
ระบบนิเวศ(ecosystem)



ระบบนิเวศคืออะไร



ความหมายของระบบนิเวศ

ระบบนิเวศ หมายถึง ระบบความสัมพนัธ์
ระหว่างกลุ่มส่ิงมชีีวติ กบักลุ่ม ส่ิงมชีีวติ 
และ กลุ่มส่ิงมชีีวติกบัส่ิงแวดล้อม



กลุ่มส่ิงมชีีวติ (Community) คือ อะไร

กลุ่มส่ิงมชีีวติหมายถึงส่ิงมชีีวติ ตั้งแต่ 2 ชนิดขึน้ไป
อาศัยอยู่บริเวณเดยีวกนั                                          

ในภาพ มช้ีาง ต้นหญ้า 
และป่าไม้ รวมมี
มากกว่า 2 ชนิด 



ในภาพนีม้ีส่ิงมีชีวติกีช่นิด



ส่ิงมชีีวติในภาพมอีะไรบ้าง
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ในภาพ มีส่ิงมชีีวติกีช่นิด



โลกของส่ิงมชีีวติ 

( BIOSPHERE) คืออะไร 



โลกของส่ิงมีชีวติ(Biosphere)

ระบบนิเวศขนาดใหญ่ทีสุ่ด เป็นทีร่วม
ของระบบนิเวศน้อยใหญ่ทั้งมวลเรียก
ระบบนิเวศขนาดใหญ่สุดนีว่้า  โลกของ
ส่ิงมีชีวติ (Biosphere)



แหล่งทีอ่ยู่อาศัยคืออะไร



แหล่งท่ีอยู่อาศัย



แหล่งทีอ่ยู่อาศัย คือบริเวณที่
ส่ิงมีชีวติอาศัยอยู่



ประโยชน์ของ
แหล่งท่ีอยู่อาศัย

ที่อาศัย

แหล่งอาหาร

แหล่งหลบภัย

ที่วางไข่

เลีย้งดูตัวอ่อน





องค์ประกอบของระบบนิเวศ

องค์ประกอบที่มีชีวิต องค์ประกอบที่ไม่มีชีวิต

ผู้ผลิต ผู้บริโภค ผู้ย่อยสลาย

บริโภคพืช

บริโภคสัตว์

บริโภคท้ังพืชและสัตว์

อินทรีย์สาร อนินทรีย์สาร



องค์ประกอบ
ของระบบนิเวศ

องค์ประกอบที่ไม่มีชีวติองค์ประกอบที่มชีีวติ

ได้แก่ พืช  สัตว์ ได้แก่น า้  แร่ธาตุ อากาศ  
อุณหภูม ิ กรดเบส



ส่ิงมีชีวติใน
ระบบนิเวศ ผู้ผลติผู้บริโภค

ผู้ย่อยสลาย





ผู้ผลติ (Producer)

ผู้ผลติ คือผู้ทีส่ร้างอาหารเองได้ โดยการสังเคราะห์
ด้วยแสง เช่น พืชสีเขียว   นอกจากนีอ้าจเป็นพวกที่
สังเคราะห์ทางเคมเีช่นแบคทเีรียบางชนิด

CO2 +  H2O            C6 H12 O6 +  6O2

แสง

คลอโรฟิลล์



ผู้บริโภค(consumer)
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ผู้บริโภค (Consumer) หมายถงึ  
ส่ิงมีชีวติที่ไม่สามารถสร้างอาหารเอง
ได้ ต้องอาศัยส่ิงมีชีวติอ่ืนเป็นอาหาร



ผู้ย่อยสลาย
(decomposer)
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ผู้ย่อยสลายคืออะไร
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ผู้ย่อยสลาย(decomposer)
หมายถึง   ส่ิงมชีีวติที่ไม่สามารถสร้างอาหาร เอง
ได้ แต่จะได้อาหารจากการหลั่งเอนไซม์ออกมา
นอกตัว  เพ่ือย่อยสลายโมเลกลุใหญ่ให้เลก็ลง  แล้ว
ดูดซึมเป็นอาหารบางส่วน ส่วนท่ีเหลือจะ
ปลดปล่อยออกสู่ระบบนิเวศ เช่น แบคทีเรีย เห็ด 
รา ยีสต์ เป็นต้น 



