


ผูตรวจหนังสือเรียน

ดร.รักซอน  รัตนวิจิตตเวช 
นางศรินภัสร  เพ็งมีศรี
นางวชิราภรณ  ปถวี

บรรณาธิการหนังสือเรียน

นายฐาปกรณ  คําหอมกุล
นายวันเฉลิม  กลิ่นศรีสุข

ชั้นประถมศึกษาปที่ 5

ตามมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

คู่มือครู

Teacher Script

บรรณาธิการคูมือครู

นายวันเฉลิม  กลิ่นศรีสุข

วิทยาศาสตร์ ป.5
เล่ม1

พิมพครั้งที่ 1
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ
รหัสสินคา 1448047

ผูเรียบเรียงคูมือครู 

นางสาวสุวิภา  วงษแสง
นางสาวอภิญญา  อินไรขิง

ผูเรียบเรียงหนังสือเรียน

ดร.เพ็ญพักตร  ภูศิลป
ดร.พลอยทราย  โอฮามา

พิมพครั้งที่ 1
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ
รหัสสินคา 1548040



àÃÕÂ¹ÃÙŒÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ�1
หนวยการเรียนรู้ที่
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ขัน้นํา
กระตุนความสนใจ

1.  ครูทักทายกับนักเรียน แลวแจงจุดประสงค

การเรียนรูที่จะเรียนในวันนี้ใหนักเรียนทราบ

2.  ครูใหนกัเรยีนทาํแบบทดสอบกอนเรียน เพือ่วดั

ความรูเดิมของนักเรียนกอนเขาสูบทเรียน

3.  ครูสนทนากับนักเรียนเพื่อทบทวนความรูเดิม

เกี่ยวกับกระบวนการทางวิทยาศาสตรที่ได

เรียนมาตั้งแตชั้น ป.4

4.  ครสูุมเลอืกตวัแทนนักเรยีน 3-4 คน ใหออกมา

หนาชั้นเรียน พรอมตั้งคําถามวา กระบวนการ

ทางวิทยาศาสตรคืออะไร และมีความสําคัญ

ตอการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนอยางไร 

โดยใหตัวแทนนักเรียนตอบคําถามทีละคน

  (แนวตอบ กระบวนการทางวิทยาศาสตร คือ 

วิธีการและขั้นตอนที่ใชดําเนินการคนควา

หาความรูทางวิทยาศาสตรอยางเปนระบบ)

  (หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช

แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานรายบุคคล)

5.  นักเรียนศึกษาภาพและแนวคิดสําคัญของ

หนวยการเรียนรูที่ 1 เรียนรูวิทยาศาสตร จาก

หนังสือเรียนวิทยาศาสตร ป.5 เลม 1 หนานี้

เกร็ดแนะครู

 ครูสามารถใชแบบทดสอบกอนเรียนที่แนบมาทายแผนการจัดการเรียนรู

ของหนวยการเรียนรูที่ 1 เรียนรูวิทยาศาสตร เพื่อใชประเมินนักเรียนกอนเขาสู

บทเรียน

 กอนเริ่มเขากิจกรรมการเรียนรูครูอาจใหความรูกับนักเรียนเบ้ืองตนวา

วิทยาศาสตร เปนวิชาที่เนนการปลูกฝงใหนักเรียนรูจักสืบเสาะแสวงหาความรู

เกี่ยวกับประเด็นที่สงสัยโดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรเขามาเก่ียวของ 

เพราะเปนกระบวนการที่เปนระบบและมีลําดับขั้นตอนในการทํางานที่แนนอน 

นอกจากนี้ การเรียนวิทยาศาสตรยังชวยสงเสริมใหนักเรียนเปนคนที่มีเหตุผล 

มีความอดทน และมีความรับผิดชอบอีกดวย

สรปุ ประเมนินาํ สอนนํา

T4

คําแนะนําการใช  ชวยสรางความเขาใจ เพื่อใชคู มือครูได

อยางถูกตองและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ขอสอบเนนการคิด/ขอสอบแนว O-NET เพื่อเตรียม

ความพรอมของผูเรียนสูการสอนในระดับตาง ๆ

Chapter Concept Overview ชวยใหเห็นภาพรวม 

Concept และเนื้อหาสําคัญของหนวยการเรียนรู

Chapter Overview ชวยสรางความเขาใจและเหน็ภาพรวม

ในการออกแบบแผนการจัดการเรียนรูแตละหนวย

Teacher Guide Overview ชวยใหเห็นภาพรวมของการ

จัดการเรียนการสอนทั้งหมดของรายวิชากอนที่จะลงมือ

สอนจริง

Pedagogy ชวยสรางความเขาใจในกระบวนการออกแบบ

การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ไดอยางมี

ประสิทธิภาพ

คําอธิบายรายวิชา แสดงขอบขายเนื้อหาสาระของรายวิชา 

ซึง่ครอบคลมุมาตรฐานการเรยีนรูและตวัชีว้ดัตามทีห่ลกัสตูร

กําหนด

เพิ่ม

เพิ่ม

เพิ่ม

เพิ่ม

เพิ่ม

เพิ่ม

เพิ่ม

เพิ่ม

โซน 1

โซน 2

โซน 3

ค�ำแนะน�ำกำรใช้
	 คู่มือครู	รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์	ป.5	จัดท�าขึ้นส�าหรับให้

ครผููส้อนใช้เป็นแนวทางวางแผนการจดัการเรยีนการสอน	เพือ่พฒันา

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและการประกันคุณภาพผู้เรียนตามนโยบาย

ของส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	(สพฐ.)

โซน 2

	 โดยประกอบด้วยองค์ประกอบส�าคัญต่าง	ๆ 	 ที่เป็นประโยชน์

ส�าหรับครู	เพื่อน�าไปประยุกต์ใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน

ช่วยครูเตรียมสอน

 เกร็ดแนะครู

ความรู้เสริมส�าหรับครู	 ข้อเสนอแนะ	 ข้อสังเกต	 แนวทางการจัด

กิจกรรมและอื่น	ๆ 	เพื่อประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอน

 นักเรียนควรรู

ความรู้เพ่ิมเติมจากเนื้อหา	 ส�าหรับอธิบายเสริมเพ่ิมเติมให้กับ

นักเรียน

	 แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ครูผู้สอน	

โดยแนะน�าขั้นตอนการสอน	และการจัดกิจกรรมอย่างละเอียด	

เพื่อให้นักเรียนบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัด

ช่วยครูจัด
       กำรเรียนกำรสอน

น�ำ สอน สรุป ประเมิน

โซน 1

กิจกรรม 21st Century Skills กิจกรรมที่จะชวยพัฒนา

ผูเรียนใหมีทักษะท่ีจําเปนสําหรับการเรียนรูและการดํารงชีวิต

ในโลกแหงศตวรรษที่ 21

เพิ่ม โครงงานวิทยาศาสตร ตัวอยางโครงงานเพื่อสงเสริมให

ผูเรียนประยุกตใชความรู และฝกทักษะแหงศตวรรษที่ 21



ขอสอบเนน การคิด
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science process skills

scientific method

scientific attitude

คําศัพท คําอาน คําแปล
scientific method ไซอึน'ทิฟค 'เม็ธธัด วิธีการทางวิทยาศาสตร

science process 
skills

'ไซอึนซ 'โพรเซ็ซ ซกิล ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร

scientific attitude ไซอึน'ทิฟค 'แอ็ททิทิวด จิตวิทยาศาสตร

3

นักเรียนควรรู

 นักเรียนเรียนรูและฝกอานคําศัพทวิทยาศาสตร ดังนี้

คําศัพท คําอาน คําแปล

Scientific Method (ไซอีน’ ทิฟค ‘เม็ธธัด) วธีิการทางวทิยาศาสตร

Science Process Skill (‘ไซอีนซ ‘โพรเซ็ซ ซกิล) ทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร

Scientific Attitude (ไซอนี’ ทฟิค ‘แอ็ททิทวิด) จิตวิทยาศาสตร

scientific instruments (ไซอีน’ ทิฟค ‘อินสตรุ

มึนท)

อุปกรณวิทยาศาสตร

laboratory (ละ’บอระทริ) หองปฏิบัติการ

ขัน้นาํ 
กระตุนความสนใจ

6.  นักเรียนดูภาพในหนาบทที่ 1 เรียนรูกระบวน

การทางวิทยาศาสตร จากหนังสือเรียนหนาน้ี

แลวชวยกันตอบคําถามสําคัญประจําบทวา

นักเรียนคิดวา นักวิทยาศาสตรมีลักษณะ

อยางไร 

  (แนวตอบ เชน เปนคนชางสังเกต มีความ

รอบคอบ มีวินัย มีความอดทน) 

7.  นักเรียนเรียนรูคําศัพทที่เกี่ยวของกับการเรียน

ในบทที่ 1 โดยเลือกตัวแทนนักเรียนใหเปน

ผูอานนาํ 1 คน แลวใหนกัเรยีนทัง้หองอานตาม 

ขัน้สอน
สํารวจคนหา 

1.  ครูใหนักเรียนสังเกตภาพจากหนังสือเรียน

หนานี้ แลวถามนักเรียนวา นักเรียนคิดวาเด็ก 

2 คน ในภาพกําลังทําอะไร แลวเกี่ยวของกับ

วิธีการทางวิทยาศาสตรหรือไม

2.  นักเรียนทุกคนชวยกันแสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับภาพในหนังสือเรียนหนานี้อยางอิสระ

  (แนวตอบ เด็ก 2 คน กําลังทําการทดลองใน

หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร โดยใชวิธีการ

ทางวิทยาศาสตรและทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตรเขามาเกี่ยวของ)

 ปราณีสังเกตวาถุงผามีเนื้อหยาบ นักเรียนคิดวาปราณีใช

ประสาทสัมผัสใดในการสังเกตถุงผา

 1. ตา

 2. จมูก

 3. ผิวกาย

 4. ตา หู จมูก

 (วิเคราะหคําตอบ การสังเกตวาถุงผามีเนื้อหยาบเปนการใช

ประสาทสัมผัสของผิวกาย  ดังนั้น ขอ 3. จึงเปนคําตอบที่ถูกตอง)

สรปุ ประเมนินาํ นํา สอน

T5

โซน 1

โซน 2

โซน 3

	 ประกอบด้วยแนวทางส�าหรับการจัดกิจกรรมและ

เสนอแนะแนวข้อสอบ	เพือ่อ�านวยความสะดวกให้แก่ครผููส้อน

	 โดยใช้	 หนงัสอืเรยีน รายวชิาพืน้ฐานวทิยาศาสตร ป.5 และแบบฝกหดั รายวชิาพืน้ฐานวทิยาศาสตร ป.5 ของบรษัิท

อกัษรเจรญิทศัน์	อจท.	จ�ากดั	เป็นสื่อหลัก	(Core	Materials)	ประกอบการสอนและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้	เพื่อให้สอดคล้อง

กบัมาตรฐานการเรยีนรูแ้ละตวัชีว้ดัของกลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์	(ฉบบัปรบัปรงุ	พ.ศ.	2560)	ตามหลกัสตูรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน	พุทธศักราช	2551	ซึ่งคู่มือครูเล่มนี้มีองค์ประกอบที่ง่ายต่อการใช้งาน	ดังนี้

โซน 3 ช่วยครูเตรียมนักเรียน

สื่อ Digital

การแนะน�าแหล่งเรยีนรูแ้ละแหล่งค้นคว้าจากสือ่	Digital	ต่าง	ๆ

หองปฏิบัติการ (วิทยาศาสตร)

การอธิบายหรือข้อเสนอแนะสิ่งที่ควรระมัดระวัง	หรือข้อควรปฏิบัติ

ตามเนื้อหาในบทเรียน

แนวทางการวัดและประเมินผล

เสนอแนะแนวทางการบรรลุผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน

ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่หลักสูตรก�าหนด

โซน 3 ช่วยครูเตรียมนักเรียน

 กิจกรรม 21st Century Skills

กิจกรรมที่ให้นักเรียนได้ประยุกต์ใช้ความรู้ที่เรียนรู้มาสร้าง

ชิ้นงาน	 หรือท�ากิจกรรมรวบยอดเพื่อให้เกิดทักษะที่จ�าเป็น

ในศตวรรษที่	21

 ขอสอบเนนการคิด

ตัวอย่างข้อสอบที่มุ่งเน้นการคิด	 มีทั้งปรนัย-อัตนัย	 พร้อม

เฉลยอย่างละเอียด

 ขอสอบเนนการคิดแนว O-NET

ตัวอย่างข้อสอบท่ีมุ่งเน้นการคิดวิเคราะห์	 และสอดคล้องกับ

แนวข้อสอบ	O-NET	 มีทั้งปรนัย-อัตนัย	 พร้อมเฉลยอย่าง

ละเอียด

 กิจกรรมทาทาย

เสนอแนะแนวทางการจดักจิกรรม	เพือ่ต่อยอดส�าหรบันกัเรยีน

ทีเ่รียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว		และต้องการท้าทายความสามารถใน

ระดับที่สูงขึ้น

 กิจกรรมสรางเสริม

เสนอแนะแนวทางการจดักจิกรรมซ่อมเสรมิส�าหรบันกัเรยีนที่

ควรได้รับการพัฒนาการเรียนรู้



ค�ำอธิบำยรำยวิชำ
วิทยำศำสตร ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ชั้นประถมศึกษำปีที่ 5	 เวลาเรียน	80	ชั่วโมง	/	ปี

ตัวชี้วัด

ว	1.1	ป.5/1	 บรรยายโครงสร้างและลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมกับการด�ารงชีวิต	ซึ่งเป็นผลมาจากการ

	 ปรับตัวของสิ่งมีชีวิตในแต่ละแหล่งที่อยู่

ว	1.1	ป.5/2	 	อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับส่ิงมีชีวิต	 และความสัมพันธ์ระหว่างส่ิงมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตเพื่อ

ประโยชน์ต่อการด�ารงชีวิต

ว	1.1	ป.5/3	 เขียนโซ่อาหารและระบุบทบาทหน้าที่ของสิ่งมีชีวิตที่เป็นผู้ผลิตและผู้บริโภคในโซ่อาหาร

ว	1.1	ป.5/4	 ตระหนกัในคุณค่าของสิง่แวดล้อมทีม่ต่ีอการด�ารงชวีติของส่ิงมชีวีติ	โดยมส่ีวนร่วมในการดูแลรักษาสิง่แวดล้อม

ว	1.3	ป.5/1	 อธิบายลักษณะทางพันธุกรรมที่มีการถ่ายทอดจากพ่อแม่สู่ลูกของพืช	สัตว	์และมนุษย์

ว	1.3	ป.5/2	 แสดงความอยากรู้อยากเห็น	โดยการถามค�าถามเกี่ยวกับลักษณะที่คล้ายคลึงกันของตนเองกับพ่อแม่

ว	2.1	ป.5/1	 อธิบายการเปลี่ยนสถานะของสสาร	เมื่อท�าให้สสารร้อนขึ้นหรือเย็นลง	โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์

ว	2.1	ป.5/2	 อธิบายการละลายของสารในน�า้	โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์

ว	2.1	ป.5/3	 วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของสารเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคม	ีโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์

ว	2.1	ป.5/4	 วิเคราะห์และระบุการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้และการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับไม่ได้

ว	2.2	ป.5/1	 	อธิบายวิธีการหาแรงลัพธ์ของแรงหลายแรงในแนวเดียวกันที่กระท�าต่อวัตถุในกรณีที่วัตถุอยู่น่ิงจากหลักฐาน	

เชิงประจักษ์

	 ศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับโครงสร้างและลักษณะของสิ่งมีชีวิตท่ีเหมาะสมในแต่ละแหล่งที่อยู่	 ความสัมพันธ์ระหว่าง

สิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต	และความสัมพันธ์กับสิ่งไม่มีชีวิต	โซ่อาหารและบทบาทหน้าที่ของสิ่งมีชีวิตที่เป็นผู้ผลิตและผู้บริโภคใน

โซ่อาหาร	 ตระหนักในคุณค่าของสิ่งแวดล้อมที่มีต่อการด�ารงชีวิตของส่ิงมีชีวิต	 ลักษณะทางพันธุกรรมที่มีการถ่ายทอดจาก

พ่อแม่สู่ลูกของพืช	สัตว์	 และมนุษย	์ ลักษณะที่คล้ายคลึงกันของตนเองกับพ่อแม่	 การหาแรงลัพธ์ของแรงหลายแรงในแนว

เดียวกันที่กระท�าต่อวัตถุในกรณีที่วัตถุอยู่นิ่ง	การเขียนแผนภาพแสดงแรงที่กระท�าต่อวัตถุที่อยู่ในแนวเดียวกันและแรงลัพธ์ที่

กระท�าต่อวัตถ	ุการใช้เครื่องชั่งสปริงในการวัดแรงที่กระท�าต่อวัตถุ	ผลของแรงเสียดทานที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่

ของวัตถุ	 การเขียนแผนภาพแสดงแรงเสียดทานและแรงท่ีอยู่ในแนวเดียวกันที่กระท�าต่อวัตถุ	 การได้ยินเสียงผ่านตัวกลาง		

การเกดิเสยีงสงู	เสยีงต�า่	การเกดิเสยีงดงั	เสยีงค่อย	การวดัระดับเสยีงโดยใช้เครือ่งมอืวดัระดบัเสยีง	และเสนอแนะแนวทางใน

การหลีกเลี่ยงและลดมลพิษทางเสียง

	 โดยมุ่งหวังให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่สามารถน�าไปใช้อธิบาย	แก้ไขปัญหา	หรือสร้างสรรค์พัฒนางานในชีวิต

จริงได	้ซึ่งเน้นการเชื่อมโยงความรู้ทางวิทยาศาสตร	์คณิตศาสตร	์และเทคโนโลยี	กับกระบวนการทางวิศวกรรมศาสตร์	และ

ให้มีทักษะส�าคัญในการค้นคว้าและสร้างองค์ความรู	้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้และการแก้ปัญหาที่หลากหลาย

	 เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้	 ความเข้าใจ	 มีทักษะการคิด	 และมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ทุกขั้นตอน	 รวมทั้งส่งเสริมให้	

ผู้เรียนเกิดจิตวิทยาศาสตร์และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์



ว	2.2	ป.5/2	 เขียนแผนภาพแสดงแรงที่กระท�าต่อวัตถุที่อยู่ในแนวเดียวกันและแรงลัพธ์ที่กระท�าต่อวัตถุ

ว	2.2	ป.5/3	 ใช้เครื่องชั่งสปริงในการวัดแรงที่กระท�าต่อวัตถุ

ว	2.2	ป.5/4	 ระบุผลของแรงเสียดทานที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุจากหลักฐานเชิงประจักษ์

ว	2.2	ป.5/5	 เขียนแผนภาพแสดงแรงเสียดทานและแรงที่อยู่ในแนวเดียวกันที่กระท�าต่อวัตถุ

ว	2.3	ป.5/1	 อธิบายการได้ยินเสียงผ่านตัวกลางจากหลักฐานเชิงประจักษ์

ว	2.3	ป.5/2	 ระบุตัวแปร	ทดลอง	และอธิบายลักษณะและการเกิดเสียงสูง	เสียงต�่า

ว	2.3	ป.5/3	 ออกแบบการทดลองและอธิบายลักษณะและการเกิดเสียงดัง	เสียงค่อย

ว	2.3	ป.5/4	 วัดระดับเสียงโดยใช้เครื่องมือวัดระดับเสียง

ว	2.3	ป.5/5	 ตระหนักในคุณค่าของความรู้เรื่องระดับเสียง	โดยเสนอแนะแนวทางในการหลีกเลี่ยงและลดมลพิษทางเสียง

ว	3.1	ป.5/1	 เปรียบเทียบความแตกต่างของดาวเคราะห์และดาวฤกษ์จากแบบจ�าลอง

ว	3.1	ป.5/2	 	ใช้แผนทีด่าวระบตุ�าแหน่งและเส้นทางการขึน้และตกของกลุม่ดาวฤกษ์บนท้องฟ้า	และอธบิายแบบรปูเส้นทาง	

การขึ้นและตกของกลุ่มดาวฤกษ์บนท้องฟ้าในรอบปี

ว	3.2	ป.5/1	 	เปรียบเทียบปริมาณน�า้ในแต่ละแหล่ง	 และระบุปริมาณน�้าที่มนุษย์สามารถน�ามาใช้ประโยชน์ได้	 จากข้อมูลที่

รวบรวมได้

ว	3.2	ป.5/2	 ตระหนักถึงคุณค่าของน�า้	โดยน�าเสนอแนวทางการใช้น�้าอย่างประหยัดและการอนุรักษ์น�้า

ว	3.2	ป.5/3	 สร้างแบบจ�าลองที่อธิบายการหมุนเวียนของน�้าในวัฏจักรของน�้า

ว	3.2	ป.5/4	 เปรียบเทียบกระบวนการเกิดเมฆ	หมอก	น�้าค้าง	และน�า้ค้างแข็ง	จากแบบจ�าลอง

ว	3.2	ป.5/5	 เปรียบเทียบกระบวนการเกิดฝน	หิมะ	และลูกเห็บ	จากข้อมูลที่รวบรวมได้

รวม		27		ตัวชี้วัด



Pedagogy
คูมือครู รายวิชาพื้นฐาน
วิทยำศำสตร์ ป.5 เล่ม 1	 	 รวมถึงสื่อการเรียนรู้รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์	ชั้น	ป.5	ผู้จัดท�าได้ออกแบบ

