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การถายทอดพลังงานในระบบนิเวศ 

 พลังงานในระบบนิเวศเร่ิมจากพลังงานแสงอาทิตยที่แผรังสีมายังโลก ผูผลิตในระบบนิเวศจะเปนพวกแรกที่สามารถนํา

พลังงานจากดวงอาทิตยไวได ในขบวนการสังเคราะหแสงผูผลิตซึ่งเปนพืชที่มีคลอโรฟลล จะเปล่ียนพลังงานแสงใหเปนพลังงาน

เคมี แลวนําพลังงานเคมี นี้ไปสังเคราะหสารประกอบ ที่มีโครงสรางซับซอนและมีพลังงานสูง เชน คารโบไฮเดรท (CH 2n) ได

ผลผลิตเบื้องตน คือ กลูโคส ในกระบวนการนี้มีแกสออกซิเจนปลอยออกสูบรรยากาศ พลังงานในโมเลกุลของสารอาหารจะ

ถายทอดจากผูผลิตสูผูบริโภคลําดับตางๆ     จนถึงผูยอยสลายสารอินทรีย ซึ่งพลังงานจะมีคาลดลงตามลําดับ เพราะสวนหนึ่งถูก

ใชในการผลิตพลังงานใหแกรางกายโดยกระบวนการหายใจ อีกสวนหนึ่งสูญเสียไปในรูปของพลังงานความรอน เนื่องจากทุก ๆ 

ลําดับขั้นของการถายทอดจะมีพลังงานสูญไปในรูปของความรอนประมาณ 80-90% ดังนั้นลําดับการถายทอดพลังงานในโซ

อาหารจึงมีความยาวจํากัด โดยปกติจะส้ินสุดที่ผูบริโภคลําดับ 4 - 5 เทานั้น ระบบนิเวศใดรับพลังงานไวไดมากยอมแสดงใหเห็นวา

ระบบนิเวศนั้นมีความอุดมสมบูรณมาก 

 

ภาพ ตัวอยางหวงโซอาหาร (food chain) หัวลูกศรแสดงเสนทางการลําเลียงอาหารจากพืชผูผลิตผานไปสู 

                      ผูบริโภคแรกเร่ิมที่กินพืช (herbivore) ผูบริโภคลําดับสอง ผูบริโภคลําดับสามไปจนถึงผูบริโภคลําดับส่ี 

                       ที่กินเนื้อ (carnivore) 
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 การเคล่ือนยายหรือถายทอดพลังงานในระบบนิเวศในรูปของอาหารจากผูผลิตไปสูผูบริโภค และจากผูบริโภคไปสู

ผูบริโภคอันดับตอไปเปนลําดับขั้นมีลักษณะเปน "ลูกโซอาหาร" หรือ "หวงโซอาหาร" (food chain) ในสภาพธรรมชาติจริง ๆ แลว 

การกินกันอาจไมไดเปนไปตามลําดับที่แนนอน เชนที่กลาวมาเพราะผูลาชนิดหนึ่งอาจจะลาเหย่ือไดหลายชนิดและขณะเดียวกันนี้ 

อาจจะตกเปนเหย่ือของผูลา การถายทอดพลังงาน จึงมีความซับซอนมากขึ้น และสัมพันธเก่ียวโยงกัน ไปมาในลักษณะ "ขายใย

อาหาร" หรือ "สายใยอาหาร" (food web)  

 

 

 

ภาพ  หวงโซอาหาร 

 

 
ภาพ  สายใยอาหารแบบไมซับซอน ทิศทางหัวลูกศรหมายถึง ใครบริโภคใคร(ผูที่อยูตําแหนงตนของลูกศรจะถูกกิน 

โดยผูที่อยูตําแหนงปลายลูกศร)และทิศทางการ เคล่ือนยายของสารอาหารจะถูกสงผานไปตามทิศทางของลูกศร 
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การถายทอดพลังงานในหวงโซอาหาร  
 การถายทอดพลังงาน ในหวงโซอาหารอาจแสดงในในลักษณะของสามเหล่ียมพีรามิดของส่ิงมีชีวิต                                

( Ecological pyramid)    แบง ได 3 ประเภทตามหนวยที่ใชวัดปริมาณของลําดับขั้นในการกิน  

