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นิเวศวิทยาทางทะเล
(Marine Ecology)
อ. ดร. บุญเสฐียร บุญสูง
ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

1. บทนํา
น้ําทะเล คือ น้าํ เค็มในทะเล และมหาสมุทร ซึ่งปกคลุมพื้นผิวของโลกอยูประมาณรอยละ 70 น้ํา
ทะเลมีปริมาณรอยละ 97 ของแหลงน้ําธรรมชาติ น้ําทะเลมีรสเค็ม เนื่องจากมีเกลือซึ่งประกอบดวยแร
ธาตุตางๆ ปะปนอยูในรูปของสารละลาย องคประกอบของน้ําทะเล ประกอบดวย คลอรีน 55% โซเดียม
31% โดยน้ําหนัก ธาตุสําคัญอื่นๆ ไดแก โบรมีน คารบอน สตรอนเดียม โบลอน ซิลิคอน และฟลูออรีน
คาความเค็มเฉลี่ยของมหาสมุทรประมาณ 34.72 %o เกลือในทะเล และมหาสมุทรมีกําเนิดมาจากแรธาตุ
บนพื้นโลก น้าํ ที่อยูบนพื้นโลกละลายแรธาตุในหิน และดิน และไหลรวมกันเปนแมน้ําลําธารไปสะสม
ในมหาสมุทร สารละลายเกลือเหลานี้อยูใ นประจุของแรธาตุที่สําคัญไดแก ประจุโซเดียม (Na+) และ
ประจุคลอไรด (Cl-) เมื่อน้ําระเหยออกไป ประจุเหลานี้รวมตัวกันเปนสารประกอบ ไดแก เกลือแกง
หรือโซเดียมคลอไรด (NaCl)
วิชาที่เกีย่ วของ คือ สมุทรศาสตร (Oceanography) เปนศาสตรที่ศึกษาเกี่ยวกับน้ําเค็ม และแขนง
ตางๆ ที่เกี่ยวของสัมพันธอยูกับหวงมหาสมุทร มหาสมุทร (ocean) ในโลกแบงเปน 4 มหาสมุทรใหญๆ
(ภาพที่ 1) ไดแก
 มหาสมุทรแปซิฟก (Pacific ocean) เปนมหาสมุทรที่ใหญที่สุด มีพื้นทีป
่ ระมาณ 180 ลานตาราง
กิโลเมตรหรือ 1 ใน 3 ของพืน้ ที่ผิวทั้งหมดของโลก อยูระหวางทวีปเอเชียกับทวีปอเมริกา
 มหาสมุทรแอตแลนติก (Atlantic ocean) เปนมหาสมุทรที่ใหญเปนอันดับ 2 มีพื้นที่ถงึ 107
ลานตารางกิโลเมตร อยูระหวางทวีปอเมริกากับทวีปยุโรป
 มหาสมุทรอินเดีย (Indian ocean) เปนมหาสมุทรที่ใหญเปนอันดับ 3 มีพื้นที่ 74 ลานตาราง
กิโลเมตร อยูตอนใตของทวีปเอเชีย
 มหาสมุทรอารกติก (Arctic ocean) เปนมหาสมุทรที่อยูตอนเหนือของทวีปยุโรป จัดเปน
มหาสมุทรที่มีขนาดเล็กที่สุดของโลก
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ภาพที่ 1 มหาสมุทรในโลก (ที่มา Molles, 2008)
2. การแบงเขตในทะเล (zonation of the sea) (ภาพที่ 2)
การแบงเขตในทะเลสามารถแบงในลักษณะกวางๆ ไดเปน 2 สวน คือ
2.1 สวนพื้นทองทะเล (benthic)
พื้นทองน้ําของทะเล คือ ลักษณะของพื้นทีร่ องรับ (substratum) ตั้งแตบริเวณฝงที่น้ําทะเลทวม
ไมถึงจนถึงเขตที่ลึกที่สุดซึ่งแบงไดเปน 4 เขต ดังนี้
 เขตชายฝง
 ทวีป (Continental shelf) เปนเขตชายฝงทะเลเริ่มตั้งแตบริเวณทีน่ ้ําทะเลทวมไมถึง
ไปจนถึงพื้นทีบ่ ริเวณที่ๆ มีความลาดชันมาก บริเวณนี้ แสงแดดสองถึงพื้นน้ํา ความลึกของเขตนี้อยู
ระหวาง 0-200 เมตร เปนเขตที่มีความสมบูรณมากกวาเขตอื่นๆ แบงเปนเขตยอยไดดงั นี้
¾ เขตริมทะเล (supra-tidal zone) เปนเขตที่อยูเหนือบริเวณที่น้ําทะเลขึ้นสูงสุด (high
tide) น้ําทะเลจึงทวมไมถึงเขตนี้ พืช-สัตวไมไดรับอิทธิพลของน้ําทะเลโดยตรง แตอาจไดรับอิทธิพล
จากไอความชืน้ ของน้ําทะเลเทานั้น
¾ เขตชายทะเล (intertidal zone) เปนเขตชายฝงทะเลที่อยูระหวางน้ําทะเลขึ้นสูงสุดและ