การสอน	 (Instructional	Design)	 อันเป็นวิธีการจัดการเรียนรู้และเทคนิคการสอนที่เปี ยมด้วยประสิทธิภาพและมี

ความหลากหลายให้กบัผูเ้รยีน	เพือ่ให้ผูเ้รยีนสามารถบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามมาตรฐานการเรียนรูแ้ละตัวชีว้ดั	รวมถงึสมรรถนะ

และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนที่หลักสูตรก�าหนดไว้	 โดยครูสามารถน�าไปใช้จัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ	 ซ่ึงในรายวิชานี้ผู้จัดท�าได้น�ารูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้	 (5Es	Instructional	Model)	 มาใช้ใน

การออกแบบการสอน	ดังนี้

ด้วยจุดประสงค์ของการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์	 เพื่อช่วย

ให้ผู้เรียนได้พัฒนาวิธีคิด	 ทั้งความคิดเป็นเหตุเป็นผล	 คิดสร้างสรรค์	

คิดวิเคราะห์	 วิจารณ์	 มีทักษะส�าคัญในการค้นคว้าหาความรู้	 และมี

ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ	ผู้จัดท�าจึงได้เลือกใช้

รปูแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู	้(5Es	Instructional	Model)

ซึ่งเป็นขั้นตอนการเรียนรู ้ที่มุ ่งเน้นให้ผู ้เรียนได้มีโอกาสสร้าง

องค์ความรู้ด้วยตนเองผ่านกระบวนการคิดและการลงมือท�า	 โดย

ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็นเครื่องมือส�าคัญเพ่ือการ

พัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์	 และทักษะการเรียนรู้

แห่งศตวรรษที่	21

รูปแบบกำรสอนแบบสืบเสำะหำควำมรู้ (5Es Instructional Model)

 วิธีสอน (Teaching Method)

	 	 ผู้จัดท�าเลือกใช้วิธีสอนที่หลากหลาย	 เช่น	 การทดลอง	 การสาธิต	 การอภิปรายกลุ่มย่อย	 เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้

รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้	 (5Es	Instructional	Model)	 ให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด	 ซึ่งจะเน้นใช้วิธีสอน

โดยใช้การทดลองมากเป็นพิเศษ	 เนื่องจากเป็นวิธีสอนที่มุ ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดองค์ความรู้จากประสบการณ์ตรงโดย

การคิดและการลงมือท�าด้วยตนเอง	อันจะช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้และเกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่คงทน

 เทคนิคกำรสอน (Teaching Technique)

	 	 ผูจ้ดัท�าเลอืกใช้เทคนคิการสอนท่ีหลากหลายและเหมาะสมกบัเรือ่งท่ีเรยีน	เพือ่ส่งเสรมิวธีิสอนให้มปีระสทิธภิาพมากข้ึน	

เช่น	 การใช้ค�าถาม	 การเล่นเกม	 การยกตัวอย่าง	 ซึ่งเทคนิคการสอนต่าง	ๆ 	 จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข

ในขณะที่เรียนและสามารถปฏิบัติกิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ	รวมทั้งได้พัฒนาทักษะในศตวรรษที่	21	อีกด้วย
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วิทยำศำสตร์ ป.5 เล่ม 1
หน่วย

กำรเรียนรู้ ตัวชี้วัด ทักษะที่ได้ เวลำท่ีใช้ กำรประเมิน สื่อที่ใช้

1
เรียนรู้

วิทยาศาสตร์

- -		ทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์	14	ทักษะ

-	ทักษะการสังเกต

-		ทักษะการตั้งสมมติฐาน

-	ทักษะการระบุ

-		ทักษะการส�ารวจค้นหา

-		ทกัษะการจ�าแนกประเภท

-		ทักษะการท�างานกลุ่ม

-		ทักษะการคิดอย่างมี

วิจารณญาณ

3 
ชั่วโมง

-		ตรวจแบบทดสอบ	

ก่อนเรียน

-		ตรวจการท�ากิจกรรมใน

สมุดหรือในแบบฝึกหัด

วิทยาศาสตร์

-	ตรวจชิ้นงาน/ผลงาน

-		การน�าเสนอชิ้นงาน/	

ผลงาน

-		สังเกตพฤติกรรม	

การท�างานรายบุคคล

-		สังเกตพฤติกรรม	

การท�างานกลุ่ม

-		สังเกตคุณลักษณะ	

อันพึงประสงค์

-		ตรวจแบบทดสอบ	

หลังเรียน

-	หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์

	 ป.5	เล่ม	1

-		แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์	

ป.5	เล่ม	1

-	แบบทดสอบก่อนเรียน

-	แบบทดสอบหลังเรียน

-	PowerPoint

-	QR	Code

-	บัตรข้อความ

2
สิ่งมีชีวิตกับ 
สิ่งแวดล้อม

1.		บรรยายโครงสร้างและลักษณะของ

สิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมกับการด�ารง

ชีวิต	 ซึ่งเป็นผลมาจากการปรับตัว

ของสิ่งมีชีวิตในแต่ละแหล่งที่อยู	่

(มฐ.	ว	1.1	ป.5/1)

2.		อธบิายความสมัพนัธ์ระหว่างสิง่มชีวีติ	

กับสิ่งมีชี วิต	 และความสัมพันธ ์

ระหว่างสิ่งมีชี วิตกับสิ่งไม ่มีชีวิต	

เพื่อประโยชน์ต่อการด�ารงชีวิต	

	 (มฐ.	ว	1.1	ป.5/2)

3.		เขียนโซ ่อาหารและระบุบทบาท

หน้าท่ีของส่ิงมีชีวิตที่เป็นผู้ผลิตและ	

ผู้บริโภคในโซ่อาหาร	

	 (มฐ.	ว	1.1	ป.5/3)

4.		ตระหนักในคุณค่าของสิ่งแวดล้อม

ที่มีต่อการด�ารงชีวิตของสิ่งมีชีวิต	

โดยมีส ่วนร ่วมในการดูแลรักษา	

สิ่งแวดล้อม	(มฐ.	ว	1.1	ป.5/4)

5.		อธิบายลักษณะทางพันธุกรรมท่ีมี

การถ่ายทอดจากพ่อแม่สู่ลูกของพืช	

สัตว์	และมนุษย	์(มฐ.	ว	1.3	ป.5/1)

6.		แสดงความอยากรู ้อยากเห็นโดย

การถามค�าถามเกี่ยวกับลักษณะท่ี

คล้ายคลึงกันของตนเองกับพ่อแม่	

(มฐ.	ว	1.3	ป.5/2)

-	ทักษะการสังเกต

-	ทักษะการตั้งสมมติฐาน

-	ทักษะการทดสอบ

	 สมมติฐาน

-	ทักษะการส�ารวจค้นหา				

-	ทักษะการเปรียบเทียบ

-	ทักษะการระบุ

-	ทักษะการให้เหตุผล

-	ทักษะการสรุปอ้างอิง

-	ทกัษะการจ�าแนกประเภท

-	ทักษะการท�างานกลุ่ม

-	ทักษะการวิเคราะห์

-	ทักษะการรวบรวมข้อมูล

-	ทักษะการเชื่อมโยง

-	ทักษะการน�าความรู้ไปใช้

	 ประโยชน์

19 
ชั่วโมง

-	ตรวจแบบทดสอบ

	 ก่อนเรียน

-		ตรวจการท�ากิจกรรมใน	

สมุดหรือในแบบฝึกหัด

วิทยาศาสตร์

-		การน�าเสนอผลการท�า

กิจกรรม

-	ตรวจใบงาน

-	ตรวจชิ้นงาน/ผลงาน

-	การน�าเสนอชิ้นงาน/

	 ผลงาน

-	สังเกตพฤติกรรม

	 การท�างานรายบุคคล

-	สังเกตพฤติกรรม

	 การท�างานกลุ่ม

-	สังเกตคุณลักษณะ

	 อันพึงประสงค์

-	ตรวจแบบทดสอบ

	 หลังเรียน

-	หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์

	 ป.5	เล่ม	1

-	แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์

	 ป.5	เล่ม	1

-	แบบทดสอบก่อนเรียน

-	แบบทดสอบหลังเรียน

-	วัสดุ-อุปกรณ์การทดลอง

-	กระดาษแข็งแผ่นใหญ่	

-	ใบงาน

-	PowerPoint

-	QR	Code

Teacher Guide Overview



หน่วย
กำรเรียนรู้ ตัวชี้วัด ทักษะที่ได้ เวลำท่ีใช้ กำรประเมิน สื่อที่ใช้

3
แรงในชีวิต
ประจำาวัน

1.		อธิบายวิธีการหาแรงลัพธ์ของแรง

หลายแรงในแนวเดียวกันท่ีกระท�า

ต ่อวัตถุในกรณีที่ วัตถุอยู ่ น่ิงจาก	

หลักฐานเชิงประจักษ์

	 (มฐ.	ว	2.2	ป.5/1)

2.		เขียนแผนภาพแสดงแรงท่ีกระท�า

ต่อวัตถุที่อยู ่ ในแนวเดียวกันและ	

แรงลัพธ์ที่กระท�าต่อวัตถุ

	 (มฐ.	ว	2.2	ป.5/2)

3.		ใช้เครื่องชั่งสปริงในการวัดแรงท่ี

กระท�าต่อวัตถ	ุ(มฐ.	ว	2.2	ป.5/3)

4.		ระบุผลของแรงเสียดทานท่ีมีต่อการ

เปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุ

จากหลักฐานเชิงประจักษ	์

	 (มฐ.	ว	2.2	ป.5/4)

5.		เขียนแผนภาพแสดงแรงเสียดทาน

และแรงทีอ่ยูใ่นแนวเดยีวกนัทีก่ระท�า

ต่อวัตถ	ุ(มฐ.	ว	2.2	ป.5/5)

-	ทักษะการสังเกต

-	ทักษะการส�ารวจ

-	ทักษะการให้เหตุผล

-		ทักษะการเชื่อมโยง

-	ทักษะการตั้งสมมติฐาน

-		ทักษะการทดสอบ	

สมมติฐาน

-	ทักษะการสรุปอ้างอิง

-		ทักษะการน�าความรู้	

ไปใช้ประโยชน์

-	ทักษะการวิเคราะห์

8 
ชั่วโมง

-		ตรวจแบบทดสอบ	

ก่อนเรียน

-		ตรวจการท�ากิจกรรมใน

สมุดหรือในแบบฝึกหัด

วิทยาศาสตร์

-	ตรวจใบงาน

-	ตรวจชิ้นงาน/ผลงาน

-		การน�าเสนอชิ้นงาน/	

ผลงาน

-		สังเกตพฤติกรรม	

การท�างานรายบุคคล

-	สังเกตพฤติกรรม

	 การท�างานกลุ่ม

-		สังเกตคุณลักษณะ	

อันพึงประสงค์

-		ตรวจแบบทดสอบ	

หลังเรียน

-	หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์	

	 ป.5	เล่ม	1

-		แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์	

ป.5	เล่ม	1

-	แบบทดสอบก่อนเรียน

-	แบบทดสอบหลังเรียน

-	วัสดุ-อุปกรณ์การทดลอง

-	PowerPoint

-	QR	Code

-	บัตรภาพ

4
พลังงานเสียง

1.		อธิบายการได้ยินเสียงผ่านตัวกลาง

จากหลักฐานเชิงประจักษ	์

	 (มฐ.	ว	2.3	ป.5/1)

2.		ระบุตัวแปร	 ทดลอง	 และอธิบาย

ลกัษณะและการเกดิเสยีงสงู	เสยีงต�า่	

(มฐ.	ว	2.3	ป.5/2)

3.		ออกแบบการทดลองและอธิบาย

ลักษณะและการเกิดเสียงดัง	 เสียง

ค่อย	(มฐ.	ว	2.3	ป.5/3)

4.		วัดระดับเสียงโดยใช้เครื่องมือวัด	

ระดบัเสียง	(มฐ.	ว	2.3	ป.5/4)

5.		ตระหนักในคุณค่าของความรู้เรื่อง

ระดบัเสยีง	โดยเสนอแนะแนวทางใน

การหลกีเลีย่งและลดมลพษิทางเสยีง	

(มฐ.	ว	2.3	ป.5/5)

-	ทักษะการสังเกต

-	ทักษะการระบุ

-	ทักษะการตั้งสมมติฐาน

-		ทักษะการทดสอบ

สมมติฐาน

-	ทักษะการจ�าแนก

-	ทักษะการสรุปอ้างอิง

-	ทักษะการน�าความรู้	

	 ไปใช้ประโยชน์

-	ทักษะการเชื่อมโยง

-	ทักษะการส�ารวจค้นหา

-	ทักษะการท�างานกลุ่ม

-	ทักษะการวิเคราะห์

10
ชั่วโมง

-	ตรวจแบบทดสอบ

	 ก่อนเรียน

-		ตรวจการท�ากิจกรรมใน

สมุดหรือในแบบฝึกหัด

วิทยาศาสตร์

-	ตรวจใบงาน

-	ตรวจชิ้นงาน/ผลงาน

-	การน�าเสนอชิ้นงาน/

	 ผลงาน

-	สังเกตพฤติกรรม

	 การท�างานรายบุคคล

-	สังเกตพฤติกรรม

	 การท�างานกลุ่ม

-	สังเกตคุณลักษณะ

	 อันพึงประสงค์

-	ตรวจแบบทดสอบ

	 หลังเรียน

-	หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์	

	 ป.5	เล่ม	1

-		แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์	

ป.5	เล่ม	1

-	แบบทดสอบก่อนเรียน

-	แบบทดสอบหลังเรียน

-	วัสดุ-อุปกรณ์การทดลอง

-	โทรศัพท์หรือวิทยุ

-	PowerPoint

-	QR	Code

-	ใบงาน



สารบัญ

Chapter Title Chapter
Overview

Chapter 
Concept 
Overview

Teacher
Script

หน่วยการเรียนรู้ที ่ 1 เรียนรู้วิทยาศาสตร์ T2 T3 T4

 บทที่ 1 เรียนรูกระบวนการทางวิทยาศาสตร  T5 - T21

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม T22 T25 T28

 บทที่ 1 ชีวิตสัมพันธ
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T29 - T56

T57 - T73
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แผนการจัด

การเร�ยนรู
สื่อที่ใช จ�ดประสงค ว�ธ�สอน ประเมิน ทักษะที่ได

คุณลักษณะ

อันพึงประสงค

แผนฯ ที่ 1

กระบวนการทาง

วิทยาศาสตร

3
ชั่วโมง

- แบบทดสอบกอนเรียน

- หนังสือเรียนวิทยาศาสตร  

 ป.5 เลม 1 

- แบบฝกหัดวิทยาศาสตร 

 ป.5 เลม 1

-  วัสดุ-อุปกรณกิจกรรม

สรางสรรคผลงาน

- PowerPoint

-  QR Code การใชวิธีการ

ทางวิทยาศาสตร

- บัตรขอความ

- สมุดประจําตัวนักเรียน

- แบบทดสอบหลังเรียน

1.  อธิบายกระบวนการ

 ทางวิทยาศาสตรได

 อยางถูกตอง (K)

2.  ฝกใชกระบวนการ

 ทางวิทยาศาสตรได

 อยางถูกตอง (P)

3.  รับผิดชอบตองานที่ได

รับมอบหมาย (A)

-  แบบสืบเสาะ

หาความรู

 (5Es 

 Instructional 

 Model)

-  การเรียนรู

 แบบรวมมอื :

 เทคนิคคูคิด 

 (Think-Pair-

 Share)

- ตรวจแบบทดสอบกอนเรียน

- ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน

-  ตรวจกิจกรรมในสมุดหรือ

 ในแบบฝกหัดวิทยาศาสตร

-  การนําเสนอผลการทํา

กิจกรรม

- การนําเสนอชิ้นงาน/ผลงาน

-  ตรวจชิ้นงาน/ผลงาน

 (แบบจาํลองการเจรญิเตบิโต

 ของพืชหรือสัตว)

- สังเกตพฤติกรรม

 การทํางานรายบุคคล

- สังเกตพฤติกรรม

 การทํางานกลุม

- สังเกตคุณลักษณะ

 อันพึงประสงค

- ทักษะการสังเกต 

-  ทักษะการตั้ง

สมมติฐาน

- ทักษะการระบุ

-  ทักษะการสํารวจ

คนหา

-  ทักษะการจําแนก

ประเภท

-  ทักษะการทํางาน

กลุม

-  ทักษะการคิดอยาง

มีวิจารณญาณ

- มีวินัย

- ใฝเรียนรู

- มุงมั่นใน

 การทํางาน

Chapter Overview

T2



Chapter Concept Overview

เรียนรูวิทยาศาสตร

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1

 วิทยาศาสตร เปนการศึกษาเกี่ยวกับสิ่งที่อยูรอบตัวเรา ซึ่งวิธีการและขั้นตอนที่นํามาใชเพื่อคนควาหาความรูอยางเปนระบบ เรียกวา

กระบวนการทางวิทยาศาสตร

กระบวนการทางวทิยาศาสตร (Scientific Process) คอื วธิกีารและขัน้ตอนทีใ่ชดาํเนนิการคนควาหาความรูทางวิทยาศาสตร แบงเปน 

3 ประเภท ดังนี้

- การสังเกต
- การจําแนกประเภท
- การวัด
- การใชจํานวน
-  การลงความเห็นจาก

ขอมูล
-  การจัดกระทําและสื่อ

ความหมายขอมูล
-  การหาความสัมพันธ

ของสเปซกับเวลา
-  การพยากรณ

- การตั้งสมมติฐาน
- การทดลอง
-  การกําหนดนยิามเชิง

ปฏิบัติการ
-  การกําหนดและ

ควบคุมตัวแปร
-  การตีความหมายขอมูล

และลงขอสรปุ
- การสรางแบบจําลอง

ทักษะขั้นพื้นฐาน ทักษะขั้นผสม

ระบุปญหา

ตั้งสมมติฐาน

รวบรวมขอมูล

วิเคราะหขอมูล

สรปุผล

?

?

?

?

?

เปนลักษณะนิสัยของบุคคลที่เกิด
จากการเรียนรูผานกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร เชน เปนคนมีเหตุมีผล 
มีความสนใจใฝรู  มีความซ่ือสัตย
มีความรับผิดชอบ มีความอดทน 
โดยสามารถนาํความรูไปใชประโยชน
ไดอยางถูกตองและเหมาะสม

วิธีการทางวิทยาศาสตร

หมายถึง ขั้นตอนในการคนควาหรือ
การแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตร
อยางเปนระบบ ประกอบดวย 5 
ขั้นตอน 

หมายถึง ความชํานาญและความ
สามารถในการคิดคนหรือสืบเสาะ
เพื่อหาคําตอบ และการแกไขปญหา
ตาง ๆ  ได ถูกตองและเหมาะสม 
แบงออกเปน 2 ขั้น 

ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร

จิตวิทยาศาสตร

กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร
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àÃÕÂ¹ÃÙŒÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ�1
หนวยการเรียนรู้ที่

 ÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ� à»š¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒà¡ÕèÂÇ¡ÑºÊÔè§µ‹Ò§ æ ·ÕèÍÂÙ‹ÃÍºµÑÇàÃÒ ÇÔ̧ Õ¡ÒÃáÅÐ¢Ñé¹µÍ¹·Õè ãªŒà¾×èÍµÍº»̃ÞËÒ
·ÕèàÃÒÊ§ÊÑÂ àÃÕÂ¡Ç‹Ò ÇÔ̧ Õ¡ÒÃ·Ò§ÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ�
 ã¹¡ÒÃÊ×ºàÊÒÐËÒ¤ÇÒÁÃÙŒÍÂ‹Ò§à»š¹ÃÐºº àÃÒ¤ÇÃ½ƒ¡½¹·Ñ¡ÉÐ¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ·Ò§ÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ� ãËŒà¡Ô´
¤ÇÒÁªíÒ¹ÒÞ à¾×èÍãËŒÊÒÁÒÃ¶¤Œ¹ËÒ¤íÒµÍºáÅÐá¡Œä¢»̃ÞËÒä Œ́ÍÂ‹Ò§¶Ù¡µŒÍ§àËÁÒÐÊÁ
 àÁ×èÍàÃÒ·íÒ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒáÅÐáÊÇ§ËÒ¤ÇÒÁÃÙŒâ´ÂãªŒ¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ·Ò§ÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ�áÅŒÇ ¨Ðà¡Ố Ô̈µÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ� 
«Öè§·íÒãËŒàÃÒà»š¹¼ÙŒÁÕ¤ÇÒÁÊ¹ã¨ã½†ÃÙŒÊÔè§µ‹Ò§ æ ÁÕàËµØÁÕ¼Å ÁÕ¤ÇÒÁ«×èÍÊÑµÂ� áÅÐÁÕ¤ÇÒÁÃÑº¼Ố ªÍº

ขัน้นาํ
กระตุนความสนใจ

1.  ครูทักทายกับนักเรียน แลวแจงจุดประสงค

การเรียนรูที่จะเรียนในวันนี้ใหนักเรียนทราบ

2.  ครูใหนกัเรียนทาํแบบทดสอบกอนเรยีน เพือ่วดั

ความรูเดิมของนักเรียนกอนเขาสูบทเรียน

3.  ครูสนทนากับนักเรียนเพื่อทบทวนความรูเดิม

เกี่ยวกับกระบวนการทางวิทยาศาสตรท่ีได

เรียนมาตั้งแตชั้น ป.4

4.  ครสูุมเลอืกตวัแทนนักเรยีน 3-4 คน ใหออกมา

หนาชั้นเรียน พรอมตั้งคําถามวา กระบวนการ

ทางวิทยาศาสตรคืออะไร และมีความสําคัญ

ตอการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนอยางไร 

โดยใหตัวแทนนักเรียนตอบคําถามทีละคน

  (แนวตอบ กระบวนการทางวิทยาศาสตร คือ 

วิธีการและขั้นตอนที่ใชดําเนินการคนควา

หาความรูทางวิทยาศาสตรอยางเปนระบบ)

  (หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช

แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานรายบุคคล)

5.  นักเรียนศึกษาภาพและแนวคิดสําคัญของ

หนวยการเรียนรูที่ 1 เรียนรูวิทยาศาสตร จาก

หนังสือเรียนวิทยาศาสตร ป.5 เลม 1 หนานี้

เกร็ดแนะครู

 ครูสามารถใชแบบทดสอบกอนเรียนที่แนบมาทายแผนการจัดการเรียนรู

ของหนวยการเรียนรูที่ 1 เรียนรูวิทยาศาสตร เพื่อใชประเมินนักเรียนกอนเขาสู

บทเรียน

 กอนเริ่มเขากิจกรรมการเรียนรูครูอาจใหความรูกับนักเรียนเบื้องตนวา

วิทยาศาสตร เปนวิชาที่เนนการปลูกฝงใหนักเรียนรูจักสืบเสาะแสวงหาความรู

เกี่ยวกับประเด็นที่สงสัยโดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรเขามาเก่ียวของ 

เพราะเปนกระบวนการที่เปนระบบและมีลําดับขั้นตอนในการทํางานท่ีแนนอน 

นอกจากนี้ การเรียนวิทยาศาสตรยังชวยสงเสริมใหนักเรียนเปนคนท่ีมีเหตุผล 

มีความอดทน และมีความรับผิดชอบอีกดวย

สรปุ ประเมนินาํ สอนนํา
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ขอสอบเนน การคิด

¹Ñ¡àÃÕÂ¹¤Ô´Ç‹Ò
¹Ñ¡ÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ� 
¤ÇÃÁÕÅÑ¡É³Ð
ÍÂ‹Ò§äÃºŒÒ§?

