจึงเกิดขึ นในตอนผิวหน้า หรือตอนบนเท่านั น น ้าอุ่นตอนบนจะไม่ผสมผสาน
กับน ้าเย็นที่มีความหนาแน่นกว่าข้างใต้ ท้าให้เกิดบริเวณระหว่างน ้าอุ่นและน ้าเย็นขึ น เรียกว่า            
เทอร์โมไคลน์ (Thermocline หรือ Metalimnion) ชั นของเทอร์โมไคลน์ นี แคบมาก แต่มีความแตกต่าง
ของอุณหภูมิมาก เขตของน ้าอุ่นข้างบนเรียกว่า อิพิลิมเนียน (Epilimnion) ส่วนน ้าเย็นก้นทะเลสาบ     
ที่ไม่มีการหมุนเวียน เรียกว่า ไฮโปลิมเนียน (Hypolimnion) จากรูปจะเห็นว่าอุณหภูมิลดลงอย่าง
รวดเร็วในช่วงเทอร์โมไคลน์ ถ้าน ้าชั นเทอร์โมไคลน์อยู่ต่้ากว่าเขตที่มีการผลิตเท่ากับการหายใจ จะ 
ท้าให้เกิดการขาดแคลนออกชิเจนในน ้าชั นไฮโปรลิมนอน เน่ืองจากพืชสีเขียวและออกซิเจนจาก
ตอนบนถูกตัดขาดจากตอนล่างในช่วงน ้าชั นไฮโปลิมมอน ขาดแคลนในฤดูร้อน เรียกว่า เปน็               
การแบ่งแยกชั นน ้าในฤดูร้อน (Summer Stagnation)  

 

 
 

ภาพประกอบท่ี 4.1 การหมุนเวียนของประแสน ้าตามอิทธิพลของลม 
ที่มา : Dodds and Whiles  (2010 : 164)   

 

 กัณฑรีย์ บุญประกอบ (2541 : 86) กล่าวว่า เมื่อเข้าฤดูใบไม้ร่วงอุณหภูมิอากาศจะเร่ิมลดลง 
ท้าให้อุณหภูมิน ้าที่ผิวหน้าลดลงด้วย จนเป็นเกือบเท่ากับอุณหภูมิในตอนกลาง น ้าในทะเลสาบจึง   
เกิดการหมุนเวียนอีกครั งหนึ่ง และออกซิเจนจะหมุนเวียนไปก้นบ่อได้ เรียก การหมุนเวียนใน          
ฤดูใบไม้ร่วง  
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 เมือ่เข้าฤดูหนาว อุณหภูมิที่ผิวน ้าจะลดลงเร่ือย ๆ เน่ืองจากอุณหภูมิอากาศลดลงถ้าผิวน ้า
ได้รับความเย็นจากอุณหภูมิลดลงถึง 4 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นช่วงที่น ้ามีความหนาแน่นมากที่สุด     
น ้าอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียสจะขยายตัวเบาขึ น จึงลอยอยู่ที่ผิวหน้าและแข็งตัวเมื่ออุณหภูมิต่้าถึงจุด
น ้าแข็ง เรียกว่า เกิดการแบ่งแยกชั นในฤดูหนาว (Winter Stagnation) คือ แหล่งน ้าจะไม่ได้รับ
ออกซิเจนเพิ่มเติมจากบรรยากาศ หรือการสังเคราะห์แสงแต่ออกซิเจนที่มีอยู่ก็ไม่ถูกใช้ไปมากเพราะ
การท้างานของผู้ย่อยสลายลดลง การหายใจของสิ่งมีชีวิตไม่มาก เมื่ออุณหภูมิต่้า นอกจากนี  น ้ายังมี
ความสามารถรับออกซิเจนไว้ได้มากเมื่ออุณหภูมิต่้า ดังนั น การเกิดการแยกชั นในฤดูร้อน นอกจากใน
กรณีที่มีหิมะและน ้าแข็งปกคลุมมากท้าให้ขบวนการสังเคราะห์แสงเกิดขึ นไม่ได้จึงขาดออกซิเจนและ
เกิดการตายของสัตว์น ้ามาก (กัณฑรีย์  บุญประกอบ.  2541 : 86) 
 ในฤดูใบไม้ผลิ เมื่อหิมะละลายและน ้าอุ่นขึ นจนถึง 4 องศาเซลเซียส มันจะจมลงสู่ก้น
ทะเลสาบ เกิดการหมุนเวียนของน ้าอีกครั ง เรียกว่า การหมุนเวียนในฤดูใบไม้ผลิ (Spring Overturn) 
การเกิดการหมุนเวียนของน ้าสองครั งในรอบปี ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของทะเลสาบหลายแห่งในทวีป
อเมริกา ยุโรป และเอเซีย แต่ไม่ได้เกิดทั่วไปในเขตอบอุ่น แหล่งน ้าที่อุดมสมบูรณ์จะเกิดการขาด
