
บทท่ี 4 
ระบบนิเวศ 

 
 
 
ในอดีตกาลที่ผ่านมาทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบนพื้นโลก มีอย่างอุดม

สมบรูณ์ สามารถจุนเจอืใหม้นุษยไ์ดใ้ชต้ลอดเวลา แต่ในชว่งหลงัสงครามโลกครัง้ทีส่อง พลโลก
ไดเ้พิม่ขึน้และเพิม่อย่างรวดเรว็ ทําใหท้รพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มทีเ่คยมนีัน้ ต้องถูก
ใช้และถูกทําลายเพื่อสนองความต้องการทัง้ปจัจยัสี่ และเครื่องอํานวยความสะดวก ผลที่
ตอบสนองดงัทีป่รากฏใหเ้หน็ทัว่ทุกหนแห่ง เช่น ป่าไมล้ดลง อุทกภยัในฤดูฝน ภาวะแหง้แลง้
ในฤดูแลง้ น้ําเสยีในลําหว้ยลําคลองทัง้ในเมอืงและชนบท พืน้ทีเ่กษตรเสื่อมค่าและใหผ้ลผลติ
ตํ่า การปนเป้ือนของวตัถุมพีษิในอาหารและสิง่แวดลอ้ม สตัวน้ํ์าลดลง สภาพสงัคมมกีารเหน็
แก่ตวัและดุรา้ยเพิม่ขึน้ เหล่าน้ีเป็นตน้ ภาวการณ์ดงักล่าวไดร้บัความสนใจจากนานาประเทศ 
รวมทัง้ประเทศไทยดว้ย 

การใหก้ารศกึษาเป็นงานทีส่าํคญั ทัง้น้ีเพือ่ใหอ้นุชนรุน่หลงั หรอืบุคคลทีส่นใจมคีวามรู ้
ทศันคต ิความรูส้กึ ความสาํนึก และทกัษะในการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
ให้มีสภาพสมบูรณ์และสามารถเอื้ออํานวยให้แก่มนุษย์อย่างถาวร อน่ึง การที่จะคงไว้ซึ่ง
สภาพแวดลอ้มใหส้มดุลและเป็นธรรมชาตดิัง้เดมินัน้ จําเป็นอย่างยิง่ทีต่้องใชค้วามรูท้างดา้น
นิเวศวทิยา เพราะศาสตรแ์ขนงน้ีสามารถทีจ่ะประยุกต์ใชอ้ย่างไดผ้ลและสามารถแกไ้ขปญัหา 
เพราะในเน้ือหาสาระนัน้จะเน้นดา้นความสมัพนัธร์ะหว่างองคป์ระกอบในระบบนิเวศน์ หน้าที่
ของแต่ละองค์ประกอบ สหสมัพนัธ์ขององค์ประกอบและกระบวนการทางนิเวศวทิยา ซึ่งสิง่
เหล่าน้ีสามารถนําไปปฏบิตัไิด ้
 

ความหมายของระบบนิเวศวิทยา 1.  
 
นิเวศวทิยา (Ecology) เป็นวทิยาการแขนงหน่ึงของชวีวทิยา เกดิขึน้เมื่อประมาณ

ปลายครสิต์ศตวรรษที ่18 น้ีเอง โดยมผีูเ้สนอคําศพัทเ์พื่อใชเ้รยีกชื่อวชิาน้ีเป็นจํานวนมากแต่
ไมไ่ดร้บัการยอมรบั จนกระทัง่ในปี ค.ศ. 1869 เอนิทแ์ฮกเกลิ (Ernst Haeckel) นกัสตัววทิยา 
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ชาวเยอรมนัไดเ้สนอคาํว่า “Oekologie หรอื Ecology” จนเป็นทีย่อมรบักนัในเวลาต่อมา คาํว่า 
Ecology มรีากศพัทม์าจากภาษากรกี 2 คาํ คอื Oikos หมายถงึ บา้นหรอืทีอ่ยูอ่าศยั (Habitat) 
และคาํว่า Logos หมายถงึการศกึษา (Study) ถา้แปลโดยตรงแลว้หมายถงึศาสตรท์ีว่่าดว้ย
การศึกษาเรื่องบ้าน โดยตามความหมายพื้นฐานแล้วนิเวศวิทยานั ้น เป็นการศึกษา
องค์ประกอบในบ้าน ซึ่งองค์ประกอบดงักล่าวน้ีมสีิง่มชีวีติและไม่มชีวีติ ส่วน “บ้าน” ในที่น้ี
หมายถึงธรรมชาติหรอือาณาบรเิวณ จงึอาจกล่าวได้ว่านิเวศวทิยานัน้ เป็นศาสตร์หรอืเป็น
การศกึษาองคป์ระกอบในธรรมชาต ิแต่การศกึษานัน้โดยแทจ้รงิแล้วต้องศกึษาพฤตกิรรของ
แต่ละสิง่ในธรรมชาต ิดงันัน้ Odum (1971) จงึใหค้าํนิยามไวด้งัน้ี 

“นิเวศวทิยา เป็นศาสตรแ์ขนงหน่ึงว่าด้วยการศกึษาความสมัพนัธ์ของสิง่มชีวีติและ
สิง่แวดลอ้ม” 

