ระบบนิเวศบก

(Terrestrial ecosystem)

ป่ าไม้ ในเมืองไทย
• ระบบนิเวศป่ าไม้ในประเทศไทยแบ่งออกเป็ น
– ป่ าไม่ผลัดใบ (Evergreen forest)
– ป่ าผลัดใบ (Deciduous forest)

สราวุธ คลอวุฒิมนั ตร์
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ป่ าไม้ ในเมืองไทย
• ป่ าไม่ผลัดใบ
– มีความหลากหลายทางชีวภาพสู งกว่าป่ าผลัด
ใบ
– ได้แก่ ป่ าดิบชืน ป่ าดิบแล้ง ป่ าดิบเขา ป่ าสน
ป่ าละเมาะเขาตํา ป่ าพรุ ป่ าชายเลน ป่ าชายหาด

ป่ าไม่ ผลัดใบ
• ป่ าดิบชืน (Tropical rain forest)
– พันธุ์ไม้ต่าง ๆ ขึนหนาทึบ
– มีพืชอิงอาศัยอยูต่ ามลําต้นจํานวนมาก

ป่ าไม่ ผลัดใบ
• ป่ าดิบชืน (Tropical rain forest)
– พบทางภาคตะวันออกและภาคใต้
– ความหลากหลายทางชีวภาพสู ง
– ไม้เด่นได้แก่พืชวงศ์ยาง เช่น ยางมันหมู
(Dipterocarpus kerrii) กะบาก(Anisoptera
curtisii) ตะเคียนทอง (Hopea odorata) และ
ตะเคียนขาว (H. pedicellata)

ป่ าไม่ ผลัดใบ
• ป่ าดิบแล้ง (Dry evergreen forest)
– กระจายอยูต่ ามภาคต่าง ๆ
– อยูท่ ีระดับความสู ง 300-950 เมตร
– ปริ มาณนําฝน 1,200-1,500 มม ต่อปี
– ไม้เด่นได้แก่พืชวงศ์ยาง เช่น ยางนา ยางแดง
ตะเคียนทอง
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ป่ าไม่ ผลัดใบ
• ป่ าดิบแล้ง (Dry evergreen forest)
– มีไม้ผลัดใบกระจายแทรกอยูใ่ นป่ า เช่น ปอ
อีเก้ง ตะแบกใหญ่ ยมหิ น และเสลาใบใหญ่

ป่ าไม่ ผลัดใบ
• ป่ าดิบเขา (Hill evergreen forest)
– พบในบริ เวณเทือกเขาสู งในภาคเหนือ กลาง และ
ตะวันออกเฉียงเหนือ
– ชันเรื อนยอดหนาทึบเหมือนป่ าดิบชืนและป่ าดิบ
แล้งแต่มีพนั ธุ์ไม้ทีเป็ นองค์ประกอบต่างกัน
– ชันเรื อนยอดสูง 20-35 เมตร และลดลงเมือระดับ
ความสู งเพิมขึน

ป่ าไม่ ผลัดใบ

ป่ าไม่ ผลัดใบ

• ป่ าดิบเขา
– ระดับความสู งตังแต่ 1,000-1,900 เมตร
– มีปริ มาณนําฝน 1,000-2,000 มม. ต่อปี
– พันธุ์ไม้เด่นมักเป็ นพืชในวงศ์ก่อ (Fagaceae) เช่น
ก่อเดือย ก่อนํา ก่อขีหมู ก่อสี เสี ยด

• ป่ าเมฆ (Cloud forest)
– ป่ าดิบเขาทีมีมอส และเฟิ ร์นขึนอย่างหนาแน่น
– มีเมฆ หมอกปกคลุมเหนือพืนทีป่ าอย่าง
สมําเสมอ
– ส่ วนมากพบทีระดับความสู ง 1,200-1,500
เมตร เว้นทีเขานัน (400 เมตร)

ป่ าไม่ ผลัดใบ

ป่ าไม่ ผลัดใบ

• ป่ าเมฆ
– ชันเรื อนยอดมีการเชือมกันหนาทึบกลายเป็ นชัน
เดียว
้ ย รวมทังเมฆ
ทําให้ปริ มาณแสงอาทิตย์นอ
หมอกทีมีประจํา
ทําให้ตน
้ ไม้ชนรองลงมามี
ั
ขนาดเล็กและขึน
กระจายห่าง ๆ

