ระบบนิเวศบก

(Terrestrial ecosystem)
สราวุธ คลอวุฒิมนั ตร์
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Terrestrial ecosystem
• ปั จจัยทีมีอิทธิพลต่อสิ งมีชีวิตต่าง ๆ บนบก
– ความชืน
– อุณหภูมิ
– แก๊ส
– ตัวกลาง (medium)
– ความต่อเนืองของถินทีอยู่ (Continuity)
– ดิน

Terrestrial ecosystem
• องค์ประกอบทางกายภาพของระบบนิเวศภาคพืน
ทวีปต่าง ๆ เป็ นสาเหตุหลักของการเกิดระบบ
นิเวศชนิดต่าง ๆ
– สิ งมีชีวิตวิวฒั นาการเพือการดํารงชีวิตในแต่ละ
สถานทีแตกต่างกันไป
– ระบบนิเวศต่าง ๆ จึงมีสิงมีชีวิตทีเป็ น
องค์ประกอบแตกต่างกันไป

Terrestrial ecosystem
• ความชืน
– นําในอากาศหรื อความชืนเป็ นปั จจัยทีมี
อิทธิพลต่อการดํารงชีวิตของสิ งมีชีวิตบนบก
– สิ งมีชีวิตบางกลุ่มวิวฒั นาการให้ดาํ รงชีวิตใน
พืนทีทีห่างจากแหล่งนําได้

Terrestrial ecosystem
– การพัฒนาสิ งป้ องกันการสู ญเสี ยนํา/ความชืน
จึงเป็ นพืนฐานสําคัญของสิ งมีชีวิตบนบก
 สัตว์บก
–การสร้างผิวหนังทีมีชนคิ
ั วติเคิล
–การมีอวัยวะทีดูดซึ มนํากลับ เช่น ไต
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Terrestrial ecosystem
พืชบก

–สร้างคิวติเคิลปกคลุมใบ
–ควบคุมการเปิ ด-ปิ ดปากใบเพือควบคุม
ปริ มาณการคายนํา

Terrestrial and Aquatic ecosystem

Terrestrial and Aquatic ecosystem

• อุณหภูมิ
– สิ งมีชีวิตบนบกต้องปรับตัวต่อการเปลียนแปลง
ของอุณหภูมิอากาศในแต่ละช่วงวัน/ฤดูกาล
– พืชและสัตว์บกมีการพัฒนาโครงสร้าง
ระบายความร้อนส่ วนเกินในช่วงกลางวัน
กักเก็บความร้อนในช่วงทีอุณหภูมิตาํ

• แก๊ส
– สิ งมีชีวิตบนบกมีปัญหาเรื องการหายใจ และการ
สังเคราะห์แสงน้อยกว่าในนํา
มี O2 และ CO2 สู ง
อยูใ่ นรู ปแบบทีนํามาใช้ได้ง่ายกว่า

Terrestrial and Aquatic ecosystem

Terrestrial and Aquatic ecosystem

• Medium
– บนบกเป็ นอากาศ – สมช โดยเฉพาะสัตว์บก
ต้องการโครงสร้างทีแข็งแรงกว่า
ต้องแข็งแรงเพียงพอทีจะปกป้ องอวัยวะ
ภายในจากนําหนักของตัวเอง
เพือการเคลือนไหว
– ในนํา มีนาเป็
ํ นตัวกลางช่วยพยุงร่ างกาย

• Continuity
– บนบก มีการแยกเป็ นเกาะแก่ง ทวีป
– ในนํา (ทะเล) มีความต่อเนืองติดต่อกันทังโลก
• ดิน
– ความหลากหลายของชนิดดินบนบก ทําให้เกิด
ความหลากหลายของพืชและระบบนิเวศ
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ดิน (Soil)

ดิน (Soil)

• ส่ วนประกอบ
– องค์ประกอบทีไม่มีชีวิต
สารอนิ นทรี ย ์ สารอินทรี ย ์ นํา และอากาศ
สัดส่ วนองค์ประกอบมีอิทธิ พลต่อชนิ ดดิน
– องค์ประกอบทีมีชีวิต
์ ่าง ๆ ในดิน
พืช สัตว์ และจุลินทรี ยต

• หน้าตัดของดิน (Soil profile)
– O horizon อยูท่ ีผิว ร่ วนซุย มีการย่อยสลาย
– A horizon เป็ นแร่ ธาตุต่าง ๆ ผสมกับฮิวมัส
– E horizon เป็ นชันทีมีสีจาง มีการซึ มผ่านของนํา
– B horizon เป็ นส่ วนทีมีการสะสมดินเหนียว
– C horizon เป็ นชันทีเกิดจากการผุพงั ของชันหิ น

ดิน (Soil)
• ฮิวมัส (humus)
– วัตถุอินทรี ยท์ ีถูกย่อยสลาย
– มีสีนาตาลเข้
ํ
ม ไม่มีรูปร่ าง ไม่สามารถสื บย้อนได้
ว่ามาจากพืชหรื อสัตว์

O horizon
A horizon
E horizon
B horizon
C horizon
รู ปจาก USGS

3

ปัจจัยทีมีผลต่ อระบบนิเวศภาคพืนทวีป

ปัจจัยทีมีผลต่ อระบบนิเวศภาคพืนทวีป

• ระบบนิเวศภาคพืนทวีปในพืนทีต่าง ๆ แตกต่าง
กันทังด้านกายภาพและชีวภาพ
• ความแตกต่างด้านชีวภาพเป็ นผลจากปั จจัย
ทางด้านกายภาพเป็ นตัวกําหนดประเภทของ
สิ งมีชีวิตทีอาศัยอยูใ่ นระบบนิเวศนัน ๆ เช่นกัน

• ปั จจัยทีมีอิทธิพลต่อการกําหนดชนิดของระบบ
นิเวศได้แก่
– แสงอาทิตย์
– ภูมิอากาศ(Climate)
– ชนิดของดิน (ดูหวั ข้อ ดิน)

ปัจจัยทีมีผลต่ อระบบนิเวศภาคพืนทวีป
• ภูมิอากาศ ในพืนทีต่าง ๆ ของโลกแตกต่างกัน
ตามมุมตกกระทบของแสงอาทิตย์ และระยะเวลา
ทีได้รับแสงในช่วงวัน