คํานิยามน้ีก่อกําเนิดมาจากนักชีววิทยา จึงเน้นการศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่าง
สิง่มชีวีติต่อสิง่แวดลอ้ม สิง่มชีวีติในทีน้ี่หมายถงึ สตัว์ พชื หรอืมนุษย ์ส่วนสิง่แวดล้อมในที่น้ี
หมายถงึสิง่ต่าง ๆ ทีไ่มใ่ชส่ิง่มชีวีติ แต่มคีวามสมัพนัธต่์อสิง่มชีวีติซึง่หมายถงึทีอ่ยูอ่าศยันัน่เอง 

ถ้าพจิารณาว่าสิง่มชีวีติเป็นสิง่แวดล้อมประเภทหน่ึงเหมอืน ๆ กบัสิง่ไม่มชีวีติแล้ว 
นิเวศวิทยาควรจะมีความหมายว่าเป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
สิ่งแวดล้อมต่อสิ่งแวดล้อมหรือสิ่งมีชีวิตต่อสิ่งมีชีวิต หรือสิ่งไม่มีชีวิตต่อสิ่งไม่มีชีวิต หรือ
สิง่ไมม่ชีวีติต่อสิง่มชีวีติกไ็ด ้

ความสมัพนัธท์ีก่ล่าวไวใ้นเบือ้งตน้น้ี อาจเป็นความสมัพนัธร์ะหว่างสิง่แวดลอ้มสองสิง่
หรือมากกว่าสองสิ่งก็ได้ ดังนัน้ การศึกษาความสัมพันธ์มิได้มุ่งประเด็นว่าจะต้องเป็น
ความสมัพนัธ์ระหว่างสิง่สองสิง่ แต่เป็นความสมัพนัธ์ระหว่างสิง่ของต่าง ๆ ภายในกลุ่ม อาจ
เป็นกลุ่มเล็ก กลุ่มใหญ่ กลุ่มย่อย กลุ่มของสิง่มชีวีติ กลุ่มของสิง่ไม่มชีวีติ หรอืกลุ่มคละกนั
ระหว่างสิง่มชีวีิตและสิง่ไม่มชีวีิต หรอือาจเป็นการศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างกลุ่มของสิง่ 
(แวดลอ้ม) กไ็ด ้

ความสมัพนัธ์อาจเป็นทัง้โดยตรงหรอืโดยออ้มกไ็ด ้ถ้าความสมัพนัธ์ดงักล่าวนัน้เป็น
ความสมัพนัธร์ะหว่างของสองสิง่ขึน้ไป หรอืเป็นความสมัพนัธร์ะหว่างกลุ่มของสิง่ของ อยา่งไร
กด็ ีความสมัพนัธบ์างครัง้อาจเป็นไปทางบวกหรอืเป็นไปทางลบกไ็ด ้จะมคีา่มากน้อยขึน้อยูก่บั
ธรรมชาติของสิง่ของหรอืกลุ่มของสิง่ของ หรอืความสมัพนัธ์อาจไม่เกี่ยวขอ้งกบัขนาด ชนิด 
เพศหรอือาย ุดว้ย 
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ด้วยเหตุดงักล่าว นิยามของคําว่านิเวศวทิยานัน้ จงึหมายถึง “การศึกษาทัง้หมด
หรือรปูแบบของความสมัพนัธร์ะหว่างส่ิงมีชีวิตหรือส่ิงแวดล้อมต่อส่ิงแวดล้อม” ซึง่คํา
นิยามโน้มน้าวใหเ้หน็ว่าทัง้หมดของความสมัพนัธไ์ม่ว่าจะเป็นระหว่างสิง่สองสิง่ มากกว่าสอง
สิง่ หรือระหว่างกลุ่มของสิ่งของจะต้องมีรูปแบบเฉพาะของความสมัพนัธ์แตกต่างไปตาม
ประเภทชนิด และพฤตกิรรมของสิง่เหล่านัน้ อยา่งไรกด็ ีความสมัพนัธอ์าจทาํใหเ้กดิผลต่อไปน้ี
อยา่งใดอยา่งหน่ึงหรอืหลายอยา่ง คอื 

(1)  สมดุลธรรมชาต ิ
(2)  ภยัและอนัตราย 
(3)  การปนเป้ือนของมลสาร 
(4)  การทาํลายทรพัยากรธรรมชาต ิ
(5)  การพฒันา 
(6)  อื่น ๆ  