แคลนออกซิเจนในน ้าชั นไฮโปลิมนอน มากกว่าแหล่งน ้าที่ไม่อุดมสมบูรณ์ เพราะเหตุที่แหล่งน ้าอุดม
สมบูรณ์มีอินทรีย์สารจากลิมเนทิค (Limnetic) และลิทโทรัลโซน (Littoral Zone) ตกลงไปทับถมกัน
ในโปรฟันดัลโซน มาก (Profundal Zone) ผู้ย่อยสลายต้องใช้ออกซิเจนในการย่อยสลายอินทรีย์สาร
เหล่านี  ท้าให้ออกซิเจนขาดแคลนในน ้าชั นของไฮโปลิมนอน มาก เพราะออกซิเจนจากชั นอิพิลิมมอน 
ไม่สามารถแพร่กระจายลงมาถึงชั นไฮโปลิมนอนได้ เนื่องจากน ้าแต่ละชั นมีอุณหภูมิต่างกัน จึงมี
ความหนาแน่นแตกต่างกันท้าให้ไม่สามารถผสมผสานกันได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งชั นของเทอร์โมไคลน์ 
เป็นชั นที่ขัดขวางการผสมผสานกันของน ้าทั งสองส่วน (กัณฑรีย์  บุญประกอบ.  2541 : 87) 
 วิรัช  จิ๋วแหยม (2540 : 23) กล่าวว่า แหล่งน ้าในเขตร้อนส่วนมากจะไม่มีอุณหภูมิที่ผิวน ้า 
ต่้ากว่า 4 องศาเซลเซียส และแทบจะไม่เห็นความแตกต่างของอุณหภูมิเลย แต่จะมีการผสมผสานกัน 
เกิดขึ นปีละครั งในฤดูหนาว แหล่งน ้าในเขตร้อนที่อุณหภูมิที่ผิว สูงถึง 20-30 องศาเซลเซียส จะมี
ความแตกต่างของฤดูกาลและอุณหภูมิน้อยมาก ความหนาแน่นของน ้าต่างกันเน่ืองจากความแตกต่าง
ของอุณหภูมิมีเล็กน้อย แต่มันอาจท้าให้เกิดการแยกชั นของน ้าในช่วงปีหนึ่ง ๆ ได้บ้าง การหมุนเวียน
ของน ้าส่วนมากจะเกิดขึ นไม่ค่อยสม่้าเสมอ ส่วนมากจะเกิดขึ นในฤดูหนาว ทะเลสาบในเขตร้อนลึก
มาก ๆ จะผสมผสานกันบางส่วนเท่านั น  การแบ่งชั นของน ้าเนื่องจากความแตกต่างจากอุณหภูมิ 
มักจะเกิดขึ นในแหล่งน ้าที่มีขนาดใหญ่และมีความลึกมาก ๆ แต่อย่างไรก็ตาม การแบ่งชั นของน ้า
เน่ืองจากความแตกต่างของอุณหภูมิ ก็อาจเกิดขึ นในบ่อเลี ยงสัตว์น ้าที่มีความลึกไม่มากนักแต่มีความ
ขุ่นมาก เช่น ในบ่อเลี ยงสัตว์น ้าแบบพัฒนา ซึ่งจะมีปริมาณแพลงก์ตอนและสารแขวนลอยค่อนข้างสูง 
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โดยเฉพาะในวันที่ลมสงบ น ้าไม่มีการเคลื่อนที่ จึงไม่เกิดการผสมกันของน ้าและแสงแดดจัด ด้วย
เหตุผลที่กล่าวข้างต้น คือ การดูดซับแสงของสารอินทรีย์ที่มีมากบริเวณผิวน ้าท้าให้น ้าชั นบนมี
อุณหภูมิสูงขึ นอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตามการแบ่งชั นของน ้าในบ่อเลี ยงสัตว์น ้ามักจะไม่อยู่ตัว คือ น ้า
จะรวมเป็นเนื อเดียวกัน (Thermal Destratification) ได้ไม่ยากนักโดยปัจจัยที่ท้าให้เกิดการรวมตัวกัน
ของน ้าที่แบ่งชั นนั นได้แก่ กระแสลมหรือเมื่อฝนตกและนอกจากนี การตายของแพลงก์ตอนที่เกิดขึ น
ในบ่อพร้อม ๆ กัน ท้าให้น ้าในบ่อใสจนแสงสามารถส่องลงไปในน ้าลึกได้ท้าให้ความแตกต่างของ
อุณหภูมิของน ้าตามความลึกลดลง นอกจากนี การเติมอากาศ (Aeration) ด้วยวิธีการต่าง ๆ ก็เป็นปัจจัย
หลัก ที่ท้าให้เกิดการรวมตัวกันและช่วยป้องกันไม่ให้เกิดการแบ่งชั นของน ้า เน่ืองจากความแตกต่าง
ของอุณภูมิ  
 