ภูมิอากาศ
• เกิดจากอิทธิพลของ แสงอาทิตย์ อุณหภูมิ การ
เคลือนทีของมวลอากาศ และ นํา ร่ วมกันทําให้
บริ เวณต่างๆ ของโลกมีลกั ษณะภูมิอากาศที
แตกต่างกัน
• จากการโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์ทีแกนโลก
เอียง (23.4o) ทําให้เกิดฤดูกาล ความหลากหลาย
ของภูมิอากาศ และ การหมุนเวียนของกระแสลม
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ภูมิอากาศ
• นอกจากมุมตกกระทบทีทําให้โลกได้รับพลังงาน
จากดวงอาทิตย์แตกต่างกันแล้ว การโคจรของ
โลกรอบดวงอาทิตย์ทีแกนโลกเอียง (23.5o) ทําให้
เกิดฤดูกาล ความหลากหลายของภูมิอากาศ และ
การหมุนเวียนของกระแสลม

ภูมิอากาศ
• ชีวเขตโฮลดริ จ (Holdrige life zone)
– ใช้อุณหภูมิ ความชืน และการระเหย การคาย
นําของพืช ระดับความสู ง และเส้นละติจูด
จําแนกระบบนิเวศเขตต่าง ๆ

ภูมิอากาศ VS สภาพอากาศ
(Climate)
(Weather)
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เขตชีวภูมิศาสตร์
• เป็ นการแบ่งเขตต่าง ๆ ของโลก โดยยึดจากพันธุ์
พืช หรื อ พันธุ์สัตว์
• Good (1964) ใช้พนั ธุ์พืชต่าง ๆ แบ่งภาคพืนทวีป
ออกเป็ น 6 เขต
– Boreal, Paleotropical, Neotropical, South
Africa, Australian, Antarctic

Boreal
Paleotropical
Neotropical

Australian
Antarctic

เขตชีวภูมิศาสตร์
• Alfred Russell Wallace แบ่งเขตชีวภูมิศาสตร์โดย
ใช้สัตว์บก (Zoogeography) โดยเฉพาะนก และ
สัตว์เลียงลูกด้วยนม
– Palearctic, Ethiopian (Africa), Oriental,
Australian, Nearctic, Neotropical

องค์ประกอบของระบบนิเวศ
• Abiotic components
– สารอนินทรี ย ์ (Inorganic material)
– สารอินทรี ย ์ (Organic material)
– ปั จจัยกายภาพต่าง ๆ (Physical conditions)

Nearctic

Palearctic

EthiopianOriental
Neotropical
Australian

องค์ประกอบของระบบนิเวศ
• Biotic components
– ผูผ้ ลิต (Primary producer)
– ผูบ้ ริ โภค (Consumer)
– ผูย้ อ่ ยสลาย (Decomposer)
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การทํางานในระบบนิเวศ
• Nutrient cycle
• Energy flow
– Photosynthesis
– Respiration
– Decomposition
Formation of particulate detritus
Formation of humus
Mineralization of humus

การจัดจําแนกระบบนิเวศภาคพืนทวีป
• มักจําแนกตามพันธุ์พืชทีเป็ นพันธุ์ไม้เด่นในพืนที
นัน ๆ เช่น หญ้า ไม้พมุ่ หรื อ ไม้ยนื ต้น
• การปรากฏของพันธุ์ไม้เด่นนัน ๆ ได้อิทธิพลจาก
ปั จจัยทางกายภาพต่าง ๆ เช่น ภูมิอากาศ ดิน
อุณหภูมิ และความชืน

•
•
•
•
•
•
•

ระบบนิเวศภาคพืนทวีป
(Terrestrial Ecosystem)

ทุนดรา (Tundra)
ไทก้า (Taiga)
ทะเลทราย (Desert)
ทุ่งหญ้าซาวันนา (Savannas)
ทุ่งหญ้าเขตอบอุ่น ( Temperate Grassland)
ป่ าเขตร้อนชืน (Tropical forest)
ป่ าผลัดใบเขตอบอุ่น (Temperate deciduous
forests)

ทุนดรา

ทุนดรา

• พบได้ในเขตขัวโลกเหนือ (Arctic tundra) และ
บริ เวณภูเขาสู ง (Alpine tundra)
• ทุนดราในเขตขัวโลกมีพืชอายุสันและมีระบบราก
ตืน เนืองจากใต้ดินมีชนนํ
ั าแข็งทีไม่ละลายแม้
ในช่วงฤดูร้อน (Permafrost) บริ เวณผิวดินหนา
ไม่กีเซนติเมตรเท่านันทีนําแข็งจะละลายในช่วง
ฤดูร้อน

• มีปริ มาณนําฝนตํากว่า 250 mm (ส่ วนใหญ่เป็ น
หิ มะ)
• อัตราผลผลิต (productivity) ของระบบตํา
เนืองจากอุณหภูมิตาํ และมีแสงอาทิตย์นอ้ ย
โดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวอาจไม่ได้รับ
แสงอาทิตย์ตลอดทังวัน
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ทุนดรา
• กิจกรรมของจุลชีพถูกจํากัดด้วยชันดินตืน และ
อุณหภูมิตาํ
• มีชนดิ
ั นทีตืนเป็ นปั จจัยทีจํากัดกิจกรรมของ
จุลินทรี ยใ์ นดิน การหมุนเวียนสารอาหารจึงเกิด
ได้ชา้

ทุนดรา

ทุนดรา

• พันธุ์ไม้: ไลเคนส์, sedges
– พืชทีพบในระบบนิเวศนีมักมีใบทีมีขนเพือกัก
ความร้อน พืชบางชนิดมีดอกทีหันตามดวง
อาทิตย์เพือเก็บความร้อน
• พันธุ์สัตว์:
– ส่ วนใหญ่อพยพมาในหน้าร้อน พวกทีอยูถ่ าวร
จะมีพนที
ื การหากินทีกว้าง