มขีอ้ทีน่่าสงัเกตว่านิเวศวทิยานัน้อาจหมายถงึการศกึษาองคป์ระกอบ หรอืโครงสรา้ง 
(structure) และหน้าที ่(function) ของธรรมชาต ิ(nature) กไ็ด ้กล่าวคอืในธรรมชาตนิัน้จะมี
องคป์ระกอบมากมาย เช่น สตัว ์พชื มนุษย ์ดนิ น้ํา อากาศ ฯลฯ เหล่าน้ีเป็นตน้ องคป์ระกอบ
เหล่าน้ีลว้นมบีทบาททางนิเวศวทิยาเฉพาะตวั ซึง่เรยีกว่า ecological niche พชืจะมบีทบาท
เฉพาะแตกต่างไปจากน้ํา ดนิ มนุษย ์สตัว ์หนิ หรอือากาศ บทบาททีแ่ตกต่างกนัไปเช่นน้ี จงึ
ทาํใหส้ภาวะธรรมชาตขิองบรเิวณแต่ละแหง่แตกต่างกนัไป ถา้องคป์ระกอบหรอืโครงสรา้งของ
ธรรมชาตินัน้ แตกต่างกนัไป องค์ประกอบหน่ึง ๆ อาจมบีทบาทหน่ึงหรอืมากกว่าหน่ึงก็ได ้
ทัง้น้ีแล้วแต่บทบาทรวมขององค์ประกอบอื่น ๆ จะมีส่วนมาชกันําหรือมีอิทธิพลมากน้อย
เพยีงใด ยกตวัอยา่ง เชน่ ตน้ไม ้ในปา่กบัตน้ไมใ้นเมอืงจะมบีทบาทแตกต่างกนั กล่าวคอืตน้ไม้
ในป่านัน้เป็นที่เข้าใจได้ว่าให้ผลผลิตทัง้ทางตรงและทางอ้อมต่อสิ่งแวดล้อมหรือระบบ
สิง่แวดลอ้มหน่ึง ๆ ในขณะทีต่น้ไมใ้นเมอืงนัน้ถูกเขา้ใจว่าเป็นเครื่องประดบัความสวยงาม ให้
ความรม่รืน่ และความปลอดภยัของสิง่แวดลอ้ม เหล่าน้ีเป็นตน้ 

ดว้ยขอ้สงัเกตดงักล่าว จงึมนีักนิเวศวทิยาหลายท่านใหค้วามหมายของนิเวศวทิยา
กวา้งออกไปอกี มคีวามหมายวา่  

“นิเวศวิทยาเป็นวิทยาศาสตรแ์ขนงหน่ึงของส่ิงมีชีวิตท่ีสมัพนัธต่์อส่ิงแวดล้อม
ทัง้มวล รวมทัง้ความสมัพนัธภ์ายในกลุ่มส่ิงมีชีวิตและระหว่างกลุ่มด้วย” 
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อย่างไรกต็าม ความหมายทีก่ล่าวมาแลว้ทัง้หมดนัน้ลว้นแสดงใหเ้หน็อย่างเด่นชดัว่า 
นิเวศวิทยาเป็นศาสตร์แขนงหน่ึงที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อม อาจจะเป็น
ความสมัพนัธ์ระหว่างกลุ่มของสิง่แวดลอ้ม หรอืระหว่างสิง่แวดลอ้มหน่ึงกบักลุ่มสิง่แวดลอ้มก็
ได ้
 

ระบบนิเวศ 2.  
 
คาํว่าระบบนิเวศ (Ecosystem) เซอร ์อลัเฟรด แทนสเลย ์(Sir Alfred Tansley) นกั

ชวีวทิยาชาวองักฤษเป็นคนแรกที่ใชค้ําว่า Ecosystem ในปี ค.ศ. 1935 ความจรงิแนวคดิ
เกีย่วกบัระบบนิเวศไดเ้กดิขึน้ก่อนหน้าน้ีนานแลว้ เพยีงแต่เรยีกชื่อแตกต่างกนัออกไปเท่านัน้ 
คาํวา่ “Ecosystem” เป็นคาํทีก่ะทดัรดั จงึนิยมใชก้นัตัง้แต่นัน้มา 

ระบบนิเวศ (Ecosystem) จึงมีความหมายเกี่ยวกบั “การอยู่ร่วมกนั การมี
ความสมัพนัธก์นัของส่ิงมีชีวิตต่าง ๆ หรือส่ิงมีชีวิตกบัปัจจยัแวดล้อมอ่ืน ๆ ท่ีไม่มีชีวิต 
ท่ีเกิดขึ้นบนพื้นท่ีหน่ึง ๆ ก่อให้เกิดการถ่ายทอดพลงังาน การหมุนเวียนธาตุอาหาร มี
การรกัษาสมดุลของระบบ ทําให้ระบบนัน้อยู่ได้” อย่างไรก็ตามระบบนิเวศมคีามหมาย
กวา้งขวางมาก สถานทีท่ีม่สี ิง่มชีวีติอยูน่ัน้ จดัเป็นระบบนิเวศไดท้ัง้นัน้ จงึสามารถศกึษาระบบ
นิเวศไดใ้นพืน้ทีท่ีม่ขีนาดแตกต่างกนัออกไป เช่น มหาสมุทร ทะเล เกาะ อ่างเลีย้งปลา แมแ้ต่
หลอดทดลองทีเ่ลี้ยงแบคทเีรยีในหอ้งปฏบิตักิาร ถ้ามอีงคป์ระกอบครบถ้วน สามารถควบคุม
ตนเองไดเ้ป็นอสิระจากระบบอื่น รวมทัง้ควบคุมระบบใหอ้ยูใ่นสภาวะสมดุลได ้ถอืว่าเป็นระบบ
นิเวศไดท้ัง้สิน้ 

การศกึษาระบบนิเวศหน่ึง ๆ จะศกึษาในดา้น 
  โครงสรา้ง (Structure) ของระบบนิเวศ 
  บทบาทหน้าที ่(function) ของระบบนิเวศ 
ซึ่งแต่ละระบบจะมคีวามสลบัซบัซ้อนแตกต่างกนัไป แต่โครงสรา้งของระบบนิเวศที่

สมบรูณ์จะมอีงคป์ระกอบทีค่ลา้ยคลงึกนั  
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โครงสรา้งของระบบนิเวศ 3.  
 