º··Õè 1
ศัพทนารู

àÃÕÂ¹ÃÙŒ¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ·Ò§ÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ�

science process skills

scientific method

scientific attitude

คําศัพท คําอาน คําแปล
scientific method ไซอึน'ทิฟค 'เม็ธธัด วิธีการทางวิทยาศาสตร

science process 
skills

'ไซอึนซ 'โพรเซ็ซ ซกิล ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร

scientific attitude ไซอึน'ทิฟค 'แอ็ททิทิวด จิตวิทยาศาสตร

3

นักเรียนควรรู

 นักเรียนเรียนรูและฝกอานคําศัพทวิทยาศาสตร ดังนี้

คําศัพท คําอาน คําแปล

scientific method (ไซอีน’ ทิฟค ‘เม็ธธัด) วธิกีารทางวทิยาศาสตร

science process Skill (‘ไซอีนซ ‘โพรเซ็ซ ซกิล) ทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร

scientific attitude (ไซอนี’ ทฟิค ‘แอท็ทิทวิด) จิตวิทยาศาสตร

scientific instruments (ไซอีน’ ทิฟค ‘อินสตรุ

มึนท)

อุปกรณวิทยาศาสตร

laboratory (ละ’บอระทริ) หองปฏิบัติการ

ขัน้นาํ 
กระตุนความสนใจ

6.  นักเรียนดูภาพในหนาบทที่ 1 เรียนรูกระบวน

การทางวิทยาศาสตร จากหนังสือเรียนหนาน้ี

แลวชวยกันตอบคําถามสําคัญประจําบทวา

•  นักเรียนคิดวา นักวิทยาศาสตรมีลักษณะ

อยางไร 

   (แนวตอบ เชน เปนคนชางสังเกต มีความ

รอบคอบ มีวินัย มีความอดทน) 

7.  นักเรียนเรียนรูคําศัพทที่เกี่ยวของกับการเรียน

ในบทที่ 1 โดยเลือกตัวแทนนักเรียนใหเปน

ผูอานนาํ 1 คน แลวใหนักเรียนทัง้หองอานตาม 

ขัน้สอน
สาํรวจคนหา 

1.  ครูใหนักเรียนสังเกตภาพจากหนังสือเรียน

หนานี้ แลวถามนักเรียนวา นักเรียนคิดวาเด็ก 

2 คน ในภาพกําลังทําอะไร แลวเกี่ยวของกับ

วิธีการทางวิทยาศาสตรหรือไม

2.  นักเรียนทุกคนชวยกันแสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับภาพในหนังสือเรียนหนานี้อยางอิสระ

  (แนวตอบ เด็ก 2 คน กําลังทําการทดลองใน

หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร โดยใชวิธีการ

ทางวิทยาศาสตรและทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตรเขามาเกี่ยวของ)

 ปราณีสังเกตวาถุงผามีเนื้อหยาบ นักเรียนคิดวาปราณีใช

ประสาทสัมผัสใดในการสังเกตถุงผา

 1. ตา

 2. จมูก

 3. ผิวกาย

 4. ตา หู จมูก

 (วิเคราะหคําตอบ การสังเกตวาถุงผามีเน้ือหยาบเปนการใช

ประสาทสัมผัสของผิวกาย  ดังนั้น ขอ 3. จึงเปนคําตอบที่ถูกตอง)

สรปุ ประเมนินาํ นํา สอน
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ขอสอบเนนการคิดแนว O-NET

1.  ¹Ñ¡àÃÕÂ¹¤Ô´Ç‹Ò à¾×èÍ¹ æ ÁÕ¡ÒÃãªŒ·Ñ¡ÉÐ¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ·Ò§ÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ�ÍÐäÃºŒÒ§

2. ã¹ªÕÇÔµ»ÃÐ¨íÒÇÑ¹ ¹Ñ¡àÃÕÂ¹ä´ŒãªŒ·Ñ¡ÉÐ¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ·Ò§ÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ�ºŒÒ§ËÃ×ÍäÁ‹ ÍÂ‹Ò§äÃ

´ÙÀÒ¾¡ÒÃ·íÒ¡Ô¨¡ÃÃÁ¢Í§¹Ñ¡àÃÕÂ¹ã¹ËŒÍ§·´ÅÍ§ÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ� áÅŒÇµÍº¤íÒ¶ÒÁ

นาํสูการเรียน
กิจกรรม

µŒ¹¶ÑèÇÊÙ§
à·‹ÒäËÃ‹áÅŒÇ

áÊ´§Ç‹ÒµŒ¹¶ÑèÇ
ÊÙ§¢Öé¹¡Ç‹ÒÍÒ·ÔµÂ�

·ÕèáÅŒÇ¹Ð

ÊÙ§ 15 
à«¹µÔàÁµÃ

ËŒÍ§¹Õé
ÁÕ¹Ñ¡àÃÕÂ¹¡Õè¤¹¹Ð

ÁÕ¹Ñ¡àÃÕÂ¹ªÒÂ 5 ¤¹
¹Ñ¡àÃÕÂ¹ËÞÔ§ 3 ¤¹

4

เกร็ดแนะครู

 ครูควรอธิบายเพิ่มเติมใหนักเรียนเขาใจวา กระบวนการทางวิทยาศาสตร 

(Scientific Process) คือ วิธีการและขั้นตอนที่นักวิทยาศาสตรใชในการคนควา

หาความรู และแกไขปญหาทางวิทยาศาสตร กระบวนการทางวิทยาศาสตร

แบงออกเปน 3 ประเภท ไดแก

 1) วิธีการทางวิทยาศาสตร

 2) ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร

 3) จิตวิทยาศาสตร

แนวตอบ กิจกรรมนําสูการเรียน

1.  ใชทักษะการวัด ทักษะการใชจํานวน ทักษะ

การสรางแบบจาํลอง ทักษะการจาํแนกประเภท 

ทักษะการจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูล 

ทักษะการหาความสัมพันธของสเปซกับเวลา

2.  (ขึน้อยูกบัคาํตอบของนกัเรยีน ใหอยูในดลุยพนิจิ

ของครูผูสอน)

ขัน้สอน
สาํรวจคนหา

3.  นักเรียนแบงกลุม กลุมละ 3-4 คน จากนั้น

แตละกลุมรวมกันทํากิจกรรมนําสูการเรียน 

โดยดูภาพสถานการณจากหนังสือเรียนหนาน้ี

แลวชวยกันตอบคําถาม โดยเขียนคําตอบลง

ในสมุด หรือทําในแบบฝกหัดวิทยาศาสตร 

ป.5 เลม 1 แลวใหนําเสนอคําตอบของกลุม

หนาชั้นเรียน เพื่ออภิปรายและสรุปคําตอบ

รวมกัน 

4.  ครจูดักจิกรรมการนาํเสนอคาํตอบของนกัเรยีน

แตละกลุมใหนาสนใจ และใหนักเรียนรวมกัน

สรุปคําตอบที่ถูกตอง

  (หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช

แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม)

ขอใดไมใชขั้นตอนของทักษะการทดลอง

 1. การบรรยายลักษณะการทดลอง

 2. การออกแบบการทดลอง

 3. การปฏิบัติการทดลอง

 4. การบันทึกผลการทดลอง

 (วิเคราะหคําตอบ ทักษะการทดลอง ประกอบดวย 3 ข้ันตอน 

ไดแก การออกแบบการทดลอง การปฏิบัติการทดลอง และการ

บันทึกผลการทดลอง  ดังนั้น ขอ 1. จึงเปนคําตอบที่ถูกตอง)

สรปุ ประเมนินาํ สอน
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ขอสอบเนน การคิด

หนวยการเรียนรูที่ 1
àÃÕÂ¹ÃÙŒÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ�

ÇÔ¸Õ¡ÒÃ·Ò§ÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ� ÁÕ¡Õè¢Ñé¹µÍ¹ 
ÍÐäÃºŒÒ§

 1. ÇÔ¸Õ¡ÒÃ·Ò§ÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ�
  วิธีการทางวิทยาศาสตร์	หมายถึง	ขั้นตอนในการค้นคว้าหรือการแสวงหา

ความรู้ทางวิทยาศาสตร์อย่างเป็นระบบ	 โดยมีการรวบรวมข้อมูลและน�า

ข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์	 เรียบเรียง	 เพื่อน�าไปสู่การสรุปผลถึงข้อเท็จจริงหรือ

ความรู้ใหม่

		ภาพที่	1.1	ตััวอย่างการแสวงหาความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์

การสงสัย การส�ารวจ

การสังเกต การสบืค้นข้อมลู

การทดลอง

55

ข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์	 เรียบเรียง	 เพื่อน�าไปสู่การสรุปผลถึงข้อเท็จจริงหรือข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์	 เรียบเรียง	 เพื่อน�าไปสู่การสรุปผลถึงข้อเท็จจริงหรือ
1 2

ข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์	 เรียบเรียง	 เพื่อน�าไปสู่การสรุปผลถึงข้อเท็จจริงหรือ
3

ขัน้สอน
สาํรวจคนหา 

5.  ครูใหสมาชิกในแตละกลุมรวมกันศึกษาขอมูล

และภาพเก่ียวกับวิธีการทางวิทยาศาสตรจาก

หนังสือเรียนหนาน้ี จากน้ันครูตั้งคําถามวา 

วิธีการทางวิทยาศาสตรมีกี่ขั้นตอน อะไรบาง  

แลวขออาสาสมัครนักเรียน 2-3 คน เพื่อตอบ

คําถาม 

  (แนวตอบ วธิกีารทางวทิยาศาสตร มี 5 ขัน้ตอน 

ไดแก ระบปุญหา ตัง้สมมตฐิาน รวบรวมขอมูล 

วิเคราะหขอมูล และสรุปผล)

  (หมายเหตุ : ครูเร่ิมประเมินนักเรียน โดยใช

แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานรายบุคคล)

6.  ครูใหคําชมเชยหรือมอบรางวัลใหกับนักเรียน

ที่ตอบคําถาม เพื่อเปนการเสริมแรงในการ

กลาแสดงออก

นักเรียนควรรู

 1 วิเคราะห หมายถึง การใครครวญ ไตรตรอง พิจารณา หรือการแยกออก

เปนสวนๆ เพื่อศึกษาใหถองแท เชน วิเคราะหเหตุการณ วิเคราะหปญหาตางๆ 

วิเคราะหขาว

 2 เรยีบเรยีง หมายถึง การแตง เชน การเรยีบเรียงขอความ เรียบเรียงถอยคาํ 

หรือการตกแตงคําใหสละสลวยและเรียงลําดับความใหชัดเจน เชน การแปล

และเรียบเรียงหนังสือ

 3 ขอเทจ็จรงิ หมายถงึ ขอความหรอืเหตกุารณทีเ่ปนมาหรอืทีเ่ปนอยูตามจรงิ 

รวมทั้งเรื่องหรือประเด็นที่เกี่ยวกับเหตุการณ พฤติกรรม หรือสิ่งใดๆ ที่เกิดขึ้น

ที่มีอยู หรือที่เปนไป

การเปนนักวิทยาศาสตรที่ดีตองมีทักษะดานใดเปนอันดับแรก

 1. การตั้งสมมติฐาน

 2. การระบุปญหา

 3. การพยากรณ

 4. การสังเกต

 (แนวตอบ นักวิทยาศาสตร คือ ผูที่มีความเชี่ยวชาญทางดาน

วทิยาศาสตรสาขาใดสาขาหนึง่ โดยตองใชหลกัวธิทีางวทิยาศาสตร

ในการคนควาหาความรูในเรื่องตางๆ ท่ีสนใจได ซึ่งผูที่จะเปน

นักวิทยาศาสตรที่ดีตองมีลักษณะเปนคนชางสังเกตส่ิงตางๆ 

รอบตัว จากนั้นจึงนํามาตั้งเปนประเด็นคําถาม และตั้งสมมติฐาน

ในสิง่ท่ีสงสยั แลวนาํไปสูการคนหาคาํตอบดวยวธิกีารตางๆ  ดังนัน้

ขอ 4. จึงเปนคําตอบที่ถูกตอง)

สรปุ ประเมนินาํ สอน
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ขอสอบเนนการคิด

การใชวิธีการทางวิทยาศาสตร

ตั้งสมมติฐาน
เป็นการคาดคะเนค�าตอบของค�าถามหรือปญหาที่ต้องการศึกษาไว้
ล่วงหน้า	 โดยอาศัยข้อมูลหรือความรู้เดิม	 ซึ่งสามารถตรวจสอบได้
โดยการสังเกต	การส�ารวจ	หรือการทดลอง

2

รวบรวมข้อมูล
เป็นการรวบรวมข้อมูลหรือค้นหาค�าตอบของปญหาด้วยวิธีการต่าง	ๆ 	
เช่น	 สังเกต	 ส�ารวจ	 ทดลอง	 หรือสร้างแบบจ�าลอง	 เพ่ือให้ได้ข้อมูล
แล้วบันทึกผลไว้

3

วิเคราะห์ข้อมูล
เป็นการน�าข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการต่าง	ๆ 	 มา
แปลความหมาย	หรืออธิบายความหมายของข้อเท็จจริงที่มีอยู่	เพื่อน�า
ไปสู่การสรุปผล

4

สรุปผล
เป็นการสรปุผลของข้อมูลท่ีได้ศกึษาค้นคว้ามา	เพ่ือตรวจสอบว่าตรงกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ล่วงหน้าหรือไม่	 จากน้ันน�าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์
ใช้ในชีวิตประจ�าวัน	หรือตั้งเป็นกฎเกณฑ์เพื่อใช้ในการศึกษาต่อไป

5

ระบุปญหา
เป็นการตั้งค�าถาม	 ตั้งปญหา	 หรือตั้งข้อสงสัย	 ที่เกิดจากการสังเกต
สิ่งต่าง	ๆ 	 รอบตัว	 การสังเกตควรท�าอย่างละเอียดรอบคอบ	 โดยใช้
ประสาทสัมผัสต่าง	ๆ 	เข้ามาช่วยในการสังเกต

1 ?

	 	 วิธีการทางวิทยาศาสตร์	 เป็นวิธีท่ีนักวิทยาศาสตร์ใช้ในการค้นหาค�าตอบ

ของปญหาหรอืสิง่ทีส่งสยั	ใช้สบืเสาะหาความรูห้รอืค้นหาความจริง	รวมทัง้แก้ไข

ปญหาในด้านต่าง	ๆ 	วิธีการทางวิทยาศาสตร์ประกอบด้วย	5	ขัั้นตอน	ดังนี้

6

างวิทยาศาสตร์	 เป็นวิธีท่ีนักวิทยาศาสตร์ใช้ในการค้นหาค�าตอบ
1

ขัน้สอน
สาํรวจคนหา

7.  ครูยกตัวอยางสถานการณวา “หากในเชาวัน

หนึ่ง เมื่อนักเรียนมาถึงหองเรียน แลวพบวา 

มีขนมหนึ่งกลองวางอยูบนโตะของตนเอง 

โดยที่นักเรียนไมรู วาเปนของใคร นักเรียน

คิดวาควรทําอยางไร” จากนั้นใหนักเรียน

ชวยกันตอบคําถามตามประเด็น ดังนี้

 • นักเรียนรูสึกอยางไรกับสิ่งที่เห็น

  (แนวตอบ รูสกึแปลกใจ และเกดิความสงสยั) 

 • นักเรียนจะทําอยางไรเพื่อใหหายสงสัย

   (แนวตอบ คนหาคําตอบ เชน ถามจากเพือ่นๆ 

วา เปนขนมของใคร และใครนํามาวางไว

หรือไปสังเกตกลองขนมใกลๆ โดยสังเกต

วาเปนขนมอะไร และคาดเดาวานาจะเปน

ขนมของใคร)

8.  นักเรียนแตละกลุมไปศึกษาเนื้อหาเกี่ยวกับ

วิธีการทางวิทยาศาสตรในหนังสือเรียน และ

จากสื่อดิจิทัลในหนังสือเรียนหนาน้ี โดยใช

โทรศัพทมือถือสแกน QR Code เรื่อง การใช

วิธีการทางวิทยาศาสตร

นักเรียนควรรู

 1 นกัวทิยาศาสตร คอื บคุคลท่ีมคีวามเชีย่วชาญดานวทิยาศาสตรอยางนอย

หนึ่งสาขา เชน เคมี ฟสิกส ชีววิทยา สัตววิทยา  และใชหลักวิธีทางวิทยาศาสตร

ในการคนควาวิจัย คําวานักวิทยาศาสตรถูกบัญญัติขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2376 โดย 

วลิเลียม วเีวลล ซึง่กอนหนานีน้กัวทิยาศาสตรถกูเรยีกวา “นกัปรชัญาธรรมชาต”ิ

หรือ “บุคคลแหงวิทยาศาสตร”

ส่ือ Digital

 ครูใหนักเรียนเรียนรูเก่ียวกับวิธีการทางวิทยาศาสตรเพ่ิมเติมจากสื่อดิจิทัล 

โดยใหสแกน QR Code เรื่อง การใชวิธีการทางวิทยาศาสตร จากหนังสือเรียน 

หนา 6 ซึ่งจะปรากฏคลิปวิดีโอขึ้น

 กอนการทํากิจกรรมวัดความสูงของภพและมาลี ครูวลีสังเกต

ความสูงของทั้งสองคนแลวบอกนักเรียนวา ภพนาจะมีความสูง

มากกวามาลี  นักเรียนคิดวา ครูวลีใชวิธีการทางวิทยาศาสตร

ขั้นตอนใด

 1. การตั้งสมมติฐาน

 2. การระบุปญหา

 3. การสรุปผล

 4. การสรุปผล

 (วเิคราะหคาํตอบ การคาดเดาคาํตอบลวงหนากอนทาํการทดลอง

เปนการใชวิธกีารทางวทิยาศาสตรข้ันของการตัง้สมมตฐิาน  ดังน้ัน 

ขอ 1. เปนคําตอบที่ถูกตอง)

สรปุ ประเมนินาํ สอน
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ขอสอบเนน การคิด

หนวยการเรียนรูที่ 1
àÃÕÂ¹ÃÙŒÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ�

ตัวอยาง การศึกษามดแดงโดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์

	 2.	ตั้งสมมติฐาน

	 ถ้ามดแดงชอบกินของ

หวาน	ดังนั้น	 ถ้าวางลูกอม

ไว้มดแดงน่าจะมากินลูกอม

?

	 1.	ระบุปญหา

 มดแดงชอบกนิของหวาน

หรือไม่

?

	 3.	รวบรวมข้อมูล

	 วางแผนและท�าการทดลอง

โดยน�าลกูอม	 ยาเม็ดแก้ปวด	

และมะขามเปยกไปวางไว้

บริเวณท่ีมดแดงเดินผ่าน

หรือใกล้รังมดแดง	 แล้วเฝา

สังเกตพร้อมบันทึกผลไว้	

จากนัน้หาข้อมลูเพิม่เตมิ

?

	 4.	วิเคราะห์ข้อมูล

 พบว่า	 เมื่อทดลองวาง

ลูกอม	 ยาเม็ดแก้ปวด	 และ

มะขามเปยกไว้บริเวณที่มด

เดินผ่านหรือใกล้รังมดแดง	

มดแดงจะออกมากินลูกอม

และขนลูกอมกลับเข้ารัง

?

	 5.	สรุปผล

	 สรุปได้ว่า	มดแดงชอบกนิ

ของหวาน

?