น้ําทะเลลงต่ําสุด เขตนี้บางพื้นที่กวาง บางพื้นที่แคบ ขึน้ อยูกับภูมิประเทศ พืชและสัตวจะตองปรับตัว
เองมากที่สุดจึงตองมีคุณสมบัติหรือลักษณะพิเศษเฉพาะเพื่อปรับตัวเองในดานการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ
ความชื้น ความเค็ม หรือแรงกระแทกของคลื่น ทราย เปนตน
¾ เขตใตน้ํา (sub-tidal zone) เขตนี้อยูต่ําจากเขตชายทะเลลงมา มีน้ําทวมอยูโดยตลอด
บางพื้นที่มีความกวางมาก เขตนี้นับวามีความอุดมสมบูรณมากที่สุด การปรับตัวของพืชและสัตวมีนอย
กวาเขตชายทะเล ในบางแหงมีที่กําบังคลื่น-ลม ทําใหลดความเสียดทานลงได เนื่องจากเปนบริเวณที่มี
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แสงแดดสองถึงและอยูใกลชายฝงทําใหไดรับแรธาตุอาหารมาก จึงมีการสรางอาหารโดยในกลุม ผูผลิต
ขั้นตนไดมากที่สุด จึงมีพืชและสัตวอยูอาศัยบริเวณนี้มาก
 เขตไหลทวีป (Continental slope) เปนบริเวณที่อยูถัดจากเขตชายฝงทวีปโดยเริ่มจากเขตที่มี
ความลาดชัน (Slpoe) เพิ่มขึ้นจากแนวเดิม ความลึกเริ่มตั้งแตระดับประมาณ 200 เมตรลงไป
จนถึงประมาณ 4,000 เมตร
 เขตพื้นมหาสมุทร (Abyssal plain) เปนเขตที่ราบกวางใหญ คลายทองกะทะ มีความชันไมมาก
นัก อยูถัดจากเขตไหลทวีป ระดับความลึกของพื้นที่ราบนี้ตั้งแต 4,000 เมตร ไปจนถึง 6,000
เมตร พื้นที่มีบางแหงที่เปนเสมือนภูเขาบนพื้นราบ บริเวณนี้ไมมีแสงสวาง สิ่งมีชีวติ มีอยูอยาง
เบาบางสัตวทพี่ บไดแก Chinoderms, Polychaetes และ Bryozoa เปนตน
 เขตหุบเหว (Trenches zone or Hadal zone) หรือ สะดือทะเล ลึกลงมาจากระดับ 6,000 เมตร
เปนเขตที่ไมมแี สงสวางและสิ่งมีชีวิตมีนอยกวาเขตอื่นๆ
ข. สวนพื้นน้ํา (Pelagic)
ในสวนพื้นน้ําแบงไดเปน 2 เขตตามแนวราบ (horizontal direction) คือ
 เขตชายฝง
 ทะเล (Coastal sea or Neritic zone) เปนเขตตัง้ แตชายฝงออกไป เปน
บริเวณที่มแี รธาตุอาหารสมบูรณซึ่งไดรับจากแมน้ํา และแผนดิน มีแสงแดดสองถึงพื้นทองน้ํา ซึ่งมีความ
ลึกไมเกิน 200 เมตร อยูเหนือพื้นดินบริเวณชายฝงทวีป ผลผลิตเบื้องตนจะเกิดขึน้ ในบริเวณนี้อยางมาก
เปนที่อยูอาศัยของพืชและสัตวทุกขนาด ทุกวัย โดยเฉพาะอยางยิ่งสัตวทะเลวัยออนจะพัฒนาและ
เจริญเติบโตในบริเวณนี้ไดอยางดี
 เขตทะเลเปด (Open sea) หรือมหาสมุทร (Oceanic zone) เปนบริเวณทีอ
่ ยูถัดจากเขต
ทะเลชายฝงออกไป ตั้งแตเขตเหนือบริเวณไหลทวีปออกไปนอกชายฝง
ในเขตทะเลเปดสามารถแบงเปนเขตตามแนวราบ (vertical direction) แบงโดยใชแสงเปน
ปจจัยแบงไดเปน 2 เขต คือ
 Photic zone เปนบริเวณที่ไดรับแสงแดดอยางเต็มที่ ทําใหเขตนี้มีขบวนการสังเคราะห
แสง ซึ่งในน้ําทะเลมีความลึกประมาณ 200 เมตร อยูในเขตเดียวกับ Continental shelf
 Aphotic zone เปนบริเวณทีล
่ ึกถัดลงมาจากเขต photic บริเวณทีแ่ สงแดดสองลงไปไม
ถึง ซึ่งอยูลึกลงไปจากเขตที่ 2 ในเขตนีจ้ ะไมมีการสังเคราะหแสง และสิง่ มีชีวิตจึงมีจาํ นวนนอย
หากแบงตามสิ่งมีชีวิต สามารถแบงสวนที่เปนน้ํานี้ได 4 เขต คือ
 Epipelagic zone เปนบริเวณที่ลึกจากผิวน้ําลงไปจนถึงระดับ 200 เมตร
 Mesopelagic zone เปนบริเวณที่ลึกลงมาจากระดับ 200 เมตร จนถึง 1000 เมตร