ระบบนิเวศหน่ึง ๆ ประกอบขึน้มาจากสิง่มชีวีติและสิง่แวดลอ้ม สิง่มชีวีติทีอ่ยูใ่นระบบ

นิเวศหน่ึง ๆ มีมากมายหลายชนิด และแต่ละชนิดก็มีจํานวนหลาย ๆ ตัว ซึ่งต่างก็มี
ความสมัพนัธ์กนัในลกัษณะที่แตกต่างกนัไป ซึ่งอาจกล่าวคร่าว ๆ ได้ว่า สิง่มชีวีติชนิดหน่ึง 
(Species) จะไมอ่ยูอ่ยา่งโดดเดีย่ว การอยูร่วมกนัเป็นกลุ่มของสิง่มชีวีติชนิดเดยีวกนั บนพืน้ที่
หน่ึง ในช่วงระยะเวลาหน่ึงนัน้ จะเรยีกว่าเป็นประชากร (population) และถ้าประชากรของ
สิง่มชีวีติหลาย ๆ ชนิดมาอาศยัอยู่ร่วมกนัในมาตรของเวลา และสถานที่เดยีวกนั จะเรยีกว่า
เป็น กลุ่มสิง่มชีวีติ หรอืสงัคมของสิง่มชีวีติ (Community หรอื Biotic Community) กลุ่ม
สิ่งมีชีวิตเหล่าน้ีมีความต้องการปจัจยัต่าง ๆ ในการดํารงชีวิตที่แตกต่างกันรวมถึงความ
ต้องการพื้นที่สําหรบัอยู่อาศยั (Habitat) และอาหาร ซึ่งทําให้แต่ละชนิดมบีทบาทและ
ความสาํคญัในระบบนิเวศ (Ecological Niche หรอื Niche) แตกต่างกนัไป ประชากรทีม่ี
จํานวนสมาชิกมากและมีความสําคญัมากในนิเวศนัน้ถูกจดัเป็นสิ่งมีชีวิตเด่น (Dominant 
species) ประชากรทีม่จีาํนวนน้อยหรอืมบีทบาทความสาํคญัน้อยกว่าจะถูกเรยีกว่า สิง่มชีวีติ
รอง (Associated species) 

จะเห็นได้ว่า ลักษณะโครงสร้างของระบบนิเวศมีองค์ประกอบพื้นฐานที่สําคญั 2 
ประการ คอื องคป์ระกอบทีม่ชีวีติ (Biotic Component) กบัองคป์ระกอบทีไ่มม่ชีวีติ (Abiotic 
Component)  

องคป์ระกอบท่ีมีชีวิต 3.1   
1) ผู้ผลิต (Producers) ไดแ้ก่พชืสเีขยีวทุกชนิดที่สามารถนําพลงังานจาก

แสงอาทิตย์มาสร้างอาหาร จากอินทรีย์สารและอนินทรีย์สาร ที่มีโครงสร้างทางเคมีที่ไม่
ซบัซอ้นไดเ้รยีกว่า พวกออโตทรอฟิก (Autotrophic component) เมื่อพชืพวกน้ีตรงึพลงังาน
จากแสงอาทติยโ์ดยกระบวนการสงัเคราะหแ์สงแลว้เปลีย่นสภาพพลงังานแสงไปเป็นพลงังาน
ทางชวีเคม ีในรปูคารโ์บไฮเดรท และโปรตนี ทีม่อียูใ่นพชืซึง่ใชเ้ป็นอาหารสาํหรบัสตัวไ์ด ้

2) ผู้บริโภค (Consumers) ได้แก่ พวกที่ต้องพึ่งพาอาศยัพวกอื่นในการ
สงัเคราะห์อาหารเพราะไม่สามารถสร้างอินทรยี์สารได้เอง ซึ่งเรียกว่า เฮทเทอโรทรอฟิก 
(Heterotrophic) ซึง่แบ่งออกเป็น 3 พวกตามลาํดบัดงัน้ี 
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(1) ผูบ้รโิภคปฐมภูม ิ(Primary Consumers) ได้แก่ สตัว์ที่กินพชื 
(Herbivores) ผูบ้รโิภคเหล่าน้ีเป็นพวกทีก่นิและไดร้บัพลงังานจากพชื เช่น ชา้ง มา้ ววั ควาย 
แพะ แกะ และแมลงต่าง ๆ รวมทัง้ผูบ้รโิภคเศษอนิทรยี ์เชน่ กิง้กอื ไสเ้ดอืน หอย 

(2) ผูบ้รโิภคทุตยิภูม ิ(Secondary Consumers) ไดแ้ก่ สตัว์กนิสตัว ์
(Carnivores) เป็นผูบ้รโิภคประเภทสตัวท์ีก่นิพชือกีทอดหน่ึง เชน่ กบ ง ูและปลา 

(3) ผูบ้รโิภคตตยิภมู ิ(Tertiary Consumers) ไดแ้ก่ พวกทีก่นิทัง้สตัวก์นิพชื
และทัง้สตัวก์นิสตัว ์(Top Carnivores) นอกจากน้ียงัไดแ้ก่สิง่มชีวีติทีไ่ม่ถูกกนิโดยสตัวอ์ื่น ๆ 
ต่อไปกล่าวคอื เป็นสตัวท์ีอ่ยู่ในลําดบัสุดทา้ยของการถูกกนิเป็นอาหาร เช่น มนุษย ์จดัอยู่ใน
จาํพวกทีก่นิอาหารทุกชนิดไมเ่ลอืก เราเรยีกวา่พวกออมนิววัส ์(Ominvores) 