แหล่งก าเนิดแหล่งน  านิ่ง 
 ต้นก้าเนิดของแหล่งน ้าปิดต่าง ๆ บนพื นโลกมี 12 ประเภท แหล่งน ้าปิดรับน ้าเข้าแหล่งน ้า
ได้สามทาง คือ ได้จากการไหลเข้าทางผิวหน้าดิน เช่น แม่น ้า ล้าธาร ได้จากน ้าฝน และได้จากการซึม
ผ่านเข้ามาทางใต้ดิน แหล่งน ้าปิดต่าง ๆ เปี่ยมศักดิ์  เมนะเศวต (2543 : 5-8) กล่าวว่า แหล่งก้าเนิดของ
แหล่งน ้านิ่ง มีรายละเอียดดังต่อไปนี  
 1. แหล่งน ้าเกิดจากแผ่นดินไหว (Tectonic Action) เป็นแหล่งน ้าที่เกิดจากการแยกตัวของ
แผ่นดิน มีลักษณะเกิดเป็นร่องลึก นอกจากนี แล้วการยุบตัวของผิวโลกที่ไม่เท่ากัน ในสมัยโลกก้าลัง
เย็นตัวลง ท้าให้พื นที่บางแหล่งแยกตัวเป็นช่องโหว่ เมื่อมีฝนตกท้าให้เกิดเป็นแหล่งน ้าขึ นได้ แหล่ง
น ้าที่เกิดจากแผ่นดินไหวหรือการยุบตัวของผิวโลกมักมีความลาดชัน (Slope) สูง มีความลึกมาก เป็น
รูปลิ่ม ตัวอย่างเช่น ทะเลสาบทาโฮในแคลิฟอร์เนีย ทะเลสาบไบคาลในไซบีเรีย ทะเลสาบกันยิกา
ในอัฟริกา 
 2.  เกิดจากภูเขาไฟ (Volcanic Origin) เมื่อภูเขาไฟระเบิดแล้วเย็นตัวลง บริเวณขอบปล่อง
ภูเขาไฟเหมือนเป็นเขื่อนกั นน ้า เมื่อมีฝนตกลงมาจึงถูกกักขังอยู่ในปล่องภูเขาไฟ และกลายเป็นแหล่ง
น ้าในที่สุด เช่น ทะเลสาบเครเตอร์ในรัฐโอเรกอน นอกจากนี แล้วการระเบิดของภูเขาไฟจะพ่นเถ้า 
และลาวาไหลออกมาจากปล่องภูเขาไฟ ลาวานี ไหลไปปิดกั นทางเดินน ้าตามล้าธาร เมื่อลาวาเย็นตัวลา
ก็เป็นเหมือนฝายปิดกั นทางน ้าท้าให้เกิดเป็นแหล่งน ้าขึ น ตัวอย่างเช่น ทะเลสาบหลายแห่งที่อยู่ข้าง
ภูเขาไฟในมลรัฐวอชิงตัน 
 3.  เกิดจากการเคลื่อนตัวของธารน ้าแข็ง (Gracial Action) เมื่อภูเขาน ้าแข็งที่อยู่ตามขั วโลก
จะมีการเคลื่อนตัวอยู่เสมอ โดยเฉพาะในระยะที่ผิวโลกเกิดมีการเปลี่ยนแปลงมาก ๆ (Pleistocene) 
การเคลื่อนตัวและการกัดกร่อนของภูเขาน ้าแข็งจะท้าให้พื นผิวโลกเป็นหลุม-บ่อ ตัวอย่างแหล่งน ้าที่
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เกิดจากการเคลื่อนตัวของภูเขาน ้าแข็งนี  พบมากทางตอนเหนือของยุโรป และอเมริกา เช่น Great Lake 
นอกจากนี การเคลื่อนตัวของภูเขาน ้าแข็งบางครั งจะพาหินดินไปกองกั นทางเดินน ้าเป็นเสมือนเขื่อน
ต่อมาได้กลายเป็นแหล่งน ้า เช่น Finger Lake ในนิวยอร์ก 
 4.  เกิดจากผลของกระแสลม (Wind Action) ในพื นที่บางแห่งมีลมพัดทรายหรือดินตะกอน
ไปตกทับถมปิดกั นทางเดินน ้า ท้าให้เกิดเป็นแหล่งน ้าได้ เช่น ทะเลสาบในรัฐวอชิงตัน 
 5.  เกิดจากการไหลเปลี่ยนทิศทางของล้าธาร (Stream Action) แหล่งน ้านี เกิดจากการเซาะ
พัง และการตกตะกอนของล้าธารหรือแม่น ้า ปกติน ้าในแม่น ้าล้าธารจะไหลคดงอไปตามล้าน ้า และมี
ด้านหน่ึงพังทลายจาการกัดเซาะของแรงน ้า และอีกด้านหนึ่งงอกยื่นมาจากการตกตะกอน พื นที่ ๆ 
เกิดมักจะเป็นพื นดินหรือทราย การเซาะพังของชายฝั่งนาน ๆ และการงอกใหม่เพิ่มขึ นจะท้าให้เกิด
เป็นแหล่งน ้าได้บริเวณใกล้เคียงล้าน ้านั น  
 6.  เกิดจากการตกตะกอนบริเวณชายฝั่ง (Shoreline Action) จากชายฝั่งที่มีลักษณะเป็นอ่าว 
เมื่อกระแสน ้าได้พัดพาทรายมาตกตะกอนบริเวณปากอ่าวทับถมเป็นเวลานาน ท้าให้เสมือนเป็นท้านบ
ปิดกั นน ้าในอ่าว ซึ่งต่อมาก็จะกลายเป็นแหล่งน ้าไปในที่สุด ตัวอย่างเช่น เขื่อนบางนางรม จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ เกิดขึ นได้จากการที่ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ พัดกระแสน ้าจากแหลมมลายู
ขึ นมาตามชายฝั่งของอ่าวไทย กระแสน ้าจะค่อย ๆ อ่อนตัวลงเป็นล้าดับ ก่อให้เกิดการตกตะกอนของ
พวกทราย นานเข้าก็จะเกิดเป็นท้านบปิดกั นอ่าวเล็ก ๆ ตามปริเวณชายฝั่งต่อมาอ่าวดังกล่าวก็กลายเป็น
แหล่งน ้าจืดในที่สุด  
 7.  เกิดขึ นจากการเซาะพังของหินปูน ในพื นที่หินปูนที่มีน ้าไหลผ่าน น ้าจะเข้าไปท้า
ปฏิกิริยาทางเคมี ท้าให้หินปูนละลายจากแคลเซียมคาร์บอเนตกลายเป็นแคลเซียมไปคาร์บอเนต ซึ่ง
ละลายน ้า หินปูนเดิมจะเป็นโพรงผุกร่อน นานเข้ามีการยุบตัวพังลงท้าให้กลายเป็นแหล่งน ้า แหล่งน ้า
เหล่านี จะมีค่า pH สูง  
 8.  เกิดจากการเลื่อนไหลพังทลายของดิน (Land Slides Action) จะเกิดขึ นในบริเวณหุบเขา
ที่มีดินปนทรายมาก เมื่อมีฝนตกชุกท้าให้มีการพังทลายของดินทรายมาปิดกั นทางเดินน ้าด้านล่างใน
ที่สุดก็จะกลายเป็นแหล่งน ้า เช่น แหล่งน ้าที่เกิดบริเวณเทือกเขาแอลป์ 
 9.  เกิดจาการตกของอุกาบาต ซึ่งจะพบมากทางแถบอบอุ่น จากมวลและแรงกระแทกของ
ลูกอุกาบาต ท้าให้เกิดการยุบตัวของพื นดินซึ่งต่อมาก็จะกลายเป็นแหล่งน ้า 
 10.  เกิดจากการสร้างของมนุษย์และสัตว์ เช่น การสร้างเขื่อน เก็บกักน ้า ท้าให้พื นที่เหนือ
เขื่อนเป็นแหล่งน ้า เช่น เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก เขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น นอกจากนี แล้วยังมี
ตัว Beaver น้ากิ่งไม้และหินมาสร้างที่อยู่อาศัยและเก็บอาหารขวางกั นทางเดินน ้า ท้าให้เกิดเป็นแหล่ง
น ้าขึ น 
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 11.  แหล่งน ้าที่เกิดจากการที่มีฝนตกชุก เกิดในสมัย Pleistocone ซึ่งในสมัยนั นส่วนใหญ่
ของพื นโลกถูกปกคลุมไปด้วยน ้าแข็ง เพราะฉะนั นอากาศจึงมีความชื นมากท้าให้เกิดฝนตกชุก
โดยทั่วไปและท้าให้เกิดแหล่งน ้าหลายร้อยหลายพันแห่งบนพื นโลก ต่อมามีการเปลี่ยนแปลงทาง
ภูมิอากาศ ความชื นลดลง และมีการระเหยของน ้า ท้าให้น ้าในแหล่งน ้าบางแห่งมีความเค็มสูง 
ตัวอย่างเช่น Great Salt Lake ในมลรัฐยูทาห์ สหรัฐอเมริกา 
 12.  แหล่งน ้าที่ยังไม่ทราบต้นก้าเนิดว่าเกิดจากอะไร มีรูปร่างแปลก ๆ เช่น เป็นสี่เหลี่ยม
บ้าง สามเหลี่ยมบ้าง แหล่งน ้าพวกนี มีอยู่มากในเขตอบอุ่นและในทวีปอเมริกาใต้  
 

