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1) ความหมายและความสําคัญของระบบนิเวศและห่วงโซ่อาหาร 

 “ระบบนิเวศ” (Ecology) มีความหมายกว้างใหญ่กว่าภูมินิเวศ (Landscape) ซึ่งหมายถึง ภูมินิเวศหลายๆพื้นท่ี

อยู่รวมกัน เรียกว่า “ระบบนิเวศ” โดยหลายๆ ระบบนิเวศก็จะรวมเป็นโลกของเรา ซึ่งในโลกของเรามีประมาณ 800 ภูมิ

นิเวศน์ ในแต่ละภูมินิเวศน์ก็จะมีภูมิอากาศเหมือนกัน รวมถึงมีองค์ประกอบ อาทิ ป่า คลอง ต้นไม้ นา อีกท้ังมีแต่ละ

องค์ประกอบก็มีหน้าท่ี (Function) ของมัน เช่น ภาคใต้มีฤดูฝน 8 เดือน ฤดูร้อน 4 เดือน ท้ังยังเป็นป่าดิบ ฉะน้ันก็ถือเป็น 

1 ภูมินิเวศน์   

 ในขณะท่ี คําว่า “ห่วงโซ่อาหาร” หมายถึง ลําดับข้ันของการบริโภคอาหาร เพราะสัตว์ท้ังหลายสัมพันธ์กันด้วย

อาหาร การบริโภคอาหารก็คือการถ่ายทอดพลังงานจากอาหารท่ีสัตว์กินไปสู่ลําดับข้ันการกินท่ีสูงกว่า แหล่งท่ีมาของ

พลังงานในห่วงโซ่อาหาร คือ พืชสีเขียวอันเป็นฐานทรัพยากรท่ีนําพลังงานดวงอาทิตย์มาใช้ปรุงอาหารหรือสังเคราะห์แสง 

ซึ่งพืชใช้พลังงานในการสร้างอาหารน้อยมากเพียง 1 เปอร์เซ็นต์เท่าน้ัน เมื่อสัตว์บริโภคอาหารพลังงานจากพืชก็ถูก

ถ่ายทอดไปยังสัตว์กินพืช สัตว์กินสัตว์ เป็นลูกโซ่ง่ายๆ 

2) ห่วงโซ่อาหารและต้นทางอาหารท่ีสัมพันธ์กับระบบนิเวศ 

 การทําความเข้าใจแม่นํ้าลําธารท่ีมองจากความอุดมสมบูรณ์ของแม่นํ้าเป็นเบ้ืองต้น ทําให้เห็น “ห่วงโซ่อาหาร” 

อันเป็นจุดเร่ิมต้นของความอุดมสมบูรณ์ของสรรพส่ิงมีชีวิตในลํานํ้าท่ีสร้างความม่ันคงของชีวิตผู้คน การจัดการทรัพยากร 

ไม่จํากัดเพียงการจัดการเฉพาะรูปแบบทรัพยากรน้ันๆ เพียงอย่างเดียว เช่น การจัดการทางอาหาร เป็นหน่วยทาง

นิเวศวิทยา ท่ีมีขนาดใหญ่และเช่ือมโยงไปมากกว่าการจัดการทรัพยากรอย่างหน่ึงอย่างใดเพียงอย่างเดียว เรียกว่า “ภูมิ

นิเวศทางอาหาร” ซึ่งเป็นระบบท่ีมีความเช่ือมโยงกับอาหารนิเวศวิทยาของแม่นํ้าลําธาร (Steam Ecology) ทําให้เข้าใจ

บทบาทของแม่นํ้าลําคลอง ในขณะเดียวกัน ห่วงโซ่อาหาร (Food Chain) ช่วยให้เราเข้าใจแม่นํ้า อันเกิดจากระบบ