– สัตว์ทีอาศัยอยูถ่ าวรจะมีพนที
ื การหากินกว้าง
สัตว์ทีอาศัยถาวร เช่น จิงจอกขัวโลกเหนือ
และไก่ป่าหิ มะ (Ptarmigan) จะมีขนหนา และมี
การผลัดขนทีมีสีแตกต่างกันตามสภาพพืนทีใน
แต่ละฤดูกาล
• การรบกวนสิ งแวดล้อมในเขตนีจะมีผลทําให้
ระบบนิเวศเปลียนแปลงสู งมาก เพราะพันธุ์ไม้มี
การฟื นตัวได้ชา้

ไทก้ า (Taiga) หรือ ป่ าเขตเหนือ (Boreal forest)
• Evergreen forest
• พบในเขตละติจูดระหว่าง 45 ถึง70N หรื อ
ระดับความสู งจากระดับนําทะเลทีตํากว่าระบบ
นิเวศทุนดรา
• พบได้ในแคนาดา อลาสกา ไซบีเรี ย และบางส่ วน
ของเขตสแกนดิเนเวีย
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ไทก้ า (Taiga) หรือ ป่ าเขตเหนือ (Boreal forest)

ไทก้ า (Taiga) หรือ ป่ าเขตเหนือ (Boreal forest)

• ช่วงฤดูหนาวยาวนาน และอุณหภูมิตาถึ
ํ ง -25C
• ฤดูร้อนสันเป็ นช่วงทีอากาศอบอุ่น พืชจึงสามารถ
สังเคราะห์ดว้ ยแสงได้
– ช่วงทีอุณหภูมิสูงกว่า10C อาจกินเวลาตังแต่
30 ถึง 150 วันต่อปี
• อัตราผลผลิตสุ ทธิตลอดทังปี เฉลียเท่ากับ 7.5 ตัน
ต่อเฮกแตร์

• ปริ มาณหยาดนําฟ้ าอยูใ่ นช่วง 380-500 มม/ปี
– ในช่วงฤดูร้อนสู งกว่าฤดูอืน ๆ
• อาจพบชันนําแข็งใต้ดินในตอนเหนือของไทก้า ที
อุณหภูมิเฉลีย -1 C และหิ มะหนาถึง 40 ซม
– ชันนําแข็งใต้ดินลึก 1.5-3 เมตรใต้ผวิ ดิน
• อัตราการย่อยสลายในดินค่อนข้างตําทําให้มีการ
สะสมของพีต (Peat)

ไทก้ า (Taiga) หรือ ป่ าเขตเหนือ (Boreal forest)

ไทก้ า (Taiga) หรือ ป่ าเขตเหนือ (Boreal forest)

• ดินในระบบนิเวศไทก้ามักเป็ นดิน Podzol
– มีการชะล้างของแร่ ธาตุสูง
– มีความเป็ นกรด
– ทําให้ดินมีสีจางเหมือนขีเถ้า
– ดินในระบบนิเวศไทก้าจึงมีแร่ ธาตุตาํ

• พันธุ์พืชในระบบนิเวศไทก้าเริ มมีไม้เนือแข็ง
ปรากฏเนืองจากภูมิอากาศและดินเอืออํานวยให้
ต้นไม้ขนาดใหญ่เติบโตได้
• พันธุ์พืชทีพบมากได้แก่ สน 4 สกุลหลัก ได้แก่
Picea (Spruce) Abies (Fir) Pinus (Pine) และ
Larix (Larch)

ไทก้ า (Taiga) หรือ ป่ าเขตเหนือ (Boreal forest)

ไทก้ า (Taiga) หรือ ป่ าเขตเหนือ (Boreal forest)

• พันธุ์ไม้เด่นจะมีเพียงไม่กีชนิดในแต่ละพืนที
และขึนค่อนข้างหนาแน่น
• พืชชันทีตําลงมาเป็ นไม้พมุ่ ขนาดเล็กเช่น เครน
เบอรี (Cranberries) บิลเบอร์รี (Bilberries) มอส
และ ไลเคนส์

• พันธุ์สัตว์มีความหลากหลายตําเมือเทียบกับระบบ
นิเวศอืน ๆ ในเขตอบอุ่น
• พันธุ์สัตว์ทีเด่นได้แก่ กวางมูซ (Moose) และ
กระต่าย (Hare) ซึ งกินใบพืชเป็ นอาหารหลัก
เมล็ดสนในโคนสนอาจเป็ นอาหารสําหรับสัตว์
ต่าง ๆ ได้ เช่น สัตว์ฟันแทะ (Rodents) นก และ
แมลงต่าง ๆ
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ไทก้ า (Taiga) หรือ ป่ าเขตเหนือ (Boreal forest)

ไทก้ า (Taiga) หรือ ป่ าเขตเหนือ (Boreal forest)

• นกหลายชนิดเป็ นสัตว์ทอ้ งถินในระบบนิเวศ
ไทก้า เช่น ไก่ป่า (Grouse) นกฮูก นกหัวขวาน นก
กินแมลง (Tit) และ กา
• สัตว์เลียงลูกด้วยนํานมขนาดเล็กทีกินพืชเป็ น
อาหาร เช่น กระรอก ตุ่น และ กระต่าย เป็ นกลุ่มที
เป็ นอาหารของสัตว์ทีเป็ นผูล้ ่าได้แก่ สุ นขั จิงจอก
แดง เพียงพอน หมาป่ า หมีสีนาตาล
ํ และนกฮูก

• แมลงหลายชนิดเป็ นสาเหตุของความเสื อมโทรม
ของระบบนิเวศ เช่น pine sawflies, spruce
budworm และ bark beetle ทีทําลายต้นสนเมือมี
ประชากรหนาแน่น หากมีสนเพียงชนิดเดียวจึงมี
ความเสี ยงต่อการถูกทําลายสูง

ไทก้ า (Taiga) หรือ ป่ าเขตเหนือ (Boreal forest)
• สัตว์เลียงลูกด้วยนํานมขนาดเล็กมักมีการจําศีล
(Hibernate) ในช่วงฤดูหนาว
– ตุ่น (Voles) เลมมิง (Lemmings) และหนู จะยัง
มีกิจกรรมต่าง ๆ อยูภ่ ายในอุโมงค์ทีมันสร้าง
ขึน

