
นิเวศวิทยาแหลงน้ําจืด
โครงสรางมีอิทธิพลตอการดํารงชีพในแหลงน้ําจืด :

1. โครงสรางทางดานกายภาพ ( Physical factors ) เชน

1.1. อุณหภูม ิ( Temperature )..

1.2. กระแสน้ํา ( Tide )..

1.3. ความขุน-ใสของน้ํา ( Water Transparency )..

2. โครงสรางทางดานเคมี ( Chemical factors ) เชน

2.1. กาซละลายน้ํา ( Dissolved Gases )..

2.2. แรธาตุตางๆที่ละลายอยูในน้ํา ( Dissolved Minerals )..
3. โครงสรางทางดานชีวภาพ ( Biological factors ) เชน

3.1. กลุมผูผลิต ( Producor )

3.2. กลุมผูบรโิภค ( Consumer )

3.3. กลุมผูยอยสลาย ( Decomposer )



โครงสรางที่มีอิทธิพลตอการดํารงชีพในน้ําจืด 

(ตอ)
1. อุณหภูมิ ( Temperature ): แสดงความสามารถในการละลายน้ําที่อุณหภูมิน้ําตางๆกัน
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อิทธิพลตอการดํารงชีพในน้ําจืด (ตอ)

2. กระแสน้ํา ( Tide ) : นิเวศวิทยาน้ําจืดแบง

ลักษณะกระแสน้ําได 2 แบบ  ไดแก...
2.1. แหลงน้ํานิ่ง( Standing water or Lentic 

water ) เชน บอ   บึง   สระ   ทะเลสาบ..
2.2. แหลงน้ําไหล( Running water or Lotic 

water ) เชน ลําธาร   น้ําตก   แมน้ํา..
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------



ภาพแหลงน้ํานิ่ง และ แหลงน้ําไหล



ความแตกตางทางกายภาพ และ เคมี ระหวางแหลง

น้ํานิ่งและแหลงน้ําไหลของระบบน้ําจืด

1. ความแตกตางทางดานความเร็วของมวลน้ํา..
2. ความแตกตางทางดานพื้นดินใตน้ําที่เปน

แหลงอาศัยของสิ่งมีชีวิตในน้ํา

3.   ความแตกตางดานปริมาณออกซิเจนละลาย
น้ํา..

4.   ความแตกตางดานการแลกเปลี่ยนสสารและ
พลังงานกับชุมชนอื่น..

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------



ภาพแสดงโครงสรางภูมิสังคมในแหลงน้ําไหล
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การปรับตัวของสัตวในแหลงน้ําไหล

1. มีโครงสรางพิเศษสําหรับเกาะดูดพื้นผิวเพื่อใหติดแนน เชน   

    แมลงหนอนปลอกน้ํา เปนตน..
2. สรางเมือกเหนียวเพื่อใชยึดเกาะ เชน Planaria  หอยฝาเดียว..
3. มีรูปรางเพรียวเพื่อลดความตานทานของกระแสน้ํา 

( Positive rheotaxis )…

4. ปรับตัวใหแบนเพื่อยึดติดกับทองน้ําไดสนิท หรือ เพื่อให

สามารถ

    แทรกตัวอยูในซอกแคบๆ เพื่อหลีกเลี่ยงกระแสน้ําแรงๆ 

( Positive thigmotaxis )..



ปจจัยทางดานความขุนของน้ําตอสตัวน้ํา

คาความขุน  นิยมแสดงในรูปหนวย(unit) หมายถึง ความ
โปรงแสงของน้ําที่สามารถมองเห็นแสงสวางจากเทียน

มาตรฐาน

• น้ําใสมาก  คาความขุนจะมีไมเกิน  ๒๕ หนวย

• น้ําขุนปานกลาง  คาความขุนจะประมาณ ๒๕-๑๐๐ 

หนวย

• น้ําขุนมาก  คาความขุนจะมากกวา ๑๐๐ หนวยขึ้นไป

• ความขุนที่ทําใหสัตวน้ําตาย  จะมีคาความขุนมากกวา 
๒๐,๐๐๐ หนวย  



เครื่องมือตรวจสอบความขุนของน้ํา



การตรวจสอบความขุนน้ํา (ตอ)

