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กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ช่วงชั้นที่ 3   หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ระบบนิเวศ 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10 

รายวิชา SCIENCE 6  รหัสวิชา SCI 23102   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

เรื่อง พีระมิดอาหาร  จำนวน 2 คาบ   (100 นาที) 

===================================================================== 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 ด้านความรู้ นักเรียนสามาร 

1. อธิบายลักษณะของพีระมิดแสดงจำนวนได้ 

2. อธิบายลักษณะของพีระมิดน้ำหนัก หรือมวลของส่ิงมีชีวิตได้ 

3. อธิบายลักษณะของพีระมิดแสดงพลังงานได้  
ด้านทักษะ/กระบวนการ 

     นักเรียนสามารถส่ือสารปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมชั้นเรียนได้ 

ด้านคุณลักษณะ 

1. นักเรียนเป็นผู้มีเจตคติทางวิทยาศาสตร์ 

       2.   มีความเพียรพยายาม 

   3.   มีความอยากรู้อยากเห็น 

สาระการเรียนรู้  

 ส่ิงมีชีวิตระบบนิเวศมีการถ่ายทอดพลังงาน และสารอาหารจากส่ิงมีชีวิตหนึ่งไปยังส่ิงมีชีวิตอีกชนิดหนึ่ง 

โดยมีดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานแรกของโลก เพื่อช่วยในการสังเคราะห์ด้านแสง พลังงานที่ผู้ผลิตถ่ายทอดการ

กินในระบบนิเวศโดยการกินเป็นทอด ๆ การถ่ายทอดพลังงานเป็นการถ่ายทอดในทิศทางเดียวกัน และผู้บริโภค

จะสามารถนำพลังงานไปใช้ได้เพียง 10 % และเรียกกฎนี้ว่า “กฎ 10 เปอร์เซ็นต์”  
 การแสดงความสัมพันธ์ระหว่างระดับอาหารต่างๆในระบบนิเวศสามารถเขียนได้ในลักษณะฐานกว้าง

ยอดแคบจึงเรียกว่า พีระมิดนิเวศ ซ่ึงโดยทั่วไปแล้วจะแบ่งเป็น 3แบบคือ 
 1. พีระมิดจำนวน (Pyramid of Number) เป็นพีระมิดที่เปรียบเทียบสัดส่วนจำนวนหรือปริมาณส่ิงมีชีวิต

ในกลุ่มผู้ผลิตจะมีขนาดกว้างมากเนื่องจากมักจะมีปริมาณมากที่สุด อย่างไรก็ตามพบว่าในบางห่วงโซ่อาหารที่ผู้

บริโภคลำดับที่ 1 มีขนาดเล็กมากๆ และไม่ได้บริโภคผู้ผลิตครั้งละมากๆ ฐานของพีระมิดนิเวศในห่วงโซ่อาหาร

แบบนี้จะแคบกว่าจำนวนผู้ผลิต 

 2. พีระมิดน้ำหนัก ( Pyramid of Biomass ) เป็นพีระมิดที่เปรียบเทียบสัดส่วนโดยใช้วิธีหาปริมาณน้ำหนัก

แห้ง (มวลชีวภาพ) ของส่ิงมีชีวิตในแต่ละระดับ มีหน่วยเป็นน้ำหนักแห้งต่อพื้นที่หรือปริมาตร โดยทั่วไปจะได้

เป็นพีระมิดฐานกว้างยอดเรียว แต่ระบบนิเวศบางแห่งพีระมิดน้ำหนักอาจมีฐานแคบยอดกว้างก็ได้ ถ้าส่ิงมีชีวิตที่

ถูกบริโภคมีขนาดเล็กมาก มีอายุส้ัน และมีจำนวนเยอะมากเช่น พีระมิดน้ำหนักของ แพลงตอน > ปลาเล็ก > ปลา

ใหญ่  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 3. พีระมิดพลังงาน(Pyramid of Energy) เป็นพีระมิดที่เปรียบเทียบสัดส่วนโดยใช้พลังงานที่เก็บสะสมไว้

ในส่ิงมีชีวิตแต่ละระดับ ซ่ึงส่ิงมีชีวิตส่วนใหญ่จะใช้พลังงานไม่ถึง 20% ของพลังงานที่มันได้รับยิ่งระดับการ