ผู้บริโภคแบ่งออกได้ 3 ประเภท

บริโภค
พืช

บริโภค  
สัตว์

บริโภคทั้ง
พืชและสัตว์



ผู้บริโภคพืช จัดเป็นผู้บริโภคขั้นปฐม
ภูมิ หรือ primary  consumer เช่น ช้าง ม้า  
ววั  ควาย  ฯลฯ



ผู้บริโภคสัตว์ จัดเป็นผู้บริโภคขั้นทุตยิ
ภูม ิหรือ secondary  consumer เช่น เสือ  
สิงโต  งู





ผู้บริโภคทั้งพืชและสัตว์ จัดเป็นผู้บริโภค
ขั้นตตยิภูม ิ(tertiary  consumer ) หรือ ผู้บริโภค
ขั้นสูงสุดทีเ่รียกว่า Top carnivore เช่น สุนัข   ไก่ 
นก  แมว ฯลฯ



คนจดัเป็นผู้บริโภค
ขั้นใดในระบบนิเวศ
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ปัจจยัทีม่ีอทิธิพลต่อ
ส่ิงมีชีวติในระบบ
นิเวศ



ปัจจยัที่มีผลต่อ
ส่ิงมีชีวติในระบบ        

นิเวศ

ปัจจยัทางชีวภาพ

ปัจจยัทางกายภาพ



ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อส่ิงมชีีวิตในระบบนิเวศ

ปัจจยัทางกายภาพ 
(Phisical  factor)

ปัจจยัทางชีวภาพ 
(Biological  factor)

อุณหภูมิ แสง อากาศ แร่ธาตุ
ปัจจยัทีเ่กีย่วข้องกบัส่ิงมชีีวติ
ในเร่ืองต่างๆเช่น การกนิ
อาหาร การผสมพนัธ์ุ ฯลฯ





1. การเปลีย่นแปลงขนาดโครงสร้าง 
หรือรูปร่าง

สุนัขในเขตหนาว ขนยาว สุนัขในเขตร้อน ขนส้ัน



2. เปลีย่นแปลงพฤตกิรรม

กบนาจ าศีลในฤดูร้อน



3. การอพยพย้ายถิ่น

นกคอมรกต และนกนางนวลอพยพหนีหนาว



นกปากห่างอพยพหนี
หนาวจากอนิเดียมาอยู่ที่
วดัไผ่ล้อม จ.ปทุมธานี



นกปากห่างหากนิในทุ่งนา



4. การขยายพนัธ์ุของส่ิงมชีีวติบริเวณต่าง  ๆ

แอบเป้ิลเจริญดใีนเขตหนาว
ทุเรียนเจริญได้มใีนเขต
อากาศร้อนช้ืน
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ต้นซากรุะออกดอกในฤดูหนาว





กระบองเพชรจะ
เปลีย่นใบเป็นหนาม
เพ่ือลดการสูญเสียน า้
และปรับให้มีล าต้น
อวบน า้เพ่ือเพิ่ม
ปริมาณน า้ในล าต้น



สัตว์เลือ้ยคลานจะ
มีเกลด็หนาเพ่ือ
ป้องกนัสูญเสียน า้
จากร่างกาย 



การอพยพย้ายถิ่น ในฤดูแล้งของฝูงววัป่า

ฝ
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อทิธิพลของแสงทีม่ต่ีอส่ิงมชีีวติ

6.  แสง  (Light) มอีทิธิพล
ต่อพืชและสัตว์ เช่น
ใบของพืชตระกลูถั่วจะบานในตอน
กลางวันและจะหุบในตอนกลางคืน  
ดอกบัวจะบานในช่วงเวลาเช้าและจะ
หุบในช่วงเวลาเยน็ ส าหรับสัตว์พบว่า
แสงสว่างก าหนดเวลาการออกหากนิ 
เช่น ค้างคาว , นกฮูก , นกทึดทือ  
ออกหากนิในเวลากลางคืน 



ดอกบัวบานตอนเช้า เม่ือได้รับแสง



ค้างคาว , นกฮูก
ออกหากนิกลางคืน





อทิธิพลของอากาศทีม่ีต่อส่ิงมีชีวติ

อากาศ  (Air)
เป็นปัจจัยส าคญัต่อส่ิงมชีีวติ  
กล่าวคือ แก๊สออกซิเจนต้องใช้
ในการหายใจของสัตว์ พืชใช้
แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ใน
กระบวนการสังเคราะห์แสง

O2
CO2



ดูดCO2 ปล่อยO2

พืชใช้ก๊าซ CO2 ในการสังเคราะห์แสงและปล่อย 
O2 ออกสู่บรรยากาศ



สัตว์ต่างๆต้องใช้
ก๊าซ O2 ในการ
ด ารงชีวติ
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แร่ธาตุ  (Mineral)