• ความขุนในรูปของปริมาณสารแขวนลอย 

(suspended solids) จะวัดออกมาเปนน้ําหนัก มี

หนวยเปน มิลลิกรัม/ลิตร
• คาปริมาณสารแขวนลอยที่เหมาะกับการประมง 

คือ ๒๕-๘๐ มก/ล
• ถาคาปริมาณสารแขวนลอยมากกวา ๔๐๐ มก/ล 

ขึ้นไปไมดีตอประมง



การตรวจสอบความขุนน้ําอีกรูปแบบหนึ่ง

• ความโปรงแสงของน้ํา(transparency) ที่เหมาะ
ตอการประมงคือ ๓๐-๖๐ ซม.

• คาความโปรงแสงที่มากกวา ๖๐ ซม.ขึ้นไป
แสดงวาน้ําขาดความสมบูรณ

• คาความโปรงแสงที่นอยกวา ๓๐ ซม.แสดงวา
น้ํามีความขุนมากเกินไป ไมเหมาะตอการเลี้ยง

ปลา



เครื่องมือตรวจสอบความโปรงใสของน้ํา



การตรวจสอบปริมาณของแข็งทั้งหมดที่ละลายในน้ํา

• ของแข็งทั้งหมดที่ละลายน้ํา(total dissolved solids) จะแสดง

ปริมาณเจือปนทั้งหมดในน้ําวามีมากนอยเพียงใด

• TDS มีความสัมพันธโดยตรงกับคาความขุนของน้ํา หากมีคา

มากจะมีผลดานประมงคือ

1. ทําใหแหลงน้ําขาดออกซิเจนและอาหาร

2. ทําใหประสิทธิภาพการหาอาหารลดลง การเจริญเติบโตลดลง

3. ทําใหชองเหงือกสัตวน้ําอุดตัน  หายใจไมสะดวก

4. ทําใหการพัฒนาการของตัวออนและไขของสัตวน้ําสูญเสียไป



โครงสรางทางเคมี : คาความเปนกรด-ดางของน้ํา(pH)

• pH เทากับ ๔ หรือต่ํากวา : อันตรายตอสัตวน้ําทําใหปลาตายได
• pH ระหวาง ๔.๐-๖.๐     : ปลาบางชนิดไมตาย แตมักมี

ผลผลิตต่ํา เจริญฯชา ระบบสืบพันธุหยุดชะงัก

• pH ระหวาง ๖.๕-๙.๐     : เหมาะสมตอการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
• pH ระหวาง ๙.๐-๑๑.๐    : ไมเหมาะตอการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา   
                                 ผลผลิตต่ํา
• pH ระหวาง ๑๑.๐ หรือมากกวา : เปนพิษตอปลา



เครื่องมือตรวจสอบ pH ของน้ํา



โครงสรางเคมี : ปริมาณกาซออกซิเจนละลายน้ํา

(Dissolved oxygen; DO)

• โดยทั่วไปบอปลาจะมี DO ประมาณ ๐.๒-๐.๗ มก/ล/
ชม

• ปลาไมสามารถทนตอ DO ต่ํากวา ๑ มก/ล เปนเวลานานๆ

ได

• ปลาน้ําจืดไทยโดยทั่วไปทน DO ต่ําสุดไดที่ ๐.๑ มก/ล 

(ทนได ๒-๓ ชม)
• การเลี้ยงปลาควรรักษา DO ไวใหไมต่ํากวา ๓ มก/ล



เครื่องมือตรวจสอบ DO แบบสําเร็จรูป



อุปกรณไตเตรตแบบอิเลคโทรนิค และ แบบธรรมดา



โครงสรางเคมี : คารบอนไดออกไซด(carbondioxide)

• คารบอนไดออกไซด มีผลโดยตรงตอ pH, การสังเคราะห
แสง, การตกตะกอนในบอปลา

• ปกติคารบอนไดออกไซดละลายน้ําไดดีกวาออกซิเจน 

๒๐๐ เทา

• น้ําธรรมชาติทั่วไป จะมีคารบอนไดออกไซดไมเกิน ๑๐ 

มก/ล
• น้ําบาดาลหรือน้ําใตดินทั่วไปมีคารบอนไดออกไซดอาจ

สูงถึง ๒๐๐ มก/ล



โครงสรางเคมี : แอมโมเนีย-ไนโตรเจน ( NH3-N )