ประเภทของแหล่งน  านิ่ง  
 แหล่งน ้านิ่งมีความส้าคัญในระบบนิเวศ แบ่งออกได้หลายประเภท ได้แก่ ทะเลสาบ อ่าง
เก็บน ้า บึง หนอง และบ่อต่าง ๆ แต่ละประเภทจะมีความแตกต่างกันตามสภาพแวดล้อมที่ต่างกัน ซึ่ง
แหล่งน ้านิ่งแต่ละประเภท ทินพันธุ์  เนตรแพร (2558 : 29-30) ได้กล่าวว่า ประเภทของแหล่งน ้านิ่งมี
รายละเอียด ดังนี  
 1.  ทะเลสาบ (Lake)  
  ทะเลสาบ เป็นแหล่งน ้าที่เกิดขึ นตามธรรมชาติมีขนาดใหญ่ มีเขตกลางน ้าและเขตน ้าลึก
มากกว่าเขตชายฝั่ง ส่วนใหญ่มีทางน ้าไหลเข้าได้ จะมีน ้าอยู่ตลอดปี และมีระดับแตกต่างกันไม่มากนัก 
ทะเลสาบมีรูปร่างที่ไม่แน่นอน มีขนาดแตกต่างกันมาก ทะเลสาบมีความลึกและขนาดแตกต่างกัน 
ส้าหรับทะเลสาบขนาดใหญ่สามารถแบ่งอาณาเขตได้เป็น 3 เขต แต่ละเขตมีลักษณะการเปลี่ยนแปลง
อุณหภูมิต่างกัน จึงเกิดชนิดของสิ่งมีชีวิตในแต่ละเขตแตกต่างกัน การแบ่งทะเลสาบเป็นชนิดต่าง ๆ 
แบ่งได้หลายวิธี เช่น แบ่งตามอุณหภูมิ และผลผลิต เรียกว่า ยูโทรฟิค (Eutrophic) ทะเลสาบที่มี     
ความลึกมาก หนาวเย็น ไม่มีผลผลิต เรียกว่า โอลิโกโทรฟิค (Oligotrophic) ทะเลสาบชนิดโอลิโกโทรฟิค 
มีชั นของไฮโปลิมเนียนกว้างกว่าอีพิลิมเนียน พืชที่จมน ้ามีจ้านวนน้อย แพลงก์ตอนมีบ้าง แร่ธาตุและ
สารอาหารมีปริมาณต่้า การแบ่งเขตของทะเลสาบ โดยทั่วไปแล้วจะใช้ทะเลสาบเป็นแบบส้าหรับ    
การจัดแบ่งเขตต่าง ๆ ของแหล่งน ้าเพื่ออธิบายสภาพทางนิเวศวิทยา ซึ่งสามารถแบ่งเขตต่าง ๆ ของ
ทะเลสาบได้ 3 เขต ได้แก่ เขตชายฝั่ง (Littoral zone) เขตกลางน ้า (Limnetic zone) และเขตน ้าลึก      
ดังภาพประกอบที่ 4.2 และ 4.3  
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ภาพประกอบท่ี 4.2  การแบ่งเขตทะเลสาบ 
ที่มา : Dodds and Whiles  (2010 : 101)   