บริโภคยิ่งมาก พลังงานที่ถูกถ่ายทอดจะยิ่งน้อยลง การเขียนพีระมิดชนิดนี้จะมีหน่วยเป็นแคลอรีต่อพื้นที่ โดย

ทั่วไปพีระมิดพลังงานจะมีฐานใหญ่ ปลายเรียว    

กิจกรรมการเรียนการสอน (100 นาที) 
ขั้นนำ (15 นาที) 
 1.นักเรียนร่วมกันเล่นเกมส์ ทายคำจากรูปภาพ โดยครูจะโชว์ภาพปริศนาบนพาวเวอร์พอยท์จากนั้นจะเขียน

ช่องคำให้นักเรียนร่วมกันทายว่าเป็นภาพเกี่ยวกับอะไร โดยที่นักเรียนจะต้องเลือกตัวอักษรภาษาอังกฤษมาเติมให้

ถูกต้อง ซ่ึงนักเรียนจะสามารถทายตัวอักษรได้ผิดเพียง 5 ครั้งเท่านั้น ซ่ึงคนที่จะทายต้องยกมือข้ึนแล้วครูจะเป็นผู้

เรียกมาตอบ ถ้าใครตอบได้จะมีรางวัลให้ 

                 ภาพที่ 1    !                 __ __ __ __   __ __ __ __ __ __ __  
          ( FOOD PYRAMID)  

                     ภาพที่ 2      !                 __ __ __ __ __ __   __ __ __ __ __ __ __ __  
       ( ENERGY TRANSFER ) 
   

        ภาพที่ 3     !          __ __ __ __ __ __ __   __ __   __ __ __ __ __ __  
       ( PYRAMID OF NUMBER )  

       ภาพที่ 4      !          __ __ __ __ __ __ __ __  
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                 ( PRODUCER)  

       ภาพที่ 5      !               __ __ __ __ __ __ __ __ __  
               ( DECOMPSER) 

ขั้นกิจกรรมการเรียนการสอน (75 นาที) 
 1. ครูอธิบายการถ่ายทอดพลังงานในลักษณะของพีระมิดอาหาร ซ่ึงแบ่งเป็น 3 ลักษณะดังนี้  
 การแสดงความสัมพันธ์ระหว่างระดับอาหารต่างๆในระบบนิเวศสามารถเขียนได้ในลักษณะฐานกว้างยอด

แคบจึงเรียกว่า พีระมิดนิเวศ ซ่ึงโดยทั่วไปแล้วจะแบ่งเป็น 3 แบบคือ 
 1. พีระมิดจำนวน (Pyramid of Number) เป็นพีระมิดที่เปรียบเทียบสัดส่วนจำนวนหรือปริมาณส่ิงมีชีวิตใน

กลุ่มผู้ผลิตจะมีขนาดกว้างมากเนื่องจากมักจะมีปริมาณมากที่สุด อย่างไรก็ตามพบว่าในบางห่วงโซ่อาหารที่ผู้

บริโภคลำดับที่ 1 มีขนาดเล็กมากๆ และไม่ได้บริโภคผู้ผลิตครั้งละมากๆ ฐานของพีระมิดนิเวศในห่วงโซ่อาหาร

แบบนี้จะแคบกว่าจำนวนผู้ผลิต 

      

 2. พีระมิดน้ำหนัก ( Pyramid of Biomass ) เป็นพีระมิดที่เปรียบเทียบสัดส่วนโดยใช้วิธีหาปริมาณน้ำหนัก

แห้ง (มวลชีวภาพ) ของส่ิงมีชีวิตในแต่ละระดับ มีหน่วยเป็นน้ำหนักแห้งต่อพื้นที่หรือปริมาตร โดยทั่วไปจะได้

เป็นพีระมิดฐานกว้างยอดเรียว แต่ระบบนิเวศบางแห่งพีระมิดน้ำหนักอาจมีฐานแคบยอดกว้างก็ได้ ถ้าส่ิงมีชีวิตที่

ถูกบริโภคมีขนาดเล็กมาก มีอายุส้ัน และมีจำนวนเยอะมากเช่น พีระมิดน้ำหนักของ แพลงตอน > ปลาเล็ก > ปลา

ใหญ่  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 3. พีระมิดพลังงาน(Pyramid of Energy) เป็นพีระมิดที่เปรียบเทียบสัดส่วนโดยใช้พลังงานที่เก็บสะสมไว้