 Bathypelagic zone เปนบริเวณที่อยูถัดลงมาจากระดับ 1000 เมตร ถึง 4000 เมตร
 Abyssalpelagic zone เปนบริเวณที่อยูในระดับ 4000-6000 เมตร
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ภาพที่ 2 การแบงเขตตางๆ ในทะเล (ที่มา Kaiser et al., 2005)
3. ปจจัยทางนิเวศวิทยาที่สําคัญในทะเล
3.1 น้ําขึ้นน้ําลง (tides)
เปนการเปลี่ยนแปลงของระดับผิวน้ําทะเลในแนวตั้ง เกิดจากแรงดึงดูดของดวงจันทรและดวง
อาทิตยที่มีตอโลก และเปลีย่ นแปลงทุกๆ วัน แตกตางกันไปตามลักษณะของภูมิประเทศ การขึน้ ลงของ
น้ํานั้นจะมีความแตกตางในแตละพื้นที่ แบงไดเปน
น้ําเดี่ยว (diurnal) : น้ําขึ้น 1 ครั้ง และน้ําลง 1 ครั้งตอวัน
น้ําคู (semidiurnal) : น้ําขึ้น 2 ครั้ง และน้ําลง 2 ครั้งตอวัน
ระดับของน้ําขึน้ ลงในแตละวันนั้นจะไมเทากัน (ภาพที่ 3)
ในวันเพ็ญเต็มดวง และในวันเดือนมืด (ขึ้น 15 ค่ํา และแรม 15 ค่ํา) ดวงอาทิตย โลก และดวง
จันทร อยูในแนวเดียวกัน แรงโนมถวงของดวงอาทิตย และดวงจันทรเสริมกัน ทําใหแรงไทดัลมาก
ขึ้น ระดับน้ําทะเลจึงมีการเปลี่ยนแปลงมากกลาวคือ น้ําขึน้ สูงมากและน้ําลงต่ํากวามาก เรียกวา เรียกวา
น้ําเกิด (spring tide) (ภาพที่ 4)
สวนในวันทีเ่ ห็นดวงจันทรครึ่งดวง (ขึ้น 8 ค่ํา และ แรม 8 ค่ํา) ดวงอาทิตย โลก และดวงจันทร
อยูในแนวตั้งฉากกัน
แรงโนมถวงของดวงอาทิตย และดวงจันทรไมเสริมกัน ทําใหระดับน้ําทะเล
เปลี่ยนแปลงนอย เรียกวา น้าํ ตาย (neap tide) (ภาพที่ 4)
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ภาพที่ 3 น้ําเดีย่ ว และน้ําคู (ที่มา http://www.oceanservice.noaa.gov)

ภาพที่ 4 น้ําเกิด และน้ําตาย (ที่มา http://www.rise.org.au/info/Res/tidal)
3.2 กระแสน้ํา (currents)
น้ําทะเลในมหาสมุทรมีความเค็มไมเทากัน น้ําทะเลที่เค็มกวามีความหนาแนนสูงจะเคลื่อนไป
แทนที่น้ําทะเลที่มีความหนาแนนต่ํา การไหลเวียนของน้ําในมหาสมุทรเปน 2 ประเภท คือ กระแสน้ํา
บริเวณพืน้ ผิว (surface currents) และกระแสน้ําลึก (deep currents)
¾ การไหลเวียนของกระแสน้ําบริเวณพืน
้ ผิวมหาสมุทร กระแสลมพัดพาใหกระแสน้ํา
เคลื่อนที่ไปในทางเดียวกัน ลมสินคาตะวันออกบริเวณใกลเสนศูนยสตู ร มีอิทธิพลพัดใหน้ําใน
มหาสมุทรเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตก และลมตะวันตกในบริเวณใกลขวั้ โลก มีอิทธิพลพัดใหน้ําใน
มหาสมุทรเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออก การไหลของน้ําในมหาสมุทรเคลื่อนที่เปนรูปวงเวียน ใน
ทิศทางตามเข็มนาฬิกาในซีกโลกเหนือ และในทิศทางทวนเข็มนาฬิกาในซีกโลกใต การไหลเวียนของ
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กระแสน้ําผิวพื้น มีอิทธิพลตอน้ําในมหาสมุทรประมาณรอยละ 10 เนื่องจากอิทธิพลของกระแสลมสง
ผลกระทบกระแสน้ําในมหาสมุทร เพียงความลึก 1 กิโลเมตรเทานั้น แสดงดังภาพที่ 5

ภาพที่ 5 การไหลเวียนของกระแสน้ําบริเวณพื้นผิวมหาสมุทร (ที่มา http://www.nmm.ac.uk)
การไหลเวียนของกระแสน้ําลึกในมหาสมุทร