 

 
ภาพประกอบท่ี 4.3  การแบ่งเขตความลึกของทะเลสาบน ้าจืด 
ที่มา :  Geoff (2016 : 2)  

 

  1.1 เขตชายฝั่ง (Littoral Zone) ได้แก่ บริเวณที่แสงแดดส่องถึงพื น บริเวณนี จะมี
พรรณไม้เกิดขึ นจ้านวนมาก พรรณไม้ชนิดที่เป็น submerge เช่น สาหร่ายหางกระรอก หรือสันตะวา
ชนิดต่าง ๆ จะเป็นดัชนีบ่งชี เขตของชายฝั่งนี ได้ 
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  1.2  เขตกลางน  า (Limnetic Zone) เป็นเขตผิวหน้าน ้าที่อยู่ถัดออกไปจากเขตชายฝั่ง 
เป็นบริเวณที่มีแสงแดดส่องถึง ความลึกของชั นน ้านี ขึ นอยู่กับปริมาณแสงที่ ส่องลงในน ้าได้ลึก
เพียงใด ในชั นที่แสงแดดส่องถึงจะมีการสังเคราะห์แสง ความลึกที่บริเวณการผลิตออกซิเจนจาก    
การสังเคราะห์แสงเท่ากับการใช้ออกซิเจนในการหายใจ เรียกว่า Compensation Depth ซึ่งบริเวณนี จะ
มีความเข้มข้นของแสงประมาณ 1 เปอร์เซนต์ของความเข้มแสงที่ผิวน ้า 
  1.3 เขตน  าลึก (Profundal Zone) ได้แก่ บริเวณที่อยู่ลึกลงมาจากเขตที่ 1 และเขตที่ 2 
เป็นเขตที่แสงแดดส่องไม่ถึง จะไม่มีพืชสีเขียวหรือแพลงก์ตอนพืชอยู่ในเขตนี  พื นท้องน ้าจะเป็น    
ดินตะกอนทับถมเป็นชั น ๆ สัตว์ที่พบตามพื นท้องน ้าส่วนใหญ่เป็นพวกกินซากเน่าเปื่อยเป็นอาหาร 
(Detritus) 
 อู่แก้ว ประกอบไวทยกิจ (2531 : 186-187 ) กล่าวว่า ทะเลสาบทั งในเขตอบอุ่นและเขตร้อน
ที่มีน ้าลึกพอที่จะเกิดชั น Thermocline มีบทบาทคล้ายมหาสมุทรในเร่ืองเกี่ยวกับผลผลิตขั นต้น คือ
สารอาหารเป็นปัจจัยจ้ากัดผลผลิตขั นต้น แต่ปริมาณแบบแผนของการผลิต และชนิดของสารอาหาร 
ที่เป็นปัจจัยจ้ากัดผลผลิตขั นต้น ในทะเลสาบแต่ละแห่งแตกต่างกันมากกว่าในทะเล ทั งนี เป็นเพราะ 
ทะเลสาบมักจะไม่ลึกพอที่จะเกิดชั น Thermocline ทะเลสาบที่มีน ้าใสและริมฝั่งลาด จะมีพืชชั นสูง
และสาหร่ายที่ยึดติดอยู่กับพื นเป็นผู้ผลิตขั นต้นที่ส้าคัญ โดยทั่วไปแล้วทะเลสาบเล็กจะมีพืชเหล่านี 
เป็นส่วนใหญ่ ยกเว้นเสียแต่ว่าจะมีฝั่งชัน องค์ประกอบทางเคมีของน ้าในทะเลสาบ ได้แก่ ระดับ pH 
สารอาหารแตกต่างกันไปมาก ขึ นอยู่กับธรรมชาติของพื นดินโดยรอบ ชั นของหินข้างใต้ และ
องค์ประกอบของน ้าที่ไหลเข้าสู่ทะเลสาบนั น เราอาจแบ่งทะเลสาบออกเป็น 2 ประเภทใหญ ่ๆ คือ 
แบ่งทะเลสาบตามระดับและอัตราการหมุนเวียนของสารอาหารที่เป็นสารอินทรีย์ และแบ่งตามอัตรา
การผลิตขั นต้น ซึ่งสัมพันธ์คู่ไปกับปริมาณของสารอาหาร ได้แก่ ทะเลสาบที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วย
สารอาหารหรือที่เรียกว่าประเภท Eutrophic (Eu = แท้จริง Trophic = อาหาร) ทะเลสาบประเภทนี มี
ผลผลิตสูง และเมื่อมีอุณหภูมิต่างกันในระดับความลึกต่าง ๆ กัน จะไม่มีออกซิเจนในชั น                    
ไฮโปลิมเนียน(Hypolimnion)  และทะเลสาบที่มีสารอาหารน้อยหรือเรียกว่าประเภท oligotrophic 
(Oligo = น้อย Trophic = อาหาร) เป็นทะเลสาบที่มีผลผลิตต้่า และมักจะมีออกซิเจนสูงในทุก ๆ ระดับ
ความลึก 
 การก้าเนิดของทะเลสาบเกิดขึ นได้หลายวิธี โดย พงชัย  หาญยุทธนาการ และเจษฎา             
เด่นดวงบริภัทร (2546 : 55-56 ) กล่าวว่า ทะเลสาบเกิดจากทางน ้าโค้งตวัดของแม่น ้าที่ถูกปิดกั นด้วย
ตะกอนให้เกิดทะเลสาบรูปแอกได้ ดังภาพประกอบที่ 4.4 นอกจากนี  แผ่นน ้าแข็งซึ่งละลายใน          
ตอนปลายของยุคน ้าแข็งสามารถกัดเซาะให้เกิดหลุม และกลายเป็นทะเลสาบได้เช่นกัน ทะเลสาบ 
บางแห่งเกิดจากการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกการเคลื่อนที่แบบดังกล่าวท้าให้เกิดหุบเขาลึกใน
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ตอนกลางของทวีปแอฟริกาและกลายเป็นทะเลสาบแทนกนัยิกาและทะเลสาบวิกตอเรีย ทะเลสาบ
บางแห่งเกิดขึ นจากผลงานของภูเขาไฟ การระเบิดของภูเขาไฟท้าให้สายลาวาโคลนไหลไปปิดกั น
แม่น ้า และท้าให้เกิดเป็นทะเลสาบ ทะเลสาบคล้ายกับบ่อน ้าในแง่ของการเป็นอยู่ที่อยู่อาศัยของ
สิ่งมีชีวิตนานาชนิด  ในบริเวณน ้าตื นริมฝั่งจะเป็นที่อยู่ของสิ่งมีชีวิตหลายชนิดคล้ายกับบ่อน ้า  
อย่างไรก็ตามทะเลสาบยังมีส่วนมีแตกต่างจากบ่อน ้าเน่ืองจากแสงอาทิตย์ไม่สามารถส่องลงไปถึงกัน
ตรงส่วนกลางของทะเลสาบได้ พืชจึงไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้ในเขตน ้าลึกได้ ก้นทะเลสาบที่หนาวเย็น
และปราศจากแสงสว่างจึงมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่เพียงไม่กี่ชนิดเท่านั น เช่น หนอนและสัตว์จ้าพวกหอย 
สัตว์เหล่านี ด้ารงชีวิตอยู่ได้โดยอาศัยเศษอาหารเล็ก ๆ ที่จมลงจากส่วนพื นผิวสู่ส่วนลึกของทะเลสาบ 
นอกจากนี ยังอาจพบปลากระดูกแข็งขนาดใหญ่ เช่น ปลาสเตอร์เจียน และปลาไพค์ ปลาเหล่านี มักกิน
สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่อาศัยอยู่ตามก้นทะเลสาบ หรือว่ายขึ นสู่ผิวน ้าด้านบนเพื่อจับปลาเป็นอาหาร  