• ประมงจะศึกษาไนโตรเจน ๓ รูปแบบคือ แอมโมเนีย(NH3), ไนไตรท

(NO2
-) และไนเตรต (NO3

-)

• แอมโมเนียที่อยูในรูปไมแตกตัว(NH3) จะเปนพิษตอสัตวน้ํา

• ผลของ NH3 ตอสัตวน้ําคือ 

1. ทําใหเซลที่เหงือกเพิ่มจํานวนมากผิดปกติ(hyperplasia)

2. ทําใหเซลมีขนาดใหญผิดปกต(ิhypertrophy)

3. ทําใหเซลบวมน้ํา(edema)

4. ทําใหเซลเสื่อมสภาพเร็ว(cellular degeneration)

5. สรุป ทําใหสัตวน้ําสูญเสียความสามารถในการจับออกซิเจน



อุปกรณเทียบแสง( spectrophotometer)



โครงสรางเคมี : ไนไตรท-ไนโตรเจน (NO2-N)

•  NO2
- + H+ HNO2

( nitrous acid )

• ไนไตรท มีความเปนพิษตอสัตวน้ําสูง

• ไนไตรท เปนสารพิษที่เกิดจากแอมโมเนียในสภาวะ

ที่มี pH ต่ํา

• หากน้ํามีไนไตรทสูงรวมกับมีpH ต่ําจะยิ่งเปนพิษ
รุนแรงมากขึ้น เพราะจะเกิดกรดไนตรัสขึ้นมาอีก



โครงสรางเคมี : ไนเตรต-ไนโตรเจน ( NO3-N )

• ในทางประมงไมถือวาไนเตรตเปนพษิตอสัตวน้ําโดยตรง 

ยกเวนถามีมากเกินไป

• ดานสุขาภิบาลนั้น การดื่มน้ําที่มีระดับไนเตรตสูง จะเปน

อันตรายตอระบบโลหิต ( methemoglobinemia )

• ไนเตรต มีความสําคัญตอการเจริญฯของแพลงกตอนพืช

และพืชน้ํา 

• แพลงกตอนพืช จะใชไนเตรตสรางโปรทีน



อุปกรณที่ใชตรวจสอบไนโตรเจนในน้ํา



โครงสรางเคมี : ออโธฟอสเฟต

(PO4-P or soluble reactive phosphorus)

• ประมงจะเนนฟอสฟอรสัที่มีประโยชนตอแพลงกตอนและ

พืชน้ําเทานั้น เพราะ สัตวน้ําไมใชฟอสฟอรัสโดยตรง

• ฟอสฟอรัสในแหลงน้ําในรูป Phytase เปนอันตรายตอสัตว

น้ํา

• น้ําที่มีฟอสฟอรสัมากกวา ๐.๑ มก/ล จะถือวาเปนมลพิษ

• แหลงน้ําปกติทั่วไปควรมีฟอสฟอรัสไมเกิน ๐.๐๓ มก/ล
• แหลงน้ําที่มีฟอสฟอรสัมากเกินไปจะทําใหเกิดพืชน้ํามาก

ผิดปกติ



โครงสรางเคมี : ไฮโดรเจนซัลไฟด (H2S)

• ในน้ําดื่มไมควรมีซัลเฟตเกิน ๒๕๐ มก/ล
• บอเลี้ยงปลาไมควรมี H2S (unionized form) เกิน ๐.๐๐๒ มก/

ล

• พื้นบอที่มี H2S มักมีสีดํา กลิ่นเหม็น

• การลดปริมาณ H2S ทําดังนี้

1. เติมเกลือแกง ๒๕๐ มก/ล
2. หรือ เติมปูนขาว ๓๐ มก/ล
3. หรือ เติมสารประกอบเหล็ก Fe2O3 จํานวน ๑ มก/ล



โครงสรางดานชีวภาพ

ระหวางแหลงน้ํานิ่งและแหลงน้ําไหลของระบบน้ําจดื
1. แหลงน้ํานิ่ง( Standing water ) : สิ่งมีชีวิตจะกระจายตามความลึก
ของแหลงน้ํา  ครอบคลุมจากริมตลิ่งลงไปจนถึงกนน้ํา 3 แนวเขต ดังนี้

1.1. เขตริมตลิ่ง ( Littoral zone )..