น้ําทะเลในแตละสวนของโลกมีความเค็มไมเทากัน และมีความหนาแนนไมเทากัน น้ําทะเลที่มี
ความหนาแนนสูงยอมไหลไปแทนทีน่ ้ําทะเลที่มีความหนาแนนต่ํา การหมุนเวียนของกระแสน้ําลึกมี
ปจจัยที่สําคัญ 2 ประการคือ ความรอน และเกลือ เรียกการไหลเวียนในลักษณะนีว้ า thermohaline
วงจรการไหลเวียนของกระแสน้ําลึกในมหาสมุทรมีชื่อเรียกวา great ocean conveyor belt น้ํา
ทะเลความหนาแนนสูงอุณหภูมิตํา่ จมตัวลงสูทองมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือไหลลึกลงทางใต แลว
เลี้ยวไปทางตะวันออก ขณะที่มันไหลผานมหาสมุทรอินเดียอุณหภูมจิ ะสูงขึ้น และลอยตัวขึน้ ทางตอน
เหนือของมหาสมุทรแปซิฟก
น้ําทะเลความหนาแนนต่ําอุณหภูมิสูงจากมหาสมุทรแปซิฟก ไหลวกกลับผานมหาสมุทรอินเดีย
ลงมาทางมหาสมุทรแอตแลนติกใต แลวไหลยอนมาทางมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือ
กระแสน้ํามี
ความเค็มมากขึ้นเนื่องจากการระเหยของน้ําประกอบกับการเดินทางเขาใกลขั้วโลกทําใหอุณหภูมติ ่ําลง
จนจมตัวลงอีกครั้งเปนการครบรอบวงจร (ภาพที่ 6) การไหลเวียนแบบเทอรโมฮาลีน มีอิทธิพลตอน้ําใน
มหาสมุทรประมาณรอยละ 90
¾
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ภาพที่ 6 การไหลเวียนของกระแสน้ําลึกในมหาสมุทร (ที่มา http://www.crd.bc.ca/watersheds)
3.3 แกสละลายในน้ําทะเล (dissolved gases in the seawater)
แกสสําคัญที่ละลายปนอยูในน้ําทะเล ไดแก ออกซิเจน คารบอนไดออกไซด และไนโตรเจน
ปริมาณออกซิเจนละลายในน้าํ ทะเลมักมีคาสูงที่ผิวน้ําเนื่องจากมีการแลกเปลี่ยนกับอากาศ และไดจาก
การสังเคราะหแสง แตในระดับที่ลึกออกซิเจนจะมีคาลดลง แกสคารบอนไดออกไซด ที่ผิวน้ํามักมีคา
ใกลเคียงกับอากาศ การละลายของคารบอนไดออกไซด สรุปไดดังนี้
CO2 ในบรรยากาศ →
CO2 ละลาย →
H 2CO3 (กรดคารบอนิก)
←
←
H 2CO3 →
H + + HCO3−
←
H + + HCO3−2
HCO3− →
←
จากสมการจะเห็นวา CO2 มีอิทธิพลตอคา pH ของน้ําทะเล ปกติคา pH ของน้ําทะเลอยูร ะหวาง
7.5-8.4 และคาจะสูงขึ้นเมื่อ CO2 ถูกดึงไปใชในกระบวนการสังเคราะหแสง
3.4 คลื่น (wave)
คลื่นเกิดจากการเคลื่อนที่ของน้ําทะเล โดยเกิดจากกระแสลม เมื่อลมกระทบกับผิวหนาน้ําทําให
น้ํานูนขึ้นเปนคลื่นเคลื่อนที่เขาหาฝงตามทิศทางของลม คลื่นประกอบดวยยอดคลื่น (crest) ทองเคลื่อน
(trough) ความสูงของคลื่น (height) จะวัดจากทองคลื่นไปจนถึงยอดคลื่นในแนวดิ่ง และความยาวคลื่น
(amplitude หรือ wavelength) จะวัดจากยอดคลื่นลูกหนึง่ ถึงอีกยอดคลื่นอีกลูกหนึ่งทีต่ อเนื่องกัน หรือ
จากทองคลื่นลูกหนึ่งถึงทองคลื่นอีกลูกหนึ่งที่อยูตอเนื่องกัน เมื่อคลื่นเขาใกลชายฝง ความเร็วจะสูงมาก
ขึ้น และแตกออกเปนคลื่นเล็กๆ เรียกวา คลื่นหัวแตก (breaker) เกิดซ้ําๆ กันจนกวาคลื่นจะเขาถึงชายฝง
(ภาพที่ 7)
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ภาพที่ 7 องคประกอบของคลื่น (ที่มา http://www.csc.noaa.gov)
การเกิดคลื่นหัวแตกนั้น ความลึกของน้ําเปนปจจัยสําคัญ ตองอยูในระดับความลึกที่คลื่นแตก
พอดี หากน้ําลึกเกินไปจะไมมีคลื่นหัวแตก หรือหากน้ําตืน้ เกินไปจะแตกกอนที่จะไปปะทะกับหนาผา