ความสัมพันธ์ของผู้ผลิต ผู้บริโภค 

2.1 นิเวศวิทยาแม่นํ้าลําธาร 



 ระบบความสัมพันธ์ของส่ิงมีชีวิตในแม่นํ้าลําธารเร่ิมจาก “ต้นนํ้า” ขยายไปสู่ “ลําธารและลําแคว”  ต้นทาง

อาหารอันเป็นจุดเร่ิมต้นของกําเนิดห่วงโซ่อาหาร เช่ือมโยงเป็นสายสัมพันธ์เส้นยาวจนถึง “ปากแม่นํ้า” ท่ีซึ่งสารอาหารท่ี

เป็นอินทรียวัตถุจะถูกนํ้าพัดพามาจากด้านข้างซึ่งมีมากในช่วงนํ้าไหลหลาก ท่ีราบนํ้าท่วมน้ีมีความสมบูรณ์ทางนิเวศวิทยา

มากท่ีสุด 

 (1) ต้นน้ํา เร่ิมจากตานํ้าท่ีเกิดเป็นร่องนํ้าเล็กๆ มักมีต้นไม้ ป่าไม้ปกคลุมเกิดร่มเงาบดบังแสงแดด แหล่งกําเนิด

ของพลังงานท่ีเร่ิมต้นถ่ายทอดในห่วงโซ่อาหาร ก็มาจากเศษใบไม้ ก่ิงไม้ผุในนํ้า ในช่วงต้นนํ้าน้ีจะพบสัตว์จําพวกเก็บเศษพืช 

ซากพืชเหล่าน้ีกิน โดยเฉพาะอย่างย่ิงพวกใช้ปากกัดฉีกใบไม้กินและพวกกินเศษอินทรียวัตถุขนาดเล็กกว่าปากจะมีมาก 

ส่วนสัตว์ท่ีหากินสาหร่ายหรือตะไคร่นํ้าตามผิวก้อนหินหรือวัตถุในนํ้าน้ันมีน้อยเพราะไม่ค่อยมีแสงแดดส่องถึงพื้นนํ้า พืชนํ้า

เหล่าน้ีเติบโตได้ยาก พวกหอยและตัวอ่อนแมลงนํ้าท่ีเก็บกินเศษซากพืชก็จะเป็นอาหารแก่สัตว์อ่ืนในลําดับต่อไป สัตว์กิน

สัตว์พบมีอยู่บ้างในตอนต้นนํ้า 

 (2) ลําธาร และลําแคว เป็นตอนท่ีสายธารกว้างใหญ่ข้ึน เร่ิมมีแสงแดดส่องถึงพื้นนํ้ามากข้ึน เราจะพบท้ัง

สาหร่าย ตะไคร่นํ้าเป็นฟิล์มบางๆ ตามก้อนหิน และก่ิงไม้ท่ีจมอยู่ในนํ้า นอกจากน้ียังมีต้นไม้ และพืชอ่ืนข้ึนอยู่ตามฝ่ังนํ้า 

พืชในนํ้าและต้นไม้ริมฝ่ังนํ้ารวมท้ังซากและมูลแมลงกลายเป็นแหล่งของพลังงานหรือ “ต้นทางอาหาร” อันเป็นจุดเร่ิมต้น

ของ “กําเนิดห่วงโซ่อาหาร” ในช่วงท่ีเป็นลําธารหรือแควน้ี ตะไคร่นํ้าและสาหร่ายในนํ้ากับใบไม้ท่ีร่วงหล่นจากต้นไม้ริมฝ่ัง

จะสําคัญพอๆ กัน ต้นไม้ท่ีล้มลงในนํ้า สัตว์นํ้าได้ใช้เป็นท่ีหลบซ่อน สัตว์นํ้าของลําธารช่วงน้ีจึงมีท้ังพวกใช้ปากครูดหา