3) ผู้ย่อยสลาย (Decomposers) ไดแ้ก่พวกเหด็ รา แบคทเีรยีหรอืจุลนิทรยี์
ต่าง ๆ เป็นพวกที่ดํารงชวีติโดยการดูดซมึอาหารในซากพชื ซากสตัว์ พวกน้ีจะช่วยในการ
ทาํลายหรอืยอ่ยซากพชื ซากสตัวใ์หเ้น่าเป่ือย จนในทีสุ่ดจะสลายตวัเป็นธาตุอาหารและปุ๋ ย ซึง่
เรยีกวา่สารโภชนะ (Nutrient Pool) เพือ่เป็นประโยชน์ต่อผูผ้ลติต่อไป 

 
องคป์ระกอบท่ีไม่มีชีวิต 3.2   
1) สารอินทรีย ์ไดแ้ก่ สารประกอบคารโ์บไฮเดรท เช่น แป้ง น้ําตาล เซลลูโลส 

สารประกอบโปรตีน ซึ่งรวมทัง้โพลีเพพไทด์ กรดอะมิโน และอื่น ๆ สารประกอบลิปิดส ์
(Lipids) เช่น ไขมนั น้ํามนั สารประกอบเหล่าน้ีอยู่ในสิง่แวดลอ้มในรูปของสิง่ไม่มชีวีติ เมื่อ
ร่างกายของสิง่มชีวีติตายไปกจ็ะสลายตวัเป็นขุยอนิทรยี ์(Humus) มสีคีลํ้า หรอืสน้ํีาตาล มี
คุณสมบตัชิว่ยใหด้นิเหมาะสมในการเพาะปลกู 

2) สารอนินทรีย์ ได้แก่ สารประกอบอนินทรีย์และแร่ธาตุต่าง ๆ เช่น น้ํา 
คารบ์อน ไนโตรเจน ตลอดจนแรธ่าตุทัง้หมายทีอ่ยูใ่นวฎัจกัรของสารในระบบนิเวศ 

3) สภาพภมิูอากาศ (Climatic Conditions) เป็นปจัจยัทางกายภาพทีม่ผีลต่อ
การดาํรงชวีติของสิง่มชีวีติ ไดแ้ก่ อุณหภมู ิความชืน้ ปรมิาณแสงแดด และลม เป็นตน้ 
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สตัวก์นิสตัว ์ 

 
 

รปูท่ี 4.1  ความสมัพนัธร์ะหวา่ง trophic levels .ในระบบนิเวศ 
 
 

4.  บทบาทหน้าท่ีของระบบนิเวศ 
 
ระบบนิเวศที่มีอยู่ทุกแห่งในโลก จะมีหน้าที่ภายในระบบทัง้สิ้น เช่น มีการถ่ายเท

พลงังาน และการหมุนเวยีนของธาตุอาหารระหว่างสมาชกิภายในระบบ กจิกรรมของสิง่มชีวีติ
ในโลกดําเนินไปไดด้้วยการใช้พลงังานจากแสงอาทติย ์พลงังานจากดวงอาทติย์เขา้สู่ระบบ
นิเวศในรูปของแสง พชืใบเขยีวทุกชนิดจะทําหน้าที่เปลี่ยนพลงังานแสงไปเป็นพลงังานเคมี
ด้วยกระบวนการสงัเคราะห์แสง ซึ่งในการน้ีจะมีการคายความร้อน ไอน้ํา และออกซิเจน
ออกมา หากระบบนิเวศนัน้อยู่ในดุลยภาพ ปรมิาณแร่ธาตุต่าง ๆ ที่ไหลวนเวยีนอยู่ในระบบ
นิเวศจะคงที่ แต่ปรมิาณแร่ธาตุที่อยู่ในแต่ละส่วนของระบบนิเวศ เช่น ในพชืหรอืในสตัว์นัน้ 
ย่อมแตกต่างกนัไป หากธาตุอาหารถูกเคลื่อนยา้ยออกไปจากระบบนิเวศย่อมทําใหเ้กดิการ
ขาดดุลในระบบนัน้ เช่น แร่ธาตุทีล่ะลายน้ําจะถูกน้ําพดัพาออกไป การเกบ็เกีย่วพชืผลต่าง ๆ 
กเ็ป็นการเคลื่อนยา้ยธาตุอาหารและพลงังานออกจากระบบนิเวศหน่ึงไปสูอ่กีระบบนิเวศหน่ึง 

ธาตอุาหาร 

(Nutrients) 

Carnivore

สตัวก์นิพชื  

Herbivores

ผูย้อ่ยสลาย 

Decomposers

พชืสรา้งอาหารไดเ้อง 

Autotroph

CO2 

 

น้ําในดนิ

  

ดวงอาทติย ์
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4.1  การถ่ายเทพลงังาน (Energy Flow) 
พลงังานเป็นสิง่ที่ไม่มตีวัตน แต่เป็นตวัการที่ก่อใหเ้กดิกจิกรรมขึน้ในทุกหนทุก