• ป่ าเมฆ
– พันธุ์ไม้ในป่ าเมฆแตกต่างจากป่ าดิบเขา
– พันธุ์ไม้ทีพบในระดับความสู งไม่มากแทบไม่
ปรากฏ
– ต้นไม้ทีพบทัวไปในป่ าดิบเขาสู ง เช่น ก่อตลับ ก่อ
จุก ก่อดาน ทะโล้ แมงเม่านก ก่วมขาว ก่วมแดง
เหมือดดอย
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ป่ าไม่ ผลัดใบ

ป่ าไม่ ผลัดใบ

• ป่ าเมฆ
– ตามชายป่ าดิบเขาสู งทีเป็ นทีทุ่งโล่งบนไหล่เขาที
ลาดชันจะพบกลุ่มไม้ขนาดเล็ก ได้แก่ กุหลาบพัน
ปี (Rhododendron arboretum)

• ป่ าสน (Coniferous forest)
– มักปรากฏอยูต่ ามภูเขาสู ง (ปกติ 700 เมตรขึน
ไป) บางพืนทีพบที 200 เมตร
– ป่ าสนพบมากในภาคเหนือ ส่ วนในภาคกลาง
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอยูไ่ ม่มาก

ป่ าไม่ ผลัดใบ

ป่ าไม่ ผลัดใบ

• ป่ าสน
– ดินมีสารอาหารตํา มีความเป็ นกรดสู ง
– เป็ นป่ าโปร่ ง แสงอาทิตย์ส่องถึงพืนดินได้มาก
– ต้นสนบางแห่งขึนอยูเ่ ป็ นกลุ่ม ไม่มีไม้ยนื ต้นชนิด
อืนแทรก
– บางแห่งมีพนั ธุ์ไม้ของป่ าดิบเขา หรื อป่ าแดงแทรก

• ป่ าสน
– พันธุ์ไม้ทีสําคัญคือ สนสองใบ (Pinus
merkusii) และสนสามใบ (P. kesiya)
– พันธุ์ไม้ชนิดอืน ๆ ทีพบแทรก เป็ นพันธุ์ไม้
ของป่ าดิบเขา หรื อพันธุ์ไม้ของป่ าแดงบางชนิด
คือ เต็ง รัง เหี ยง พลวง

ป่ าไม่ ผลัดใบ

ป่ าไม่ ผลัดใบ

• ป่ าละเมาะเขาตํา
– ทีพบในทีสู งตังแต่ 1,000 – 1,500 เมตร (อาจ
สู งได้ถึง 1,900 เมตร)
– พบเป็ นหย่อมเล็ก ๆ บริ เวณลานหินภูเขาหิ น
ทรายยอดตัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น
ภูกระดึง

• ป่ าละเมาะเขาตํา
– ดินเป็ นดินทรายชันดินตืน ๆ
– ป่ าได้รับแสงอาทิตย์เต็มที มีกระแสลมแรงพัด
ในพืนทีประจํา
– ต้นไม้แคระแกร็ น มีความสู ง 2-8 เมตร มีไม้
พุม่ ความสู งไม่เกิน 3 เมตรแทรก
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ป่ าไม่ ผลัดใบ

ป่ าไม่ ผลัดใบ

• ป่ าละเมาะเขาตํา
– พันธุ์ไม้ทีพบได้แก่ ก่อเตียหรื อก่อดํา ก่อพวง
กุหลาบขาว (Rhododendron lyi) กุหลาบแดง
(R. simsii) เอ็นอ้า กูดเกียะ สลัดใดป่ า และ
จันทน์ผา

• ป่ าพรุ (Peat swamp forest)
– พืนทีลุ่มตํา ลักษณะเป็ นแอ่งกระทะ
– นําท่วมขังตลอดปี มีพรรณไม้ของป่ าดงดิบชืน
ขึนหนาทึบ
– พืนป่ ามีอินทรี ยวัตถุทีไม่สลายตัว ทับถมกัน
หนา (50-200 ซ.ม.) เรี ยกว่าดินพีท (Peat)