ป่ าผลัดใบเขตอบอุ่น (Temperate deciduous forest)
• พบได้บริ เวณฝังตะวันออกของทวีปอเมริ กาเหนือ
เอเชียตะวันออก และยุโรป
• อุณหภูมิในเขตนีมีความแตกต่างระหว่างฤดูร้อน
และฤดูหนาวสู งมาก
• ปริ มาณหยาดนําฟ้ ามีใกล้เคียงกันตลอดทังปี
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ป่ าผลัดใบเขตอบอุ่น

ป่ าผลัดใบเขตอบอุ่น

• ต้นไม้ทีเป็ นพันธุ์ไม้เด่นเป็ นพืชทีมีการผลัดใบ
ในช่วงฤดูหนาว และผลิใบใหม่ในช่วงทีมี
อุณหภูมิและความชืนทีเหมาะสม
• จัดเป็ นป่ าทีอุดมสมบูรณ์ในเขตอบอุ่น
• มีตน้ ไม้ใหญ่หนาทึบ
• พันธุ์สัตว์ทีอาศัยอยูถ่ าวรมีจาํ นวนมาก บางส่ วน
เป็ นสัตว์อพยพ

• สัตว์ทีอาศัยในถาวรมักมีการสะสมไขมันจํานวน
มากและเข้าสู่ ภาวะจําศีลในฤดูหนาว ซึ งมักมีการ
ขุดโพรงเพือหลบจําศีล
• แมลงหลายชนิดมีการพักตัว (Diapause) ในช่วง
ฤดูหนาวซึ งได้รับสัญญาณจากช่วงแสงทีสันลง
• สัตว์ทีพบมากมักเป็ นสัตว์ฟันแทะ กวาง หมี

ป่ าผลัดใบเขตอบอุ่น
• การจัดเรี ยงตัวของพันธุ์พืชในป่ าผลัดใบเขต
อบอุ่นทําให้เกิดการแบ่งชันตามแนวดิง
– แต่ละระดับจะมีถินทีอยูอ่ าศัยย่อยทีแตกต่างกัน
ออกไป
• การแบ่งชันของป่ าผลัดใบเขตอบอุน่ สามารถแบ่ง
ได้เป็ น 4 ชัน

ป่ าผลัดใบเขตอบอุ่น

ทะเลทราย

1) ชันไม้เรื อนยอด (สู ง 10-35 เมตร)
2) ชันไม้พมุ่ (สู งประมาณ 5 เมตร)
3) ชันเหนือพืนดิน (พืชตระกูลหญ้าและผัก)
4) ชันปกคลุมดิน (มอส)

• ทะเลทรายเป็ นระบบนิเวศทีมีภูมิอากาศแห้ง มี
แหล่งนําน้อยและกระจายอยูใ่ นบางบริ เวณ
• อยูใ่ นบริ เวณเส้นรุ ้งที 30o N และ oS
• ความแห้งแล้งพิจารณาจาก สัดส่ วนของปริ มาณ
นําฝน ต่อ อัตราการระเหยและการคายนําของพืช
– < 0.03 = พืนทีนันจัดเป็ นพืนทีแห้งแล้งจัด
(Hyperarid zone)
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ทะเลทราย
– 0.03 - 0.20 = เขตพืนทีแห้งแล้ง (Arid zone)
• ทะเลทรายบนโลกสามารถแบ่งได้ออกเป็ น 5 เขต
ตามตําแหน่งทางภูมิศาสตร์ และผลลัพธ์ของ
อุณหภูมิกบั สาเหตุทางภูมิศาสตร์ของความแห้ง
แล้ง
– 1 ทะเลทรายกึงเขตร้อน (Subtropical deserts)
เช่น ทะเลทรายซาฮารา (8,600,000 ตร.กม.)
ทะเลทรายอะราเบียน (2,330,000 ตร.กม.)

ทะเลทราย
– 4 ทะเลทรายภายในทวีป (Continental interior
deserts) พบในส่ วนทีห่างไกลจากแหล่งนําต่าง
ๆ เช่น ทะเลทรายโกบี (1,300,000 ตร.กม.)
– 5 ทะเลทรายขัวโลก (Polar deserts) พบได้ทงั
เขตขัวโลกเหนือและขัวโลกใต้ทีแห้งและเย็น
เช่น ทะเลทรายแอนตาร์กติก (1,400,000 ตร.
กม.)

ทะเลทราย
• สิ งมีชีวิตต่าง ๆ ในทะเลทรายมีการปรับตัวเพือให้
สามารถทนอยูก่ บั สภาพขาดนําได้นาน
• วิธีการทีสิ งมีชีวิตต่างๆ ใช้มี 3 รู ปแบบ คือ
– 1) การหลบหลีกความแห้งแล้ง โดยพยายาม
หลีกเลียงภาวะทีทําให้สูญเสี ยนํา เช่น ซ่อนใน
เงาไม้ หรื อซอกหิ น

ทะเลทราย
– 2 ทะเลทรายเขตเงาฝน (Rain shadow deserts)
พบบริ เวณเขตเงาฝนตามเทือกเขาทีอยูต่ าม เช่น
ทะเลทรายพาตาโกเนียนและมอนเต (673,000
ตร.กม.) ในอาร์เจนตินา
– 3 ทะเลทรายชายฝัง (Coastal deserts) พบตาม
ชายฝังมหาสมุทรทีเย็นจัด ซึ งดึงความชืนออก
จากอากาศ เช่น ทะเลทรายนามิบ (135,000
ตร.กม.) ในนามิเบีย

ทะเลทราย
• อัตราผลผลิตของระบบนิเวศทะเลทรายตํามาก
(NPP 0.5-1.5 ตันต่อเฮกแตร์ต่อปี ) เนืองจาก
– การขาดแคลนนํา
– ความเครี ยดจากอุณหภูมิทีสู งมากในช่วง
กลางวัน
– ความแปรปรวนของอุณหภูมิ

ทะเลทราย
– 2) ความทนทานต่อความแห้งแล้ง เป็ นการ
ปรับตัวให้ทนต่อสภาพขาดนําได้
ผ่านการถูกคัดเลือกโดยธรรมชาติสาํ หรับ
สิ งมีชีวิตทีมีสรี ระและเมแทบอลิซึมที
ทํางานในสภาพนําน้อยและใช้นาในร่
ํ างกาย
ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ โดยการลดการ
สู ญเสี ยนํา การป้ องกันการมีความร้อนเกิน
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ทะเลทราย
– 3) การป้ องกันความแห้งแล้ง เป็ นการปรับตัวที
หลีกเลียงภาวะการขาดนํา เช่น
กระบองเพชรทีมีการสะสมนําในลําต้น
อูฐทีมีการเก็บสะสมนําในร่ างกายจํานวน
มาก