1. พีรามิดจํานวนของส่ิงมีชีวิต ( Pyramid of number)  
โดยทั่วไปสัดสวนของจํานวนส่ิงมีชีวิตจะมีลักษณะเปนรูปพิรามิดฐานกวาง โดยผูผลิต ซึ่งมีจํานวนมากที่สุดอยูตรงตําแหนงฐานพิ

รามิด ผูบริโภคลําดับตางๆ ที่อยูถัดขึ้นไปตามลําดับจะลดลง 

         ตัวเลขท่ีอยูในพิรามิดแตละช้ันแสดงจํานวนส่ิงมีชีวิตในแหลงที่อยู จะเห็นไดวาพื้นที่ 1 ตารางเมตรของสระน้ําจืดมีผูผลิตอยู

จํานวนมากมาย สวนผูบริโภคแตละลําดับจะมีจํานวนลดหล่ันกันไป จนถึงผูริโภคลําดับ 3ซึ่งเปนผูบริโภคลําดับสุดทาย เชน มี

ผูบริโภคลําดับสุดทาย 0.01 ตัวตอตารางเมตร การที่จํานวนของส่ิงมีชีวิตที่นับได ไมเปนจํานวนเต็มเนื่องจากเราคํานวณหาจํานวน

ส่ิงมีชีวิตบริเวณผิวของสระนํ้าจืดในพื้นที่ 1 ตารางเมตรเทานั้น ซึ่งตามความเปนจริงสระน้ําจืดนี้ มีพื้นที่มากกวา 1 ตารางเมตร เม่ือ

คํานวณจํานวนส่ิงมีชีวิตที่เปนผูบริโภคอันดับ 3 บนผิวของสระนํ้าจืดทุกๆ 1 ตารางเมตร ซึ่งมีจํานวนนอย ผลลัพธจึงไมเปนเลข

จํานวนเต็ม 

        พิรามิดของจํานวนส่ิงมีชวีิตอาจไมจําเปนตองมีลักษณะของรามิดฐานกวางเพียงอยางเดียว ระบบนิเวศสวนลําไยแหงหนึ่งมี

ลําไย 200 ตน และบริเวณตนลําไยเปนแหลงที่อยูของกลุมส่ิงมีชีวิตหลายชนิด ไดแก ผ้ึง แมลงวันทอง นก นกฮูก จะเห็นไดวาผ้ึง 

และแมลงวันทองที่อาศัยกินน้ําหวานจากดอกลําไยนั้นมีจํานวนมากกวาตนลําไยหลายเทา พิรามิดจํานวนส่ิงมีชีวิตของระบบนิเวศ 

   2. พีรามิดมวลของส่ิงมีชีวิต ( pyramid of mass )  
โดยปรามิดนี้แสดงปริมาณของส่ิงมีชีวิตในแตละลําดับขั้นของการกินโดยใชมวลรวมของน้ําหนักแหง ( dry weight )    ของส่ิงมี 

ชีวิตตอพื้นที่แทนการนับจํานวนพีรามิดแบบนี้มีความแมนยํามากกวาแบบที่ 1 แตในความเปนจริงจํานวนหรือมวล    ของส่ิงมีชีวิต 

มีการเปล่ียนแปลงตามชวงเวลา เชน ตามฤดูกาลหรือ ตามอัตราการเจริญเติบโต ปจจัยเหลานี้ จึงเปนตัวแปร    ที่สําคัญ  

   อยางไรก็ดีถึงแมมวลที่มากขึ้นเชนตนไมใหญ จะผลิตเปนสารอาหารของผูบริโภคไดมากแตก็ยังนอยกวาที่ผูบริโภคได

จาก    ส่ิงมีชีวิตเล็กๆ เชน สาหรายหรือแพลงกตอน ทั้งๆที่มวล ห รือปริมาณของสาหรายหรือแพลงกตอนนอยกวามาก ดังนั้น    จึง

มีการ พัฒนาแนวความคิดในการแกปญหานี้ โดยในการเสนอรูปของพีรามิดพลังงาน ( pyramid of energy )  