หรือชายฝง รูปแบบของคลื่นหัวแตกมีดังนี้ (ภาพที่ 8)
¾ Spilling Breaker ยอดคลื่นคอยๆ แตกและเปนระลอกคลื่นเล็กๆ ตอเนือ
่ งกันไป เมื่อ
เกิดคลื่นหัวแตกจะพุงเขาสูชายหาดโดยตรงเกิดบริเวณหาดคอนขางราบ
¾ Plunging Breaker คลื่นแบบนี้จะมีความรุนแรงมาก ยอดคลื่นจะมวนตัวเขาหา
ชายหาด และกระแทกกับหาดแตกกระจายเปนฟองเกิดบนหาดที่มีความลาดชันมากกวา
¾ Surging Breaker เปนคลื่นที่ไมแตกออกจะซัดเขาบริเวณหนาหาด โดยยอดคลื่น และ
ฐานคลื่นมีความเร็วๆ เทากัน เปนลักษณะน้าํ ขึ้น และลงอยางเร็วบริเวณหนาหาดพบบริเวณหาดที่มี
ความชันมาก
คลื่นที่กอใหเกิดความเสียหายมากที่สุด คือ สึนามิหรือคลื่นใตสมุทร (Tsunami) คลื่นชนิด
นี้เกิดจากแผนดินไหวหรือภูเขาไฟปะทุใตทะเล หรือเกิดจากการเลื่อนตัวของหินใตพื้นมหาสมุทร
กอใหเกิดความเสียหายตอบานเรือนที่อาศัยอยูบริเวณชายฝงอยางมาก
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ภาพที่ 8 รูปแบบของคลื่นหัวแตก (ที่มา http://www.csc.noaa.gov)
4. ระบบนิเวศแนวปะการัง
แนวปะการัง คือ โครงสรางภูมิศาสตรทางทะเลที่สิ่งมีชีวิตที่ยังมีชวี ิตอยูสรางขึ้น แนวปะการัง
สรางขึ้นจากแคลเซียมคารบอเนต สิ่งมีชีวติ ที่สําคัญที่สุดในการสรางแนวปะการัง คือ ปะการัง ปะการัง
ตองการสภาพเฉพาะในการดํารงชีวิตและการเจริญเติบโต คือ ตองการแสงและน้ําทะเลที่มีอณ
ุ หภูมิ
เหมาะสม ปะการังสวนมากพบในบริเวณชายฝงน้ําตื้นทีม่ ีความลึกนอยกวา 50 เมตร ปะการังจะกอแนว
หินปะการังในบริเวณที่มีอณ
ุ หภูมิน้ําสูงกวา 18 องศาเซลเซียส ดังนั้นพื้นที่เขตรอนจะพบแนวปะการัง
มากที่สุดในโลก พื้นที่เขตรอนที่อยูระหวาง Tropic of Capricon (บริเวณใตเสนศูนยสูตร) และ Tropic of
Cancer (บริเวณเหนือเสนศูนยสูตร) การแพรกระจายของปะการังที่สรางแนวปะการังนั้นมีผลกระทบ
จากปจจัยอื่นๆ เชน ความเค็มของน้ํา ความใสของน้ํา ปริมาณตะกอนในน้ํา
แนวปะการังกอกําเนิดในรูปแบบที่แตกตางกัน จึงทําใหปะการังในแตละบริเวณไมเหมือนกัน
แนวปะการังมี 3 ประเภท (ภาพที่ 9) คือ
 Fringing reef แนวปะการังที่เกิดขึ้นอยูติดชายฝง บริเวณแนวลาดชันบนไหลทวีปหรือ
รอบๆ เกาะ แนวปะการังรูปแบบนี้มักไดรบั ความเสียหายจากกิจกรรมมนุษย
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 Barrier reef แนวปะการังทีเ่ กิดขึ้นอยูนอกชายฝงออกไปมากกวา fringing reef ซึ่งเกิด
จากการเพิ่มขึน้ ของระดับน้าํ ทะเลที่สูงขึ้น แนวปะการังรูปแบนี้ที่ใหญที่สุด คือ Great Barrier Reef มี
ความยาวประมาณ 2,000 กิโลเมตร
 Atoll แนวปะการังในทะเลลึก ไกลจากชายฝงมาก เกิดอยูบนเกาะภูเขาไฟใตน้ํากลาง
มหาสมุทร มีลักษณะคลายวงแหวน

fringing reef
barrier reef
atoll
ภาพที่ 9 แนวปะการัง (ที่มา http://www.geographyalltheway.com)
เขตของแนวปะการัง (Reef zonation)
แนวปะการังจะมีรูปแบบของลักษณะภูมิประเทศที่แตกตางกัน ปจจัยที่เปนตัวกําหนด คือ
ทิศทางของลม ทิศทางลมจะเปนตัวกําหนดทิศของคลื่น และผลกระทบของคลื่นจะเปนตัวแบงลักษณะ
ภูมิประเทศ พืน้ ที่ในแนวปะการังทั่วไปแบงเปน ปะการังแนวลาดชัน (reef slope) ปะการังแนวสัน (reef