สาหร่ายตามผิววัตถุในนํ้า และพวกกินเศษอินทรียวัตถุขนาดเล็กกว่าปาก 

 (3) แม่น้ํา หรือปากแม่นํ้า คือ ลําธารท่ีใหญ่ข้ึน แสงแดดส่องลงสู่พื้นนํ้ามาก มีสาหร่าย ตะไคร่นํ้าและแพลงก์

ตอนเติบโตได้ดี อินทรียวัตถุขนาดเล็กท่ีแขวนลอยมาจากต้นนํ้าก็มีมากเช่นกันสัตว์นํ้าส่วนใหญ่จึงเป็นพวกกินแพลงก์ตอน

และกินอินทรียวัตถุขนาดเล็ก แม่นํ้าขนาดใหญ่ในช่วงตอนน้ีมักต่อกับพื้นท่ีราบนํ้าท่วม (Flood Plains) ดังน้ันสารอาหารท่ี

เป็นอินทรียวัตถุจะถูกนํ้าพัดพามาจากด้านข้างซึ่งมีมากในช่วงนํ้าไหลหลาก ท่ีราบนํ้าท่วมน้ีมีความสมบูรณ์ทางนิเวศวิทยา

มากท่ีสุด แต่เป็นท่ีน่าเสียดายยิ่งท่ีคนมักมองข้ามความสําคัญของท่ีราบนํ้าท่วม 

2.2 บริเวณพืชริมน้ํา (Riparian Zone) 

 Riparian areas หมายถึง บริเวณชายฝ่ังแม่นํ้าลําคลองท่ีมีต้นไม้ ไม้พุ่ม และพืชชอบนํ้าข้ึนอยู่ มีบทบาทหน้าท่ี

สําคัญมากดังน้ี 

 1. ช่วยลดพลังงานนํ้าท่ีไหลบ่าลง โดยกระจายพลังนํ้าออกไป 



 2. ช่วยยึดฝ่ังนํ้า 

 3. ลดการกัดชะ 

 4. สามารถดักตะกอน 

 5. สร้างดิน ขยายพื้นท่ีราบนํ้าท่วมถึง (flood plain) 

 6. เก็บนํ้าและ อุ้มนํ้าไว้  

 7. ช่วยเติมนํ้าใต้ดิน หรือนํ้าบาดาล ทําให้มีนํ้าใต้ดิน (base flow) ไหลลงสู่ลําห้วย ลําธาร อย่างสมํ่าเสมอ 

 8. เป็นท่ีพักผ่อนหย่อนใจ 

 สังคมพืชชายนํ้า หรือ พื้นท่ีชุ่มนํ้าปากแม่นํ้าจึงเป็นแหล่งท่ีมาของแหล่งพืชพลังงานท่ีเข้ามา ดังน้ัน หากไม่มีพืชริม

ฝ่ังนํ้า แหล่งท่ีมาของอาหารจะอยู่ตรงไหน จึงต้องอย่าลืมบทบาทของสังคมพืชชายนํ้า 

2.3 โครงสร้าง (Structure) และหน้าท่ี (Function) ของแม่น้ํา 

- ลํานํ้าธรรมชาติน้ันคดเคี้ยว เกิดคุ้งนํ้า นํ้ากัดเซาะฝ่ังหน่ึงไปทับถมเกิดดินงอกอีกท่ีหน่ึง ฝ่ังนํ้าท่ีพังช่วยนําธาตุอาหารสู่ลํา

นํ้า ฝ่ังนํ้าน้ันเป็นระบบท่ีเปราะบาง (sensitive) ท่ีสุด เป็นพลวัตรท่ีเปล่ียนแปลงอยู่เสมอ แต่พืชริมนํ้าก็ฟื้นตัวได้เร็ว ฉะน้ัน

การจัดการจึงเน้นให้เกิดดุลยภาพให้คู่กับการเปล่ียนแปลง (dynamic equilibrium)  

 - นํ้าท่วมใหญ่อาจเกิดทุก 2 ปี 5 ปี 50 ปี หรือ 100 ปีคร้ัง จนเคล่ือนย้ายหินขนาดใหญ่ได้ พลังนํ้าท่วมทําให้เกิด