แร่ธาตุเป็นปัจจัยส าคัญต่อการ
เจริญเติบโต พืชน าไปสร้างอาหารที่
ส าคัญได้แก่ ไนโตรเจน (N) 
ฟอสฟอรัส (P) โพแทสเซียม (K) 
และธาตุอ่ืน ๆ ดังน้ัน แร่ธาตุจึงเป็น
ตัวก าหนดชนิดและปริมาณพืชใน
ส่ิงแวดล้อม



N  ไนโตรเจน

P  ฟอสฟอรัสK  โพแทสเซียม

ธาตุอาหารหลกั
ที่จ าเป็นต่อพืช



ฝูงววัแดงลงกนิดินโป่งท่ีมแีร่ธาตุต่างๆ



หมู่ป่า  กระทงิ ววัแดง ลงกนิดนิโป่ง





ความสัมพนัธ์ของส่ิงมชีีวติในระบบนิเวศ

ความสัมพนัธ์
ของส่ิงมชีีวติ
ชนิดเดียวกนั

ความสัมพนัธ์
ของส่ิงมชีีวติ
ต่างชนิดกนั



ความสัมพนัธ์ของส่ิงมชีีวติชนิดเดยีวกนั  (Intraspecific 
Relation ship) ในระบบนิเวศส่วนใหญ่จะอยู่รวมกนัเป็น
กลุ่มเป็นฝูง  เช่น กวาง  แกะ  ผึง้ ปลวก ซ่ึงการอยู่รวมกนั
ในลกัษณะนีม้ทีั้งผลดแีละผลเสีย



การรวมกลุ่มมผีลดี
หรือผลเสียอย่างไร ?



ผลดขีองการรวมกลุ่มหรือฝูง

3 ช่วยเพิม่โอกาสในการผสมพนัธ์ุได้
หลากหลาย 

1 ช่วยลดอนัตรายจากการล่าของศัตรู

2 จัดระบบภายในกลุ่ม



1.ป้องกนัการ
ถูกล่าจากศัตรู

ผลดขีองการรวมกลุ่ม



2.จัดระบบ
ภายในกลุ่ม

จ่าโขลงเป็นผู้น า
ของโขลงช้าง



ปลวกเป็นสัตว์สังคมมกีารจัดระบบในการรวมกลุ่ม 
ประกอบด้วย ปลวกนางพญา  ปลวกทหาร ปลวกงาน 
ซ่ึงมหีน้าทีต่่างกนั



2.เพิม่โอกาสใน
การผสมพนัธ์ุ

http://www.sciencephoto.com/images/download_wm_image.html/Z941060-Mating_elephants-SPL.jpg?id=909410060


1.แย่งชิง
อาหารกนั

ผลเสียของการรวมกลุ่ม

ห่านขาวต่อสู้แย่งอาหาร
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2.ต่อสู้แย่งที่
อยู่อาศัย
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ส่ิงมชีีวติต่างชนิดกนัมาอยู่ร่วมกนั ท าให้เกดิ
ความสัมพนัธ์หลายรูปแบบ ก าหนดเคร่ืองหมาย ดงันี้

+ หมายถงึ การได้ประโยชน์

- หมายถงึ การเสียประโยชน์

0 หมายถงึ ไม่ได้และไม่เสียประโยชน์



1.ภาวะพึง่พา ( + / + )

ต่างฝ่ายต่างไดป้ระโยชน์ แยก
จากกนัไม่สามารถมีชีวติอยูไ่ด ้
เช่น ไลเคน เป็นการอยูร่่วมกนั
ระหวา่งรากบัสาหร่าย

สาหร่ายได้ความช้ืน  ราได้อาหาร
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ไลเคน เป็นส่ิงมชีีวติทีม่กีารด ารงชีวติแบบต้องพงึพา
ประกอบด้วยสาหร่ายสีเขียวหรือสาหรายสีเขียวแกมน า้
เงนิและราพวกแอสโคไมซีตสิ หรือแบบเบสิดโิอไมซีตสี
บ้าง ซ่ึงสาหรายจะได้ความช้ืน หรือสารอาหารจากรา 
ส่วนราได้อาหารทีส่าหร่ายสังเคราะห์ขึน้ สาหร่ายอาจ
เรียงตวักนัเป็นระเบียบหรืออยู่กนัอย่างกระจดักระจาย 
และไมซีเรียมของราหุ้มไว้ 