 

ภาพประกอบท่ี 4.4 การเปลี่ยนเส้นทางของแม่น ้าท้าให้เกิดทะเลสาบ 
ที่มา : พงชัย  หาญยุทธนาการ และ เจษฎา  เด่นดวงบริภัทร (2546 : 50) 

 

 ทินพันธุ์  เนตรแพ (2558 : 9) กล่าวว่า ในประเทศไทยมีทะเลสาบหลายแห่งทั งน ้าจืดและ
น ้าเค็ม โดยทั่วไปทะเลสาบน ้าจืดจะไม่มีทางไหลออกสู่ทะเล ตัวอย่าง เช่น ทะเลสาบหนองหาน ใน
จังหวัดสกลนคร เป็นแหล่งน ้าจืดขนาดใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีพื นที่ 77,000 ไร่หรือ 
123.2 ตารางกิโลเมตร ทะเลบัวแดง หนองหาน อ้าเภอกุมภวาปี ในจังหวัดอุดรธานี มีพื นที่ 22,500ไร่
หรือ 36 ตารางกิโลเมตร กว๊านพะเยา ในจังหวัดพะเยา เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น ้าจืด และเป็นแหล่ง
น ้าจืดขนาดใหญ่ที่สุดในภาคเหนือและเป็นอันดับ 5 ของประเทศ มีพื นที่ 12,831 ไร่หรือ 20.52 ตาราง
กิโลเมตร ดังภาพประกอบที่ 4.5 และทะเลสาบสงขลาจัดเป็นทะเลสาบน ้าเค็มที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ
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ไทย มีเนื อที่ 1,040 ตารางกิโลเมตร หรือ 650,000 ไร่ ตั งอยู่ในพื นที่ 3 จังหวัด คือ จังหวัดสงขลา 
จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพัทลุง และเป็นทะเลสาบแห่งเดียวบนแผ่นดินที่มีช่องเปิดสู่อ่าวไทย 
 

 

ภาพประกอบท่ี 4.5  กว๊านพะเยา 
ที่มา : Google Maps (2016 : 1)  

 

ภาพประกอบท่ี 4.6  ทะเลสาบสงขลา 
ที่มา : Google Maps (2016 : 1) 
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 2.  อ่างเก็บน  า (Reservoir)  
  เปี่ยมศักดิ์  เมนะเศวต  (2543 : 4) กล่าวว่า อ่างเก็บน ้าหรือเขื่อน เป็นแหล่งน ้าที่มนุษย์
สร้างขึ นเพื่อใช้ประโยชน์ในงานด้านต่าง ๆ เช่น การชลประทาน การเกษตรกรรม การอุตสาหกรรม           
การอุปโภค บริโภค และการพักผ่อนหย่อนใจ อ่างเก็บน ้าถูกสร้างขึ นจากคอนกรีต ดิน หิน กั นขวาง
แม่น ้าหรือล้าธาร ตัวอย่างเช่น อ่างเก็บน ้าเขื่อนล้าปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ ดังภาพประกอบที่ 4.7 
 3.  บึง (Swamp) 
  เปี่ยมศักดิ์  เมนะเศวต (2543 : 4) กล่าวว่า บึง เป็นแหล่งน ้าที่ลุ่ม มีน ้าท่วมตลอดทั งปี      
มีพื นที่ขนาดกลางหรือใหญ่ มีความลึกของแหล่งน ้าไม่มากนัก ลักษณะชายฝั่งเป็นที่ราบมีต้นไม้
ขึ นอยู่รอบบริเวณ บึงทั่วไปจะมีทางน ้าไหลเข้า ออก ตัวอย่างบึงที่มีความส้าคัญในประเทศไทย และ   
มีระบบนิเวศที่อุดมสมบูรณ์ เช่น บึงบอระเพ็ด ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งใน
ประเทศไทย และเป็นบึงทะเลสาบน ้าจืดขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีเนื อที่ 132,737 ไร่ อยู่ใน
จังหวดันครสวรรค์ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ส้าคัญของจังหวัดนครสวรรค์ เนื่องจากมีสัตว์ สัตว์น ้า และ
พันธุ์พืชน ้าเป็นจ้านวนมาก ดังภาพประกอบที่ 4.8   
 

 

ภาพประกอบท่ี 4.7 อ่างเก็บน ้าเขื่อนล้าปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ที่มา : ส้านักบริหารจัดการน ้าและอุทกวิทยา (2558 : 17) 
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ภาพประกอบท่ี 4.8 บึงบอระเพ็ด 
ที่มา : ส้านักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (2546 : 12) 
 
 4.  หนองน  า (Marsh)  
  หนองน ้า เป็นแหล่งน ้าตื น ๆ ที่ลุ่มมีน ้าท่วมบางฤดูกาล แต่ไม่ตลอดปี พื นที่มีความ     
ลาดชัน (Slope) ของชายฝั่งน้อย ไม่มีเขตน ้าลึกเลย ส่วนใหญ่เป็นที่ลุ่มน ้าท่วม ไม่มีทางน ้าไหลเข้า 
ออกในฤดูฝนพื นที่จะเป็นพื นน ้ากว้างใหญ่ แต่ในฤดูแล้งปริมาณน ้าอาจลดลงมากจนตื นเขินไป
ทั งหมด ตัวอย่าง เช่น หนองทะเล ในจังหวัดกระบี่ หนองหลวง ในจังหวัดเชียงราย หนองทะเลสาบ 
อ้าเภอท่าม่วง ในจังหวัดกาญจนบุรี (เปี่ยมศักดิ์  เมนะเศวต.  2543 : 4) 
 5.  บ่อ (Pond)  
  บ่อน ้า เป็นแหล่งน ้าขนาดเล็ก เกิดจากมนุษย์สร้างขึ น ความลึกไม่มาก เป็นแหล่งน ้าที่ 
ไม่มีทางน ้าเข้า ปริมาณน ้าจะเปลี่ยนไปตามฤดูกาล วัตถุประสงค์การสร้างบ่อเพื่อเก็บกักน ้าไว้ใช้
อุปโภค และบริโภค หรือบ่อที่ถูกสร้างขึ นเพื่อใช้เป็นบ่อเพาะเลี ยงสัตว์น ้า (เปี่ยมศักดิ์  เมนะเศวต. 
2543 : 4) 
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ภาพประกอบท่ี 4.9 บ่อเก็บน ้าในไร่นา 
 