 วังนํ้าแหล่งใหม่ 

 - ทุกแม่นํ้าไม่ว่าจะมีนํ้าหรือไม่ แม่นํ้าจะออกสู่ทะเลเสมอ 

 - ความโค้งของแม่นํ้าทําหน้าท่ีลดความเร็วของการไหลของแม่นํ้า 

 - ฝ่ังนํ้า เป็นระบบท่ีเปราะบาง เพราะการคดเคี้ยวของระบบแม่นํ้าเพื่อการชะลอนํ้า  

 - ชีพจรนํ้า (Flood plus) เป็นการช่วยนําตะกอนดินออกไป เกิดเป็นพลวัตเกิดข้ึนตามจังหวะและเปล่ียนแปลง

 ตามกาลเวลา ประเทศท่ีมีฝนตกมาก ต้นไม้จะเตี้ย เพราะต้นไม้ต้องการแดดสลับกับฝน เป็นการสร้างสรรค์โดย

 ธรรมชาติ ในป่าอะเมซอน 



 ความเข้าใจแม่น้ําลําคลอง (Oklahoma State University, April 2017) แม่นํ้าลําคลองทําหน้าท่ีเชิงกลสําคัญ คือ 

 1.นํานํ้าจากท่ีสูงลงสู่ท่ีต่ํา 

 2.เคล่ือนย้ายตะกอน (Sediment Transport) 

 แม่น้ําท่ีสมบูรณ์ คือ แม่นํ้ามี่ตะกอนท่ีเข้ามาเท่ากับการไหลออก เป็นดุลยภาพ แต่แม่นํ้าธรรมชาติ ยิ่งนํ้ามี

ความเร็วมาก การกัดเซาะจะเยอะ 

 ปริมาณตะกอนท่ีได้มาและไหลลงสู่ปลายนํ้า = ปริมาณท่ีสะสมอยู่ในแม่นํ้า 

แม่นํ้าไม่สมบูรณ์ ดุลยภาพ (Balance) น้ีจะถูกทาลาย หรือเกิดการกัดเซาะดินจน เกิดตะกอนมากเกินไปในแม่นํ้าลําธาร 

2.4 พลังน้ํา  

 ในแม่นํ้ามีพลังงานกล เพราะนํ้าไหลเร็ว ยิ่งกัดเซาะรุนแรงข้ึน นํ้าไหลแรงมีพลังตัดมาก เหมือนสายรดนํ้า 

ธรรมชาติของแม่นํ้าก็มีวิธีบําบัดฟื้นฟูตัวเอง เพื่อต้านพลังกัดเซาะหลายวิธี เช่น 

 วิธีท่ี 1 เกิดจากต้นไม้ ไม้พุ่ม และหญ้าชายฝ่ังน้าท่ีชอบนํ้า พวกน้ีซ่อมตัวเองได้ โดยมีตัวตายตัวแทน 

 วิธีท่ี 2 เปล่ียนทิศทางการไหลให้คดโค้งมากข้ึน ทําให้ สายนํ้าเดินทางยาวข้ึน ช่วยลดความชัน (Slope) ของ

แม่นํ้าลง นํ้าไหลช้าตามวิถีของนํ้า 

 ถ้าใช้ Drone ถ่ายภาพ หลายช่ัวอายุคนจะพบว่า แม่นํ้าโค้งตวัดเหมือนงูเล้ือย แม่นํ้าท่ีนําพาตะกอนมามากๆ จะ

เกิดสายนํ้ามากกว่าหน่ึงสาย ถักทอกันเหมือนหางเปีย 

 วิธีท่ี 3 นํ้าท่วมก็เป็นวิธีลดการกัดเซาะอย่างหน่ึง โดยนํ้ากระจายล้นฝ่ังบนท่ีราบนํ้าท่วมถึง ช่วยลดความเร็วนํ้า