crest หรือ reef edge) และปะการังแนวราบ (reef flat) สัตวที่อาศัยในบริเวณตางๆ ของแนวปะการัง จะมี
ความแตกตางกัน
บทบาทของแนวปะการัง
¾ เปนที่อยูอาศัย หลบภัยของสัตวน้ําตาง ๆ
¾ ปะการังเปนแนวกันคลื่นตามธรรมชาติ
¾ แนวปะการังเปนแหลงอาหาร และแหลงปลาเศรษฐกิจ
¾ แหลงทองเที่ยว และแหลงศึกษาวิจัยที่สําคัญ
5. ระบบนิเวศหาดทราย
หาดทราย หมายถึง พื้นที่ระหวางขอบฝงกับแนวน้ําลงเต็มที่ หาดทรายนั้นเกิดจากการผุพังสึก
กรอนตามธรรมชาติของหิน โดยเฉพาะหินทรายและหินแกรนิต จนกลายเปนทรายและดิน ถูกพัดพาลง
สูทะเล ตะกอนดินและทรายจะถูกแยกออกจากกันโดยเกลียวคลื่น สวนที่เปนดินจะตกตะกอนทับถม
เปนโคลนอยูบ ริเวณใกลปากแมน้ําและงอกเปนผืนแผนดินตอไป สวนที่เปนทรายซึ่งหนัก และทนทาน
ตอการผุกรอนกวาจะจมลงและสะสมเปนพื้นทรายใตทอ งทะเล
โดยบางสวนถูกคลื่นพัดพาเขาสูฝง
สะสมมากขึ้นจนเกิดเปนแนวหาดทรายตามชายฝงทั่วไป
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ระบบนิเวศหาดทรายยังสัมพันธและเชื่อมโยงกับระบบนิเวศปาชายเลน และแนวปะการังดวย
เนื่องจากพื้นทีท่ ี่เปนทรายและโคลนยังแผครอบคลุมถึงปาชายเลนและบริเวณแนวปะการังในเขต reef
flat ขนาดของตะกอนที่ตา งชนิดกันทําใหเกิดชายหาดที่ตา งกัน โดยแบงออกเปน 3 ประเภท ไดแก
 หาดทราย (sand beach) เปนหาดที่เปนเม็ดทรายละเอียด ซึ่งวัตถุตนกําเนิดของทราย
ไดมาจากหินแกรนิตหรือหินทราย ลักษณะของ substratum เปนทรายตลอด ตัวอยางเชน หาดบางแสน
หาดพัทยา หาดหัวหิน เปนตน ลักษณะหาดมักอยูชายฝงทะเลที่เปนอาวเปดกวาง ไดรับคลื่นลมอยาง
สม่ําเสมอ หาดทรายโดยทัว่ ไปจะมีความลาดชันไมมาก
 หาดหิน (rocky shore) หรือ หาดกรวด (shingle beach) เปนหาดที่ประกอบดวยหิน
หรือกรวดขนาดใหญทับถมกันเมื่อถูกคลื่นซัดทําใหเกิดการขัดสีจนแบนเรียบ ลักษณะหาดมี substratum
เปนกอนขนาดตางๆ อาจมีทรายปนอยูบาง พื้นที่เหนือเขตน้ําทะเลสูงสุดมักเปนภูเขา ที่ตั้งของหาดชนิด
นี้จะอยูในเขตทะเลเปดที่รับคลื่นลมแรงตลอดเวลา
ความลาดชันของเขตน้ําขึ้น-น้ําลงสูงสุดที่มี
substratum เปนกอนหินขนาดใหญจะมีความลาดชันสูง ถาเปนกอนหินขนาดเล็กจะมีความลาดชันนอย
ตัวอยางเชน หาดที่เกาะหินงาม เปนตน
 หาดโคลน (mud flat) มักพบอยูใกลกับบริเวณใกลแมนา้ํ สายใหญ หาดโคลนจะมี
พรรณไมปาชายเลนขึ้นตามธรรมชาติ ลักษณะพื้นทองน้ําเปนเลนหรือโคลน มักจะอยูบริเวณอาวเกือบ
ปดหรือบริเวณที่มีคลื่นลมไมมาก เชน บริเวณปากคลองหรือแมน้ํามีตะกอนแขวนลอยสูง ความลาดชัน
นอย ลักษณะภูมิประเทศเชนเดียวกันกับปาชายเลนแตมีบริเวณเล็กกวาและมีการเปลี่ยนแปลงทางดาน
ความเค็มไมมาก เชน บริเวณอาวที่เขาสามมุก อาวที่หมูบ านตลาดนาเกลือพัทยา และหาดปากพารา เปน
ตน
เขตของแนวหาดทราย ( Beach zonation)
ปจจัยหลักที่เปนตัวกําหนดรูปแบบ คือ น้ําขึ้นน้ําลง แนวน้ําขึ้นน้ําลงจะเปนตัวแบงความ
แตกตางของลักษณะพืน้ ที่ พืน้ ที่ในแนวหาดทรายทั่วไปจะแบงเปนดังนี้
 เขตเหนือระดับน้ําขึ้นสูงสุด (supratidal zone) เปนพืน
้ ทีท่ ี่อยูเหนือจากระดับน้ําเมื่อน้าํ
ขึ้นสูงสุด อยูทางดานในตอเนื่องจากแผนดิน