	 ต้อมสังเกตว่า	 เม่ือท�าขนมหล่นลงพ้ืนจะมีมดแดงมากินขนมเสมอ	 ต้อมเกิด

ความสงสัยว่า	 มดแดงชอบกินของหวานหรือไม่	 ต้อมจึงใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์

เพื่อค้นหาค�าตอบของสิ่งที่สงสัย	ดังนี้

7

 เมื่อนักเรียนพบปญหาหรือมีขอสงสัยเกี่ยวกับส่ิงใดสิ่งหน่ึง

ที่สังเกตเห็น นักเรียนควรทําสิ่งใดเปนอันดับแรก

 1. สรุปผล

 2. ระบุปญหา

 3. ตั้งสมมติฐาน

 4. วิเคราะหขอมูล

 (แนวตอบ เมื่อเราพบปญหาหรือมีขอสงสัยกับสิ่งที่สังเกตเห็น 

เราควรระบุปญหาเปนอันดับแรก เพื่อนําไปสูการต้ังสมมติฐาน 

และคนหาคําตอบของปญหาน้ันดวยวิธีการตางๆ  ดังนั้น ขอ 2. 

จึงเปนคําตอบที่ถูกตอง)

เกร็ดแนะครู

 ครูอาจจัดกิจกรรมโดยสุมหยิบบัตรขอความที่เกี่ยวกับการใชวิธีการทาง

วิทยาศาสตรท่ีเตรียมไว แลวสุมเรียกนักเรียนท่ีละคนใหตอบวาเปนวิธีการทาง

วิทยาศาสตรในขั้นตอนใด ดังตัวอยางนี้

ตัวอยางบัตรขอความเกี่ยวกับการใชวีการทางวิทยาศาสตร เชน

•  หากตนพืชที่ปลูกไวไมไดรับนํ้านานๆ จะเกิดอาการอยางไร

  (ขั้นระบุปญหา)

• ตนพืชที่ไมไดรับนํ้านานๆ อาจเกิดอาการเหี่ยวเฉาหรือตายได

  (ขั้นตั้งสมมติฐาน)

• ทําการทดลองโดยไมใหนํ้าตนพืชเปนเวลา 10 วัน (ขั้นรวบรวมขอมูล)

• จากการทดลองพบวา ตนพืชมีอาการเหี่ยวเฉาและลมลง

  (ขั้นวิเคราะหขอมูล)

•  สรุปไดวาหากตนพืชไมไดรับนํ้าเปนเวลานานๆ จะเกิดอาการเหี่ยวเฉา

และอาจตายได (ขั้นสรุปผล)

ขัน้สอน
สาํรวจคนหา 

 9.  นักเรียนศึกษาตัวอยางการใชวิธีการทาง

วิทยาศาสตรจากหนังสือเรียนหนานี้ จากนั้น

ใหสมาชิกแตละคนนําขอมูลที่ศึกษาไดมา

อภิปรายและรวมกันสรุปผลภายในกลุม

  (หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช

แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม)

10.   ครูสุมหยิบบัตรขอความที่เก่ียวกับการใชวิธี

การทางวทิยาศาสตรทีเ่ตรียมไว แลวสุมเรียก

นักเรียนทีละคนใหตอบวาเปนวิธีการทาง

วิทยาศาสตรในขั้นตอนใด

11.   ครูและนักเรียนรวมกันสรุปความรูเกี่ยวกับ

วิธีการทางวิทยาศาสตร จากนั้นครูอธิบาย

เพิ่มเติมใหนักเรียนเขาใจวา วิทยาศาสตร 

เปนการศึกษาเกี่ยวกับสิ่งตางๆ ที่อยูรอบตัว

ซึ่งในการศึกษาสิ่งตางๆ รอบตัว เราตองใช

วิธีการทางวิทยาศาสตรมาคนควาหาความรู

หรือคนหาคําตอบของสิ่งที่เราสงสัย

สรปุ ประเมนินาํ สอน
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ขอสอบเนนการคิดแนว O-NET

·Ñ¡ÉÐ¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ·Ò§ÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ�
ÁÕ¡Õè·Ñ¡ÉÐ ÍÐäÃºŒÒ§

 2. ·Ñ¡ÉÐ¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ·Ò§ÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ�
  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์	 หมายถึง	 ความสามารถและ

ความช�านาญในการค้นหาค�าตอบ	และการแก้ปญหาต่าง	ๆ 	ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

	 	 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์	 เป็นทักษะส�าคัญที่แสดงถึงการมี

กระบวนการคิดอย่างมีเหตุผลตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์	จึงท�าให้ผู้เรียน

มีความเข้าใจในความรู้ทางวิทยาศาสตร์	 และมีผลต่อการพัฒนาการเรียนรู้ได้

เป็นอย่างดี

		ภาพท่ี	 1.2	 ตัวอย่างการใช้ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์

การทดลอง การสังเกต

การวัด การลงความเหน็

การใช้ตัวเลข

8

เกร็ดแนะครู

 ครใูหความรูความเขาใจกบันกัเรยีนเพิม่เตมิวา การเรยีนรูทางวทิยาศาสตร 

จําเปนตองใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรเพื่อนําไปสูการสืบเสาะคนหา

ความรูตางๆ ผานการสงัเกต การทดลอง การสรางแบบจาํลอง หรอืวธิกีารอืน่ๆ 

เพื่อนําขอมูล หลักฐานเชิงประจักษ หรือแบบอื่นๆ มาสรางคําอธิบายเกี่ยวกับ

องคความรูหรือแนวคดิรวบยอดทางวทิยาศาสตรนัน้  ดังน้ัน ทกัษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตรจึงมีความสําคัญในการเรียนวิทยาศาสตรอยางมาก นักเรียน

ควรใหความสนใจและควรฝกฝนแตละทักษะใหเกิดความชํานาญ

แนวตอบ คําถาม

 มี 14 ทักษะ ไดแก การสังเกต การจําแนก

ประเภท การวัด การใชจํานวน การหาความ

สัมพันธของสเปซกับเวลา การจัดกระทําและสื่อ

ความหมายขอมูล การลงความเห็นจากขอมูล 

การตั้งสมมติฐาน การกําหนดและควบคุมตัวแปร 

การกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ การพยากรณ 

การทดลอง การตีความหมายขอมูลและลงขอสรุป 

และการสรางแบบจําลอง

ขัน้สอน
สาํรวจคนหา

12.  ครูตั้งคําถามเพื่อกระตุนความคิดนักเรียนวา

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรคืออะไร 

นักเรียนรู จักหรือไม จากนั้นใหนักเรียน

รวมกันแสดงความคิดเห็นไดอยางอิสระ

  (แนวตอบ ทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร 

คือ ทักษะทางสติปญญาที่เปนความสามารถ

หรือความชํานาญท่ีนักวิทยาศาสตรนํามา

ใชในการสืบเสาะเพื่อคนหาความรู หรือการ

แกไขปญหาตางๆ ไดอยางถกูตองเหมาะสม)

13.  ครูนําดอกไมมาใหนักเรียนชวยกันสังเกต 

จากนั้นใหชวยกันบอกส่ิงท่ีสังเกตได โดยครู

เขยีนสิง่ทีน่กัเรยีนชวยกนัตอบไวบนกระดาษ

14.  ครูอธิบายวาคําตอบของนักเรียนเกิดขึ้นจาก

การสังเกต ซึ่งเปนทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตรที่สําคัญของนักวิทยาศาสตร

ทักษะหนึ่ง

“หนูนาทดลองเล้ียงไกไขพันธุเดียวกัน 3 ตัว โดยใหอาหาร

ตางกัน คือ เมล็ดขาวเปลือก เมล็ดขาวโพด และอาหารเม็ด แลว

ตั้งสมมติฐานวา อาหารตางชนิดกันนาจะมีผลตอการออกไข

ของไกไข” ขอใดคือตัวแปรตนของสมมติฐานนี้

 1. พันธุของไกไข

 2. ปริมาณอาหารที่เลี้ยงไกไข

 3. อายุไกไขที่ใชในการทดลอง

 4. ชนิดของอาหารที่ใชเลี้ยงไกไข

 (วเิคราะหคาํตอบ จากการทดลองหนนูาไดกาํหนดชนดิของอาหาร

ที่ใชเลี้ยงไกไขไวตางกัน  ดังนั้น ขอ 4. จึงเปนคําตอบที่ถูกตอง)

สรปุ ประเมนินาํ สอน
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ขอสอบเนน การคิด

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
เรียนรู้วิทยาศาสตร์

 	 นักวิทยาศาสตร์แบ่งทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์	 ออกเป็น	 2	 ขั้น	 คือ	

ทักษะขั้นพื้นฐาน	8	ทักษะ	และทักษะขั้นสูงหรือขั้นผสม	6	ทักษะ	ดังนี้

  นักเรียนระดับช้ัน	 ป.5	 จะใช้ทักษะข้ันพ้ืนฐาน	 8	 ทักษะ	 ส่วนทักษะขั้นสูงหรือ 

ขั้นผสมอีก	6	ทักษะ	จะใช้ในระดับที่สูงขึ้นไป

(อ้างองิ	:	คูม่อืการใช้หลักสตูรรายวชิาพืน้ฐานวทิยาศาสตร์	ระดบัประถมศกึษา	สถาบนัส่งเสรมิการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย	ีกระทรวงศกึษาธกิาร,	2561)

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน มี 8 ทักษะ ประกอบด้วย
1.	 	ทักษะการสังเกต	 เป็นการใช้ประสาทสัมผัสอย่างใดอย่างหน่ึง

หรือใช้หลายอย่างร่วมกัน	ได้แก่	ตา	หู	จมูก	ลิ้น	และผิวกาย 

เพื่อค้นหาและบอกรายละเอียดของสิ่งต่าง	ๆ 	 โดยไม่ควรใส่ 

ความคิดเห็นของผู้สังเกตลงไป

2.  ทักษะการจ�าแนกประเภท	 เป็นการแบ่งพวก	จัดกลุ่มสิ่งที่สนใจ	

หรอืการเรยีงล�าดบัวัตถหุรอืเหตกุารณ์ต่าง	ๆ 	ออกเป็นหมวดหมู่	 

โดยใช้ความเหมือนกันหรือความแตกต่างกันมาเป็นเกณฑ์ 

ในการจ�าแนกวัตถุ	เหตุการณ์	หรือสิ่งต่าง	ๆ 	ออกจากกัน

3.	 	ทกัษะการวดั	เป็นการเลอืกใช้เครือ่งมอืและการใช้เคร่ืองมอืต่าง	ๆ 	 

เพื่อวัดหาปริมาณของสิ่งต่าง	ๆ 	 ออกมาเป็นตัวเลขได้ถูกต้อง 

และเหมาะสมกบัสิง่ทีต้่องการวดั	รวมทัง้บอกหรอืระบหุน่วยของ

ตัวเลขที่ท�าการวัดได้อย่างถูกต้อง

4.	 	ทักษะการใช้จ�านวน	 เป็นการใช้ความรู ้สึกเชิงจ�านวนและ 

การค�านวณ	 โดยการนับจ�านวนหรือคิดค�านวณ	 เพื่อบรรยาย 

หรือระบุรายละเอียดเชิงปริมาณของสิ่งที่สังเกตหรือทดลองได้

5.	 ทักษะการหาความสัมพันธ์ของสเปซกับเวลา

	 -	 	การหาความสมัพนัธ์ระหว่างสเปซกบัสเปซ	 เป็นการหาความ

สมัพนัธ์ระหว่างพืน้ทีท่ี่วตัถตุ่าง	ๆ 	ครอบครอง

	 -	 	การหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับเวลา	 เป็นการหา 

ความสมัพนัธ์ระหว่างพืน้ทีท่ีวั่ตถคุรอบครองเม่ือเวลาผ่านไป

6.	 	ทักษะการจัดกระท�าและสื่อความหมายข้อมูล	เป็นการน�าข้อมูล

ที่รวบรวมได้จากวิธีการต่าง	ๆ 	 มาจัดกระท�าให้อยู่ในรูปแบบที่มี

ความหมายหรือมีความสัมพันธ์กันมากขึ้น	รวมทั้งน�าข้อมูลมา

จดักระท�าในรปูแบบต่าง	ๆ 	เช่น	แผนภาพ	แผนภมู	ิตาราง	กราฟ	

สมการ	วงจร	เพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจความหมายได้ง่ายขึ้น

7.	 	ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล	 เป็นการใช้ความคิดเห็น 

จากความรู้หรือประสบการณ์เดิม	 เพ่ืออธิบายข้อมูลท่ีได ้

จากการสังเกตอย่างมีเหตุผล	 โดยอาศัยข้อมูลหรือสารสนเทศ

ที่เคยเก็บรวบรวมไว้ในอดีต

8.	 	ทักษะการพยากรณ์	 เป็นการคาดคะเนผลของปรากฏการณ	์

สถานการณ์	การสังเกต	หรือการทดลองไว้ล่วงหน้า	โดยอาศัย

ข้อมูลหรือประสบการณ์ของเรื่องนั้นที่เกิดซ�้า	ๆ 	 เป็นแบบรูปมา

ช่วยในการคาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้น

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นสูงหรือขั้นผสม มี 6 ทักษะ ประกอบด้วย
1.  ทักษะการก�าหนดและควบคมุตัวแปร	เป็นการก�าหนดตวัแปรต้น 

ตัวแปรตาม	และตัวแปรควบคุมที่ต้องควบคุมให้คงที่	โดยต้อง

ให้สอดคล้องกับการตั้งสมมติฐานของการทดลองหนึ่ง	ๆ

2.	 	ทักษะการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป	เป็นการแปลความ

หมายหรือบรรยายลักษณะและสมบัติของข้อมูลที่มีอยู่	 รวมทั้ง

สามารถสรุปความสัมพันธ์ของข้อมูลทั้งหมดได้

3.	 	ทักษะการทดลอง	 เป็นกระบวนการปฏิบัติในการออกแบบ 

และวางแผนการทดลอง	 เพื่อหาค�าตอบจากสมมติฐานที่ตั้งไว้	 

ในการทดลองมี	 3	 ขั้นตอน	 คือ	 การออกแบบการทดลอง	 

การปฏิบัติการทดลอง	และการบันทึกผลการทดลอง

4.	 	ทักษะการก�าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ	 เป็นการก�าหนดความ

หมายและขอบเขตของสิ่งต่าง	ๆ 	 ที่อยู ่ในสมมติฐานหรือที่

เกี่ยวข้องกับการทดลอง	 เพ่ือให้เกิดความเข้าใจตรงกันและ

สามารถสังเกตหรือวัดผลได้

5.	 	ทักษะการตั้งสมมติฐาน เป็นการคิดหาค�าตอบล่วงหน้าก่อน

ท�าการทดลอง	โดยอาศัยการสังเกต	ความรู้	หรือประสบการณ์

เดิมเป็นพื้นฐาน	 โดยค�าตอบที่คิดล่วงหน้านี้ยังไม่ทราบ	 ไม่มี

หลกัการ	หรอืไม่เป็นทฤษฎมีาก่อน	และสมมตฐิานทีต่ัง้ขึน้อาจ

ถูกหรือผิดก็ได้	ซึ่งจะทราบได้ภายหลังการทดลองแล้ว

6.	 	ทักษะการสร้างแบบจ�าลอง	 เป็นการสร้างหรือใช้ส่ิงที่ท�าขึ้นมา 

เพื่อเลียนแบบหรืออธิบายปรากฏการณ์ที่ศึกษาหรือที่สนใจ	

แล้วสามารถน�าเสนอข้อมูล	 แนวคิด	 ความคิดรวบยอด 

เพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจในรูปของแบบจ�าลองต่าง	ๆ 	 เช่น	 ชิ้นงาน 

สิ่งประดิษฐ์	รูปภาพ	กราฟ	ข้อความ	ภาพเคลื่อนไหว
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“ครูมอบหมายใหนักเรียนไปทดลองปลูกผักบุงในดินตางชนิด

กัน และใหบันทึกการเจริญเติบโตของตนผักบุง” จากขอความ

เกี่ยวของกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรใด

 1. ทักษะการทดลอง

 2. ทักษะการพยากรณ

 3. ทักษะการกําหนดและควบคุมตัวแปร

 4. ทักษะการกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ

 (แนวตอบ งานที่ครูมอบหมายใหนักเรียนไปทํา คือ ทําการ

ทดลองปลูกผักบุงในดินตางชนิดกัน ซึ่งตองใชทักษะการทดลอง

เขามาเกี่ยวของ เนื่องจากตองมีการออกแบบการทดลอง ปฏิบัติ

การทดลอง และบันทึกผลการทดลอง  ดังนั้น ขอ 1. จึงเปน

คําตอบที่ถูกตอง)

เกร็ดแนะครู

 ครูใหความรูความเขาใจกับนักเรียนเพิ่มเติมวา

• ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรข้ันพืน้ฐาน เปนกระบวนการทีผู่เรยีน

ควรไดรบัการฝกฝนใหเกดิความชาํนาญเปนพืน้ฐานเบือ้งตนกอนทีจ่ะไปฝกทกัษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นสูงหรือขั้นผสม

• ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นสูงหรือขั้นผสม เปนทักษะ

กระบวนการที่ผู เรียนตองอาศัยการบูรณาการจากทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตรข้ันพื้นฐานท่ีควรฝกฝนใหเกิดความชํานาญกอน จึงจะสามารถใช

ทักษะกระบวนการขั้นสูงหรือขั้นผสมนี้ไดอยางมีประสิทธิภาพ

ขัน้สอน
สาํรวจคนหา 

15.  ครสูนทนากับนกัเรยีนเพือ่ทบทวนความรูเดมิ

เก่ียวกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร

ท่ีนักเรียนไดเรียนมาตั้งแตชั้น ป.4 แลว 

โดยตั้งคําถามวา ทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตรมีความสําคัญตอการเรียน

วิทยาศาสตรอยางไร จากนั้นใหนักเรียน

ทุกคนชวยกันแสดงความคิดเห็น

  (แนวตอบ ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร 

เปนทักษะท่ีเราตองนํามาใชในการสืบเสาะ

เพื่อคนหาความรู หรือการแกไขปญหาตางๆ 

ในการเรียนวิทยาศาสตรไดอยางเหมาะสม)

  (หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช

แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานรายบุคคล)

สรปุ ประเมนินาํ สอน
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ขอสอบเนนการคิด

	 	 ตัวอยาง	ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ส�าคัญ	ที่นักเรียนต้องเรียนรู้

และฝกฝนให้เกิดความช�านาญส�าหรับการเรียนวิทยาศาสตร์	มีดังนี้

  1.	ทักษะการหาความสัมพันธ์ของสเปซกับเวลา
	 	 คือ	 ความสามารถในการหาความสัมพันธ์ระหว่างรูป	 1	มิติ	 2	 มิติ	 และ	

3	มิติ	 รวมไปถึงการระบุรูปทรง	ขนาด	ต�าแหน่ง	ทิศทางการเคลื่อนที่ของวัตถุ

ที่เวลาต่าง	ๆ

  สเปซของวัตถุ	 คือ	 ท่ีว่างท่ีวัตถุนั้นครอบครองอยู่	 และมีรูปร่างลักษณะ

เช่นเดียวกับวัตถุนั้น	โดยสเปซของวัตถุมีความสัมพันธ์	2	ลักษณะ	ได้แก่

  1) 	การหาความสมัพนัธ์ระหวางสเปซกบัสเปซ	เป็นการบอกช่ือ	หรือวาดภาพของ

วัตถุ	2	มิติ	และ	3	มิติ	หรือบอกความสัมพันธ์ของต�าแหน่งวัตถุที่เปลี่ยนไป

กับอีกวัตถุหนึ่ง	ดังนี้

   •   ความสัมพันธ์ระหวางวัตถุ	2	มิติ	กับวัตถุ	3	มิติ	

    คือ	ความสามารถในการระบุชื่อหรือวาดภาพของวัตถุ	2	มิติ	3	มิติ	เช่น

   • ความสัมพันธ์ระหวางต�าแหนงที่อยูของวัตถุหนึ่งกับอีกวัตถุหนึ่ง

	 	 	 	 	คือ	 ความสามารถในการบอกต�าแหน่งและทิศทางของวัตถุต่าง	ๆ 	 เมื่อ

เทียบกับอีกวัตถุหนึ่ง	 เช่น	การหย่อนก้อนหินลงแก้วที่มีน�้าอยู่เต็มพบว่า

ก้อนหินจะเข้าไปแทนที่น�้า	 โดยสังเกตได้จากการล้นของน�้าในแก้ว

หรือสามารถบอกได้ว่าวัตถุอยู่ทางด้านซ้ายมือหรือขวามือของตนเอง

วัตถุ รูป	2	มิติ รูป	3	มิติ

รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก

รูปวงกลม	รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก ทรงกระบอก

10

	 	 คือ	 ความสามารถในการหาความสัมพันธ์ระหว่างรูป	 1	มิติ	 2	 มิติ	 และ	
1

รูป	2	มิติ รูป	3	มิติ
2 3

นักเรียนควรรู

 1 รูป 1 มิติ คือ รูปที่มีเพียงเสนเดียว หรือจุดเดียว เชน 

 2 รูป 2 มิติ คอื รปูทีม่คีวามกวางและความยาว ไมมคีวามสงูหรอืความหนา 

เชน กระดาษ 1 แผน

 รูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม รูปวงกลม

 3 รูป 3 มิติ คือ รูปท่ีมีความกวาง ความยาว และความสูงหรือความหนา 

เชน กลองลัง

 ทรงสี่เหลี่ยม ทรงกระบอก

ภาพในขอใดเปนรูป 3 มิติ

 1.  2.