นอกสายนํ้า เกิดตะกอนบนท่ีราบนํ้าท่วมถึง ซึ่งมีประโยชน์หลายอย่างถ้าไม่ไปสร้างบ้านเรือนอยู่บริเวณเหล่าน้ี 

 เราควรจะรู้บริเวณท่ีราบนํ้าท่วมถึง (Flood Plains) ในพื้นท่ี ทําความเข้าใจกับแผนท่ีก่อนซ้ือท่ีดิน หรือสร้างบ้าน 

ทําโครงสร้างต่างๆ ต้องเข้าใจธรรมชาติของแม่นํ้าลําคลอง การพยายามไม่ให้เกิดการกัดชะจะนําปัญหาหลายอย่าง แม้จะมี

วิธีแก้ทางด้านวิศวกรรม เช่น ทําผนังคอนกรีต กล่องหิน แต่ก็แพง คนธรรมดาทําไม่ได้ ดีท่ีสุดก็คือ เข้าใจ และยอมรับวิธี

ธรรมชาติท่ีควบคุมการกัดเซาะดิน 

ไม่ว่าแม่นํ้าลําคลองจะไหลท้ังปีหรือไม่ ควรระวังเร่ืองสิ่งต่างๆ ดังน้ี 



� อย่าตัดต้นไม้บนตล่ิงออกหมด เพราะเครือข่ายของรากพืชชายฝ่ังนํ้า ช่วยยึดฝ่ังนํ้า ลดพลังนํ้าได้ 

� เรียนรู้เร่ืองท่ีราบนํ้าท่วมถึง ไม่ควรสร้างบ้าน หรือโครงสร้างต่างๆ แม้ปล่อยท่ีราบนํ้าท่วมถึงไว้เฉยๆ มันก็ช่วยเพิ่มเติม

นํ้าให้ดิน ช่วยลดนํ้าท่วม และลดการกัดเซาะท่ีปลายนํ้า 

� อย่าใช้เคร่ืองจักรกลหนักๆ ทําลายตล่ิงฝ่ังแม่นํ้า เพราะดินอ่อนถล่มลงมาได้ง่าย 

� อย่าพยายามตัดแม่นํ้าลําคลองให้เป็นสายตรง หรือตัดโค้งนํ้า แม้จะมีความต้ังใจดีในหลายประเทศการทําเช่นน้ีต้อง

ได้รับอนุญาตเท่าน้ัน 

� อย่าลืมว่าปัญหาของคลอง หรือแม่นํ้า หากต้นนํ้าถูกกัดเซาะมาก ตะกอนจะสะสมในท้องนํ้าระหว่างก้อนหิน ไม่เป็น

ผลดีต่อสัตว์นํ้ากุ้ง หอย แมลงนํ้า และปลาขนาดเล็กๆ การสร้างตึก สร้างถนน ลานจอดรถเมื่อขยายตัวเมือง ทําให้นํ้าซึมลง

ดินได้ยาก นํ้าจะไหลบ่า (Run off) มากข้ึน นํ้าในคลองไหลมากข้ึน ทําให้คลองถูกกัดเซาะลึก และกว้างข้ึน 

� แม่นํ้าลําคลองปรกติมีความสามารถในตัวเองท่ีจัดการกับการกัดเซาะของนํ้า หากมันจัดการตัวเองไม่ได้ก็จะเป็น

อันตรายมหาศาล พอถึงเวลาน้ีก็สายเกินไป  

� ป่าชายนํ้ามันซ่อมตัวเองได้ (Self-Repairing) ช่วยจัดการกับนํ้าท่วมท่ีทําลายฝ่ังนํ้าได้ 

� ริมฝ่ังสายธารนํ้าไหล ย่อมเป็นท่ีสงบสุขสันติ ร่ืนรมย์ เด็กๆชอบชวนกันมาอาบนํ้า หาลูกปลา ลูกกุ้ง สนุกสนาน 