ทะเลทราย
• พันธุ์พืชเด่นในระบบนิเวศทะเลทรายเป็ นพืชที
อวบนํา เช่น พืชในวงศ์ Cactaceae ได้แก่
กระบองเพชรต่าง ๆ พืชกลุ่มทีพบบ่อยเป็ นพืช
อายุสัน มีขนาดเล็ก เช่น พืชในวงศ์ Asteraceae

ทะเลทราย

ทะเลทราย

• สัตว์ในทะเลทรายทีหลากหลายทีสุ ดคือ มด และ
ปลวก
• สัตว์ขาข้ออืน ๆ เช่น ด้วงปี กแข็ง แมงมุม และ
แมงป่ อง เป็ นสัตว์ทีพบได้บ่อยในทะเลทราย
เช่นกัน
• สัตว์เลือยคลานเช่น กิงก่า และงู เป็ นสัตว์ทีพบได้
ปกติในทะเลทราย

• สัตว์อืน ๆ เช่น ปลา สามารถพบได้ในแหล่งนํา
ของโอเอซิ ส เช่น ปลา Cyprinodon sp. ใน
ทะเลทรายของอเมริ กาเหนือ รวมถึง หนอนตัว
กลม ไร โปรโตซัว และสัตว์ขาข้อขนาดเล็ก
• สัตว์ปีก และสัตว์เลียงลูกด้วยนํานมมีความ
หลากหลายค่อนข้างน้อยกว่าสัตว์เลือยคลาน

ทะเลทราย
• ความหลากหลายของสัตว์เลือยคลานทีมีมากกว่า
อาจอธิบายจากผลของการเป็ นเอคโตเทอมทีได้
ประโยชน์จากอุณหภูมิภายนอกทีกระตุน้ เมแทบอ
ลิซึมในร่ างกาย
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ระบบนิเวศทุ่งหญ้ าซาวันนา

ระบบนิเวศทุ่งหญ้ าซาวันนา

• เป็ นระบบนิเวศทีมีการอยูร่ ่ วมกันระหว่างไม้ยนื
ต้นและไม้ลม้ ลุก
• เป็ นทุ่งหญ้าผืนกว้างปกคลุมพืนทีและมีพืช
ตระกูลหญ้าเป็ นพันธุ์ไม้เด่นขึนหนาแน่น เช่น
หญ้าคา หญ้าพง หญ้าแฝก ฯ โดยมีตน้ ไม้ใหญ่
และไม้พมุ่ ทีอาจผลัดใบหรื อไม่ผลัดใบกระจาย
กันห่าง ๆ พบในเขตร้อนทีมีฤดูกาล

• หญ้าทีเป็ นพันธุ์ไม้เด่นอาจมีปะปนกันหลายชนิด
โดยมากจะสู งมากกว่า 1 เมตร
• ทุ่งหญ้าซาวันนากินพืนทีกว้างประมาณร้อยละ 20
ของแผ่นดินบนโลก
• อัตราผลผลิตปฐมภูมิสุทธิสูงถึงร้อยละ 30 ของ
โลก (19.9 กิกะตันคาร์บอนต่อปี ) หรื อเฉลีย
ประมาณ 7.2 ตันคาร์บอนต่อเฮกแตร์ต่อปี

ระบบนิเวศทุ่งหญ้ าซาวันนา

ระบบนิเวศทุ่งหญ้ าซาวันนา

• อัตราผลผลิตปฐมภูมิสุทธิของหญ้าสู งกว่าไม้ยนื
ต้นราว 2-3 เท่า อัตราผลผลิตปฐมภูมิสุทธิ
บางส่ วนพืชสะสมอยูใ่ นรากสะสมอาหารหรื อลํา
ต้นใต้ดิน

• ทุ่งหญ้าซาวันนาพบได้ในทุกทวีปทัวโลก
โดยเฉพาะในเขตร้อนทีมีอากาศแห้ง เช่น
แอฟริ กา อเมริ กาใต้ และออสเตรเลีย
• ดินในทุ่งหญ้าซาวันนามักเป็ นทราย หรื อดินร่ วน
ปนทราย ความสามารถในการกักเก็บนําตํา ขาด
ธาตุอาหารส่ งผลให้การสื บพันธุ์ของพืชเป็ นไปได้
ยาก

ระบบนิเวศทุ่งหญ้ าซาวันนา

ระบบนิเวศทุ่งหญ้ าซาวันนา

• ความหลากหลายทางชีวภาพสู ง
– มีทงส่
ั วนทีเป็ นไม้ยนื ต้น และทุ่งหญ้า
• ขอบเขตของทุง่ หญ้าซาวันนามีการเปลียนแปลง
ตลอดเวลาขึนกับปั จจัยต่าง ๆ เช่น ปริ มาณนําฝน
สารอาหาร การรบกวนระบบนิเวศ (ไฟป่ า และ
สัตว์กินพืช) และภาวะภูมิอากาศทีไม่แน่นอน

• ปริ มาณนําฝนอยูใ่ นช่วง 300-2,000 มม. ในฤดูฝน
และไม่มีฝนในหน้าแล้ง (อาจนาน 2 – 9 เดือน)
• ในบางกรณี ฤดูแล้งอาจมีฤดูฝนแทรก
• ไฟป่ ามักเกิดในช่วงหน้าแล้ง

14

ระบบนิเวศทุ่งหญ้ าซาวันนา

ระบบนิเวศทุ่งหญ้ าซาวันนา

• พืชพวกหญ้าทีมีวงจรชีวิตสันและแพร่ พนั ธุ์ได้เร็ ว
จึงอยูไ่ ด้ดีกว่า เนืองจากอัตราการรอดของเมล็ด
จากไฟป่ ามีสูงกว่าต้นทีโตแล้ว
• หญ้าบางชนิดมีลาํ ต้นใต้ดินชนิดไรโซม
(Rhizome) เมือฝนตกสามารระบัดใบใหม่อีกครัง
• ไม้ยนื ต้นมีเปลือกหนาทีกันไฟป่ าได้