แห่ง พลงังานคอื ความสามารถทีจ่ะทํางานหรอืก่อใหเ้กดิการเปลีย่นแปลง ดงันัน้ การทีใ่บไม้
ร่วงลงสู่พื้นดนิ คนปีนเขา การเกดิแสงสว่างขึน้ในหลอดไฟฟ้า จงึนับว่าเป็นการใชพ้ลงังาน
ทัง้สิน้ 

พลงังานปรากฏอยู่ในหลายรูปแบบ ทัง้ทีเ่ป็นพลงังานในรูปของความรอ้น แสง 
เสยีง เคม ีไฟฟ้า พลงังานศกัย ์พลงังานจลน์ ฯลฯ พลงังานสามารถเปลีย่นแปลงจากรูปแบบ
หน่ึงไปยงัรูปแบบหน่ึงได้ ซึ่งในกระบวนการเปลี่ยนแปลงพลงังานน้ี นักวทิยาศาสตร์ได้พบ
ปรากฏการณ์ทีส่าํคญั ซึง่สรุปออกมาเป็นกฎของการถ่ายเทพลงังาน (law of thermodynamics) 
ดงัน้ีคอื 

กฎขอ้ที ่1  พลงังานจะไมส่ามารถถูกสรา้งขึน้มาใหมห่รอืถูกทาํลาย 
กฎขอ้ที ่2  พลงังานสามารถเปลีย่นรปูแบบได ้และรปูแบบของพลงังานใหม ่จะมี

ความสามารถในการทํางานน้อยลง เพราะพลงังานส่วนหน่ึงจะสญูเสยีไปในการเปลี่ยนแปลง
รปูแบบดงักล่าว 

ตวัอย่างทีเ่หน็ไดช้ดัเจน คอื การเปลีย่นแปลงของรปูแบบพลงังานในเครื่องยนต ์
เมื่อเกดิการเผาผลาญน้ํามนั ซึง่เป็นพลงังานเคมใีนลูกสูบ พลงังานส่วนหน่ึงจะเปลี่ยนรปูเป็น
พลงังานจลน์ หรอืพลงังานขบัเคลื่อน ในขณะทีอ่กีสว่นหน่ึงซึง่เป็นสว่นใหญ่ไมไ่ดเ้ปลีย่นแปลง
ไปเป็นพลงังานขบัเคลื่อน แต่จะหลุดออกไปตามท่อไอเสยี ในรูปของความร้อนจาการเผา
ผลาญ ไอน้ํา คารบ์อนไดออกไซด ์และเขม่าควนั ซึง่กระบวนการน้ีไม่มพีลงังานทีถู่กสรา้งขึน้
ใหม่และพลงังานที่ถูกทําลาย (กฎขอ้ที่ 1) แต่มพีลงังานที่เปลี่ยนแปลงไปแล้ว ซึ่งบางส่วน
เปลีย่นไปเป็นรปูของพลงังานทีไ่มพ่งึปรารถนา หรอืใชป้ระโยชน์ต่อไปไมไ่ด ้(กฎขอ้ที ่2) 

สิง่มชีวีติแต่ละชนิดจําเป็นตอ้งอาศยัพลงังานในรปูแบบต่าง ๆ กนั เพื่อความอยู่
รอด ด้วยเหตุน้ีเอง พลงังานจากดวงอาทติย์ซึ่งเป็นต้นกําเนิดของพลงังานทัง้มวล และเป็น
พลงังานที่มรีะเบยีบมากที่สุด จงึต้อเปลี่ยนแปลงเป็นรูปแบบอื่นที่สิง่มชีวีติสามารถนําไปใช้
ประโยชน์ได ้การถ่ายเทพลงังานในระบบนิเวศจงึเริม่จากแหล่งตน้กําเนิดของพลงังาน คอืดวง
อาทิตย์ ซึ่งพืชจะเป็นผู้ทําหน้าที่เปลี่ยนแปลงรูปแบบของพลงังานจากแสงอาทิตย์ไปเป็น
พลงังานเคมใีนตน้พชืดว้ยกระบวนการสงัเคราะหแ์สง ซึง่ในช่วงน้ีเองจะมกีารสญูเสยีพลงังาน
สว่นหน่ึงไปในรปูของการคายความรอ้น ไอน้ํา และออกซเิจน เมื่อพลงังานเคมใีนพชืถ่ายเทไป
ยงัสตัวซ์ึง่เป็นผูบ้รโิภคในระดบัต่าง ๆ กนั ก่อนจะถงึมนุษย ์การสญูเสยีพลงังานกจ็ะเกดิขึน้อกี 
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ทัง้น้ีเพราะสตัวไ์มส่ามารถบรโิภคทุกสว่นของตน้ไม ้อาจม ีกิง่ กา้น เปลอืกและเมลด็ ทีส่ตัวก์นิ
ไม่ไดเ้หลอืทิ้งไวเ้ป็นของเสยี ส่วนที่กนิไดก้จ็ะเปลี่ยนแปลงเป็นพลงังานเคม ี(อาหาร) และมี
การสูญเสยีพลงังานในรูปของสิง่ปฏกิูลทีถู่กขบัถ่ายออกมา เมื่อมนุษยซ์ึ่งเป็นผูบ้รโิภคลําดบั
สุดทา้ยกนิเน้ือสตัว ์การเปลีย่นแปลงและการสญูเสยีพลงังานกจ็ะเกดิขึน้อกีในทาํนองเดยีวกนั 
เพราะนอกจากการเสยีแรงงานในการล่าหรอืจบัสตัวม์าเป็นอาหารแลว้ ยงัตอ้งทิง้บางสว่นของ
สตัวท์ีไ่มส่ามารถกนิได ้เชน่ ขน หนงั กระดกู และเลบ็สตัว ์เป็นตน้ และในสว่นทีม่นุษยก์นิเขา้
ไปนัน้ ในที่สุดกจ็ะถูกขบัถ่ายออกมาจากร่างกาย กลายเป็นสิง่ปฏกิูลและความรอ้นที่ใชง้าน
ไมไ่ด ้ซึง่จะแปรสภาพเป็นปุ๋ ย ใชเ้ป็นอาหารของสิง่มชีวีติอื่น ๆ ต่อไปไดอ้กี 