� การขุดลอกคูคลอง การทําแม่นํ้าให้ตรง ทําให้นํ้าเปล่ียนเป็นสีแดง ไหลเร็ว ซึ่งเป็นการเพิ่มความลาดชันให้แม่นํ้า 

� แม่นํ้าท่ีไหลเร็ว ย่ิงก่อให้เกิดการพังทลาย นํ้าท่วมตามธรรมชาติเป็นการสร้างแหล่งท่ีอยู่อาศัยใหม่ๆ ให้เกิดข้ึน (Flood 

way เป็นพื้นท่ีช่วยลดการกัดเซาะ) ฤดูนํ้าหลาก ปลาได้กินมะเดื่อ 

� Watershed เปรียบเสมือนหลังคาสังกะสี  

� Water Catchment ท่ีจับนํ้า หวายท่ีมีรากตื้น รากฝอยท่ีคอยดักตะกอน สร้างดินสูงข้ึนเฉล่ียปีละ 8 มิลลิเมตร ทําให้

เกิดการเก็บกักนํ้าในดิน ภูเขาบางแห่งจึงไม่สามารถเก็บนํ้าได้ เช่น ท่ีคลุ้ม เป็นท่ีเก็บนํ้า (water catchment) ป่าจังหวัด

สตูล (คุ้มท่ีตํ่า บางท่ีลุ่ม)  

 แม่นํ้าบางตอนไหลแรงเป็นคล่ืนช่วยเพิ่มออกซิเจนในนํ้า บางตอนไหลช้า บางช่วงลึกตื้นสลับกัน ลํานํ้าธรรมชาติ

น้ันคดเคี้ยวเกิดเป็นคุ้งนํ้า นํ้ากัดเซาะฝ่ังหน่ึงไปทับถมอีกท่ีหน่ึงริมฝ่ังแม่นํ้าเป็นบริเวณเปราะบางท่ีสุดเป็นระบบท่ีพลวัตรคือ 



เปล่ียนแปลงอยู่เสมอความจริงดินท่ีถูกชะล้างพังทลายลงสู่ลํานํ้าก็นําธาตุอาหารพืชและสัตว์ในดินท้ังหลายลงสู่ระบบนิเวศ

ของลํานํ้าเกิดเป็นกระบวนการสําคัญทางนิเวศวิทยา 

2.5 วัฏจักรนํ้าท่วม 

วัฏจักรนํ้าท่วม(Flood pulse) นํ้าท่วมมีคุณประโยชน์หลายประการ 

� เกิดถ่ินท่ีอยู่อาศัยของสัตว์นํ้าใหม่ๆ ข้ึน เช่น สันทรายใต้นํ้า และวังนํ้า 

� นาท่อนไม้ ต้นไม้จมในนํ้า เกิดเป็นท่ีปลาหลบซ่อน อาศัย 

� เกิดการแลกเปล่ียนธาตุอาหาร ระหว่างระบบนิเวศบนบก กับ ลํานํ้า เช่น ปลามีโอกาสกินผลไม้บนต้นไม้ มากินดินเค็ม

หรือดินเอียด ธาตุอาหารในนํ้าถูกนกทุ่งนําออกไป  

� นํ้าท่วมช่วยพัดพาอนุภาคดินแป้ง (silt) และโคลนออกไปจากพื้นทราย ปลาชอบวางไข่บนพื้นทราย หากอนุภาคดินแป้ง 

ดินโคลนมีมากๆ ไข่ปลาจะเน่าเพราะขาดออกซิเจน พืช และสัตว์หลายชนิดได้วิวัฒนาการปรับวงจรชีวิตเข้ากับวงจรนํ้า