ในส่ิงมีชีวิตแต่ละระดับ ซ่ึงส่ิงมีชีวิตส่วนใหญ่จะใช้พลังงานไม่ถึง 20% ของพลังงานที่มันได้รับยิ่งระดับการ

บริโภคยิ่งมาก พลังงานที่ถูกถ่ายทอดจะยิ่งน้อยลง การเขียนพีระมิดชนิดนี้จะมีหน่วยเป็นแคลอรีต่อพื้นที่ โดย

ทั่วไปพีระมิดพลังงานจะมีฐานใหญ่ ปลายเรียว 

 

  !  
  

 2. ครูนักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับลักษณะของรูปพีระมิดอาหารดังนี้  
 - พรีะมดิของระบบนเิวศแบบใดบา้ง ที6บางครั 9งพบวา่มยีอดแหลมอยูด่า้นลา่ง และเพราะเหตุ
ใดจงึเป็นเชน่นั9น  ?   

              (แนวคำตอบ)    พีระมิดจำนวน และ พีระมิดมวลชีวภาพ อาจมียอดแหลมอยู่ด้านล่างได้ดังนี้ คือ   
พีระมิดจำนวน อาจมีลักษณะฐานกว้างหรือแคบก็ได้ข้ึนอยู่กับขนาดของผู้ผลิต  ถ้าผู้ผลิตมีขนาดเล็ก และมีจำนวน

มากกว่าผู้บริโภคก็จะเป็นพีระมิดฐานกว้าง ถ้าผู้ผลิตมีขนาดใหญ่ เช่นพีระมิดจำนวนของสวนเงาะจะมีลักษณะ

เป็นฐานแคบ เพราะเงาะหนึ่งต้นจะเป็นแหล่งพลังงานให้แมลงต่าง ๆ ได้จำนวนหลายพันตัว และกลุ่มแมลงบน

ต้นเงาะ ก็เป็นแหล่งพลังงานให้นกนานาชนิดได้หลายสิบตัว  
 พีระมิดมวลชีวภาพ โดยปกติพีระมิดแบบนี้จะเป็นพีระมิดฐานกว้าง เนื่องจากมวลชีวภาพของผู้ผลิตจะมี
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มากกว่ามวลชีวภาพของผู้บริโภคที่อยู่ถัดข้ึนไปในแต่ละลำดับเสมอแต่ในบางโอกาสอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงได้

เช่นในสภาพของแหล่งน้ำบางแห่ง ในบางฤดูกาลหรือบางช่วงเวลาแพลงก์ตอนพืชอาจมีมวลชีวภาพน้อยกว่าผู้

บริโภคลำดับถัดไปถึงแม้ว่าแพลงก์ตอนพืชจะมีมวลน้อยแต่ก็เพิ่มจำนวนได้รวดเร็ว เม่ือบางส่วนถูกกินไปส่วนที่

เหลือก็เพิ่มจำนวนได้ทัน เม่ือนำมาเขียนพีระมิดจึงได้พีระมิดฐานแคบ  
 3. ครูอธิบายลักษณะของ “กฎ 10 เปอร์เซ็นต์”  
 ส่ิงมีชีวิตในระบบนิเวศมีความสามารถในการถ่ายทอดพลังงานค่อนข้างต่ำ พลังงานส่วนใหญ่จะถูก

สะสมไว้ในพืช พืชจึงเป็นระดับการกินอาหารให้ผลผลิตสูงสุด พลังงานที่ถ่ายทอดจากห่วงโซ่อาหารระดับหนึ่ง

ไปยังอีกระดับหนึ่งจะสะสมพลังงานเอาไว้ประมาณ 10% เพราะพลังงานบางส่วนสูญเสียไปในรูปความร้อน พืช

ไม่สามารถนำไปใช้ในการสังเคราะห์แสงหรือสร้างอาหารได้อีก การถ่ายทอดพลังงานในลักษณะนี้ เรียกว่า “กฎ 

10 เปอร์เซ็นต์ หรือ Ten percent Law” มีใจความสรุปว่า “พลังงานศักย์ที่สะสมสร้างเนื้อเยื่อของผู้บริโภคแต่ละ