 
 

 
 

รปูท่ี 4.2  การถ่ายเทและการสญูเสยีพลงังานในรปูของเสยีและความรอ้น 
 
 

4.2  การหมนุเวียนของธาตอุาหาร (Nutrient Cycling) 
อาหาร คอื พลงังานเคมรีูปหน่ึง การหมุนเวยีนของธาตุอาหารในระบบนิเวศ จงึ

เป็นการหมุนเวยีนหรอืการถ่ายเทพลงังานนัน่เอง สิง่มชีวีติทุกชนิดไมว่่าจะเป็นหรอืตายกต็าม 
เป็นแหล่งของพลงังานอาหารที่สําคญัของสิง่มชีวีิตชนิดอื่น การหมุนเวยีนของพลงังานจะ
เป็นไปในทศิทางเดยีวเสมอคอื จากผูผ้ลติไปยงัผูบ้รโิภค เช่น การถ่ายเทของพลงังานอาหาร
จากต้นหญ้าไปสู่กระต่าย และจากกระต่ายไปสู่สุนัขจิ้งจอก โดยที่กระต่ายกนิหญ้าแล้วสุนัข
จิง้จอกกนิกระต่ายอกีต่อหน่ึง เสน้ทางของการถ่ายเทพลงังานอาหารน้ีเรยีกว่า ห่วงโซ่อาหาร 
(food chain) 
 

    พลงังานเคม ี         พลังงานเคม ี        พลงังานกลา้มเนือ้

ของเสยี ของเสยี ของเสยี

ของเสยี  ดวง
อาทติย ์

 

พชื 
 

สตัว ์
 

มนษุย์
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Producers 
(green plant) 

 

Carnivores 
 

Herbivores 

 

Nutrient pool 
 

Decomposeres Energy flow 

Nutrient Cycling 

 sun 

 
 

รปูท่ี 4.3  แบบจาํลองของการถ่ายเทพลงังาน (Energy Flow) และการหมนุเวยีน 
ของธาตุอาหาร (Nutrient Cycling) 

 
หว่งโซ่อาหาร (Food Chain) คอืการเคลื่อนยา้ยหรอืถ่ายทอดพลงังานในรปูของ

สารอาหารในระบบนิเวศ จากผูผ้ลติไปยงัผูบ้รโิภค และจากผูบ้รโิภคไปยงัผูบ้รโิภคลําดบัต่อไป 
เป็นลําดบัขัน้โดยการกนิและถูกกนิ เน่ืองจากการถ่ายทอดสารอาหารจะมพีลงังานสญูหายไป
ในรปูของความรอ้น ประมาณ 80-90 % ดงันัน้ลําดบัการกนิของหว่งโซ่อาหารจะมจีาํกดั หว่ง
โซ่อาหารใดมลีกัษณะสัน้จะมปีระสทิธภิาพดเีพราะพลงังานรัว่ไหลไปจากหว่งโซ่อาหารไดน้้อย 

 
ลกัษณะของหว่งโซ่อาหารโดยทัว่ไป แบ่งออกไดเ้ป็น 4 แบบ คอื 
1. ห่วงโซ่อาหารแบบจบักิน (Predator Chain) เป็นห่วงโซ่อาหารทีเ่ริม่ตน้

จากผูผ้ลติทีเ่ป็นพชืถูกสตัว์ขนาดเลก็กนิและสตัว์ขนาดเลก็ถูกสตัว์ขนาดใหญ่กว่าจบักนิเป็น
ทอด ๆ ในลกัษณะของผูล้่าเหยือ่ (Predator) กบัเหยือ่ (Prey) ดงัแผนภมูดิา้นล่างน้ี 

 
แพลงกต์อนพชื         แพลงกต์อนสตัว ์        ตวัออ่นแมลง         ปลาเลก็         ปลาใหญ่ 
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2. ห่วงโซ่อาหารแบบเศษอินทรีย ์(Detritus Food Chain) เป็นหว่งโซ่อาหาร
ทีเ่ริม่จากซากอนิทรยีถ์ูกจุลนิทรยีย์อ่ยสลายแลว้จงึถูกสตัวก์นิ และสตัวน้ี์กเ็ป็นอาหารของสตัว์
อื่นต่อไปตามลําดับ  อาจเรียกห่วงโซ่อาหารน้ีว่า  ห่วงโซ่อาหารแบบแซฟโปรไฟต ์
(Saprophytic Chain) เชน่ 