ท่วม หลังนํ้าท่วมพบว่ามีกบเพิ่มข้ึน 

 เร่ืองวัฏจักรการท่วมของนํ้าน้ี ทําให้เกิดแนวความคิดเปรียบเทียบว่าเป็นเสมือนชีพจรของแม่นํ้า ตราบใดท่ีมีชีพ

จรน้ียังเต้นอยู่ แม่นํ้ามีชีวิตชีวาได้ หากจะฆ่าแม่นํ้าก็ทําได้โดยไม่ให้เกิดนํ้าท่วม นํ้าท่วมน้ันมีหน้าท่ีและคุณูปการต่อชีวิตของ

แม่นํ้า เช่น เกิดถ่ินท่ีอยู่ (Habitat) ของสัตว์นํ้า เพราะนํ้าท่วมทําให้เกิดวังนํ้า (Pools) และสันทรายใต้นํ้า (Riffles) ท่ีช่วย

ทําให้เกิดคล่ืนได้ อันเป็นท่ีอยู่อาศัยของปลาต่าง ๆ แม่นํ้าพัดพานําท่อนไม้ ต้นไม้มาจมในนํ้าเหมือนกับท่ีชาวบ้านนําก่ิงไม้

มาสุมในวังให้ปลาอาศัยท่ีเรียกว่า “ทําเยาะ” นํ้าท่วมยังช่วยพัดพาดินโคลน และดินแป้ง (Silt) ออกไปจากพื้นทราย ปลา

และกบภูเขาชอบวางไข่บนพื้นทราย หากมีอนุภาคดินโคลนหรือดินแป้งมากเกินไปไข่ปลาจะขาดออกซิเจนจนตาย พืชและ

สัตว์นํ้าหลายชนิดได้วิวัฒนาการปรับวงจรชีวิตให้เข้ากับวัฎจักรนํ้าท่วม เช่น นํ้าท่วมในแม่นํ้าขนาดใหญ่ในชนบทท่ีท่วมนาน 

3-4 เดือนอยู่เป็นประจํา เป็นโอกาสท่ีปลาได้หาอาหาร แม้กระท่ังกินผลไม้บนก่ิงไม้ หรือว่ายทวนนํ้าข้ึนไปท่ีบริเวณดิน มี

เกลือสินเธาว์ชาวบ้านเรียกว่า ปลาข้ึนไปกินดินเอียด  

 ในทะเลทรายเกิดนํ้าท่วมใหญ่ฉับพลัน (Flash Flood) นําปลา และนกต่างๆ มา โดยไม่ทราบว่ามาจากท่ีใด นํ้า

ท่วมช่วยเติมเต็มให้กับชีวิตต่างๆระบบนิเวศของสังคมพืชริมแม่นํ้า หรือพื้นท่ีราบนํ้าท่วม (Flood Plain) และตัวพื้นท่ีชุ่ม

นํ้าทําหน้าท่ีดุจเคร่ืองกรองมีชีวิต ช่วยดึงธาตุอาหารส่วนเกินออกไป ตัวอย่างเห็นได้จากป่าชายเลนแหลมผักเบ้ีย จ.เพชรบุรี 

โครงการตามพระราชดําริ ท่ีช่วยบําบัดนํ้าเสีย โดยอาศัยกระบวนการแลกเปล่ียนธาตุอาหารระหว่างระบบนิเวศแม่นํ้ากับ



ป่าของพื้นท่ีราบนํ้าท่วม เราได้ทําลายระบบนิเวศธรรมชาติริมฝ่ังนํ้าและพื้นท่ีชุ่มนํ้า โดยเปล่ียนเป็นพื้นท่ีอุตสาหกรรมและ

การขยายตัวเมืองออกไป ลํานํ้าหลายแห่งถูกผันนํ้าไปสู่ลุ่มนํ้าอ่ืน ท้ังโดยระบบท่อและคูคลองส่งนํ้า ทําให้ระดับนํ้าสูงสุด 