ลำดับชั้นจะน้อยกว่าพลังงานศักย์ที่สะสมเพื่อสร้างเนื้อเยื่อผู้บริโภคนั้นต่ำกว่าที่ถัดมาประมาณ 10 เท่า” เช่น  
 - ถ้าในโซ่อาหารแห่งหนึ่งมีลำดับข้ันการกินอาหาร  4  ลำดับ  คือ  
   ผักคะน้า ----> หนอน ----> ไก่ ----> คน  
ถ้าคำนวณพลังงานในการถ่ายทอดในโซ่อาหารนี้เป็นแคลอรีโดยมีพลังงานเริ่มแรกในผู้ผลิตคือผักคะน้า  เท่ากับ 

 2,400  แคลอรี  ดังนั้นส่ิงมีชีวิตลำดับถัดไปจะได้รับพลังงานกี่แคลอรี ?  
 ( แนวคำตอบ ) 
 ผักคะน้า(2,400 แคลอรี) --> หนอน(240 แคลอรี) --> ไก่(24 แคลอรี) --> คน (0.24 แคลอรี)  
 ขั้นสรุป (10 นาที) 

1. ครูทบทวนเรื่องพีระมิดอาหารที่เรียนให้กับนักเรียนก่อนเพื่อให้นักเรียนทำใบงาน 

การถ่ายทอดพลังงานเป็นการถ่ายทอดในทิศทางเดียวกัน และผู้บริโภคจะสามารถนำพลังงานไปใช้ได้

เพียง 10 % และเรียกกฎนี้ว่า “กฎ 10 เปอร์เซ็นต์”  
 การแสดงความสัมพันธ์ระหว่างระดับอาหารต่างๆในระบบนิเวศสามารถเขียนได้ในลักษณะฐานกว้าง

ยอดแคบจึงเรียกว่า พีระมิดนิเวศ ซ่ึงโดยทั่วไปแล้วจะแบ่งเป็น 3แบบคือ 
 1. พีระมิดจำนวน (Pyramid of Number) เป็นพีระมิดที่เปรียบเทียบสัดส่วนจำนวนหรือปริมาณส่ิงมีชีวิต

ในกลุ่มผู้ผลิตจะมีขนาดกว้างมากเนื่องจากมักจะมีปริมาณมากที่สุด  
             2. พีระมิดน้ำหนัก ( Pyramid of Biomass ) เป็นพีระมิดที่เปรียบเทียบสัดส่วนโดยใช้วิธีหาปริมาณน้ำหนัก

แห้ง (มวลชีวภาพ) ของส่ิงมีชีวิตในแต่ละระดับ มีหน่วยเป็นน้ำหนักแห้งต่อพื้นที่หรือปริมาตร  
             3. พีระมิดพลังงาน(Pyramid of Energy) เป็นพีระมิดที่เปรียบเทียบสัดส่วนโดยใช้พลังงานที่เก็บสะสมไว้

ในส่ิงมีชีวิตแต่ละระดับ ซ่ึงส่ิงมีชีวิตส่วนใหญ่จะใช้พลังงานไม่ถึง 20% ของพลังงานที่มันได้รับยิ่งระดับการ

บริโภคยิ่งมาก พลังงานที่ถูกถ่ายทอดจะยิ่งน้อยลง  
        2.   ครูตรวจสอบและประเมินการเรียนรู้โดยให้นักเรียนทำใบงานเรื่อง พีระมิดอาหาร 

ส่ือการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 

1. PowerPoint ประกอบการสอนเรื่องพีระมิดอาหาร 

2. ใบงานเรื่อง พีระมิดอาหาร  

การวัดและประเมินผล 
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แบบประเมินพฤติกรรมในชั้นเรียน 
วิชา......................................................................................................ชั้น....................................... 