 3.  4. 

 (แนวตอบ รูป 3 มิติ คือ รูปที่มีความกวาง ความยาว และความ

สูงหรือความหนา ซึ่งขอ 3. เปนภาพที่มีความกวาง ความยาว 

และความสูง (ความหนา)  ดังนั้น ขอ 3. จึงเปนคําตอบที่ถูกตอง)

ขัน้สอน
สาํรวจคนหา

16.  ครูใหนักเรียนจับกลุมเดิมจากช่ัวโมงท่ีแลว 

จากนั้นใหรวมกันศึกษาขอมูลจากเกี่ยวกับ

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร จาก

หนังสือเรียน หนา 8 -13

  (หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช

แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม)

สรปุ ประเมนินาํ สอน
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หนวยการเรียนรูที่ 1
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  2)		การหาความสัมพันธ์ระหวางสเปซกับเวลา	 เป็นการบอกถึงความสัมพันธ์

ของต�าแหน่ง	ทิศทาง	หรือขนาดของวัตถุ	ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปเมื่อเทียบ

กับเวลาที่ใช้	ดังนี้

   • ความสัมพันธ์ระหวางการเปลี่ยนต�าแหนงที่อยูของวัตถุกับเวลา
	 	 	 	 	คือ	 ความสามารถในการบอกความสัมพันธ์ระหว่างต�าแหน่งของวัตถุกับ

เวลาที่วัตถุนั้นเคล่ือนที่ไป	 เช่น	 การเปลี่ยนต�าแหน่งของนารีในขณะท่ี
เดินทางไปโรงเรียน	เมื่อเวลาเปลี่ยนไป

   • ความสัมพันธ์ระหวางรูปรางของวัตถุที่เปลี่ยนไปกับเวลา
      คือ ความสามารถในการบอกความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนขนาด

หรือปริมาณของสารกับเวลาท่ีเปลี่ยนไป	 เช่น	 การหลอมเหลวของ
น�้าแข็งก้อนเมื่อตั้งทิ้งไว้	การหลอมเหลวของเทียนไขเมื่อจุดไฟทิ้งไว้

07	:	00

07	:	20

	ภาพที่	1.3	การเปลี่ยนต�าแหน่งของวัตถุเมื่อเวลาเปลี่ยนไป

เทียนไขตอนเริ่มจุดไฟ

	ภาพที่	1.4	ขนาดของเทียนไขมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อจุดไฟทิ้งไว้

เมื่อเวลาผ่านไปเทียนไขมีขนาดสั้นลง

30	นาที

โรงเรียน

บ้าน
นารี

1111

หรือปริมาณของสารกับเวลาท่ีเปลี่ยนไป	 เช่น	 การหลอมเหลวของ
1

น�้าแข็งก้อนเมื่อตั้งทิ้งไว้	การหลอมเหลวของเทียนไขเมื่อจุดไฟทิ้งไว้
2

นักเรียนควรรู

 1 การหลอมเหลว (melting) คอื การทีส่สารมอุีณหภมูสูิงจนถึงจดุหลอมเหลว

พอดี โดยสสารนั้นจะเปลี่ยนสถานะจากของแข็งกลายเปนของเหลว

 2 นํ้าแข็ง คือ นํ้าที่เกิดการแข็งตัวโดยเปลี่ยนสถานะจากของเหลวกลายเปน

ของแข็ง เรียกวา การแข็งตัว

 หองปฏิบัติการ

 ในการทาํกจิกรรมเสรมิทีค่รจูดัเพิม่ (การทดลองจุดเทยีนไข) ครูควรเนนยํา้

เรื่องความปลอดภัยในการจุดเทียนไขและความรอนที่จะเกิดขึ้น โดยหามไมให

นักเรียนเลนหยอกลอกันขณะทํากิจกรรม เพราะอาจทําใหเกิดอันตรายได

ขัน้สอน
สาํรวจคนหา 

17.  ครูชี้แจงใหนักเรียนเขาใจวา จะใหสมาชิก

แตละกลุ มร วมกันทํากิจกรรมเพื่อศึกษา

เก่ียวกับทักษะการหาความสัมพันธ ของ

สเปซกับเวลา โดยครูแจกอุปกรณใหนักเรียน

กลุมละ 1 ชุด ประกอบดวย เทียนไข 1 เลม 

จานโลหะ 1 ใบ และไมขีดไฟ 1 กลอง 

18.  ครูตั้งคําถามเพื่อใหนักเรียนชวยกันคิดกอน

ทํากิจกรรมวา เมื่อจุดเทียนไขทิ้งไว 10 นาที 

ผลจะเปนอยางไร แลวใหนักเรียนทําการ

ทดลอง ดังนี้

 1)  ชวยกันตั้งสมมติฐานแลวบันทึกผลลงใน

สมุดประจําตัว

 2) สังเกตและวัดขนาดของเทียนไขกอนจุด 

 3)  จุดเทียนไขตั้งทิ้งไวบนจานโลหะ 10 นาที 

จากนั้นสังเกต

 4)  ดับเปลวไฟที่เทียนไข จากนั้นวัดขนาด

เทียนไขที่เหลือโดยใชไมบรรทัด

 5) รวมกันอภิปรายและสรุปผลภายในกลุม

 6)  นําเสนอผลการทดลองที่หนาชั้นเรียน

  (หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน  โดยใช

แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม)

สรปุ ประเมนินาํ สอน

T13



ขอสอบเนนการคิด

  2. ทักษะการจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูล
  คือ การนําขอมูลท่ีไดมาจากการรวบรวมดวยวิธีการตาง ๆ  มาจัดกระทํา

ใหอยูในรูปแบบท่ีมีความหมายหรือมีความสัมพันธกันมากขึ้น รวมทั้งนําขอมูล

มาจัดกระทําในรูปแบบตาง ๆ  เชน แผนภาพ แผนภูมิ ตาราง กราฟ สมการ

การเขียนบรรยาย เพื่อทําใหผูอื่นเขาใจความหมายไดงายขึ้น ตัวอยางเชน

  ธนดลและขนิษฐา รับมอบหมายงานจาก

คุณครูใหไปสํารวจพืชชนิดหนึ่งภายในโรงเรียนวา

มีชื่อและมีลักษณะอยางไร ในการสํารวจทั้งสองคน

ไดใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรเขามาชวยทํา

กจิกรรมและบนัทกึขอมลูไว แลวรวมกนัลงความเหน็

และสรุปขอมูล จากน้ันนําขอมูลมาจัดกระทําใหม

โดยสรางเปนแผนภาพเพื่อนําเสนอหนาชั้นเรียน

แผนภาพตนกหุลาบ

ดอกตูม

ดอกที่บานแลว

ดอกสีแดง มีกลิ่นหอม

ลําตนมีหนามแหลม

สูง 30 เซนติเมตร

 ภาพที่ 1.5 การสํารวจพืช

 ภาพที่ 1.6 ตัวอยางการสรางแผนภาพเพื่อนําเสนอขอมูล12

มาจัดกระทําในรูปแบบตาง ๆ  เชน แผนภาพ แผนภูมิ ตาราง กราฟ สมการ
2

มาจัดกระทําในรูปแบบตาง ๆ  เชน แผนภาพ แผนภูมิ ตาราง กราฟ สมการ
3

มาจัดกระทําในรูปแบบตาง ๆ  เชน แผนภาพ แผนภูมิ ตาราง กราฟ สมการ
1

นักเรียนควรรู

 1 แผนภาพ (diagram) คือ ภาพหรือเคาโครงที่เขียนหรือวาดข้ึนเพื่อชวย

อธิบายเรื่องราวใหชัดเจนยิ่งขึ้น

 2 แผนภูมิ (chart) คือ แผนที่ ภาพ เสน แทง วงกลม หรือตารางที่ทําขึ้น

เพื่อแสดงรายละเอียดในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง

 3 กราฟ (graph) คือ แผนภูมิที่ใชเสน จุด แทง หรือภาพ แทนคาของขอมูล 

เพ่ือแสดงการเปลีย่นแปลงคาของตวัแปรตวัหนึง่เทยีบกบัการเปลีย่นแปลงคาของ

ตัวแปรตัวอื่น

ขอใดเปนการใชทักษะการจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูล

 1.  สภุาพนาํขอมลูพชืดอกทีร่วบรวมไดมาจดัทาํเปนขอมูลใหม

เพื่อนําเสนอในรูปแบบที่เขาใจงาย

 2.  สธุรีาหาความสมัพนัธระหวางพืน้ทีท่ีว่ตัถตุางๆ ครอบครอบ

กับเวลาที่เปลี่ยนไป

 3.  สพุรเลอืกใชเครือ่งมือและใชเครือ่งมือทีเ่หมาะสม เพือ่วดัหา

ปริมาตรนํ้าในตูปลา

 4. สชุาดาสรางแบบจาํลองเพือ่อธบิายวฏัจกัรชวีติของแมลงปอ

 (แนวตอบ การจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูล เปนการนํา

ขอมูลที่รวบรวมได มาจัดกระทําใหอยูในรูปแบบท่ีมีความหมาย

หรือมีความสัมพันธกัน รวมทั้งนําเสนอในรูปแบบตางๆ เชน 

แผนภาพ แผนภูมิ กราฟ การเขียนบรรยาย  ดังนั้น ขอ 1. จึงเปน

คําตอบที่ถูกตอง)

ขัน้สอน
อธบิายความรู

1.  ครูจับสลากเลือกลําดับของแตละกลุมใหออก

มานําเสนอผลการทํากิจกรรม โดยใหนักเรียน

กลุมท่ีถูกเลอืกเปนอนัดบัแรกสงตวัแทนออกมา

นาํเสนอผลการทดลองทลีะกลุมจนครบ จากนัน้

ใหนักเรียนทุกกลุมรวมกันอภิปรายผลการทํา

กิจกรรมจนไดขอสรุปวา เมื่อจุดเทียนไขทิ้งไว 

10 นาที ขนาดของเทียนไขเปลี่ยนแปลงไป 

โดยมีขนาดลดลง

  (หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช

แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม)

2.  ครูใหความรูความเขาใจกับนักเรียนเพ่ิมเติม

วา การทํากิจกรรมจุดเทียนไข เปนการให

นักเรียนไดใชวิธีการทางวิทยาศาสตร และใช

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร คือ 

ทักษะการหาความสัมพันธของสเปซกับเวลา

ทักษะการจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูล 

และทักษะการสรางแบบจําลอง ซึ่งในการ

ทํากิจกรรมการทดลองจะทําใหนักเรียนเกิด

จิตวิทยาศาสตรดวย

สรปุ ประเมนินาํ สอน
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หนวยการเรียนรูที่ 1
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นดิน้ชั

ภาพจำลองการเจริญเติบโตของพืช

แบบจำลองระบบนิเวศ

  3.	ทักษะการสร้างแบบจ�าลอง
	 	 คือ	 การสร้างหรือใช้สิ่งท่ีท�าขึ้น	 เพื่อเลียนแบบหรืออธิบายสิ่งที่ศึกษา

หรือที่สนใจ	 แล้วสามารถน�าเสนอความคิดรวบยอด	 ข้อมูล	 หรือเหตุการณ์

ที่เกิดข้ึนจากการศึกษาในรูปของแบบจ�าลองเพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจ	 เช่น	 รูปภาพ	

ภาพเคลื่อนไหว	แผนภาพ	ชิ้นงาน	ข้อความ	หุ่น	สิ่งของ	ตัวอย่างเช่น
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ภาพเคลื่อนไหว	แผนภาพ	ชิ้นงาน	ข้อความ	หุ่น	สิ่งของ	ตัวอย่างเช่น
2

ภาพเคลื่อนไหว	แผนภาพ	ชิ้นงาน	ข้อความ	หุ่น	สิ่งของ	ตัวอย่างเช่น
3

ภาพเคลื่อนไหว	แผนภาพ	ชิ้นงาน	ข้อความ	หุ่น	สิ่งของ	ตัวอย่างเช่น
1

นักเรียนควรรู

 1 ภาพเคลื่อนไหว หรือแอนิเมชัน (Animation) คือ ภาพเคลื่อนไหวที่สราง

ขึน้โดยการนาํภาพนิง่หลายๆ ภาพมาฉายตอเนือ่งกนัดวยความเรว็สงู ทาํใหเกดิ

ภาพลวงตาของการเคล่ือนไหว โดยปกติความเรว็ของภาพเคลือ่นไหวจะฉายดวย

ความเร็วที่ตางกันขึ้นอยูกับชนิดของการแสดงผล

 2 ขอความ คือ เนื้อความเปนตอนๆ ใจความทอนหนึ่งๆ หรือใจความสั้นๆ 

ของเรื่อง

 3 หุน คือ รูป รูปแบบ รูปตุกตา รูปแบบที่จําลองจากของจริงตางๆ

ใครใชทักษะการสรางแบบจําลอง

 1.  นนทไดยินเสียงเพลงดังมาจากหองเรียนดนตรี แลวเดาวา

เปนเพลงร็อก

 2.  พรดมดอกไมสขีาวและมกีลิน่หอม แลวบอกวาดอกไมชนดินี้

คือ ดอกมะลิ

 3.  แกวปนดนินํา้มนัเปนรปูรางแมวเพือ่แสดงโครงสรางกระดกู

สันหลังของแมว

 4.  แพรวจัดเก็บหนังสือในหองสมุดเปนหมวดหมูเพื่อใหหาได

งาย

 (แนวตอบ การสรางแบบจําลอง คือ การสรางหรือใชสิ่งที่ทําขึ้น 

เพื่อเลียนแบบหรืออธิบายสิ่งที่สนใจศึกษา แลวใชนําเสนอ ซึ่งการ

ปนดนินํา้มันของแกวเปนการสรางแบบจาํลองเพือ่แสดงโครงสราง

กระดูกสันหลังของแมว  ดังนั้น ขอ 3. จึงเปนคําตอบที่ถูกตอง)

สรปุ ประเมนินาํ สอน

ขัน้สอน
อธบิายความรู

3.  นักเรียนแตคนนําขอมูลที่บันทึกไดจากการทํา

กิจกรรมมาจัดทําขอมูลในรูปแบบตางๆ เชน 

สรางแผนผัง แผนภาพ ตารางบันทึกขอมูล 

หรอืการเขยีนบรรยาย เพือ่เกบ็เปนผลงานของ

ตนเอง

4.  ครูสุมเลือกนักเรียนตามเลขที่จํานวน 3-5 คน

ใหออกมาเพื่ออธิบายหรือสาธิตการใชทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตรที่ครูสุมเลือกให 

2-3 ทักษะ จากนั้นใหนักเรียนที่เหลือชวยกัน

อภิปรายวาถูกตองหรือไม โดยครูคอยชี้แนะ

ในสวนที่บกพรอง
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ขอสอบเนนการคิด
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 3. ¨ÔµÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ�
  จิตวิทยาศาสตร์	คือ	ลักษณะนิสัยของบุคคลที่เกิดจากการศึกษาหาความรู้

ทางวิทยาศาสตร์	โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์

	 	 จิตวิทยาศาสตร์ประกอบด้วยลักษณะต่าง	ๆ 	 เช่น	 ความละเอียดรอบคอบ	

ความมีเหตุผล	 ความสนใจใฝรู้	 ความอดทน	 ความมีวินัย	 ความรับผิดชอบ	

ความซื่อสัตย์	ใจกว้างและยอมรับฟงความคิดเห็นของผู้อื่น

		ภาพที่	 1.7	 ตัวอย่างลักษณะของบุคคลที่มี
จิตวิทยาศาสตร์

ยอมรับฟงผู้อื่น ความรับผิดชอบ

ความมีวินัย ความสนใจใฝรู้

ความมุงมั่น

14

ความมีเหตุผล	 ความสนใจใฝรู้	 ความอดทน	 ความมีวินัย	 ความรับผิดชอบ	
2

ความมุงมั่น
3

ความมีเหตุผล	 ความสนใจใฝรู้	 ความอดทน	 ความมีวินัย	 ความรับผิดชอบ	
1

นักเรียนควรรู

 1 ความมีวินัย คือ การปฏิบัติตนตามระเบียบแบบแผนและขอบังคับหรือขอ

ปฏิบัติ

 2 ความรับผิดชอบ คือ การยอมรับผลทั้งที่ดีและไมดีในสิ่งที่ตนไดทําลงไป

หรือที่อยูในความดูแลของตน

 3 ความมุงมั่น คือ ความตั้งใจอยางแนวแนในการทําสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

การเปนนักวิทยาศาสตรที่ดี ควรมีลักษณะอยางไร

 1. พูดเกง

 2. ชางสังเกต

 3. เขาสังคมเกง

 4. จินตนาการเกง

 (แนวตอบ นักวิทยาศาสตรตองมีลักษณะสําคัญอยางหนึ่ง 

คือ เปนคนที่ตองทํางานเปนกระบวนการอยางมีระบบ การที่

นักวิทยาศาสตรสามารถทํางานเปนกระบวนการไดตองมีลักษณะ

อื่นที่สนับสนุนลักษณะนิสัยในการทํางานดังกลาว เชน เปนคน

ชางสังเกต ชางคิด ชางสงสัย มีเหตุมีผล  ดังนั้น ขอ 2. จึงเปน

คําตอบที่ถูกตอง)

ขัน้สอน
ขยายความเขาใจ

1.  ครูตั้งคําถามเพื่อเชื่อมโยงเรื่องที่ไดเรียนรูจาก

ชั่วโมงท่ีแลววา บุคคลท่ีมีจิตวิทยาศาสตรจะ

มีลักษณะอยางไรบาง จากนั้นใหนักเรียนชวย

กันเสนอคําตอบอยางอิสระ

  (แนวตอบ เชน มีวินัย สนใจใฝเรียนรู มีระเบียบ 

ละเอียดรอบคอบ มีความอดทน มีความใจ

กวาง ฟงความเห็นของผูอื่น)

  (หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน  โดยใช

แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานรายบุคคล)

2.  ครูใหนักเรียนจับคูกับเพื่อนโดยใชการเรียนรู

แบบรวมมือเทคนิคคูคิด (Think-Pair-Share) 

แลวใหศึกษาเนื้อหาเก่ียวกับจิตวิทยาศาสตร

เพิ่มเติม จากหนังสือเรียน หนา 14-15

สรปุ ประเมนินาํ สอน
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ขอสอบเนน การคิด

กิจกรรม สรปุความรูประจําบทท่ี 1

หนวยการเรียนรูที่ 1
àÃÕÂ¹ÃÙŒÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ�

¡ÅØ‹Á´ÒÇ
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ÃÐºº
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  การเรียนรู้วิทยาศาสตร์	 สามารถฝกฝนให้นักเรียนเป็นผู้มีจิตวิทยาศาสตร์	

โดยนักเรียนจะต้องใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการเรียนรู้และการแก้ปญหา	

รวมทั้งฝกฝนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให้ช�านาญ	จึงจะมีลักษณะนิสัย

ของนักวิทยาศาสตร์ได้

ตัวอยาง		ลักษณะของผู้ที่มีจิตวิทยาศาสตร์หรือลักษณะนิสัยของนักวิทยาศาสตร์

มีความช่างสงสัย	อยากรู้อยากเห็น

มีความซื่อสัตย์

มีความละเอียดรอบคอบ

มีความสนใจใฝเรียนรู้
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บุคคลในขอใดมีจิตวิทยาศาสตร

 1. ปอนดมาโรงเรียนตรงเวลาทุกวัน

 2. แคนสงการบานชากวากําหนด 1 สัปดาห

 3. ตนเลนเกมในโทรศัพทขณะประชุมงานกลุม

 4. พลอยคุยกับฟาใสขณะเรียนวิชาวิทยาศาสตร

 (แนวตอบ จิตวิทยาศาสตร คือ ลักษณะนิสัยของบุคคลที่เกิดขึ้น

จากการศึกษาหาความรู โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

ประกอบดวยลักษณะตางๆ เชน ความสนใจใฝรู ความมุงม่ัน 

ความอดทน ความรอบคอบ ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย ซึ่ง

การมาโรงเรียนตรงเวลาเกดิจากความมวีนิยัและมคีวามรบัผิดชอบ

ของปอนด  ดังนั้น ขอ 1. จึงเปนคําตอบที่ถูกตอง)

เกร็ดแนะครู

 เมื่อเรียนเนื้อหาในหนานี้แลว ครูควรอธิบายเพิ่มเติมใหนักเรียนเขาใจวา 

หากนกัเรยีนไดเรยีนรูเก่ียวกับกระบวนการทางวทิยาศาสตรแลวจะทาํใหนักเรยีน

เกิดเจตคติที่ดีตอการเรียนวิทยาศาสตร

 เจตคติทางวิทยาศาสตร (Scientific Attitudes) คือ ความรูสึกของบุคคลที่มี

ตอวิทยาศาสตร โดยเปนผลมาจากการทํากิจกรรมที่หลากหลาย จึงมีผลทําให

เกิดเจตคติตอวิทยาศาสตร เชน ความชอบ ความสนใจ 

ขัน้สอน
ขยายความเขาใจ

3.  ครูอธิบายเกี่ยวกับจิตวิทยาศาสตรใหนักเรียน

เขาใจเพิม่เตมิวา จติวทิยาศาสตร คอื ลกัษณะ

นสิยัของบคุคลทีเ่กดิขึน้จากการศกึษาหาความ

รู ทางวิทยาศาสตรโดยใชกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร จิตวิทยาศาสตรประกอบดวย