(Peak Flow) ของลํานํ้าเดิมเปล่ียนไป ถ่ินท่ีอยู่อาศัยของสัตว์นํ้าถูกทําลาย  

 ปัจจุบันคนถูกทําให้เกลียดนํ้าท่วม สังคมไทยถูกข่าวสารชักนําให้เห็นว่านํ้าท่วมเป็นภัยพิบัติ โครงการขุดลอกท่ี

หวังเร่งระบายนํ้าได้ทําลายระบบนิเวศริมนํ้า แม่นํ้ากลายเป็นท่อส่งนํ้า การขุดลอกท่ีนําดินมากองไว้ตามริมฝ่ัง พอฝนตกก็

ถูกชะล้างลงสู่แม่นํ้าเกิดตะกอนดินมหาศาลในฤดูฝนท่ีผ่านมา ลํานํ้าลําธารเต็มไปด้วยตะกอนดินสีแดงท่ัวลํานํ้าการขุดลอก

คูคลองได้ทําลายแหล่งท่ีอยู่ของพืชหายากท่ีขึ้นตามท้องธารของแม่นํ้าหลายแห่งและเช่ือว่ายังทําให้แม่นํ้าเปล่ียนทิศทาง 

2.6 วิธีรักษาต้นนํ้าลําธาร 

การสร้างฝายแม้ว เป็นรูปตัว V ใช้การยกข้างให้ไหลลงตรงกลาง เกิดเป็นวัง กลายเป็นท่ีอยู่อาศัยของสัตว์นํ้า (ตะโหมด 

พัทลุง เป็นอันดับ 1 ในการจัดการรักษานํ้า ผ่านเครือข่ายรักษาป่า ดิน นํ้า เทือกเขาบรรทัด) 

3) สรุป  

 ระบบนิเวศป่าริมนํ้า และพื้นท่ีชุ่มนํ้า ท่ีช่วยแลกเปล่ียนธาตุอาหารระหว่างระบบนิเวศนํ้ากับระบบนิเวศบนบกน้ี 
จึงมีความสําคัญเป็นอย่างมาก การจัดการระบบนิเวศแม่นํ้าท่ีสําคัญ มีดังน้ี 

 1) ถ้าต้องการจะฟื้นฟูความสามารถของระบบนิเวศแม่นํ้าลําธาร เราก็ต้องฟื้นฟูให้ระบบแม่นํ้าได้ทําหน้าท่ี และ
อย่าลืมว่าระบบแม่นํ้าน้ันเปล่ียนแปลงอยู่เสมอ ไม่ควรตรึงระบบแม่นํ้าลําคลองให้หยุดน่ิง เช่นเปล่ียนฝ่ังแม่นํ้าเป็นผนัง
คอนกรีตหมด 

 2) หยุดการทําลายถ่ินอาศัยของส่ิงมีชีวิต ให้ความสําคัญกับป่าริมนํ้าท่ีช่วยเก็บนํ้า ดักสารเคมี และปุ๋ยส่วนเกิน 
(ทําหน้าท่ี เป็น biofilter) รักษาวัฏจักรของนํ้าท่วม (flood pulse) 

 3) เปล่ียนพฤติกรรมการปล่อยของเสีย การใช้ปุ๋ยมากเกินไป ควรปรับระดับการใช้ปุ๋ยเคมีให้เหมาะกับดิน 

 ความมั่นคงทางอาหาร คือ การเข้าถึงอาหารท้ังในทางกายภาพ เศรษฐกิจ และเชิงวัฒนธรรมอาหารการเข้าถึง
อาหารทางกายภาพ จะเกิดข้ึนได้ ต้องเกิดจากความเข้าใจนิเวศของอาหาร และรวมถึงการจัดการความม่ันคงทางอาหาร 
การจัดการเชิงนิเวศ การจัดการเชิงโครงสร้าง (นโยบาย โครงการพัฒนา) การจัดการเชิงเศรษฐกิจ และการจัดการเชิง
อํานาจ 

 