• พืชมักมีการอยูร่ ่ วมกับราไมคอร์ไรซา เนืองจาก
ดินมีสารอาหารน้อย และเคลือนย้ายสารอาหาร
ออกจากใบก่อนทีใบจะร่ วง
• พืชหลายชนิดทังไม้ยนื ต้นและหญ้าสร้างแทนนิน
เพือป้ องกันตัว
• หญ้าหลายชนิดป้ องกันตัวโดยสร้างใบทีมี
ลักษณะเป็ นฟันเลือย

ระบบนิเวศทุ่งหญ้ าซาวันนา

ระบบนิเวศทุ่งหญ้ าซาวันนา

• พืชในกลุ่ม C4 เช่น หญ้า มีขอ้ ได้เปรี ยบใน
สภาพแวดล้อมทีร้อนและแห้ง
– วิถีการสังเคราะห์ดว้ ยแสงมีประสิ ทธิภาพสู ง
กว่าไม้ยนื ต้นทีเป็ นพืช C3
• ไม้ยนื ต้นมักมีระบบรากลึกเพือเข้าถึงแหล่งนําที
อยูล่ ึกลงไป

• พันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ในทุ่งหญ้าซาวันนา
แตกต่างกันตามภูมิภาคของโลก
• พันธุ์ไม้เด่นเป็ นพืชตระกูลหญ้า
• พันธุ์สัตว์ในทุ่งหญ้าซาวันนาได้แก่ ควายป่ า
ยีราฟ ม้าลาย หมูป่า ตักแตน สิ งโต ไฮยีนา ฯลฯ

ป่ าดิบชืน (Tropical rain forest)
• ป่ าดิบชืนเป็ นป่ าทีไม่ผลัดใบ ชอบความชุ่มชืน ไม้
ยืนต้นลําต้นสู ง มีเถาวัลย์และพืชอิงอาศัยเป็ น
จํานวนมาก ป่ าดิบชืนเป็ นระบบนิเวศทีจํากัดอยู่
ในบริ เวณทีมีอุณหภูมิสูงตลอดทังปี และมี
ปริ มาณนําฝนสู ง
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ป่ าดิบชืน

ป่ าดิบชืน

• ขอบเขตของป่ าดิบชืนจึงถูกจํากัดทังเส้นละติจูด
และระดับความสู ง
– ช่วงละติจูดทีพบป่ าดิบชืนอยูใ่ นช่วงใกล้ 10
เหนือ – 10ใต้
• ป่ าดิบชืนขนาดใหญ่พบได้ในทวีปอเมริ กา (>3
ล้านตรกม.) แอฟริ กา และเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้

• ภูมิอากาศของป่ าดิบชืนมีช่วงความแตกต่างในแต่
ละบริ เวณค่อนข้างสู ง

ป่ าดิบชืน

ป่ าดิบชืน

• ป่ าดิบชืนบางแห่งมีช่วงแล้งนาน 1-4 เดือน

• บางพืนทีอาจมีช่วงแล้งครังหนึงในช่วงหลายปี
ซึ งอาจเชือมโยงกับปรากฏการณ์เอลนิโญ (El
Ninõ)
• เอลนิโญอาจทําให้ป่าฝนบางพืนทีเกิดความแห้ง
แล้งอย่างรุ นแรง ซึ งกระทบต่อป่ าดิบชืนอย่างสู ง
ตัวอย่างเช่น ในป่ าฝนของมาเลเซี ย และ
อินโดนีเซี ย

• ช่วงแล้งเป็ นสิ งทีทําให้เกิดการเปลียนแปลงทาง
ชีพลักษณ์ (Phenology) ของพืชต่าง ๆ ในป่ า เช่น
กระตุน้ การออกดอก ออกผล

• ปริ มาณฝนรายปี เฉลียอยูใ่ นช่วงตังแต่ 1,700 10,000 มิลลิเมตร
• เดือนทีมีปริ มาณนําฝนน้อยกว่า 100 มม ถือว่า
เป็ นช่วงแล้ง

ป่ าดิบชืน

ป่ าดิบชืน

•
•
•
•

• แสงอาทิตย์ในป่ าดิบชืนมีนอ้ ยกว่าในป่ าเขตร้อน
ทีอากาศแห้งกว่า เนืองจากไอนําในบรรยากาศ
เป็ นตัวกันและดูดซับแสงก่อนทีจะถึงป่ า
• ในบริ เวณพืนป่ าของป่ าดิบชืนแสงจึงมักมีจาํ กัด
ความเข้มแสงจะลดลงจากชันเรื อนยอดถึงพืนดิน
เป็ นลําดับเป็ นผลจากทังความชืนในบรรยากาศ
และใบไม้จากเรื อนยอด

อุณหภูมิรอบปี เฉลีย 24-28 C
ความแตกต่างระหว่างฤดูกาลไม่ชดั เจน
ไม่มีเดือนใดทีอุณหภูมิเฉลียตํากว่า 18C
อุณหภูมิเฉลียรายวันอาจแตกต่างได้ตงแต่
ั 610C อุณหภูมิ มีความแตกต่างกันจากเรื อนยอด
(อาจถึง 40 C) ถึงพืนดิน (25-27 C)
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ป่ าดิบชืน

ป่ าดิบชืน

• ความชืนสัมพัทธ์ทียอดไม้กลางคืนจะน้อยกว่า
กลางวัน (ต้นไม้ลดการคายนํา 30-40%) ทีพืนล่าง
มีสูงถึง 90-100%
• ดินมีอตั ราการย่อยสลาย การผุพงั อยูก่ บั ที และ
การชะล้างสู ง

• สิ งมีชีวิตมีความต้องการสารอาหารสู ง
สารอาหารต่าง ๆ ในดินจึงถูกเก็บอยูใ่ นรู ปของชีว
มวลเป็ นส่ วนใหญ่
• ดินในป่ าดิบชืนสามารถรองรับความหลากหลาย
ได้สูงเนืองจากพืชในระบบนิเวศมีการ
ความสามารถในการหมุนเวียนสารอาหารกลับมา
ใช้ใหม่ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ

ป่ าดิบชืน

ป่ าดิบชืน

• พันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์มีความหลากหลายสูง
ประมาณการว่ามีพืชในป่ าดิบชืนของโลกสู งถึง
175,000 ชนิด หรื อราว 2 ใน 3 ของพืชทังโลก
• สัตว์และพืชทีพบจํานวนมากมีการวิวฒั นาการจน
มีลกั ษณะเฉพาะในแต่ละถิน (Endemism) ตามถิน
ทีอยูอ่ าศัยทีหลากหลายแตกต่างกันออกไป

• ไม้ยนื ต้นส่ วนใหญ่มีลาํ ต้นทีสู งชะลูด กิงก้านน้อย
ซึ งมักมีเฉพาะบริ เวณยอด และมีพพู อน (Buttress
root) ทีพัฒนามาจากรากเพือช่วยในการคํายัน
พืชกลุ่มอืน ๆ ทีพบบ่อย เช่น เถาวัลย์ และพืชอิง
อาศัย

ป่ าดิบชืน
• การเรี ยงตัวของไม้ยนื ต้นในป่ าดิบชืนทําให้เกิด
โครงสร้างทีแตกต่างกันตามแนวดิงเรี ยกว่าการ
แบ่งชันตามแนวดิง (Vertical stratification) โดย
แบ่งได้ออกเป็ น 5 ชัน
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ป่ าดิบชืน

ป่ าดิบชืน

• ชันเหนือเรื อนยอด (Emergent layer)
– อยูส่ ู งทีสุ ดของป่ า อาจสู ง 40 – 80 เมตร
– เป็ นชันทียอดไม้ไม่ติดต่อกันเป็ นผืน
– เรื อนยอดมักมีลกั ษณะคล้ายร่ ม
– เป็ นชันทีได้รับแสงอาทิตย์มากทีสุด
– มักถูกลมทีมีความชืนตําพัด
– ใบจึงมักมีลกั ษณะเล็กเรี ยว

• ชันเรื อนยอด (Canopy layer)
– เป็ นชันทียอดไม้มีการเชือมต่อกันเป็ นผืน
ติดต่อกัน
– ได้รับแสงอาทิตย์เต็มที
– แต่ความเข้มแสงจะลดลงในชันถัดลงไปอย่าง
มาก

ป่ าดิบชืน

ป่ าดิบชืน

• ชันใต้เรื อนยอด (Under storey)
– เป็ นชันทีตําจากชันเรื อนยอดลงมา
– มีการเชือมต่อกันเป็ นผืน
– อากาศในชันนีไม่ค่อยมีการเคลือนไหว
ความชืนสัมพัทธ์จึงสู งเสมอ
– มีไม้ยนื ต้นทีรอการเติบโตอยู่

ป่ าดิบชืน
• ชันไม้พมุ่ (Shrub layer)
– เป็ นชันทีสู งจากพืนดินราว 1.5-5 เมตร
– ความเข้มแสง< 3% เทียบกับชันเรื อนยอด
– พืชหลายชนิดมีใบทีให้นาไหลผ่
ํ
านได้ดี เช่น มี
ลักษณะเป็ นร่ อง เพือเพิมประสิ ทธิภาพการ
หายใจ กําจัดนําส่ วนเกิน และลดการสู ญเสี ย
สารอาหาร

– เมือชันเรื อนยอดถูกเปิ ดจะทําให้มีแสงอาทิตย์ส่อง
มากขึน
– ต้นไม้จะเติบโตอย่างรวดเร็ วแทนทีชันเรื อนยอดที
หายไป
– พันธุ์ไม้ในชันนีหลายชนิดสามารถทนต่อร่ มเงา
(Shade tolerance) ได้ และสามารถสังเคราะห์ดว้ ย
แสงได้เพียงพอในภาวะแสงน้อย

ป่ าดิบชืน
– มีไม้หนุ่มและไม้พมุ่ เป็ นองค์ประกอบของชัน
นี
– พืชมักเป็ นพวกไม้ในร่ มหรื อกึงร่ ม ซึ งไม่
สามารถทนแสงอาทิตย์จา้ ได้
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ป่ าดิบชืน
• ชันพืนป่ า (Forest floor)
– เป็ นชันทีพบกล้าไม้ของพืชต่าง ๆ ไม้ลม้ ลุก
หญ้า ไม้พมุ่ ขนาดเล็ก และเฟิ ร์น
– มีแสงอาทิตย์ลดลงเหลือตํากว่าร้อยละ 1
– ความสู งเหนือจากพืนดินไม่เกิน 1.5 เมตร

ป่ าดิบชืน
– ทีระดับความสู งไม่เกิน 15 เซนติเมตรอาจ
จําแนกเป็ นชันมอส (Moss layer) เนืองจากมี
มอส และไลเคนส์ปกคลุม
– เป็ นส่ วนทีมีซากพืชซากสัตว์ และกระบวนการ
ย่อยสลายเกิดขึน

ป่ าดิบชืน

ป่ าดิบชืน

• การแบ่งชันตามแนวดิงทําให้ปัจจัยทางกายภาพ
ต่าง ๆ เช่น แสงอาทิตย์และความชืนแตกต่างกัน
ในแต่ละส่ วนของป่ าเช่นกัน
– ปริ มาณแสงจะค่อย ๆ ลดลงจากเรื อนยอดถึง
พืนป่ า
– ความชืนจะสู งกว่าทีพืนป่ าและลดลงในชันที
สู งขึนไป

• พืชทีต้องการปริ มาณแสงอาทิตย์และความชืน
แตกต่างกันจะอาศัยอยูใ่ นบริ เวณทีเกิดเป็ น
ภูมิอากาศย่อย (Microclimate) ตามไปด้วย
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ป่ าดิบชืน

ป่ าดิบชืน

• รากของไม้ใหญ่มกั มีการพัฒนาให้มีความแข็งแรง
เป็ นพูพอน (buttress root)

• สัตว์และพืชทีพบมีความหลากหลายสู งและ
วิวฒั นาการจนมีลกั ษณะเฉพาะในแต่ละถิน
• เป็ นระบบทีมีศกั ยภาพในการดักจับสารอาหารสู ง
– Amazonian Vanezuela ทดลองเติม Ca และ P
ในดิน ตรวจสอบการดึงเข้าสู่ ห่วงโซ่อาหารได้
ถึง 99.9%