ลักษณะตางๆ เชน มีเหตุผล สนใจใฝรู อดทน 

รับผิดชอบ ซื่อสัตย ละเอียดรอบคอบ

4.  ครูสนทนากับนักเรียนเพื่อทบทวนความรู 

ความเขาใจเก่ียวกับเนื้อหาท่ีไดเรียนผาน

มาจากหนวยการเรียนรูที่ 1 บทที่ 1 เรียนรู

กระบวนการทางวิทยาศาสตร โดยสุมเรียกชื่อ

นักเรียนใหออกมาเลาวาตนเองไดรับความรู

อะไรบาง

สรปุ ประเมนินาํ สอน
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ตัง้สมมตฐิาน

รวบรวมข้อมูล
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เกร็ดแนะครู

 เมือ่เรียนจบบทนีแ้ลว ครอูาจใหนกัเรยีนตัง้คาํถามทีอ่ยากรูเพิม่เตมิเกีย่วกบั

เรือ่งกระบวนการทางวทิยาศาสตร คนละ 1 คาํถาม จากนัน้ครสูุมเรียกใหนกัเรยีน

บอกคําถามของตนเอง แลวใหเพื่อนคนอื่นชวยกันแสดงความคิดเห็นเพื่อหา

คําตอบของคําถามนี้ โดยครูทําหนาท่ีเปนผูช้ีแนะและสังเกตการทํากิจกรรม

ของนักเรียนอยางใกลชิด

กิจกรรม 21st Century Skills

1. นักเรียนแบงกลุม กลุมละ 3-5 คน 

2.  ครูนําตัวอยางตนพืชมาใหนักเรียนสังเกตกลุมละ 1 ตน แลวตั้ง

คําถามวา ตนพืชที่นักเรียนสังเกตมีความสูงเทาใด  จากนั้นให

แตละกลุมระดมความคดิในการใชกระบวนการทางวทิยาศาสตร

เพื่อคนหาคําตอบของปญหานั้น

3.  เมื่อแตละกลุมไดคําตอบแลวใหนําผลการทํากิจกรรมมาจัดทํา

เพือ่สือ่ความหมายขอมูลในกระดาษแขง็และตกแตงใหสวยงาม

4.  ครูสุมเลือกตัวแทนนักเรียนแตละกลุมออกมานําเสนอผลงาน

หนาชั้นเรียนจนครบทุกกลุม

ขัน้สอน
ขยายความเขาใจ

5.  นักเรียนเขียนสรุปความรู เกี่ยวกับเรื่องท่ีได

เรียนผานมาจากบทที่ 1 ในรูปแบบตางๆ

เชน แผนผังความคิด แผนภาพ หรืออื่นๆ

ลงในสมุด

  (หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช

แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานรายบุคคล)

6.  นกัเรยีนแตละคนศกึษาแผนผงัความคดิ (Mind 

Mapping) สรุปสาระสําคัญ ประจําบทที่ 1 

จากหนังสือเรียนหนาน้ี เพ่ือตรวจสอบกับ

การเขียนสรุปความรูที่นักเรียนทําไวในสมุด

สรปุ ประเมนินาํ สอน
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ขอสอบเนน การคิด

ความส
นใจ

ใฝเ่
รีย
นร

ู้

กิจกรรม
ฝกทักษะ
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	1.	 น�าค�าที่ก�าหนด	เติมลงในชองวางให้ตรงกับการใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์

	 1)…………………	..........................	หนูนาตั้งข้อสงสัยว่า	ท�าไมปลาถึงว่ายน�้าได้

	 2)	...................................................		ต้นกล้าใช้แว่นขยายส่องดูลักษณะปลาในตู้กระจก	 และสืบค้น

ข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งต่าง	ๆ

	 3)	...................................................			ก้อยสรุปได้ว่า	 ปลาเป็นสัตว์ท่ีอาศัยอยู่ในน�้า	 ล�าตัวมีรูปร่าง

เรียวยาว	มีครีบใช้ส�าหรับทรงตัวและว่ายน�้า

	 4)	...................................................	แปงหอมคาดเดาว่า	ปลาว่ายน�้าได้	เพราะปลามีครีบที่ล�าตัว

	 5)	...................................................		นนท์พบว่า	 ปลาเป็นสัตว์น�้าชนิดหนึ่ง	 ล�าตัวเรียวยาว	 หายใจ

โดยใช้เหงือก	ล�าตัวปลามีครีบ	5	ชนิด	เพื่อใช้ว่ายน�้าและทรงตัว

	2.	 	ศึกษาผลการวัดน�้าหนักและสวนสูงของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่	 5	 กลุมหนึ่ง	

แล้วน�าข้อมูลมาจัดกระท�ารูปแบบใหม	เพื่อน�าเสนอหน้าชั้นเรียน

	 สรุปผล	 วิเคราะข้อมูล	 ระบุปญหา

	 ตั้งสมมติฐาน	 รวบรวมข้อมูล	

ชื่อ-สกุล อายุ	(ขวบ) น�้าหนัก	(กก.) สวนสูง	(ซม.)

1.	ด.ช.เรียนดี	มีน�้าใจ 11 28 126

2.	ด.ญ.พอใจ	รักเรียน 10 24 122

3.	ด.ญ.น่ารัก	นิสัยดี 11 28 130

4.	ด.ช.คุณธรรม	ท�าบ่อย 11 26 128

5.	ด.ช.สุขใจ	วินัยเยี่ยม 10 24 124

6.	ด.ญ.คุณงาม	ความดี 11 22 118

7.	ด.ช.เริ่มต้น	พอเพียง 10 30 130

8.	ด.ช.ความสุข	เพิ่มพูน 11 30 128

(บัน
ทึก
ลง
ใน

สม
ุดป
ระจ
�าต
ัว)
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โดยใช้เหงือก	ล�าตัวปลามีครีบ	5	ชนิด	เพื่อใช้ว่ายน�้าและทรงตัว
1

อานนทบันทึกการเจริญเติบโตของตนผักบุงได ดังนี้

ระยะเวลา (วัน) 2 4 6 8 10

ความสูง (ซม.) 3 5 7 9 11

เมื่อผานไป 12 วัน ตนผักบุงที่อานนทปลูกไวจะมีความสูงเทาใด

 1. 12 เซนติเมตร

 2. 13 เซนติเมตร

 3. 14 เซนติเมตร

 4. 15 เซนติเมตร

 (แนวตอบ ในวันที่ 12 ตนผักบุงที่อานนทปลูกไว จะสูงขึ้นอีก 2 

เซนติเมตร ซึ่งสังเกตไดจากตารางบันทึกความสูงของตนผักบุงที่

ผานมาในทุกๆ 2 วัน ตนผักบุงจะสูงเพิ่มขึ้น 2 เซนติเมตร ขอ 2. 

จึงเปนคําตอบที่ถูกตอง)

แนวตอบ กิจกรรมฝกทักษะ

ขอ 1.

  1) ระบุปญหา

  2) รวบรวมขอมูล

  3) สรุปผล

  4) ตั้งสมมติฐาน

  5) วิเคราะหขอมูล

ขอ 2. (ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของครูผูสอน)

ขัน้สอน
ขยายความเขาใจ

7.  นักเรียนทํากิจกรรมฝกทักษะบทท่ี 1 จาก

หนังสือเรียน หนา 17-18 ขอ 1-5 ลงในสมุด 

หรือทําในแบบฝกหัดวิทยาศาสตร ป.5 เลม 1

8.  ใหนกัเรยีนแตละคนทาํกจิกรรมทาทายการคดิ

ขั้นสูง จากแบบฝกหัดวิทยาศาสตร ป.5 เลม 1

  (หมายเหตุ : ครูเร่ิมประเมินนักเรียน โดยใช

แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานรายบุคคล)

สรปุ ประเมนินาํ สอน

นักเรียนควรรู

 1 ครบี คอื อวยัวะทีเ่ปนแผนตดิกนัเปนพดือยูใตทองและสนัหลงัของปลา โดย

ทั่วไปปลามีครีบ 5 ชนิด ไดแก ครีบอก ครีบทอง ครีบหลัง ครีบกน และครีบหาง 

ซึ่งเปนอวัยวะที่ชวยในการวายนํ้าและการเคลื่อนที่ในนํ้าของปลา
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	3.	 ดูภาพ	แล้วตอบวาภาพใดเปนรูป	2	มิติ	และภาพใดเปนรูป	3	มิติ

	 1)	 2)	 3)	 4)	 5)

	4.	 ดูภาพที่ก�าหนดให้	แล้ววาดตอเติมภาพลงในสมุดให้สมบูรณ์โดยใช้แกนสมมาตร

  1)	 2)	 3)

	5.	 สังเกตภาพ	แล้วตอบค�าถาม

  1) โรงอาหารอยู่ทางด้านใดของเสาธง

  2)		ถ้านารีต้องการไปท่ีสนามกีฬา	 นารีต้องเดินไปทางด้านซ้ายหรือด้านขวาของ

เสาธง

อาคารเรียน	1

อาคารกีฬา

สระว่ายน�้าอาคารเรียน	2	

อาคารเรียน	3	
โรงอาหาร

นารี

ห้องสมุดแปลงเกษตร

บ้านพักครู

ลานกิจกรรม สนามกีฬา

ทาทายการคิดขัน้สงูกิจกรรม

	ภาพที่	1.8	แผนผังของโรงเรียนแห่งหนึ่ง
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เกร็ดแนะครู

 ครูสามารถใชแบบทดสอบหลังเรียนท่ีแนบมาทายแผนการจัดการเรียนรู

ของหนวยการเรียนรูที่ 1 เรียนรูวิทยาศาสตร

กิจกรรม ทาทาย
 ใหนกัเรยีนนาํเมลด็ถัว่เขยีวแชในนํา้ 24 ชัว่โมง (2 วนั) จากน้ัน

ใหพยากรณการงอกของเมล็ดถ่ัวเขียวท่ีแชในน้ํา โดยใหวาดภาพ

และเขียนอธิบายลักษณะการงอกของเมล็ดถ่ัวเขียวลงในกระดาษ 

พรอมตกแตงใหสวยงาม แลวนาํเสนอหนาชัน้เรยีนเพ่ือเปรยีบเทยีบ

กับเพื่อนๆ

แนวตอบ กิจกรรมฝกทักษะ

ขอ 3. 1) รูป 2 มิติ 4) รูป 3 มิติ

  2) รูป 2 มิติ 5) รูป 3 มิติ

  3) รูป 3 มิติ

ขอ 4. 1) 2) 3)

ขอ 5. 1) ดานหลังเสาธง

  2) ดานขวา

ขัน้สอน
ขยายความเขาใจ

 9.  ครูมอบหมายงานใหนกัเรยีนแบงกลุม กลุมละ

3-4 คน จากนั้นศึกษากิจกรรมสรางสรรค

ผลงานจากหนังสือเรียน หนา 19 แลวให

ปฏิบัติกิจกรรมตามขั้นตอน โดยใหรวมกัน

ทํากิจกรรมนอกเวลาเรียน แลวนํามาสงเพ่ือ

นําเสนอผลงานหนาชั้นเรียนตอไป

  (หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช

แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม)

10.  นักเรียนทําทบทวนทายหนวยการเรียนรูท่ี 1

เรื่อง เรียนรูวิทยาศาสตร จากในแบบฝกหัด

วิทยาศาสตร ป.5 เลม 1

11.  ครูใหนักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียนของ

หนวยการเรียนรูที่ 1 เพ่ือตรวจสอบความรู

ความเขาใจหลังเรียน

ขัน้สรปุ
ตรวจสอบผล 

 1.  ครูสุมเลือกนักเรียน 4-5 คน ใหออกมาพูด

สรุปเก่ียวกับกระบวนการทางวิทยาศาสตรท่ี

ไดเรียนผานมา

 2.  ครูถามประเด็นคําถามเกี่ยวกับวิธีการทาง

วิทยาศาสตร   ทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร และจิตวิทยาศาสตร จากน้ัน

ใหนกัเรยีนตอบคาํถามทลีะคนเพือ่ตรวจสอบ

ความรูความเขาใจของนักเรียนแตละคน

ประเมนินาํ สอน สรุป
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ขอสอบเนน การคิด

 

	การสื่อสาร	 	ความร่วมมือ		 	 การแก้ปญหา

	การสร้างสรรค์		 		การคิดอย่างมีวิจารณญาณ

		การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

·Ñ¡ÉÐáË‹§ÈµÇÃÃÉ·Õè 21 
✓

✓

✓

✓

✓

 แบงกลุม กลุมละ 3-4 คน จากนั้นใหแตละกลุมเลือกสืบคน
ขอมูลเก่ียวกับระยะการเจริญเติบโตของพืชหรือสัตวมากลุมละ 
1 ชนิด โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศตาง ๆ  แลวนําขอมูลที่ ไดมา
สรางในรูปของแบบจําลองตาง ๆ  เชน ภาพวาด แผนพับ 
หุนจําลอง เพื่อนําเสนอขอมูลหนาชั้นเรียน

ÊÃŒÒ§ÊÃÃ¤�¼Å§Ò¹
กิจกรรม

µÑÇÍÂ‹Ò§ ¼Å§Ò¹¢Í§©Ñ¹

	ภาพที่	1.9	ตัวอย่างแผนภาพการเจริญเติบโตของผีเสื้อ

Ë¹Í¹¼ÕàÊ×éÍ

ä¢‹ ´Ñ¡á´Œ

¼ÕàÊ×éÍ
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ขอใดไมใชการพยากรณ

 1. ถาวางขนมไวกลางแดดนานๆ ขนมอาจเนาเสีย

 2. วันนี้อากาศรอนอบอาว ฝนอาจจะตก

 3. อีก 3 วัน ดอกกุหลาบจะบาน

 4. มะมวงสุกมีกลิ่นหอม

 (แนวตอบ มะมวงสุกมีกลิ่นหอม เปนการใชทักษะการสังเกต 

โดยใชประสาทสัมผัสดมกล่ินแลวบอกผลการสังเกตได  ดังน้ัน 

ขอ 4. จึงเปนคําตอบที่ถูกตอง)

แนวทางการวัดและประเมินผล

 ครูสามารถสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนจากการตอบคําถาม การทํางาน

รายบุคคล การทํางานกลุม และการนําเสนอผลการทํากิจกรรมหนาชั้นเรียน 

รวมทัง้วดัและประเมนิผลชิน้งาน/ผลงานชิน้งานแบบจาํลองการเจรญิเตบิโตของ

พชืหรอืสตัว โดยศกึษาเกณฑการวดัและประเมนิผลทีแ่นบมาทายแผนการจดัการ

เรียนรูของหนวยการเรียนรูที่ 1 เรียนรูวิทยาศาสตร ดังภาพตัวอยาง

การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด) (แผนฯ ที่ 1)
ฉ)

แบบประเมินผลงานแบบจ าลองการเจริญเติบโตของพืชและสัตว์

ล าดับที่ รายการประเมิน
ระดับคุณภาพ

3
(ดี)

2
(พอใช้)

1
(ปรับปรุง)

1 การออกแบบชิ้นงาน
2 การเลือกใช้วัสดุเพื่อสร้างชิ้นงาน
3 ความถูกต้องของเนื้อหา
4 การสร้างสรรค์ชิ้นงาน
5 ก าหนดเวลาส่งงาน

รวม

ลงช่ือ...................................................ผู้ประเมิน
  ............./.................../..............

เกณฑ์การประเมินผลงานแบบจ าลองการเจริญเติบโตของพืชและสัตว์(แผนฯ ที่ 1) 

รายการประเมิน ค าอธิบายระดับคุณภาพ/ระดับคะแนน 
ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 

1. การออกแบบช้ินงาน ชิ้นงานมีความถูกต้อง
ตามท่ีออกแบบไว้ มีขนาด
เหมาะสม รูปแบบ
น่าสนใจ แปลกตา และ
สร้างสรรค์ดี  

ชิ้นงานมีความถูกต้อง
ตามท่ีออกแบบไว้ มีขนาด
เหมาะสม รูปแบบ
น่าสนใจ และสร้างสรรค์ 

ชิ้นงานมีความถูกต้อง
ตามท่ีออกแบบไว้ มีขนาด
เหมาะสม รูปแบบ
น่าสนใจ  

2. การเลือกใช้วัสดุเพื่อ
สร้างช้ินงาน

เลือกใช้วัสดุมาสร้าง
ชิ้นงานตามที่ก าหนดได้
ถูกต้อง และวัสดุมีความ
เหมาะสมกับการสร้าง
ชิ้นงานดีมาก 

เลือกใช้วัสดุมาสร้าง
ชิ้นงานตามที่ก าหนดได้
ถูกต้อง และวัสดุมีความ
เหมาะสมกับการสร้าง
ชิ้นงานดี 

เลือกใช้วัสดุมาสร้าง
ชิ้นงานไม่ตรงตามที่
ก าหนด แต่วัสดุมีความ
เหมาะสมกับการสร้าง
ชิ้นงาน 

3. ความถูกต้องของ
เนื้อหา

จ าแนกกลุ่มพืชออกเป็น 
กลุ่มพืชดอก และกลุ่มพืช
ไม่มีดอกได้ถูกต้อง
ครบถ้วน 

จ าแนกกลุ่มพืชออกเป็น 
กลุ่มพืชดอก และกลุ่มพืช
ไม่มีดอกได้ถูกต้องบ้าง 

จ าแนกกลุ่มพืชออกเป็น 
กลุ่มพืชดอก และกลุ่มพืช
ไม่มีดอกได้ถูกต้องน้อย 

4. การสร้างสรรค์
ชิ้นงาน

ตกแต่งชิ้นงานได้สวยงาม
ดีมาก 

ตกแต่งชิ้นงานได้สวยงาม
ด ี

ตกแต่งชิ้นงานได้สวยงาม
น้อย 

5. ก าหนดเวลาส่งงาน ส่งชิ้นงานภายในเวลาที่
ก าหนด 

ส่งชิ้นงานช้ากว่าก าหนด 
1-2 วัน

ส่งชิ้นงานช้ากว่าก าหนด
เกิน  3 วันขึ้นไป 

    เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

14-15 ดีมาก 
11-13 ดี 
8-10 พอใช้ 

ต่ ากว่า 8 ปรับปรุง 

ขัน้ประเมนิ
ตรวจสอบผล

1.  ครูประเมินผลจากการสังเกตพฤติกรรมการ

ตอบคําถาม พฤติกรรมการทํางานรายบุคคล 

พฤติกรรมการทํางานกลุม และจากการนํา

เสนอผลการทํากิจกรรมหนาชั้นเรียน

2.  ครูตรวจผลการทําแบบทดสอบกอนเรียนและ

แบบทดสอบหลังเรียนหนวยการเรียนรูท่ี 1 

เรียนรูวิทยาศาสตร

3.  ครูตรวจสอบผลการทํากิจกรรมนําสูการเรียน

จากสมุดหรือในแบบฝกหัดวิทยาศาสตร ป.5 

เลม 1

4.  ครูตรวจสอบผลการทํากิจกรรมการทดลอง

การจุดเทียนไขจากสมุด และการนําเสนอ

แบบจําลอง 

5.  ครตูรวจผลการทาํกจิกรรมสรปุความรูเก่ียวกบั

กระบวนการทางวิทยาศาสตรจากสมุด

6.  ครตูรวจผลการทาํกจิกรรมฝกฝนทกัษะบทที ่1

ในสมุด หรือในแบบฝกหัดวิทยาศาสตร ป.5

เลม 1

7.  ครูตรวจผลการทํากิจกรรมทาทายการคิด

ขั้นสูงในแบบฝกหัดวิทยาศาสตร ป.5 เลม 1

8.  ครูตรวจช้ินงาน/ผลงานแบบจําลองการเจริญ

เติบโตของพืชหรือสัตว และการนําเสนอ

ชิ้นงาน/ผลงาน หนาชั้นเรียน

9.  ครูตรวจสอบผลการทํากิจกรรมทบทวนทาย

หนวยการเรียนรูที่ 1 เรื่อง เรียนรูวิทยาศาสตร

สรปุนาํ สอน ประเมิน
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Chapter Overview

แผนการจัด

การเรียนรู้
สื่อที่ใช้ จุดประสงค์ วิธีสอน ประเมิน ทักษะที่ได้

คุณลักษณะ

อันพึงประสงค์

แผนฯ ที่ 1 
การปรับ

โครงสร้างของ

สิ่งมีชีวิต

3
ชั่วโมง

-	แบบทดสอบก่อนเรียน

-	หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์

	 ป.5	เล่ม	1

-	แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร	์

	 ป.5	เล่ม	1

-	วัสดุ-อุปกรณ์การทดลอง

	 กิจกรรมที่	1

- PowerPoint

-	สมุดประจ�าตัวนักเรียน

1.		บรรยายโครงสร้างหรือ

ลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่

เหมาะสมต่อการด�ารง

	 ชวีติในแหล่งท่ีอยูไ่ด้	(K)

2.		ส�ารวจและสืบค้นข้อมูล

เกี่ยวกับโครงสร้างหรือ

ลักษณะของสิ่งมีชีวิตท่ี

เหมาะสมต่อการด�ารง

ชีวติในแหล่งท่ีอยูไ่ด้	(P)	

3.		แสดงความสนใจ	และ

	 	มีความกระตือรือร้นใน

	 การสืบค้นข้อมูล	(A)

-	แบบสืบเสาะ

	 หาความรู้	

	 (5Es

	 Instructional	

	 Model)