ป่ าไม่ ผลัดใบ

ป่ าไม่ ผลัดใบ

• ป่ าพรุ
– ดิน ลักษณะหยุน่ ๆ มีความเป็ นกรดสู ง ส่ งผล
ให้นาภายในป่
ํ
าพรุ กลายเป็ นกรดจัด
– พันธุ์ไม้ของป่ าพรุ
ปรับตัวต่อการดํารงอยูใ่ นนําและดินเปรี ยว
พันธุ์ไม้ส่วนใหญ่มีรากแก้วค่อนข้างสัน

• ป่ าพรุ
พันธุ์ไม้มีรากแขนงแผ่กว้าง

มีรากคํายัน
โคนต้นมีพพู อน มีรากหายใจ
(Pneumatophore)

ป่ าไม่ ผลัดใบ

ป่ าไม่ ผลัดใบ

• ป่ าพรุ
– พันธุ์ไม้ทีเป็ นดัชนีของป่ าพรุ เช่น ตังหน ละไม
ป่ า หลุมพี กะพ้อแดง หวายสะเดานํา ช้างให้
ทุเรี ยนนก

• ป่ าชายเลน (Mangrove)
– เป็ นป่ าทีขึนบริ เวณดินเลนทีนําทะเลท่วมถึง
– เป็ นแหล่งของสัตว์นาต่
ํ าง ๆ
– พันธุ์ไม้เด่นมีการปรับตัวเพือการดํารงอยูบ่ นดิน
เลนทีอ่อนนิมขาดออกซิ เจนในดิน และการถูก
คลืนซัด โดยการมีรากคํายัน รากหายใจ และ
พูพอน
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ป่ าไม่ ผลัดใบ

ป่ าไม่ ผลัดใบ

• ป่ าชายเลน
– ใบส่ วนใหญ่มีสารไข (wax) เคลือบเพือป้ องกัน
การเสี ยนํามากเกินไป
– พืชบางชนิดมีต่อมขับเกลือทีโคนใบ
– พันธุ์ไม้ทีเป็ นดัชนีคือ พืชในสกุลโกงกาง
(Rhizophora sp.) แสม (Avicenia sp.) ลําพูลําแพน (Sonreratia sp.) และโปรง (Ceriops sp.)

• ป่ าชายหาด (Beach forest )
– พบบริ เวณชายฝังทะเลทีเป็ นหาดทราย และหาด
หิ นชิดฝังทะเล นําทะเลท่วมไม่ถึง
– ดินค่อนข้างเค็ม
– มีไอเค็ม (Salt spray) จากทะเลพัดเข้าถึง
– พืชส่ วนใหญ่ของป่ าชายหาดเป็ นพืชทนเค็ม
(Halophytes)

ป่ าไม่ ผลัดใบ

ป่ าผลัดใบ (Tropical deciduous forest)

• ป่ าชายหาด
– จํากัดอยูเ่ ฉพาะบริ เวณหาดทรายตังแต่แนวต้นไม้
ซึ งคลืนซัดท่วมไม่ถึงลึกเข้าไปจนหมดอิทธิพล
ของไอเค็มจากทะเล
– พืชหลักเช่น สนทะเล ไม้ตีนนก กะทิง ตะบูน หู
กวาง ผักบุง้ ทะเล

• อยูใ่ นบริ เวณทีมีความแตกต่างชัดเจนของฤดูกาล
(ฝน – แล้ง)
• ฤดูแล้งอาจยาวนานถึง 5-6 เดือน
• กระจายอยูท่ ีบริ เวณ 10-25 oN
• เป็ นป่ าทีมีการบุกรุ กสูงทีสุ ด
• ในประเทศไทยพบมักเป็ นป่ าเบญจพรรณและป่ า
เต็งรัง

ป่ าเบญจพรรณหรือป่ าผสมผลัดใบ

ป่ าผลัดใบ

• มีพนั ธุ์ไม้เด่น 5 ชนิด ได้แก่ ไม้สัก มะค่า แดง
ประดู่ และชิงชัง
• พบป่ าชนิดนีในบริ เวณทีมีฤดูกาลแบ่งแยกชัดเจน
มีช่วงแห้งแล้งยาวนานเกินกว่า 3 เดือน
• ปริ มาณนําฝนเฉลียอยูใ่ นช่วง 1,200-1,400 มม.ต่อ
ปี