สิ่งมีชีวิตในแหล่งน  านิ่ง 
 สุมาลี  พิตรากูล (2532 : 192) กล่าวว่า สิ่งมีชีวิตในแหล่งน ้าจืด แบ่งออกเป็น ผู้ผลิต ได้แก่ 
แพลงก์ตอนพืช สาหร่าย พืชดอก จุลินทรีย์ที่ท้าหน้าที่สังเคราะห์เคมี  ผู้บริโภค ผู้บริโภคล้าดับแรก 
ได้แก่ แพลงก์ตอนสัตว์ แมลงต่าง ๆ และสัตว์กินเศษอินทรีย์ ผู้บริโภคอันดับสอง ได้แก่ ปลา กบ แล้ว
เรียงล้าดับสูงขึ นเร่ือย ๆ ตามขั นการบริโภค  ผู้ย่อยอินทรียสาร ได้แก่ แบคทีเรีย เห็ด รา สิ่งมีชีวิตใน
แหล่งน ้าจืดแบ่งตามแหล่งที่อยู่อาศัย ดังนี  
 1.  สิ่งมีชีวิตหน้าดิน (Benthos) คือ สิ่งมีชีวิตที่เกาะหรือพักอาศัยตามท้องน ้า หรือฝังตัวอยู่
ในตะกอนท้องน ้า เช่น หอยสองฝา หอยฝาดียว 
 2.  พวกที่เกาะหรือแขวนตัวอยู่ตามต้นไม้ หรือใบไม้ ในน ้า (Periphyton) เช่น ไดอะตอม 
แอลจี และ โรติเฟอร์  
 3.  แพลงก์ตอน (Plankton) เป็นพวกที่ลอยตัวอยู่ในน ้าหรือลอยตามกระแสน ้า มีขนาดเล็ก
มาก แพลงก์ตอน แบ่งออก เป็น 2 ประเภท ได้แก่ แพลงก์ตอนพืช (Phytoplankton) คือน ้าสีเขียว แพ
ลงก์ตอนเป็นพืชเซลล์เดียว เป็นสาหร่ายชนิดหนึ่ง พวกนี สามารถสร้างอาหารเองได้ คือสาหร่ายต่าง ๆ 
เช่น ไดอะตอม และสาหร่ายเปลวไฟ ในน ้าทุกชนิดมีแพลงก์ตอนชนิดนี อาศัยอยู่ และ แพลงก์ตอน
สัตว์ (Zooplankton) คือโพรทิสต์พวกโพรโทซัว แมงกะพรุน หวีวุ้น ตัวอ่อนของสัตว์หลายชนิด เช่น 
กุ้ง ปู กั ง หอย ปลาบางชนิด พวกจุลินทรีย์ พวกบาซิลัสเป็นต้น 
 สายรุ้ง สอนสุภาพ อัฐพงษ์  เจิมขุนทด และรุ่งนภา นาคะพงษ์ (2558 : 131)  กล่าวว่า     
ชนิดของแพลงก์ตอนในอ่างเก็บน ้า ห้วยตลาด จังหวัดบุรีรัมย์ มีชนิดของแพลงก์ตอนพืชที่พบมาก     
5 ชนิด คือ Micrasterias sp., Straurastrum javanicum, Streptonematrilobatum, Ankistrodesmussp. 
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และ Ceratiumhirundinella และแพลงก์ตอนสัตว์ 6 ชนิด ได้แก่ Brachionusfalcatus, 
Keratellacochleris, Bosminafatalis, Calanoidcopepod, Cyclopoidcopepod, Macrothrixspinosa. ภาพ
แพลงก์ตอนแสดงไว้ในภาพประกอบที่ 4.10 
 

 

 

 

ก. 

Pediastrumduplex 

ข. 

Staurastrumjavanicum 

ค. 

Brachionusfalcatus 

ง. 

Calanoid copepod 

ภาพประกอบท่ี 4.10 ก. และ ข. แพลงก์ตอนพืช ค. และ ง. แพลงก์ตอนสัตว์  
 
 4.  พวกที่ว่ายน ้าเป็นอิสระ (Nekton) ว่ายน ้าได้รวดเร็วแข็งแรง เช่น ปลา กบ แมลงต่าง ๆ 
เป็นต้น 
 5.  พวกที่ลอยตัวที่ผิวน ้า (Neuston) ได้แก่ สิ่งมีชีวิตที่ว่ายน ้าหรือพักพิงตัวตามผิวน ้า เช่น 
จิงโจ้น ้า และพืชที่ลอยหน้าน ้า ได้แก่ จอก แหน ไข่น ้า เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
  

ก. จงิโจ้น ้า กลุ่ม นิวตอน ข. จิงโจ้น ้ากินแมลง กลุ่ม นิวตอน 

ภาพประกอบท่ี 4.11 พวกที่ลอยตัวที่ผิวน ้า (ก. และ ข.) 