 
เศบใบไม ้        ป,ูกุง้,หอย         ปลา         นก 

 
3. ห่วงโซ่อาหารแบบปรสิต (Parasitic Chain) เป็นหว่งโซ่อาหารทีเ่ริม่จากผู้

ถูกอาศยั (Host) ลาํดบัหน่ึงไปยงัผูอ้าศยัลาํดบัต่อไป เชน่ 
 
นก         ไรนก          โปรโตซวั         แบคทเีรยี         ไวรสั 

 
4. ห่วงโซ่อาหารแบบเบด็เตลด็ (Miscellaneous Food Chain) เป็นหว่งโซ่

อาหารหลาย ๆ แบบผสมกนัอยูใ่นสายเดยีวกนั เชน่ 
 

พชื         แมลง         นก         ไรนก 
พชื         โค          เหลอืบ          นก 

 
 โดยธรรมชาติแล้ว ในแต่ละระบบนิเวศจะประกอบไปด้วยโครงข่ายของลูกโซ่ การ
ถ่ายเทอาหารจาํนวนมากทีเ่กีย่วโยงกนั ในทางนิเวศวทิยาเรยีกว่า ขา่ยใยอาหาร (food webs) 
ซึง่ประกอบดว้ยห่วงโซ่อาหารหลายห่วงเชื่อมโยงกนัและมคีวามสมัพนัธก์นั พชืหรอืสตัวท์ีอ่ยู่
ในระดบัตํ่าจะเป็นอาหารของสิง่มชีวีติในระดบัสงูหลายชนิด ความสมัพนัธร์ะหว่างสิง่มชีวีติใน
ชุมชนสว่นใหญ่อยู่ในรปูขา่ยใยอาหาร ลกัษณะสาํคญัของขา่ยใยอาหารจงึมคีวามสลบัซบัซอ้น
มคีวามหลากหลายทางชวีภาพ (Bio-diversity) มากซึง่จะช่วยรกัษาความสมดุลของธรรมชาติ
เป็นอยา่งด ี
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รปูท่ี 4.4  ขา่ยใยอาหารบนบกและในแหล่งน้ํา 
 
 

 ในธรรมชาตจิรงิ ๆ นัน้ ลกัษณะโครงขา่ยของการถ่ายเทอาหารในแต่ละระบบนิเวศ จะ
มคีวามสลบัซบัซอ้นมาก เพราะการถ่ายเทอาหารจากผูผ้ลติไปยงัผูบ้รโิภคระดบัต่าง ๆ มคีวาม
ซบัซอ้น นอกจากนัน้ยงัมธีรรมชาตเิป็นตวักําหนดจํานวนพลงัอาหาร ทีส่ิง่มชีวีติควรจะไดร้บั
เพยีงแต่ภายในโครงขา่ยเทา่นัน้ ดว้ยเหตุน้ีในโครงขา่ยของการถ่ายเทอาหารแต่ละโครงขา่ยจงึ
มกีารถ่ายเทพลงังานตามกฎขอ้ที่ 2 คอื มทีัง้การเปลี่ยนแปลงรูปแบบของพลงังานและการ
สญูเสยีพลงังาน 

รปูแบบของลูกโซ่การถ่ายเทอาหารจะเหน็ว่ามสีิง่มชีวีติอยู่ในแต่ละระดบัของผูบ้รโิภค
และผูถู้กบรโิภค ระดบัน้ีเรยีกว่า ระดบัขัน้การบรโิภค (tropic level) กล่าวคอื พชืสเีขยีวเป็น
ระดบัขัน้การบรโิภคระดบัทีห่น่ึง สตัวก์นิพชือยู่ในระดบัทีส่อง สตัวท์ีก่นิสตัวท์ีก่นิพชืจดัอยู่ใน
ระดบัขัน้บรโิภคระดบัสาม และสตัวท์ีก่นิสตัวอ์ื่นจะอยู่ในระดบัทีส่ ี ่และต่อไปเรื่อยๆ อย่างไรก็
ตามมสีตัว์บางชนิดที่จดัเป็นพวกกนิทัง้พชืและสตัว์ สตัว์พวกน้ีจงึอยู่ในระดบัขัน้การบรโิภค
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มากกว่าหน่ึงระดับ เช่น มนุษย์ เป็นต้น ถ้ามนุษย์บริโภคเพียงผักหรือผลไม้โดยตรง 
หมายความว่ามนุษย์อยู่ในระดับขัน้การบริโภคระดับที่สอง แต่ถ้ามนุษย์กินเป็ดหรือไก่ 
หมายความวา่อยูใ่นระดบัขัน้การบรโิภคสงูขึน้เป็นระดบัทีส่ามหรอืสี ่หรอือาจจะเป็นระดบัทีห่า้
กไ็ด ้แลว้แต่กรณ ีอยา่งไรกต็าม การทีม่ธีรรมชาตเิป็นตวักาํหนดจาํนวนพลงังานอาหารภายใน
โครงข่ายดงักล่าวแลว้ พลงังานอาหารในระดบัขัน้การบรโิภคในระดบัตํ่าจงึมมีากกว่าระดบัที่
สงูขึน้ไป ในระดบัขัน้การบรโิภคสงูสดุ ปรมิาณพลงังานอาหารทีป่ระกอบอยูก่จ็ะตํ่าทีส่ดุ 
 