-	ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน

-	ตรวจกิจกรรมในสมุดหรือ

	 ในแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์

-	การน�าเสนอผลการท�า

	 กิจกรรม

-	สงัเกตพฤตกิรรมการท�างาน

	 รายบุคคล

-	สงัเกตพฤตกิรรมการท�างาน

	 กลุ่ม

-	สังเกตคุณลักษณะ

	 อันพึงประสงค์

-	ทักษะการสังเกต

-	ทักษะการให้เหตผุล

-	ทักษะการระบุ

-	ทักษะการท�างาน

	 กลุ่ม

-	ทักษะการตั้ง

	 สมมติฐาน

-	ทักษะการทดสอบ

	 สมมติฐาน

-	ทักษะการ

	 เปรียบเทียบ

-	มีวินัย

-	ใฝ่เรียนรู้

-	มุ่งมั่นใน

	 การท�างาน

แผนฯ ที่ 2 
ความสัมพันธ์

ของสิ่งมีชีวิตกับ

สิ่งมีชีวิตใน

สิ่งแวดล้อม

2
ชั่วโมง

-	หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์

	 ป.5	เล่ม	1

-	แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร	์

	 ป.5	เล่ม	1

-	วัสดุ-อุปกรณ์การทดลอง

	 กิจกรรมที่	2	ตอนที่	1

- PowerPoint

-	สมุดประจ�าตัวนักเรียน

-	ใบงาน	เรือ่ง	ความสมัพนัธ์

	 ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับ

	 สิ่งมีชีวิต

-	ใบงาน	เรือ่ง	ความสมัพนัธ์

	 ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับ

	 สิ่งมีชีวิตที่บ้านของฉัน

1.	อธิบายความสัมพันธ์

	 ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับ

	 สิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่

	 เดียวกันได้	(K)

2.		ส�ารวจความสัมพันธ์

ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับ

	 	สิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่

เดียวกันได้	(P)	

3.		มีความรับผิดชอบใน	

การส่งงานตรงเวลา	(A)	

-		แบบสืบเสาะ

	 หาความรู้

	 (5Es

	 Instructional	

	 Model)

-	ตรวจกิจกรรมในสมุดหรือ

	 ในแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์

-	ตรวจใบงาน	เรื่อง	ความ

	 สัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับ

	 สิ่งมีชีวิต	และใบงาน	เรื่อง	

	 ความสัมพันธ์ระหว่าง

	 สิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตที่

	 บ้านของฉัน

-	การน�าเสนอผลการท�า

	 กิจกรรม

-	สงัเกตพฤตกิรรมการท�างาน

	 รายบุคคล

-	สงัเกตพฤตกิรรมการท�างาน

	 กลุ่ม

-	สังเกตคุณลักษณะ

	 อันพึงประสงค์

-	ทักษะการสังเกต

-	ทักษะการส�ารวจ

	 ค้นหา

-	ทักษะการรวบรวม

	 ข้อมูล

-	ทักษะการคิด

	 วิเคราะห์

-	ทักษะการท�างาน

	 กลุ่ม

-	ทักษะการให้เหตผุล

-	มีวินัย

-	ใฝ่เรียนรู้

-	มุ่งมั่นใน

	 การท�างาน

แผนฯ ที่ 3 
ความสัมพันธ์

ของสิ่งมีชีวิตกับ

สิ่งไม่มีชีวิตใน

สิ่งแวดล้อม

2
ชั่วโมง

-	หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์

	 ป.5	เล่ม	1

-	แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์

	 ป.5	เล่ม	1

-	วัสดุ-อุปกรณ์การทดลอง

	 กิจกรรมที่	2	ตอนที่	2

- PowerPoint 

-	สมุดประจ�าตัวนักเรียน

-	ใบงาน	เรือ่ง	ความสมัพนัธ์

	 ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับ

	 สิ่งไม่มีชีวิตในท้องถิ่น

	 ของเรา

1.	อธิบายความสัมพันธ์

	 ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับ

	 สิ่งไม่มีชีวิตในแหล่ง

	 ที่อยู่	(K)

2.	ส�ารวจความสัมพันธ์

	 ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับ

	 สิ่งไม่มีชีวิตในแหล่ง

	 ที่อยู	่(P)

3.	มีความรับผิดชอบใน

	 การส่งงานตรงเวลา	(A)

-		แบบสืบเสาะ

	 หาความรู้

	 (5Es

	 Instructional	

	 Model)

-	ตรวจกิจกรรมในสมุดหรือ

	 ในแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์

-	การน�าเสนอผลการท�า

	 กิจกรรม

-	ตรวจใบงาน	เรื่อง	ความ

	 สัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิต

	 กับสิ่งไม่มีชีวิตในท้องถิ่น

	 ของเรา

-	สงัเกตพฤตกิรรมการท�างาน

	 รายบุคคล

-	สงัเกตพฤตกิรรมการท�างาน

	 กลุ่ม

-	สังเกตคุณลักษณะ

	 อันพึงประสงค์

-	ทักษะการสังเกต

-	ทักษะการเชื่อมโยง

-	ทักษะการรวบรวม

	 ข้อมูล

-	ทักษะการท�างาน

	 กลุ่ม	

-	ทักษะการวิเคราะห์

-	มีวินัย

-	ใฝ่เรียนรู้

-	มุ่งมั่นใน

	 การท�างาน

T22



แผนการจัด

การเรียนรู้
สื่อที่ใช้ จุดประสงค์ วิธีสอน ประเมิน ทักษะที่ได้

คุณลักษณะ

อันพึงประสงค์

แผนฯ ที่ 4 
โซ่อาหาร

3
ชั่วโมง

-	หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์

	 ป.5	เล่ม	1

-	แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร	์

	 ป.5	เล่ม	1

-	วัสดุ-อุปกรณ์การทดลอง

	 กิจกรรมที่	3

- PowerPoint

-	สมุดประจ�าตัวนักเรียน

-	QR	Code	โซ่อาหาร

1.	อธิบายความสัมพันธ์

	 ของสิ่งมีชีวิตกับ

	 สิ่งมีชีวิตในรูปแบบ

	 โซ่อาหารและสายใย

	 อาหารได	้(K)

2.	เขียนโซ่อาหารใน

	 รปูแบบแผนภาพได้	(P)

3.	แสดงความสนใจและ

	 มีความกระตือรือร้น

	 ในการสืบค้นข้อมูล	(A)

-		แบบสืบเสาะ

	 หาความรู้

	 (5Es

	 Instructional	

	 Model)

-	ตรวจกิจกรรมในสมุดหรือ

	 ในแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์

-	การน�าเสนอผลการท�า

	 กิจกรรม

-	สงัเกตพฤตกิรรมการท�างาน

	 รายบุคคล

-	สงัเกตพฤตกิรรมการท�างาน

	 กลุ่ม

-	สังเกตคุณลักษณะ

	 อันพึงประสงค์

-	ทักษะการสังเกต

-	ทักษะส�ารวจค้นหา

-	ทักษะการระบุ

-	ทักษะการสรุปอ้าง

-	ทักษะการวิเคราะห์

-	ทักษะการเชื่อมโยง

-	ทักษะการ

	 เปรียบเทียบ

-	มีวินัย

-	ใฝ่เรียนรู้

-	มุ่งมั่นใน

	 การท�างาน

แผนฯ ที่ 5

ความส�าคัญ

ของสิ่งแวดล้อม

2
ชั่วโมง

-	แบบทดสอบก่อนเรียน

-	หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์

	 ป.5	เล่ม	1

-	แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร	์

	 ป.5	เล่ม	1

- PowerPoint 

-	สมุดประจ�าตัวนักเรียน

-	ใบงาน	เรื่อง	การจัดการ

	 ขยะในโรงเรียนของเรา

-	วัสดุ-อุปกรณ์กิจกรรม

	 สร้างสรรค์ผลงาน

1.	อธิบายการดูแลรักษา

	 สิ่งแวดล้อมได	้(K)

2.	มีส่วนร่วมในการดูแล

	 รักษาสิ่งแวดล้อม	(P)	

3.	ตระหนักในคุณค่า

	 ของสิ่งแวดล้อมที่มี

	 ต่อการด�ารงชีวิตของ

	 สิ่งแวดล้อม	(A)

-		แบบสืบเสาะ

	 หาความรู้

	 (5Es	

	 Instructional	

	 Model)

-	ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน

-	ตรวจกิจกรรมในสมุดหรือ

	 ในแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์

-	การน�าเสนอผลการท�า

	 กิจกรรม

-	ตรวจใบงาน	เรือ่ง	การจดัการ

	 ขยะในโรงเรียนของเรา

-	ตรวจชิ้นงาน/ผลงาน	

	 (แบบจ�าลองแหล่งที่อยู่ของ

	 กลุ่มสิ่งมีชีวิต)

-	สงัเกตพฤตกิรรมการท�างาน

	 รายบุคคล

-	สงัเกตพฤตกิรรมการท�างาน

	 กลุ่ม

-	สังเกตคุณลักษณะ

	 อันพึงประสงค์

-	ทักษะการสังเกต

-	ทักษะการส�ารวจ

	 ค้นหา

-	ทักษะการรวบรวม

	 ข้อมูล

-	ทักษะการให้เหตผุล

-	ทักษะการจ�าแนก

	 ประเภท

-	ทักษะการ

	 เปรียบเทียบ

-	ทักษะการเชื่อมโยง

-	ทักษะการน�าความ

	 รู้ไปใช้ประโยชน์

-	มีวินัย

-	ใฝ่เรียนรู้

-	มุ่งมั่นใน

	 การท�างาน

แผนฯ ที่ 6 
ลักษณะทาง

พันธุกรรมของ

สิ่งมีชีวิต

2
ชั่วโมง

-	หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์

	 ป.5	เล่ม	1

-	แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร	์

	 ป.5	เล่ม	1

-	วัสดุ-อุปกรณ์การทดลอง

	 กิจกรรมที่	1

-	สมุดประจ�าตัวนักเรียน

- PowerPoint

1.	อธิบายลักษณะทาง

	 พันธุกรรมที่มีการ

	 ถ่ายทอดจากพ่อแม่

	 สู่ลูกของสิ่งมีชีวิตได	้

	 (K)

2.	เปรียบเทียบลักษณะ

	 ทางพันธุกรรมของ

	 สิ่งมีชีวิตได	้(P)	

3.	มีความสนใจและ

	 กระตือรือร้นในการ

	 เรียนรู	้(A)

-		แบบสืบเสาะ

	 หาความรู้

	 (5Es

	 Instructional	

	 Model)

-	ตรวจกิจกรรมในสมุดหรือ

	 ในแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์

-	การน�าเสนอผลการท�า

	 กิจกรรม

-	สงัเกตพฤตกิรรมการท�างาน

	 รายบุคคล

-	สงัเกตพฤตกิรรมการท�างาน

	 กลุ่ม

-	สังเกตคุณลักษณะ

	 อันพึงประสงค์

-	ทักษะการสังเกต

-	ทักษะการให้เหตผุล

-	ทักษะการระบุ

-	ทักษะการท�างาน

	 กลุ่ม

-	ทักษะการตั้ง

	 สมมติฐาน

-	มีวินัย

-	ใฝ่เรียนรู้

-	มุ่งมั่นใน

	 การท�างาน
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แผนการจัด

การเรียนรู้
สื่อที่ใช้ จุดประสงค์ วิธีสอน ประเมิน ทักษะที่ได้

คุณลักษณะ

อันพึงประสงค์

แผนฯ ที่ 7

การถ่ายทอด

ลักษณะทาง

พันธุกรรมใน

ครอบครัว

ของมนุษย์

2
ชั่วโมง

-	หนังสือเรียนวิทยาศาสตร	์	

	 ป.5	เล่ม	1

-	แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร	์

	 ป.5	เล่ม	1

- PowerPoint 

-	สมุดประจ�าตัวนักเรียน

-	กระดาษแข็งแผ่นใหญ่

-	ใบงานที่	2.5	เรื่อง	

	 การส�ารวจลักษณะ

	 ทางพันธุกรรมของคน

	 ในครอบครัว

-	ใบงานที่	2.6	เรื่อง	

	 ครอบครัวของตนเอง

1.	อธิบายลักษณะทาง

	 พันธุกรรมที่มีการ

	 ถ่ายทอดจากพ่อแม่

	 สู่ลูกของมนุษย์ได	้(K)

2.	ส�ารวจและเปรียบเทียบ

	 เกี่ยวกับการถ่ายทอด

	 ลักษณะทางพันธุกรรม

	 ของตนเองกับคนใน

	 ครอบครัวได	้(P)	

3.	ให้ความร่วมมือในการ

	 เรียนรู	้(A)

-		แบบสืบเสาะ

	 หาความรู้

	 (5Es

	 Instructional	

	 Model)

-	ตรวจกิจกรรมในสมุดหรือ

	 ในแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์

-	การน�าเสนอผลการท�า

	 กิจกรรม

-	ตรวจใบงานที	่2.5	และ	2.6

-	สงัเกตพฤตกิรรมการท�างาน

	 รายบุคคล

-	สงัเกตพฤตกิรรมการท�างาน

	 กลุ่ม

-	สังเกตคุณลักษณะ

	 อันพึงประสงค์

-	ทักษะการสังเกต	

-	ทักษะการตั้ง

	 สมมติฐาน

-	ทักษะการทดสอบ

	 สมมติฐาน

-	ทักษะการท�างาน	

	 กลุ่ม

-	ทักษะการวิเคราะห์

-	มีวินัย

-	ใฝ่เรียนรู้

-	มุ่งมั่นใน

	 การท�างาน

แผนฯ ที่ 8

การถ่ายทอด

ลักษณะทาง

พันธุกรรม

ของสัตว์

1
ชั่วโมง

-	หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์

	 ป.5	เล่ม	1

-	แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร	์

	 ป.5	เล่ม	1

- PowerPoint

-	สมุดประจ�าตัวนักเรียน

-	กระดาษแข็งแผ่นใหญ่

-	QR	Code	การถ่ายทอด

	 ลักษณะทางพันธุกรรม

	 ของสัตว์

-	ใบงาน	เรื่อง	การถ่ายทอด

	 ลักษณะทางพันธุกรรม

	 ของสัตว์

1.	อธิบายลักษณะทาง

	 พันธุกรรมที่มีการ

	 ถ่ายทอดจากพ่อแม่

	 สู่ลูกของสัตว์ได	้(K)

2.	ส�ารวจและสืบค้นข้อมูล

	 เกี่ยวกับการถ่ายทอด

	 ลักษณะทางพันธุกรรม

	 ของสัตว์ได	้(P)	

3.	มุ่งมั่นในการท�างาน	

	 (A)

-		แบบสืบเสาะ

	 หาความรู้

	 (5Es

	 Instructional	

	 Model)

-	ตรวจกิจกรรมในสมุดหรือ

	 ในแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์

-	การน�าเสนอผลการท�า

	 กิจกรรม

-	ตรวจใบงาน	เรื่อง

	 การถ่ายทอดลักษณะ

	 ทางพันธุกรรมของสัตว์

-	สงัเกตพฤตกิรรมการท�างาน

	 รายบุคคล

-	สงัเกตพฤตกิรรมการท�างาน

	 กลุ่ม

-	สังเกตคุณลักษณะ

	 อันพึงประสงค์

-	ทักษะการสังเกต

-	ทักษะส�ารวจค้นหา	

-	ทักษะการระบุ

-	ทักษะการสรุปอ้าง

-	ทักษะการวิเคราะห์

-	ทักษะการท�างาน

	 กลุ่ม

-	มีวินัย

-	ใฝ่เรียนรู้

-	มุ่งมั่นใน

	 การท�างาน

แผนฯ ที่ 9

การถ่ายทอด

ลักษณะทาง

พันธุกรรม

ของพืช

2
ชั่วโมง

-	แบบทดสอบหลังเรียน

-	หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์

	 ป.5	เล่ม	1	

-	แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร	์

	 ป.5	เล่ม	1

-	วัสดุ-อุปกรณ์กิจกรรม

	 สร้างสรรค์ผลงาน	

-	กระดาษแข็งแผ่นใหญ่

-	สมุดประจ�าตัวนักเรียน

1.	อธิบายลักษณะทาง

	 พันธุกรรมที่มีการ

	 ถ่ายทอดจากพ่อแม่

	 สู่ลูกของพืชได	้(K)

2.	ส�ารวจและสืบค้นข้อมูล

	 เกี่ยวกับการถ่ายทอด

	 ลักษณะทางพันธุกรรม

	 ของพืชได	้(P)	

3.	มีความสนใจและ

	 กระตือรือร้นในการ

	 เรียนรู	้(A)

-		แบบสืบเสาะ

	 หาความรู้

	 (5Es

	 Instructional	

	 Model)

-	ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน

-	ตรวจกิจกรรมในสมุดหรือ

	 ในแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์

-	การน�าเสนอชิ้นงาน/ผลงาน

-	ตรวจชิ้นงาน/ผลงาน	

	 (โมบายแขวนแสดงการ

	 ถ่ายทอดลักษณะทาง

	 พันธุกรรม)

-	สงัเกตพฤตกิรรมการท�างาน

	 รายบุคคล

-	สงัเกตพฤตกิรรมการท�างาน

	 กลุ่ม

-	สังเกตคุณลักษณะ

	 อันพึงประสงค์

-	ทักษะการสังเกต

-	ทักษะการให้เหตผุล

-	ทักษะการระบุ

-	ทักษะการท�างาน

	 กลุ่ม

-	ทักษะการตั้ง

	 สมมติฐาน

-	ทักษะการทดสอบ

	 สมมติฐาน

-	มีวินัย

-	ใฝ่เรียนรู้

-	มุ่งมั่นใน

	 การท�างาน
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หนวยการเรียนรูที่ 2
Chapter Concept Overview

ชีวิตสัมพันธ์

1. โครงสรางและลักษณะของสิ่งมีชีวิตในแหลงที่อยู

	 แหล่งที่อยู่หรือสิ่งแวดล้อมที่สิ่งมีชีวิตต่าง	ๆ 	อาศัยอยู่มีหลายลักษณะ	เช่น	แม่น�้า	ป่าไม้	ทะเลทราย	ชายหาด	ป่าชายเลน	ขั้วโลกเหนือ

โดยแหล่งที่อยู่ในแต่ละแห่งอาจมีสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันไป	 สิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์ที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้นจึงต้องปรับตัวหรือ

ปรับโครงสร้างและลักษณะให้เหมาะสมกับแหล่งที่อยู่	เพื่อการด�ารงชีวิตและการอยู่รอดแตกต่างกันไป	เช่น	

2. ความสัมพันธในสิ่งแวดลอม

 • ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต

	 	 ในแต่ละแหล่งที่อยู่จะมีสิ่งมีชีวิตตั้งแต่	2	ชนิดขึ้นไป	อาศัยอยู่ร่วมกัน	และต่างมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน	เราเรียกว่า	กลุ่มสิ่งมีชีวิต	

โดยสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ร่วมกันในแหล่งที่อยู่เดียวกันจะมีความสัมพันธ์กันในหลาย	ๆ 	ลักษณะ	เช่น

 • ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไมมีชีวิต

	 	 ในการด�ารงชวีติของสิง่มีชีวิตจ�าเปนต้องอาศยัสิง่แวดล้อมต่าง	ๆ 	ทีเ่ปนสิง่ไม่มชีวีติ	โดย

กลุ่มสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ร่วมกันจะมีความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพ	เช่น

	 	 -	อณุหภมูใินแต่ละบรเิวณมผีลต่อการด�ารงชวีติของส่ิงมชีวีติ	เช่น	บริเวณอากาศหนาว

สิ่งมีชีวิตจะปรับตัวโดยมีขนยาวและมีชั้นไขมันหนาขึ้น

	 	 -	น�้าเปนปจจัยส�าคัญในการด�ารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตต่าง	ๆ 	 นอกจากนี้	 สิ่งมีชีวิตบาง

ชนิดยังใช้น�้าเปนแหล่งที่อยู่และแหล่งอาหาร

	 	 -	สิ่งมีชีวิตบางชนิดใช้ดินเปนที่อยู่อาศัย	เช่น	มด	ไส้เดือนดิน

	 	 -	สิ่งมีชีวิตใช้อากาศในการหายใจ	ท�าให้ด�ารงชีวิตอยู่ได้

ปลาตีน

		อาศัยอยู่ที่ป่าชายเลน	 ปลาตีนมี

ครบีอกท่ีแขง็แรง	เพือ่ใช้เคลือ่นที่

บนดินเลน	 และว่ายน�้าได้อย่าง

คล่องแคล่ว

เปนแหลงที่อยูอาศัย 

	ชะนีอาศัยอยู่บนต้นไม้

เปนแหลงอาหาร

	นกบางชนิดกินปลาเปนอาหาร

เปนแหลงหลบภัย

	ปลาซ่อนตัวในสาหร่าย

เปนแหลงเลี้ยงดูลูกออน

	นกท�ารังเลี้ยงลูกบนต้นไม้

ผักกระเฉด

		เปนพชืทีข่ึน้ในน�า้	จะมนีวมคล้าย

ฟองน�้าหุ ้มล�าต้นอยู ่	 จึงท�าให้

ลอยน�้าได้

กบ 

		เปนสัตว์สะเทินน�้าสะเทินบก	กบ

มีพังผืดที่เท้า	 ลักษณะคล้ายกับ

ใบพาย	 ซ่ึงช่วยในการเคลื่อนที่

ในน�้า

เบาบับ

		เปนพืชที่ขึ้นอยู่ตามทะเลทราย	

มีล�าต้นอวบน�้า	 เพราะกักเก็บ

น�้าไว้	 และมีรากท่ียาวเพื่อหา

แหล่งน�้าใต้ดินดูดน�้าได้มาก
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3. การถายทอดพลังงานของสิ่งมีชีวิต