ที่มา : สุรินทร์  มัจฉาชีพ และสมสุข  มัจฉาชีพ (2539 : 134 ) 
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บทสรุป 
 แหล่งน ้านิ่งคือแหล่งที่อยู่อาศัยที่มีกระแสน ้านิ่ง ได้แก่ ทะเลสาบ อ่างเก็บน ้า บึง หนอง และ
บ่อต่าง ๆ แหล่งน ้านิ่งจะเป็นแหล่งน ้าปิดแต่อาจมีทางติดต่อกับแม่น ้า ล้าธาร หรือบริเวณที่มีน ้าท่วม
ถึงในบางแห่งแหล่งน ้าปิดอาจได้รับน ้าจากน ้าฝนเพียงทางเดียว ซึ่งมักเป็นแหล่งน ้าที่มีขนาดเล็ก และ
ไม่มีน ้าอยู่ตลอดปี แหล่งน ้านิ่งที่ส้าคัญได้แก่ ทะเลสาบ บึง หนอง บ่อ และอ่างเก็บน ้า ในแหล่งน ้า
ขนาดใหญ่จะมีการแบ่งแยกชั นของน ้าตามอุณหภูมิน ้า การแบ่งแยกชั นของน ้าเน่ืองจากอุณหภูมิ      
เกิดจากอุณหภูมิเป็นสาเหตุส้าคัญ ท้าให้น ้าที่มีอุณหภูมิต่างกันมาก ไม่สามารถผสมผสานกันได้ จึง
แยกชั นขึ น อุณหภูมิน ้าที่ผิวหน้าแหล่งน ้าสูงกว่าอุณหภูมิน ้าที่ก้นแหล่งน ้ามาก ท้าให้น ้ามีอุณหภูมิ
ต่างกันและมีความหนาแน่นต่างกัน ไม่สามารถรวมหรือผสมผสานกันได้ ดังนั นการหมุนเวียนของน ้า
จึงเกิดขึ นในตอนผิวหน้า หรือตอนบนเท่านั น น ้าอุ่นตอนบนจะไม่ผสมผสานกับน ้าเย็นที่มีความ
หนาแน่นกว่าข้างใต้ ท้าให้เกิดบริเวณระหว่างน ้าอุ่นและน ้าเย็นขึ น เรียกว่า เทอร์โมไคลน์ ชั นของ
เทอร์โมไคลน์ นี แคบมาก แต่มีความแตกต่างของอุณหภูมิมาก เขตของน ้าอุ่นข้างบนเรียกว่า              
อิพิลิมเนียน ส่วนน ้าเย็นก้นทะเลสาบที่ไม่มีการหมุนเวียน เรียกว่า ไฮโปลิมเนียน  สิ่งมีชีวิต ในแหล่ง
น ้านิง่ แบ่งตามลักษณะการถ่ายทอดพลังงานและสารอาหาร ได้แก่ ผู้ผลิต ได้แก่ แพลงก์ตอนพืช 
สาหร่าย พืชดอก จุลินทรีย์ที่ท้าหน้าที่สังเคราะห์เคมี ผู้บริโภค ผู้บริโภคล้าดับแรก ได้แก่ แพลงก์ตอน
สัตว์ แมลงต่าง ๆ และสัตว์กินเศษอินทรีย์ ผู้บริโภคอันดับสอง ได้แก่ ปลา กบ แล้วเรียงล้าดับสูงขึ น
เร่ือย ๆ ตามขั นการบริโภค ผู้ย่อยอินทรียสาร ได้แก่ แบคทีเรีย เห็ด รา แบ่งตามแหล่งที่อยู่อาศัย ได้แก่ 
สิ่งมีชีวิตหน้าดิน คือ สิ่งมีชีวิตที่เกาะหรือพักอาศัยตามท้องน ้า หรือฝังตัวอยู่ในตะกอนท้องน ้า 
แบ่งย่อยตามลักษณะการกินอาหาร ได้แก่ พวกที่กินโดยการกรอง เช่น หอยสองฝา พวกที่กินเศษ
อินทรีย์ เช่น หอยฝาดียว พวกที่เกาะหรือแขวนตัวอยู่ตามต้นไม้ หรือใบไม้ ในน ้า เช่น ไดอะตอม   
แอลจี โรติเฟอร์ แพลงก์ตอน เป็นพวกที่ลอยตัวอยู่ในน ้าหรือลอยตามกระแสน ้า มีขนาดเล็กมาก    
พวกที่ว่ายน ้าเป็นอิสระ ว่ายน ้าได้รวดเร็วแข็งแรง เช่น ปลา กบ แมลงต่าง ๆ เป็นต้นพวกที่ลอยตัวที่ 
ผิวน ้า ได้แก่ สิ่งมีชีวิตที่ว่ายน ้าหรือพักพิงตัวตามผิวน ้า เช่น จิงโจ้น ้า และพืชที่ลอยหน้าน ้า ได้แก่    
จอก แหน ไข่น ้า 
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ค าถามท้ายบท 
 
 1.  อธิบายความหมายของแหล่งน ้านิ่ง 
 2.  อธิบายการแบ่งชั นของน ้าเนื่องอุณหภูมิพร้อมทั งเขียนรูปภาพประกอบ 
 3.  อธิบายการแบ่งเขตของน ้าในทะเลสาบแบ่งออกเป็นกี่เขตได้แก่อะไรบ้าง  
 4.  อธิบายความหมายของทะเลสาบ แบบ Eutrophic และ Oligotrophic 
 5.  ให้ยกตัวอย่างสิ่งมีชีวิตในแหล่งน ้านิ่งที่เป็นสัตว์หน้าดิน จ้านวน 5 ตัวอย่าง 
 6.  อธิบายต้นก้าเนิดของทะเลสบ 
 7.  อธิบายต้นก้าเนิดของแหล่งน ้าปิดมี่กี่ประเภทได้แก่อะไรบ้าง 
 8.  อธิบายความหมายของอ่างเก็บน ้า และยกตัวอย่างอ่างเก็บน ้า ในจังหวัดบุรีรัมย์   
 9.  อธิบายความหมายของบึง และยกตัวอย่างในประเทศไทย  
 10. ให้ยกตัวอย่าง บ่อน ้า พร้อมทั งบอกวัตถุประสงค์ของบ่อน ้านั น ๆ 
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