ป่ าดิบชืน

ป่ าดิบชืน

• Nutrient-holding capacity and stocks
– คาร์บอนในดินเป็ นตัวตัดสิ นความสามารถใน
การกักเก็บสารอาหาร
– สามารถใช้เป็ นดัชนีความอุดมสมบูรณ์ได้
(index of general fertility)

– พืชและจุลินทรี ยม์ ีการแก่งแย่งสารอาหารทําให้
สารอาหารออกจากระบบน้อยมาก
*ศักยภาพในการเก็บกักสารอาหารสะท้อน
ความขาดแคลนสารอาหารภายในระบบ
– สารอาหารส่ วนใหญ่พบบริ เวณ Top soil และ
วัตถุอินทรี ย ์ (Organic matter)

ป่ าดิบชืน
– สารอาหารบางตัว
เช่น P K และ Ca
ลดลงอย่างรวดเร็ ว
ตามความลึกของ
ชันดิน
(Poszwa et al., 2002)
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ป่ าดิบชืน
– โดยทัวไปในป่ าเขตร้อนชืน รากฝอยส่ วนใหญ่
Mycorrhiza, soil microbes และ OM จะอยูเ่ พียง
10-20 cm จากผิวดิน เพือดักจับสารอาหารต่าง ๆ
ทีเข้าสู่ ระบบ
– บริ เวณทีลึกลงไปมักพบเพียงรากแก้วเพือดูดซึ ม
นํา และสารต่าง ๆ ทีละลายในนํา

ป่ าดิบชืน
– Epiphytic bryophytes สามารถดักจับ N ใน
อากาศ และเปลียนเป็ นรู ปทีสามารถดูดซึ มได้
– การส่ งผ่านสารอาหารจากพืชอาจเกิดได้โดย
การกินของสัตว์
การหลังสารของพืช
Leaching (the removal of soil materials in
solution)
Littering

ป่ าดิบชืน
• การย่อยสลาย (decomposition)
– Decomposition dynamic สะท้อนถึง intersection
ของ stand carbon กับ nutrient cycles
– สามารถเกิดโดย
Biological process: respiration, transformation
Physical process: fragmentation, weathering,
leaching

ป่ าดิบชืน
• การเคลือนย้ายของสารอาหาร
– ปลวกและมด
– การขับถ่ายของเสี ยของสัตว์ (มี P และสารอืน
ๆ สู ง)
– ราต่าง ๆ สามารถเคลือนย้ายสารอาหารได้ไกล
หลายเมตร

ป่ าดิบชืน
– เราสามารถอธิบายการนําเข้าสารอาหาร
(nutrient inputs) โดยใช้ลิตเตอร์
คุณภาพและปริ มาณของลิตเตอร์ จะลดลง
ด้วยสารอาหารในดินทีลดลงเนืองด้วยกล
ยุทธการอนุรักษ์สารอาหารของพืช
–ใบมีอายุทียาวขึน
–เนือเยือต่าง ๆ มีการป้ องกันตัวดีขึน

ป่ าดิบชืน
– เป็ นระบบทีมักมีอตั ราการย่อยสลายสู ง
– ผูย้ อ่ ยสลายต้องการ C:N ratio ประมาณ 8:1
(ปริ มาณ C ทีมากไปจากเนือเยือพืช โดยเฉพาะ
เนือไม้จะเป็ นตัวจํากัดการย่อยสลาย)
– ใน Carbon-rich substrate จุลินทรี ยอ์ าจตรึ ง
ไนโตรเจนจากอากาศ และเคลือนย้ายผ่านเห็ด
รา
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ป่ าดิบชืน
– สารอาหาร (P availability) เป็ นตัวจํากัดอัตรา
การย่อยสลาย
ในดินของป่ าดิบในพืนทีตําหลายแห่ งทีมี
อายุมาก และอัตราการย่อยสลายเร็ว แต่เมือ
เพิม P ในระบบ ยังทําให้อตั ราการย่อยสลาย
ยิงเร็ วตามขึนไปด้วย

ป่ าดิบชืน
รวมตัวกับ OM หรื อ clay
ถูกนําไปใช้โดยพืช (ผ่านราก) หรื อเห็ดรา

ต่าง ๆ
– สิ งมีชีวิตในดิน (Soil biota)
ทําหน้าทีเป็ นทังแหล่งและทีสะสมของ
สารอาหาร

ป่ าดิบชืน
ปลวก – ทําให้มีอากาศแทรกในดิน และมี

การย่อยสลายเซลลูโลสเร็ วขึน
ไส้เดือน – เมือมีจาํ นวนมากจะทําให้ดินมี

ฮิวมัสมากขึน และทําให้ดินมีอากาศมากขึน
ทําให้การย่อยสลายเกิดได้มากขึน

ป่ าดิบชืน
– Litter quality & decomposition
Low N – low decomposition rate
Tannin rich – low decomposition rate
– After decomposition
Leaching
ถูกนําไปใช้โดยจุลินทรี ยใ์ นดิน

ป่ าดิบชืน
ในดินทีมีคาร์ บอนสู ง สารอาหารจะสะสม

อยูใ่ นจุลินทรี ย ์
มวลชีวภาพของจุลินทรี ยจ์ ะลดลง (เช่นช่วง

หน้าแล้ง) สารอาหารจะถูกส่ งต่อไปยังพืช
มากขึน

ป่ าดิบชืน
• การสู ญเสี ยสารอาหาร
– ในรู ปของของแข็ง (อนุภาค) สารละลาย และ
แก๊ส
– P ถูกทําให้อยูใ่ นรู ปทีดูดซึ มไม่ได้ ทังจาก
กระบวนการทางเคมีและชีวภาพ
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ป่ าดิบชืน

แผนทีความหลากหลายทางชีวภาพของโลก (สัตว์มีกระดูกสันหลัง)

– K – สามารถละลายนําได้ดี ทําให้สูญเสี ยไปกับ
นํา (โดยเฉพาะเมือปริ มาณนําฝนมาก)
– N – ในระบบประเภทนีมี Denitrification สู ง
กว่า Nitrification
ดินสู ญเสี ย N ผ่าน Denitrification ถึง 24-

53%
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