1.2. เขตทองน้ํา ( Limnetic zone )..

1.3. เขตกนน้ํา ( Profundal zone )..

2. แหลงน้ําไหล(Running water): จะขึ้นอยูกับกระแสน้ํา/ความขุน
2.1. เขตน้ําไหลแรง(Rapid zone): Sedimentation คอนขางนอย..ตัวเต็มวัย-

สาหรายยึดเกาะ-แพลงกตอนมีนอย

2.2. เขตน้ําไหลชา(Pool zone): Sedimentation คอนขางสูง..ตัวเต็มวัย-ตัว

ออน-ไข-สาหรายยึดเกาะและแพลงกตอนมีมากขึ้น



การแบงเขตชุมชนน้ําจดืในน้ํานิ่ง

Littoral zone Limnetic zone

Light compensation level ( 1% sunlight )

Profundal zone
พื้นดิน

พื้นน้ํา

กลุมอยูหนาดิน (Benthos)

InfaunaEpifauna

กลุมที่เกาะหรือแขวนตัวในน้ํา(Periphyton)

กลุมที่ลองลอยในมวลน้ํา(Plankton)

กลุมที่วายน้ําอยางอิสระ(Nekton) กลุมที่ลอยตัวที่ผิวน้ํา(Neuston)



แบงกลุมสิง่มีชีวิตในน้ํานิ่งและน้ําไหล

(ตามลําดับถายทอดพลังงานและอาหาร)
1. กลุมผูผลิต( Producers ) :

1.1. กลุมพืชน้ําชั้นสูง 

               1.1.1. พืชน้ําที่ลอยบนผิวน้ํา ( Floating plants )..น้ํานิ่ง

           1.1.2. พืชริมน้ํา ( Marginal plants )..น้ํานิ่ง+น้ําไหลแรง

       1.1.3. พืชน้ําที่ใบโผลพนน้ํา แต รากยังฝงยึดในดินใตน้ํา 
                         ( Emergent plants )..น้ํานิ่ง

1.1.4. พืชน้ําที่ใบอยูใตน้ํา และ รากฝงยึดติดดินใตน้ํา

                          ( Submergent plants )..น้ํานิ่ง+น้ําไหลชา

1.2. กลุมแพลงกตอนพืช(Phytoplankton) และ สาหราย ( Algae )..น้ํานิ่ง



กลุมพืชน้ําจืด : พืชลอยน้ํา( Floating plants )



พืชน้ําจืด : พืชชายน้ํา ( Marginal plant )



Emergent plant



Submergent plant



แพลงกตอนพืชในกลุมไดอะตอม ( Diatoms )



แบงกลุมสิง่มีชีวิตน้ําจืดในน้ํานิ่งและน้ําไหล

(ตามลําดับการถายทอดพลังงานและอาหาร)(ตอ)
2. กลุมผูบริโภค ( Consumers ) :

2.1. Benthos เชน กุง  ไอโซพอด  หอย  หนอน  ตัวออนแมลง..
     2.2. Periphyton เชน หอยขม  หอยโขง  ตัวออนแมลง  โรติเฟอรบาง

            ชนิด  Hydra  Planaria  Bryozoans ฯลฯ..
     2.3. Nekton เชน พวกที่วายน้ําไดอิสระ เชน ปลา  สัตวครึ่งบกครึ่งน้ํา..
     2.4. Neuston เชน สัตวที่หากินแบบเดินบนผิวน้ํา เชน จิงโจน้ํา…

     2.5. Zooplankton..



กลุมผูบรโิภคในแหลงน้ําจืด



ภาพแพลงกตอนสัตวในแหลงน้ําจืด



Standing water pyramid Running water pyramid



Quiz ( ๕ นาที )

1. อะไรคืออิทธิพลที่รุนแรงตัวจริงที่เปน

ตัวกําหนดลักษณะตางๆของระบบนิเวศแหลง

น้ําจืด ?

2. ระบบหวงโซอาหารของระบบนิเวศน้ําจืดที่เปน

น้ํานิ่ง และ ระบบหวงโซอาหารของระบบนิเวศ

น้ําจืดที่เปนน้ําไหล แตกตางกันอยางไร ?