• ป่ าเบญจพรรณหรื อป่ าผสมผลัดใบ (Mixed
deciduous forest)
– พันธุ์ไม้เด่น 5 ชนิด ได้แก่ ไม้สัก มะค่า แดง
ประดู่ และชิงชัง
– พบในบริ เวณทีมีฤดูกาลแบ่งแยกชัดเจน
– มีช่วงแห้งแล้งยาวนานเกินกว่า 3 เดือน
ปริ มาณนําฝนเฉลีย 1,200-1,400 มม.ต่อปี
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ป่ าผลัดใบ

ป่ าผลัดใบ

• ป่ าเบญจพรรณ
– พบป่ าเบญจพรรณทีระดับความสู ง 50-800
เมตรเหนือระดับนําทะเล
– ต้นไม้เกือบทังหมดในป่ าจะผลัดใบในฤดูแล้ง
(ปลายเดือนมกราคมถึงเมษายน)
– ไม้ยนื ต้นกระจายห่าง ๆ ทําให้แสงอาทิตย์ส่อง
ถึงพืนได้มาก

• ป่ าเบญจพรรณ
– มีพืชในวงศ์หญ้าอยูห่ ลายชนิด
– ฤดูแล้งมักเกิดไฟป่ าทําให้เศษซากใบไม้แห้งที
สะสมบนพืนป่ าหายไป
– ไฟป่ ายังช่วยกระตุน้ เมล็ดของพันธุ์ไม้หลายชนิด
ให้งอก โดยเฉพาะเมล็ดสัก มะค่า และแดง

ป่ าผลัดใบ

ป่ าผลัดใบ

• ป่ าเบญจพรรณ
– ป่ าเบญจพรรณเหมาะสมต่อการดํารงชีวิตของ
สัตว์ป่า
ไม่รกทึบ
มีพืชอาหารมาก จึงดึงดูดนก แมลง และ
สัตว์ต่าง ๆ เข้ามาอาศัย

• ป่ าเต็งรัง (Dry dipterocarp forest)
– มีพนั ธุ์ไม้เด่นเป็ นไม้วงศ์ยาง ได้แก่ เต็ง รัง
เหี ยง พลวง และยางกราด
– ความหนาแน่นของต้นไม้นอ้ ยกว่าป่ าเบญจ
พรรณ
– ดินตืนกักเก็บนําได้นอ้ ย
– ระดับความสู งประมาณ 50 - 1,000 เมตร

ป่ าผลัดใบ

ป่ าผลัดใบ

• ป่ าเต็งรัง
– พบป่ าเต็งรังมากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
– มีช่วงแห้งแล้งมากกว่า 4 เดือนต่อปี
– ปริ มาณนําฝนน้อย (900 - 1,200 มม.ต่อปี )
– ชันดินตืน ค่อนข้างแห้งแล้งเป็ นดินทรายหรื อ
ดินลูกรัง ไม่สามารถเก็บรักษาความชุ่มชืนได้
เพียงพอจนถึงฤดูแล้ง

• ป่ าเต็งรัง
– ปั จจัยทีกําหนดการคงอยูข่ องป่ าเต็งรังคือ ไฟ
ป่ า (ธันวาคม-มีนาคม)
ภายหลังเกิดไฟป่ า เมือป่ าได้รับนําฝนหญ้า
จะระบัดใบใหม่ ทําให้สัตว์หลายชนิดถูก
ดึงดูดเข้ามาสู่ ระบบนิเวศ
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ระบบนิเวศเกษตร (Agroecosystem)
• ระบบนิเวศเกษตรเป็ นระบบนิเวศทีถูกมนุษย์
จัดการเพือจุดมุ่งหมายในการกสิ กรรม หรื อปศุ
สัตว์
• การจัดการและการออกแบบระบบนิเวศโดย
มนุษย์ ได้แก่ การปรับลักษณะพืนที การ
ชลประทาน การกําหนดสิ งมีชีวิตเด่นของพืนที