ไลเคนคืออะไร



ไลเคน แบคทีเรียไรโซเบียมในปม
รากพืชตระกูลถั่ว



โปรโตซัวไตรโคนิมฟา ในล าไส้ปลวก( + / +
)

ปลวกได้โปรโตซัว
ช่วยย่อยเซลลูโลส
จากไม้ที่กนิ

โปรโตซัวได้ที่อยู่
อาศัยและอาหาร



2 ภาวะได้ประโยชน์ร่วมกนั ( + / + )

เป็นการอยู่ร่วมกนัของส่ิงมชีีวติ 2 ชนิด   ทีไ่ด้
ประโยชน์ร่วมกนัทั้งสองฝ่าย  แม้แยกจากกันกย็งั
มชีีวติอยู่ได้ตามปกต ิ เช่น



แมลง กบั ดอกไม้

แมลงได้น า้หวานเป็นอาหาร 

ดอกไม้ได้ผเีส้ือผสมเกสร   



มดด ากบัเพลีย้
เพล้ียไดม้ดด าคาบไปไวต้ามส่วนต่างของพืชเพื่อดูดน ้าเล้ียงจาก
ตน้ไม ้และขบัถ่ายออกมาเป็นน ้าตาลซ่ึงเป็นอาหารของมด



นกยางหากินกบัววั



นกเอีย้งกบัควาย
นกเอ้ียงกินเห็บร้ินไรบนหลงัควาย  ส่วนควายไดน้ก
เอ้ียงช่วยก าจดัเห็บร้ินไร และส่งเสียงเตือนอนัตราย



ดอกไม้ทะเลกับปูเสฉวน
ดอกไมท้ะเลช่วยพรางตวัใหปู้เสฉวน  ส่วน ปูเสฉวนให้
เศษอาหารท่ีกดักินแก่ดอกไมท้ะเล และพาดอกไมท้ะเล
ไปหาแหล่งอาหาร



ปูเสฉวน



ปลาการ์ตูนกบัดอกไม้ทะเล



3. ภาวะอิงอาศัย (+ / 0 )
หรือภาวะเกื้อกลู

เป็นการอยูร่่วมกนัของส่ิงมีชีวติท่ีฝ่ายหน่ึง
ไดป้ระโยชน์ ส่วนอีกฝ่ายหน่ึงไม่ได้
ประโยชน์ และไม่เสียประโยชน์



เฟิร์น เกาะ ตามต้นไม้ใหญ่ 
เฟิร์นได้ทีอ่ยู่อาศัย ต้นไม้ใหญ่ไม่ได้และไม่เสียประโยชน์



ปลาฉลามกับเหาฉลาม
ปลาฉลามกบัเหาฉลาม เหาฉลามเป็นปลาชนิดหน่ึงท่ีมีครีบหลงัเปล่ียน เป็น
อวยัวะเกาะ  โดยจะเกาะติดกบัทอ้งปลาฉลามไปในท่ีต่าง ๆ และกินอาหารกิน
เศษอาหารจากปลาฉลามส่วนปลาฉลามไม่ไดป้ระโยชน์และไม่เสียประโยชน์



ปลาฉลามกับเหาฉลาม

เหาฉลาม



เหาฉลาม

http://www.tourthai.com/cgi-bin/picturepostcard.pl?action=design&picture=http://www.tourthai.com/gallery/images002/Image20.jpg


นกท ารังบนต้นไม้ นกใชต้น้ไมเ้ป็นท่ีอาศยัโดย
ตน้ไมไ้ดแ้ละไม่เสีย
ประโยชน์แต่อยา่งใด



http://www.sciencephoto.com/images/download_wm_image.html/E446500-Tyrannosaurus_rex_hunting-SPL.jpg?id=694460500


เป็นความสัมพนัธ์ของส่ิงมชีีวติต่างชนิด
กนัทีฝ่่ายหน่ึงเป็นผู้ล่า (predator) และอกี
ฝ่ายหนึ่งเป็นเหย่ือ (prey) โดยผู้ล่าได้
ประโยชน์เหย่ือเป็นฝ่ายเสียประโยชน์

4.ภาวะการล่าเหย่ือ (predation + / -)



เสือล่ากวาง

เสือโคร่ง ทีห้่วยขาแข้ง ล่ากวางเป็นอาหาร



ภาวะการล่าเหย่ือ(+/-)