             3  =  ผู้เรียนมีพฤติกรรมการแสดงออกสม่ำเสมอ   2   =  ผู้เรียนมีพฤติกรรมการแสดงออกเป็นครั้งคราว    

             1  =   ผู้เรียนมีพฤติกรรมการแสดงออกน้อยครั้ง 

การวัด การประเมินผล เครื่องมือ

1. การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 

2. ความถูกต้องและปริมาณ 

ของคำตอบที่เขียนได้ใน

กิจกรรม

1. นักเรียนมีส่วนร่วมใน 

ชั้นเรียนมากกว่า 70 % 

2. นักเรียนสามารถตอบ 

คำถามได้ครอบคลุมถูกต้อง 

1. แบบประเมินพฤติกรรม 

ในชั้นเรียน 

2. ใบงาน 

ลำ

ดั

บ

ที่

                                       

พฤติกรรม 

ชื่อสกุล

ความ

สนใจใฝ่

รู้

การ

แสดง

ความ

คิดเห็น

ตั้งใจ

เรียน

และ

ร่วม

กิจกรร

ม

ความ

รับผิด

ชอบ

ความ

เป็น

ระเบียบ

รวม

คะแน

น

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 15

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

10

11

12

13

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ

13-15 

9-12 

5-8

 มากกว่า 70% 

 50% - 70% 

 น้อยกว่า 50%
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                                                                                 ใบงาน 
                                         เรื่องพีระมิดอาหารและประสิทธิภาพในการถ่ายทอดพลังงาน  
ชื่อ-สกุล.................................................................................ชั้น ม.1 ห้อง...............เลขที่..............  
คำส่ัง ให้นักเรียนคำนวณหาค่าพลังงานการถ่ายทอดพลังงาน และให้วาดภาพพีระมิดประกอบ  
1.  
 
  

จากห่วงโซ่อาหาร กำหนดให้ producer มีพลังงานสะสม 45000 แคลอรี่ จงหาว่าผู้บริโภคในแต่ละ trophic level 

จะได้รับพลังงานเท่าใด 

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

.............................. 

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................... 

        ข้าว          หนู         แมว          เสือ
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2.  

 จากห่วงโซ่อาหาร กำหนดให้นกมีพลังงานสะสม 55 แคลอรี่ จงคำนวณหาพลังงานเริ่มต้นของห่วงโซ่

อาหาร และพลังงานที่ Top consumer จะได้รับคิดเป็นกี่กิโลแคลอรี่  

......................................................................................................................

............................................................. 

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................... 

                                                                  

     ข้าวโพด      ข้าวโพด      ข้าวโพด      ข้าวโพด
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      เฉลยใบงาน 
                                         เรื่องพีระมิดอาหารและประสิทธิภาพในการถ่ายทอดพลังงาน  
ชื่อ-สกุล.................................................................................ชั้น ม.1 ห้อง...............เลขที่..............  
คำส่ัง ให้นักเรียนคำนวณหาค่าพลังงานการถ่ายทอดพลังงาน และให้วาดภาพพีระมิดประกอบ  
1.  

จากห่วงโซ่อาหาร กำหนดให้ producer มีพลังงานสะสม 45000 แคลอรี่ จงหาว่าผู้บริโภคในแต่ละ trophic level 

จะได้รับพลังงานเท่าใด 

 

 
 

 

  

  หนูได้รับพลังงาน  คือ 45000  x  10 /100    =   4500  แคลอรี่  
  แมวได้รับพลังงาน คือ 4500   x   10/100    =    450    แคลอรี่  
  เสือได้รับพลังงาน  คือ 450     x   10/100    =    45      แคลอรี่ 

 

ข้าว  45000   แคลอรี่

หนู 4500  แคลอรี่

แมว 450 แคลอรี่

เสือ 45 แคลอรี่

        ข้าว          หนู         แมว          เสือ
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2.  

 จากห่วงโซ่อาหาร กำหนดให้นกมีพลังงานสะสม 55 แคลอรี่ จงคำนวณหาพลังงานเริ่มต้นของห่วงโซ่

อาหาร และพลังงานที่ Top consumer จะได้รับคิดเป็นกี่กิโลแคลอรี่ 

 

 

 

 

   

 ข้าวโพด มีพลังงานเริ่มต้น  คือ  55 x 10 = 550  cal     หรือ  550/1000  = 0.55 kcal  
 งูได้รับพลังงาน            คือ  55 x 10/100  =  5.5 cal       หรือ   5.5/1000  = 0.0055  kcal  
 เหยี่ยวได้รับพลังงาน   คือ  5.5 x 10/100  =  0.55  cal    หรือ  0.55/1000  = 0.000555 kcal 

     ข้าวโพด         นก งู เหยี่ยว

ข้าวโพด  0.55  kcal

นก  0.055  kcal

งู 0.0055  kcal 

เหยี่ยว 0.000055 kcal