 เขตน้ําขึน
้ และน้ําลง (intertidal zone) เปนบริเวณที่อยูระหวางชวงน้ําขึน้ สูงสุดและน้าํ
ลงต่ําสุด เมื่อน้ําลงบริเวณนีจ้ ะแหง เมื่อน้ําขึ้นจะจมอยูใตน้ํา จึงเปนบริเวณที่มกี ารเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยูบริเวณนี้ตองมีการปรับตัวอยางมาก
 เขตต่ํากวาระดับน้ําลงต่าํ สุด (subtidal zone) เปนพื้นที่ทอ
ี่ ยูนอกสุดของแนวหาดทราย
และในชวงทีน่ ้ําลงต่ําสุดบริเวณนี้จะจมอยูใ ตระดับน้ํา
บทบาทของหาดทรายและชายฝง ทะเล
¾ เปนที่อยูอาศัยของสิ่งมีชีวิต
¾ เปนพื้นฐานของสายใยอาหาร
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แหลงอาศัย และวางไขของสัตวน้ําหายาก
แหลงอาศัยของนกทะเล
แหลงอาหารและแหลงประมง
แนวปองกันพายุ
แหลงทองเที่ยวที่สําคัญ

6. ระบบนิเวศปาชายเลน
ระบบนิเวศปาชายเลน (mangrove ecosystem) เปนระบบนิเวศที่อยูในแนวเชื่อมตอระหวางผืน
แผนดินกับพืน้ น้ําทะเลซึ่งพบในเขตรอน (tropical) และกึ่งรอน (subtropical) ของโลก
ระบบนิเวศปาชายเลนเปนระบบที่นําเอาทรัพยากรน้ํา ดิน และแรธาตุอาหารตางๆ จากบก และ
ทะเลมารวมกันใหเปนแหลงทรัพยากรที่มคี วามหลากหลายทางชีวภาพ และคุณคาสูง และทําหนาที่คอย
ปกปองและรักษาไวซึ่งความสมดุลของสิ่งแวดลอม
ปาชายเลน หรือ ปาโกงกาง หรือ ปาพังกา (mangrove forest หรือ intertidal forest) เปนกลุม
สังคมพืชซึ่งขึ้นอยูในเขตน้ําขึ้นน้ําลงต่ําสุด พบเปนสวนมากในบริเวณชายฝงทะเล ปากแมน้ํา หรืออาว
ซึ่งเปนบริเวณที่มีระดับน้ําทะเลทวมถึงในชวงที่น้ําทะเลขึ้นสูงสุด สังคมพืชประกอบดวยพรรณไมหลาย
ชนิด เปนกลุม ที่มีใบเขียวตลอดป (evergreen forest) สวนใหญประกอบดวยพรรณไมสกุลโกงกาง
(Rhizophora spp.) เปนไมสําคัญ
ประเภทของปาชายเลน
ปาชายเลนสามารถแบงตามลักษณะสภาพแวดลอมของพื้นที่ปาชายเลนออกเปน 2
ประเภท คือ
¾ ปาชายเลนที่อยูบริเวณปากแมน้ําหรือน้ํากรอย ปาชายเลนประเภทนี้พบขึ้นอยูตามริม
แมน้ําหรือรองน้ําที่ไดรับอิทธิพลจากน้ําจืดมาก โดยพืน้ ทีป่ าชายเลนดานที่ติดกับทะเลจะมีตนไมขนึ้ อยู
หนาแนน ไดแก ปาชายเลนปากแมน้ํา
¾ ปาชายเลนที่อยูริมทะเล ปาชายเลนประเภทนี้จะพบตามบริเวณชายฝงหรือปากแมน้ํา
สายเล็กๆ ซึ่งไดรับอิทธิพลจากน้ําจืดนอย น้ําสวนใหญเปนน้ําทะเล ไดแก ปาชายเลนที่พบขึ้นตามเกาะ
ตางๆ
พรรณไมในปาชายเลน
เอกลักษณของปาชายเลนที่ทาํ ใหแตกตางจากปาบกอยางชัดเจน คือ การแพรกระจาย
ของพืชพรรณที่มีลักษณะแบงออกเปนแนวเขต (zonation) โดยพรรณไมแตละชนิดจะขึ้นเปนแนวเขต
หรือเปนโซนคอนขางแนนอน แตการแบงเขตของพืชในแตละพื้นทีแ่ ตละแหงจะแตกตางกันไป โดย
ขึ้นอยูกับลักษณะทางกายภาพ และเคมีของดิน ความเค็มของน้ํา การทวมถึงของน้ําทะเล กระแสน้ํา การ
ระบายน้ํา และความเปยกชื้นของดิน พืชยืนตนที่พบเปนชนิดเดนในปาชายเลน ไดแก ไมโกงกาง
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(Rhizoaphora spp.) ไมแสม (Avicennia spp.) ไมโปรง (Ceriops spp.) ไมถั่ว (Bruguiera spp.) ไมลําพู
ลําแพน (Sonneratia spp.) ตะบูนตะบัน (Xylocarpus spp.) ตาตุม (Excoecaria spp.)