ภาวะนีจ้ะประกอบด้วย ผู้ล่า(predator) และเหย่ือ(pray)

เสือ คือ ผู้ล่า

กวาง คือ เหย่ือ







ผู้ล่า

http://www.sciencephoto.com/images/download_wm_image.html/Z934351-Lion_drinking-SPL.jpg?id=909340351
http://www.sciencephoto.com/images/download_wm_image.html/Z934409-Juvenile_male_lion-SPL.jpg?id=909340409


ผู้ล่า

เหย่ือ

http://www.sciencephoto.com/images/download_wm_image.html/Z934516-Lion_stalking_wildebeest-SPL.jpg?id=909340516


ผู้ล่า งู เขียด      เหย่ือ

http://www.sciencephoto.com/images/download_wm_image.html/Z785255-Pine_Woods_Snake_with_prey-SPL.jpg?id=907850255


ผู้ล่า งู ไข่      เหย่ือ

http://www.sciencephoto.com/images/download_wm_image.html/Z785271-Egg-eating_Snake_swallowing_chicken_egg-SPL.jpg?id=907850271


ผู้ล่า เหยีย่ว

กระต่าย      เหย่ือ

http://www.sciencephoto.com/images/download_wm_image.html/Z832334-Steppe_eagle-SPL.jpg?id=908320334
http://www.sciencephoto.com/images/download_wm_image.html/Z832335-Steppe_eagle-SPL.jpg?id=908320335


ผู้ล่า ตัก๊แตน จิง้หรีด        เหย่ือ

http://www.sciencephoto.com/images/download_wm_image.html/Z305299-Predatory_cricket-SPL.jpg?id=903050299


หม้อข้าวหม้อแกงลงิล่าแมลงเป็นอาหาร



หยาดน า้ค้าง พืชกนิแมลงชนิดหน่ึง
เช่นเดยีวกบัหม้อข้าวหม้อแกงลงิ



พยาธิปากขอ
หัวพยาธิตัวตืดหมู

พยาธิไสเ้ดือน

เห็บ 5.ภาวะปรสิต ( + / - )

http://kanchanapisek.or.th/cgi-bin/show2.cgi/kp6/BOOK10/pictures/l10-92-1
http://kanchanapisek.or.th/cgi-bin/show2.cgi/kp6/BOOK10/pictures/l10-67-2


พยาธิไส้เดือนตัวกลม พยาธิไส้เดือนตัวกลมในล าไส้ผู้ป่วย

ผู้ป่วยอาเจียรพยาธิตัวกลมออก

มาทางปาก ยาวประมาณ 1 ฟุด

http://cai.md.chula.ac.th/lesson/asc/contents/asc_p001.htm
http://cai.md.chula.ac.th/lesson/asc/contents/asc_p016.htm
http://cai.md.chula.ac.th/lesson/asc/contents/asc_p015.htm


ปรสิต
ภายนอก  
และ
ปรสิต
ภายใน

ปรสิต 



กาฝาก



6.ภาวะการแข่งขนั ( -/-)



7. ภาวการณ์หลัง่สารยบัยั้งการเจริญเติบโต(0/-)

ราเพนนิซิเลียมกบัแบคทีเรีย โดยราจะหลัง่สารเพนนิซิลิน 
ออกมาฆ่าแบคทีเรีย

http://sciencephoto.com/images/download_wm_image.html/B234068-MRSA_resistant_Staphylococcus_bacteria-SPL.jpg?id=662340068


8 ภาวะการย่อยสลาย (+/0 )



9. ภาวะเป็นกลาง ( 0/0)

เป็นการอยู่ร่วมกนัของส่ิงมีชีวติ
ที่ทั้งสองฝ่ายต่างไม่ได้และไม่เสีย
ผลประโยชน์ซ่ึงกนัและกนั



จงตอบค าถามต่อไปนี้



1. ส่ิงมชีีวติในภาพมคีวามสัมพนัธ์แบบใด?

พึง่พา

เกือ้กลู

ปรสิต



2.ส่ิงมชีีวติในภาพมคีวามสัมพนัธ์แบบใด?

พึง่พา

เกือ้กลู

ได้ประโยชน์
ร่วมกนั



3.ส่ิงมชีีวติในภาพมคีวามสัมพนัธ์แบบใด?

เกือ้กลู

ปรสิต

ย่อยสลาย



4. ส่ิงมชีีวติในภาพมคีวามสัมพนัธ์แบบใด?