3. พีรามิดพลังงาน ( pyramid of energy ) เปนปรามิดแสดงปริมาณพลังงานของแตละลําดับช้ันของการกินซึ่งจะมีคาลดลง

ตามลําดับขั้นของการโภค 

การถายทอดพลังงานในระบบนิเวศมีความสําคัญมากเพราะไมเพียงแตสารอาหารเหลานั้นมีการถายทอด 

แตสารทุกชนิดที่ปนเปอนอยูในระบบนิเวศทั้งที่เปนประโยชนและเปนโทษจะถูกถายทอดไปในโซอาหารดวย ตัวอยางเชน การใช

สารเคมีกําจัดศัตรูพืชพวกแมลง สารเคมีกําจัดเช้ือรา ที่รูจักกันดีคือ DDT ซึงสารเคมีชนิดนี้จะสลายตัวยาก มีความคงตัวสูง ทําลาย

ระบบประสาทแมลงไดดี เนื่องจากมีโลหะหนักที่เปนพิษเจือปนอยู เชน ปรอท  

ตะก่ัว หรืออารเซนิก สารดังกลาวจะตกคางในผูผลิตและผูบริโภคและถายทอดไปตามลําดับในโซอาหารซึ่งปริมาณ 
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DDT จะเพิ่มความเขมขนขนเร่ือยๆ ในแตละลําดับของชั้นอาหาร เชน เนื้อของนกกินปลา 1 กรัม จะมี DDT สะสมมากกวาเน้ือปลา

ที่มีน้ําหนักเทากัน 

       แหลงชุมชนที่อยูอาศัยของแตละผูคนในแตละแหลงก็มีการถายเทของเสียออกสูธรรมชาติ และกิจกรรมตางๆของมนุษย เชน 

รานอาหาร อูซอมรถ โรงแรม โรงงานอุตสาหกรรม และแหลงเกษตรกรรม ทําใหมีของเสียปลอยออกสูส่ิงแวดลอมและสะสมอยูตาม

แหลงน้ํา ดิน อากาศ ของเสียเหลานี้จะถายทอดไปสูผูผลิต และผูบริโภคลําดับตางๆ รวมถึงกลับมาสูตัวมนุษย ซึ่งเปนสวนหนึ่งใน

โซอาหาร ทําใหมีผลตอสุขภาพ ของเสียบางอยางยังเปนที่มีพิษรุนแรง เชน พวกโลหะหนัก ถารางกายไดรับสารนั้นในปริมาณมาก

อาจเปนอันตรายถึงชีวิตได 

        ในบางกรณีของเสียหรือสารพิษที่สะสมอยูในแหลงตางๆ อาจไมถายทอดถึงมนุษย เพราะเปนอันตรายตอผูบริโภคในลําดับ

ตนๆเสียกอนแลว ทําใหโซอาหารถูกทําลาย แตมนุษยก็ไดรีบผลกระทบเชนกัน ทั้งในแงที่ขาดแคลนอาหารและสงผลถึงเศรษฐกิจ

ดวย ดังนั้นจึงควรมีการปองกันและการจัดการเก่ียวกับการกําจัดของเสียอยางถูกตอง 

    ในระบบนิเวศน ทั้งสสารและแรธาตุตาง ๆ จะถูกหมุนเวียนกันไปภายใตเวลาที่เหมาะสมและมีความสมดุลซึ่งกัน และ

กัน    วนเวียนกันเปนวัฏจักรที่เรียกวา วัฏจักรของสสาร ( matter cycling ) ซ่ึงเปรียบเสมือนกลไกสําคัญ  ที่เช่ือมโยง

ระหวาง    สสาร และพลังงานจากธรรมชาติสูส่ิงมีชีวิตแลวถายทอดพลังงานในรูปแบบของการกินตอกันเปนทอดๆ  

ผลสุดทายวัฏ จักรจะสลายใน ขั้นตอนทายสุดโดยผูยอยสลายกลับคืนสูธรรมชาติ วัฏจักรของสสารที่มีความสําคัญตอสมดุลของ

ระบบ  นิเวศน ไดแก วัฏจักรของน้ํา วัฏจักรของไนโตรเจน วัฏจักรของคารบอนและ วัฏจักรของฟอสฟอรัส 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