พรรณไมโกงกางสําคัญที่พบในปาชายเลน มีอยูดว ยกัน 2 ชนิด คือ โกงกางใบเล็ก (Rhizopora
apioulata) โกงกางใบใหญ (Rhizophora muoronata) ความแตกตางของพรรณไม 2 ชนิดนี้ คือ
โกงกางใบใหญ จะมีใบใหญและฝกยาวกวาโกงกางใบเล็ก สวนลําตนตั้งตรง แตกงิ่ กานบริเวณพุม ยอด
โคนตนแตกรากค้ําจุนมาก ผลเปนฝกสีเขียวอมน้ําตาล มีการงอกของเมล็ดตั้งแตอยูบ นตน เมื่อรวงลงสู
พื้นโคลน จะปกลงไปในดินเลน และเจริญเปนตนใหมไดทันที โกงกางทั้งสองชนิด มักขึ้นอยูริมชายฝง
ในเขตแนวปาดานนอก เนื้อไมโกงกางนําไปเผาถาน จะไดถานที่มี คุณภาพสูง
พรรณไมปาชายเลนที่พบมากอีกกลุมหนึ่ง คือ แสมขาว (Avicennia alba) แสมดํา (Avicennia
officinalis Linn.) แสมทะเล (Avicennia marina (Forsk.) Vierh.) ลักษณะลําตนสูงใหญ ตรงโคน มีราก
อากาศ โผลพนเหนือผิวดินขึ้นมาเปนเสน ดอกขนาดเล็กสีเหลือง ผลรูปรางคลายมะมวง ขนาดเล็ก เมื่อ
หลนลงสูพื้น จึงงอกขึ้นเปนตนใหม หรือลอยไปตามน้ําทะเล
การปรับตัวของพืชปาชายเลนตอสภาพแวดลอม
พืชในปาชายเลนตองมีการปรับตัวใหเขากับสภาพน้ําขึน้ น้ําลง และปจจัยสภาพแวดลอมดาน
อื่นๆ ดังนี้
¾ การปรับตัวสําหรับการมีชีวต
ิ ในดินที่มีน้ําทวมขัง ตนไมในปาชายเลนสวนมากจะมี
รากอากาศ (pneumatophore) โผลพนเหนือดิน ออกวิเจนจึงสมารถผานลงทางรากอากาศสูรากที่อยูใ ต
ดินได
¾ การปรับตัวเพือ
่ พยุงตัวเองในดินเลนเปยก โกงกางจะมีรากค้ําจุนหรือรากพยุง (prop
roots) ตนแสมมีระบบรากเคเบิล (cable roots) โปรงแดงจะมีรากพูพอน (buttress roots) เพื่อใหลําตนยืน
อยูได
¾ การปรับตัวใหเขากับสภาพความเค็ม ตนไมปาชายเลนบางชนิดปองกันเกลือที่จะเขามา
ทางรากดวยวิธี pH excluders บางชนิดดูดเกลือเขาไปในลําตน แลวขับเกลืออกทางรูใบ (salt exreters)
เชน ตนแสม เล็บมือนาง เหงือกปลาหมอ เปนตน บางชนิดสามารถสะสมน้ําเลี้ยงที่มีความเค็มไดมาก
(salt accumulators)
¾ การปรับตัวใหปาชายเลนแพรกระจายไปยังพื้นที่อื่น ตนไมปาชายเลนมีฝกเมล็ดที่
สามารถลอยน้ําได ฝกของตนไมปาชายเลนบางชนิดสามารถที่จะเริ่มเจริญเติบโตขณะทีย่ ังติดอยูก ับตน
กอนที่จะรวงลงสูพื้นดิน (vivipary)
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