พึง่พา

เกือ้กลู

ปรสิต



5. ส่ิงมชีีวติในภาพมคีวามสัมพนัธ์แบบใด?

ล่าเหย่ือ

ปรสิต

พึง่พา



6. ส่ิงมชีีวติในภาพมคีวามสัมพนัธ์แบบใด?

ล่าเหย่ือ

เกือ้กลู

ปรสิต



7. ส่ิงมชีีวติในภาพมคีวามสัมพนัธ์แบบใด?

ล่าเหย่ือ

เกือ้กลู

ได้ประโยชน์
ร่วมกนั



8. ส่ิงมชีีวติในภาพมคีวามสัมพนัธ์แบบใด?

ล่าเหย่ือ

เกือ้กลู

ได้ประโยชน์
ร่วมกนั



9. ส่ิงมชีีวติในภาพมคีวามสัมพนัธ์แบบใด?

ล่าเหย่ือ

เกือ้กลู

ได้ประโยชน์
ร่วมกนั



10. ส่ิงมชีีวติในภาพมคีวามสัมพนัธ์แบบใด?

ล่าเหย่ือ

เกือ้กลู

ได้ประโยชน์
ร่วมกนั



11. ส่ิงมชีีวติในภาพมคีวามสัมพนัธ์แบบใด?

ล่าเหย่ือ

เกือ้กลู

ปรสิต

http://kanchanapisek.or.th/cgi-bin/show2.cgi/kp6/BOOK10/pictures/l10-67-2


12. ส่ิงมชีีวติในภาพมคีวามสัมพนัธ์แบบใด?

เกือ้กลู
ได้ประโยชน์
ร่วมกนั

พึง่พา



13. ส่ิงมชีีวติในภาพมคีวามสัมพนัธ์แบบใด?

เกือ้กลู
ได้ประโยชน์
ร่วมกนั

พึง่พา



14. ส่ิงมชีีวติในภาพมคีวามสัมพนัธ์แบบใด?

เกือ้กลู

พึง่พา

ล่าเหย่ือ



15. ส่ิงมชีีวติในภาพมคีวามสัมพนัธ์แบบใด?

เกือ้กลู
ได้ประโยชน์
ร่วมกนั

พึง่พา





ดวงอาทติย์เป็นต้นก าเนิด
พลงังานของระบบนิเวศ



พืชเป็นผู้น าพลงังาน
แสงมาเปลีย่นรูปเป็น
พลงังานเคมสีะสมอยู่
ในพืช เม่ือผู้บริโภคหรือ
สัตว์มากินพืช จะมีการ
ถ่ายทอดพลงังานไปยัง
ผู้บริโภคล าดับต่างๆ
เรียกว่าโซ่อาหาร



โซ่อาหาร( Food   chain ) หมายถงึ
กระบวนการถ่ายทอดพลงังานในรูป
สารอาหารจากผู้ผลติไปสู่ผู้บริโภคโดยการกนิ
เป็นทอดๆ



การเขียนห่วงโซ่อาหารหวัลูกศร
จะหนัไปทางผูบ้ริโภคเสมอ

พืช         แมลง         กบ        งู          เหยีย่ว

หมายความว่า ถูกกนิโดย



โซ่อาหาร (Food  Chain )

พืช               ด้วง            นก              สุนัข



โซ่อาหาร



สายใยอาหาร (FOOD  WEB )

ในธรรมชาติส่ิงมชีีวติชนิดใดชนิดหนี่งไม่ได้กนิ
อาหารเพยีงชนิดเดียว แต่จะกนิอาหารได้หลากหลาย 
เช่น นกกนิแมลง กนิหนอน กนิข้าว เป็นอาหาร  
ดังน้ันการกนิอาหารในระบบนิเวศ จะซับซ้อนมาก
ขึน้ เรียกว่า สายใยอาหาร



นกเค้าแมว

สุนัขจิง้จอก

หนู

กระต่าย
หญ้าและเมล็ด

ผลไม้



จงแยกโซ่อาหารออก
จากสายใยอาหาร
ต่อไปนี้





กฎ 10  เปอร์เซ็นต์

10,000 kJ 1,000 KJ

100 KJ

10 KJ



ดุลยภาพของระบบนิเวศ

ดุลยภาพของระบบนิเวศ จะเกดิขึน้ได้ถ้าระนิเวศ
ได้รับพลงังานอย่างเพยีงพอ ไม่มอีุปสรรคมา
ขัดขวางวฏัจักรการหมุนเวยีนแร่ธาตุ