ระบบนิเวศเกษตร
• อาจเรี ยกได้วา่ เป็ นระบบนิเวศธรรมชาติ (ป่ า หรื อ
ทุ่งหญ้า) ทีถูกดัดแปลง
• องค์การอาหารและยา (FAO) ประมาณการว่า
พืนทีของระบบนิเวศเกษตรบนโลกนีทังหมดกิน
พืนทีราวร้อยละ 40 ของแผ่นดิน (5 กิกะเฮกแตร์)

ระบบนิเวศเกษตร

ระบบนิเวศเกษตร

• พืนทีของระบบนิเวศเกษตรมักถูกทําให้เป็ นเนือ
เดียวกัน โดยการกําจัดองค์ประกอบต่าง ๆ เช่น
ต้นไม้ใหญ่ ก้อนหิ น และหลุม
• ปั จจัยทางกายภาพอืน ๆ เช่น ปริ มาณสารอาหาร
ในดิน ความเป็ นกรด-ด่างของดิน ปริ มาณนํา ถูก
กําหนดเพือให้เหมาะสมทีสุ ดต่อสิ งมีชีวิตที
กําหนด เพือผลผลิตสู งสุ ด

• สิ งทีเกิดขึนต่อมา
– สิ งมีชีวิตทีสามารถใช้ประโยชน์จากผลผลิต
เริ มเข้าสู่ พนที
ื มากขึน
กลายเป็ นศัตรู พืชหรื อสัตว์ เช่น เพลีย
กระโดด ราเม็ดผักกาด ตักแตนปาทังกา
โรคระบาดเช่น หวัดหมู หวัดนก โรคปาก
และเท้าเปื อย

ระบบนิเวศเกษตร

ระบบนิเวศเกษตร

• การคงอัตราผลผลิตทีสู งสุ ด และมีความหนาแน่น
สู งสุ ดจึงมักมีการใช้สารเคมีควบคุมไม่ให้มี
สิ งมีชีวิตรบกวนเหล่านีเสมอ
– สารเคมีกาํ จัดศัตรู พืช สารเคมีกาํ จัดรา และ
สารเคมีกาํ จัดแมลง

• ระบบนิเวศเกษตรทีมีความเสี ยงคือระบบนิเวศ
เกษตรทีปลูกพืชชนิดเดียว (Monoculture)
– การใช้สารเคมีกลุ่มนีปริ มาณสู ง ควบคู่กบั การ
เติมปุ๋ ยต่าง ๆ จึงเป็ นสิ งทีเกิดขึนเสมอ
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ระบบนิเวศเกษตร

ระบบนิเวศเกษตร

• ความหลากหลายทางชีวภาพลดลงจากระบบนิเวศ
ดังเดิมด้วยอิทธิพลจากการจัดการของมนุษย์
• สิ งมีชีวิตชนิดเด่น (Dominant species) ถูกเลือก
โดยมนุษย์
• สิ งมีชีวิตชนิดอืนทีอาจแข่งขันแย่งทรัพยากร หรื อ
ทําให้ชนิดเด่นทีกําหนดไว้เติบโต หรื อให้ผลผลิต
ช้าจะถูกกําจัดโดยวิธีการต่าง ๆ

• การเกษตรทีปลูกพืชชนิดเดียว
– ทําให้ความหลากหลายตําลง
– แต่เป็ นการทําให้ได้ผลผลิตสู งสุ ดจากการ
ควบคุมความหนาแน่น และการใช้ทรัพยากรได้
อย่างแม่นยํา รวมถึงการจัดการสัดส่ วนเพศใน
ฟาร์มปศุสัตว์
– แต่มกั มีโรคระบาด/ศัตรู พืชหรื อสัตว์รบกวนสู ง

ระบบนิเวศเกษตร
• พืนทีเกษตรกรรมเป็ นสาเหตุของความเสื อมโทรม
ของพืนทีทีมีนาไม่
ํ มาก (Arid and Semiarid
regions) การกินมากเกินไป (Overgrazing)
• การเพาะปลูกเกินขนาด ทําให้ดินสู ญเสี ย
สารอาหารจากการตากแดดและลม หรื อแม้แต่พายุ
ซึ งอาจทําให้เกิดการแปรสภาพกลายเป็ น
ทะเลทราย (Desertification)
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