	 สิ่งมีชีวิตต่าง	ๆ 	 ต้องการพลังงานเพื่อการด�ารงชีวิต	 กลุ่มส่ิงมีชีวิตท่ีอาศัยอยู่ร่วมกันในแต่ละแหล่งที่อยู่ต่างมีความสัมพันธ์กันในด้าน

การกินกันเปนอาหาร	และมีการถ่ายทอดพลังงานต่อกันเปนทอด	ๆ 	ในรูปของโซ่อาหาร

โซอาหาร	 (Food Chain)	 คือ	 ความสัมพันธ์ของกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่มีการกินต่อกันเปนทอด	ๆ 	 จากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภค	 ท�าให้มีการถ่ายทอด

พลังงานในอาหารต่อเนื่องกันเปนล�าดับจากการกินต่อกัน	ส่วนสายใยอาหาร	 (Food Web)	คือ	 โซ่อาหารหลาย	ๆ 	 โซ่	ที่มีความคาบเกี่ยว

หรือสัมพันธ์กัน	

	 โซ่อาหารเริ่มต้นจากแพลงก์ตอนพืช	 (Phytoplankton)	 สาหร่ายสีเขียว	 (Green Algae)	 และพืชชนิดต่าง	ๆ 	 ที่ได้รับพลังงานแสงจาก

ดวงอาทิตย์มาใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเพื่อสร้างอาหาร	 แล้วสะสมน�้าตาลไว้ในรูปแปงตามส่วนต่าง	ๆ 	 สิ่งมีชีวิตเหล่านี้จึงเปน

ผูผลติ	ส่วนสตัว์ต่าง	ๆ 	ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้	จงึต้องกนิพชืหรือสัตว์อืน่เปนอาหารเพือ่ให้ได้พลังงานในการด�ารงชวีติ	เรยีกว่า	ผูบรโิภค

4. ความสําคัญของสิ่งแวดลอม

สิ่งแวดลอม	คือ	สิ่งต่าง	ๆ 	ที่อยู่รอบตัวเรา	ทั้งสิ่งที่มีชีวิต	สิ่งไม่มีชีวิต	มองเห็นได้ด้วยตาเปล่า	และไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า	

รวมทั้งสิ่งที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์เปนผู้สร้างขึ้น

	 สิง่มีชวิีตและส่ิงแวดล้อมในธรรมชาตล้ิวนมคีวามเกีย่วข้องสมัพันธ์กนั	จงึท�าให้เกดิความสมดลุของธรรมชาต	ิเมือ่มนษุย์ใช้ประโยชน์จาก

สิ่งแวดล้อมไม่เหมาะสมหรือใช้มากเกินไป	อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมได้

	 ดังนั้น	 เราควรใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเหมาะสม	 คุ้มค่า	 และระมัดระวังถึงผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมที่อาจจะเกิดขึ้นตามมา	 เราทุกคน

สามารถมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้คงอยู่ต่อเนื่องยาวนานได้	 ซึ่งจะท�าให้เราทุกคนได้ใช้ประโยชน์จาก

ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน	และปองกันความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมได้	ซึ่งสามารถปฏิบัติได้	เช่น

	 -	สร้างจิตส�านึกของคนในท้องถิ่นในการดูแลและช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม

	 -	ปลูกต้นไม้	ปลูกป่าทดแทนในพื้นที่เสื่อมโทรม	รวมทั้งไม่ตัดไม้ท�าลายป่า

(ผู้ผลิต) (ผู้บริโภคล�าดับที่	1) (ผู้บริโภคล�าดับที่	2) (ผู้บริโภคล�าดับที่	3) (ผู้บริโภคล�าดับสุดท้าย)

µŒ¹äÁŒ Ë¹Í¹ ¹¡ §Ù àËÂÕèÂÇ

ตัวอยางโซอาหาร
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 ลักษณะทางพันธุกรรม หมายถึง ลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่ถายทอดจากพอแมไปสูลูกได และถายทอดจากรุนหนึ่งไปยังอีกรุนหนึ่งตอไป

เรื่อย ๆ  โดยลักษณะทางพันธุกรรมตาง ๆ  ของสิ่งมีชีวิตจะอยูในหนวยพันธุกรรมหรือยีน (Gene)

ลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต

ยีน (Gene) คือ หนวยพันธุกรรมที่ทําหนาที่ควบคุมและ

ถายทอดลกัษณะทางพนัธกุรรมของสิง่มชีวีติ ยนีจะอยูบนโครโมโซม

ซึ่งอยูภายในเซลลของสิ่งมีชีวิต โดยโครโมโซมแทงหน่ึงจะมียีน

อยูเปนจาํนวนมาก และเนือ่งจากโครโมโซมอยูกนัเปนคู ยนีทีอ่ยูบน

โครโมโซมจึงมีเปนคูดวย

 ยีนแตละคู จะควบคุมลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต

ลักษณะเดียวกัน เชน ลักษณะสีตา จะถูกควบคุมดวยยีน B บน

โครโมโซมแทงหนึ่ง และยีน b บนโครโมโซมอีกแทงหนึ่ง ลักษณะ

สตีาทีป่รากฏออกมาจึงข้ึนอยูกับยีนทีอ่ยูบนโครโมโซมทัง้สองแทงวา

เปนยีนที่กําหนดใหมีลักษณะสีตาอยางไร (ดํา นํ้าตาล ฟา) 

 ยีน 1 ยีน จะควบคุมลักษณะทางพันธุกรรมเพียงลักษณะเดียว โดยยีนที่ควบคุมลักษณะทางพันธุกรรมมี 2 ชนิด ไดแก

 • ยีนเดน คือ ยีนที่สามารถแสดงลักษณะนั้นออกมาได แมมียีนนั้นเพียงยีนเดียว เรียกวา ลักษณะเดน เขียนแทนดวยตัวอักษรภาษา

อังกฤษตัวพิมพใหญ เชน AA, Aa

 • ยีนดอย คือ ยีนที่สามารถแสดงลักษณะนั้นออกมาไดก็ตอเมื่อตองเขาคูกับยีนดอยดวยกัน เรียกวา ลักษณะดอย เขียนแทนดวย

ตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพเล็ก เชน aa

 เราเรยีกการจบัคูกนัของยนีทีค่วบคมุการปรากฏลกัษณะทางพนัธกุรรมวา จโีนไทป (Genotype) จะเขยีนแทนดวยตวัอกัษรภาษาองักฤษ

สองตัวคูกัน เชน AA, Bb, dd และเรียกการปรากฏของลักษณะทางพันธุกรรมวา ฟโนไทป (Phenotype) เชน ลักษณะการมีติ่งหู ลักษณะ

ขนสีขาว ลักษณะลําตนเปนหนาม

 การถายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต สามารถสรุปได 3 ลักษณะ ดังนี้

 1) ลักษณะเดน คือ ลักษณะที่แสดงหรือปรากฏในทุกรุนของสิ่งมีชีวิต

 2) ลักษณะดอย คือ ลักษณะที่แสดงหรือปรากฏในบางรุนเทานั้น เพราะถูกลักษณะเดนขมไว

 3) ลักษณะที่แปรผัน คือ ลักษณะที่แตกตางจากลักษณะของสมาชิกในครอบครัว และสามารถถายทอดไปยังรุนตอ ๆ  ไปได

 เกรเกอร โยฮนัน เมนเดล เปนนักวทิยาศาสตรคนสําคญัทีท่าํการศกึษาเกีย่วกบัลักษณะทางพนัธกุรรมเปนคนแรก จนไดรบัการยกยอง

ใหเปน บิดาแหงวิชาพันธุศาสตร

ยีน 1 คู

ยีนควบคุม

ลักษณะสีตา

ยีนควบคุมลักษณะใบหู
โครโมโซม 1 คู

ยีนควบคุมลักษณะใบหนา

a

c

b

A

B

C

ÅÑ¡É³Ð·Ò§¾Ñ¹¸Ø¡ÃÃÁ
¢Í§¤¹

µÑÇÍÂ‹Ò§ µÑÇÍÂ‹Ò§ µÑÇÍÂ‹Ò§

ÅÑ¡ÂÔéÁ

ÁÕÅÑ¡ÂÔéÁ äÁ‹ÁÕÅÑ¡ÂÔéÁ

ÊÕ¼Á

ÊÕ´íÒ ÊÕ¹íéÒµÒÅ

ãºÊÕ¢¹

ÅíÒµŒ¹ãºËÙ

ÅÑ¡É³Ð·Ò§¾Ñ¹¸Ø¡ÃÃÁ
¢Í§ÊÑµÇ�

ÅÑ¡É³Ð·Ò§¾Ñ¹¸Ø¡ÃÃÁ
¢Í§¾×ª

ËÙÊÑé¹ ËÙÂÒÇ

ÊÕ´íÒ ãºàÅç¡ãºãËÞ‹ÊÕ¹íéÒµÒÅ

ÁÕË¹ÒÁ äÁ‹ÁÕË¹ÒÁ
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สิง่มชีวีติกบัสิง่แวดล้อม2
หน่วยการเรียนรู้ที่

1.	�บรรยายโครงสร้างและลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมกับการด�ารงชีวิตซึ่งเป็นผลมาจากการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตในแต่ละแหล่งที่อยู่�
(มฐ. ว 1.1 ป.5/1)

2.	�อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต�และความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิต�เพื่อประโยชน์ต่อการด�ารงชีวิต�
(มฐ. ว 1.1 ป.5/2)

3.	เขียนโซ่อาหารและระบุบทบาทหน้าที่ของสิ่งมีชีวิตที่เป็นผู้ผลิตและผู้บริโภคในโซ่อาหาร�(มฐ. ว 1.1 ป.5/3)
4.	ตระหนักในคุณค่าของสิ่งแวดล้อมที่มีต่อการด�ารงชีวิตของสิ่งมีชีวิต�โดยมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม�(มฐ. ว 1.1 ป.5/4)
5.	อธิบายลักษณะทางพันธุกรรมที่มีการถ่ายทอดจากพ่อแม่สู่ลูกของพืช�สัตว์�และมนุษย์�(มฐ. ว 1.3 ป.5/1)
6.	แสดงความอยากรู้อยากเห็น�โดยการถามค�าถามเกี่ยวกับลักษณะที่คล้ายคลึงกันของตนเองกับพ่อแม่�(มฐ. ว 1.3 ป.5/2)

ตัวชี้วัด

	 สิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์ต่าง	ๆ 	 จะมีโครงสร้าง 
และลกัษณะทีเ่หมาะสมในแต่ละแหล่งทีอ่ยู่	 เพือ่ให้ 
ด�ารงชีวิตและอยู่รอดได้	 ซ่ึงในแหล่งที่อยู่หนึ่ง	ๆ 	 
สิง่มีชีวติจะมีความสมัพนัธ์ซ่ึงกันและกัน	และสมัพนัธ์
กับสิง่ไม่มีชีวิต	เพือ่ประโยชน์ต่อการด�ารงชีวิตอยู่
	 สิง่มีชีวิตท้ังพชื	สตัว์	และมนษุย์	เม่ือเจรญิเตบิโต
เต็มที่แล้ว	 จะมีการสืบพันธุ์เพื่อเพิ่มจ�านวนและ 
ด�ารงชีวิต	ซ่ึงลกูท่ีเกิดมาจะได้รบัการถ่ายทอดลกัษณะ
ทางพนัธุกรรมจากพ่อแม่	 จึงท�าให้มีลกัษณะท่ีคล้าย
กับพ่อแม่	แต่จะแตกต่างจากสิง่มีชีวิตชนดิอืน่

ขัน้นาํ
กระตุนความสนใจ

1.  ครูใหนกัเรียนทาํแบบทดสอบกอนเรยีน เพือ่วดั

ความรูเดิมของนักเรียนกอนเขาสูบทเรียน

2.  ครูกระตุนความสนใจ โดยนําภาพชางที่อาศัย

อยูในปา และปลาที่อาศัยอยูตามแนวปะการัง 

มาใหนักเรียนดู

3.  ครต้ัูงคาํถามเพือ่กระตุนความคดินกัเรยีน เชน

 •  โครงสรางและลกัษณะของชางและปลาเปน

อยางไร

•  ชางและปลามีลักษณะแตกตางกันหรือไม 

อยางไร 

   (แนวตอบ แตกตางกัน ชางอาศัยอยูบนบก 

ใชขาในการวิ่งหรือเดิน แตปลาอาศัยในนํ้า 

ใชครีบในการวายนํ้าและเคลื่อนที่)

4.  ครูอธิบายเพิ่มเติมวา จากสิ่งที่นักเรียนสังเกต

เห็น คือ โครงสรางและลักษณะของส่ิงมีชีวิต

ที่แตกตางกันตามแหลงที่อาศัยอยู

5.  ครูถามคําถามเพิ่มเติมวา สาเหตุที่ทําให

โครงสรางของสิ่งมีชีวิตแตกตางกัน คืออะไร 

แลวใหนักเรียนชวยกันระดมความคิดและ

แสดงความคิดเห็นรวมกันในการตอบคําถาม

6.  ครูสุมเลือกตัวแทนนักเรียนประมาณ 2-3 คน 

เพื่อตอบคําถาม เมื่อนักเรียนตอบคําถามแลว

ครูสรุปเพิ่มเติมวา สาเหตุที่ทําใหโครงสราง

และลักษณะของสิ่งมีชีวิตแตกตางกันเปนผล

มาจากสภาพแหลงที่อยูอาศัย

  (หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช

แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานรายบุคคล)

เกร็ดแนะครู

 กอนเขาสูบทเรียนครูสามารถใชแบบทดสอบกอนเรียน หนวยการเรียนรู

ที่ 2 สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดลอม จากทายแผนการจัดการเรียนรูของหนวยการเรียน

รูที่ 2 ได เพื่อวัดความรูความเขาใจของนักเรียนกอนเรียน ดังภาพตัวอยาง

 แบบทดสอบก่อนเรียน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2

ค าชี้แจง : ให้นักเรียนเลือกค าตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

1. พืชชนิดใดมีการปรับโครงสร้างโคนก้านใบ
ให้พองออกและมีโพรงอากาศจ านวนมาก
ก. โกงกาง
ข. ผักตบชวา
ค. ตะบองเพชร 
ง. บัว

2. ข้อใดกล่าวถึงหน้าที่ของหนอกอูฐได้
ถูกต้อง
ก. สะสมน้ า
ข. สะสมเกลือแร่
ค. สะสมโปรตีน
ง. สะสมไขมัน

3. ผึ้งกับดอกบัวมีความสัมพันธ์กันแบบใด
ก. แหล่งที่อยู่อาศัย
ข. เลี้ยงดูตัวอ่อน
ค. แหล่งอาหาร
ง. แหล่งหลบภัย

4. ปัจจัยใดที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของสัตว์
ก. แสง
ข. น้ า
ค. อากาศ
ง. ดินและแร่ธาตุ

5. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับผู้ผลิตในโซ่
อาหาร
ก. ผู้ผลิต คือ พืช และจุลินทรีย์ต่างๆ
ข. สร้างอาหารโดยการสังเคราะห์แสง
ค. รับพลังงานจากดวงอาทิตย์
ง. สามารถสร้างอาหารได้เอง

6. สัตว์ชนิดใดจัดเป็นผู้บริโภคพืชและสัตว์ทั้งหมด
ก. หมี และวัว
ข. หมู และหนู
ค. หมี และจระเข้
ง. กระต่าย และเต่า

7. ข้อใดกล่าวถึงหน้าที่ของเห็ดได้ถูกต้อง
ก. เป็นผู้ผลิต
ข. เป็นผู้บริโภคซากสัตว์
ค. เป็นผู้บริโภคล าดับสุดท้าย
ง. เป็นผู้ย่อยสลายซากพืชซากสัตว์

8. ปัญหาสิ่งแวดล้อมใดไม่ได้เกิดจากมนุษย์
ก. น้ าเน่าเสีย
ข. ไฟไหม้ป่า
ค. ภูเขาไฟระเบิด
ง. ขยะมูลฝอย

9. ประชากรเพ่ิมข้ึนส่งผลต่อป่าไม้อย่างไร
ก. พ้ืนที่ป่าลดลง
ข. พ้ืนที่ป่าเพ่ิมขึ้น
ค. การปลูกป่ามากข้ึน
ง. การเฝ้าระวังผู้บุกรุกป่าลดลง

10. ปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่พบมากท่ีสุด คือ ปัญหาใด
ก. เสียงดัง
ข. น้ าเน่าเสีย
ค. ขยะมูลฝอย
ง. การตัดไม้ท าลายป่า

          เฉลย 1. ข 2. ง 3. ค 4. ก 5. ก 6. ข 7. ง 8. ค 9. ก 10. ค

สรปุ ประเมนินาํ สอนนํา
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ขอสอบเนน การคิด
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คําศัพท คําอาน คําแปล

habitat 'แฮ็บบิแท็ท แหลงที่อยู

food chain ฟูด เชน โซอาหาร

producer พร'ึดิวเซอ ผูผลิต

consumer คอนซูเมอ ผูบริโภค
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นักเรียนควรรู

 นักเรียนเรียนรูและฝกอานคําศัพทวิทยาศาสตร ดังนี้

คําศัพท คําอาน คําแปล

habitat (‘แฮ็บบิแท็ท) แหลงที่อยู

food chain (ฟูด เชน) โซอาหาร

producer (พรึ‘ดิวเซอ) ผูผลิต

consumer (คอนซูเมอ) ผูบริโภค

ขัน้สอน
สาํรวจคนหา 

1.  นักเรียนอานสาระสําคัญและดูภาพในหนา

หนวยการเรียนรูที่ 2 สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดลอม 

จากหนังสือเรียนวิทยาศาสตร ป.5 เลม 1 

หนา 20  จากนั้นครูถามนักเรียนวา นักเรียน

รูจักสิ่งมีชีวิตในภาพหรือไม และสิ่งมีชีวิตใน

ภาพอาศัยอยูที่ใด แลวใหนักเรียนชวยกันตอบ

คําถามอยางอิสระ

  (แนวตอบ เปด อาศัยอยูบนบก แตมีเทาเปน

พังผืดใชสําหรับวายนํ้าได และมีปกสําหรับ

บินหนีอันตรายได)

2.  นักเรียนดูภาพในหนาบทท่ี 1 ชีวิตสัมพันธ 

จากหนังสือเรียนหนาน้ี แลวชวยกันตอบ

คําถามสําคัญประจําบทวา สิ่งมีชีวิตตางๆ 

ดํารงชีวิตอยูในสิ่งแวดลอมไดอยางไร โดยให

ครอูธบิายความรูเพิม่เตมิบางสวนเพือ่เชือ่มโยง

กับกิจกรรมที่ผานมา

  (แนวตอบ ส่ิงมีชีวิตจะปรับโครงสรางและ

ลักษณะของตนเองใหมีความเหมาะสมกับ

สิง่แวดลอมมากทีส่ดุ เพือ่ใหสามารถดาํรงชวีติ

และอยูรอด) 

3.  นักเรียนเรียนรูคําศัพทที่เกี่ยวของกับการเรียน

ในบทที่ 1 โดยขอนักเรียนตัวแทน 1 คน เปน

ผูอานนําและใหนักเรียนคนอื่นๆ อานตาม

อณุหภมูมิผีลตอโครงสรางและลกัษณะของสิง่มีชวีติ ขอใดถกูตอง

 1. สัตวที่อยูในเขตรอนจะมีคอยาว

 2. สัตวที่อยูในเขตหนาวจะมีขนหนา

 3. พืชที่อยูในเขตหนาวจะมีลําตนอวบนํ้า

 4. พืชที่อยูในทะเลทรายจะมีใบขนาดใหญ

 (วิเคราะหคําตอบ สัตวท่ีอยูในเขตหนาวจะมีขนหนาเพื่อปองกัน

ความหนาวเย็นจากอุณหภูมิที่ตํ่า  ดังนั้น ขอ 2. จึงเปนคําตอบที่

ถูกตอง)

สรปุ ประเมนินาํ สอน
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ขอสอบเนนการคิด

1. ¨Ò¡ÀÒ¾ ÊÔè§ã´à»š¹ÊÔè§ÁÕªÕÇÔµ áÅÐÊÔè§ã´à»š¹ÊÔè§äÁ‹ÁÕªÕÇÔµ

2. ÊÔè§ÁÕªÕÇÔµã¹ÀÒ¾ ÁÕ¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸�¡ÑºÊÔè§äÁ‹ÁÕªÕÇÔµÍÂ‹Ò§äÃºŒÒ§ ¨§Â¡µÑÇÍÂ‹Ò§»ÃÐ¡Íº

3. ¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹ �̧ÃÐËÇ‹Ò§ÁŒÒ¡ÑºËÞŒÒ áÅÐ¹¡¡ÑºäÊŒà´×Í¹ àËÁ×Í¹¡Ñ¹ËÃ×Íáµ¡µ‹Ò§¡Ñ¹ ÍÂ‹Ò§äÃ

ÊÑ§à¡µÀÒ¾ áÅŒÇµÍº¤íÒ¶ÒÁ 
น�าสู‹¡ารเรีÂน
¡Ôจ¡รรม

1

3

5

2

4

6

ม้ากับหญ้า

ผีเสื้อกับดอกไม้

บัวกบัแหล่งนํา้

มดกับดิน

นกกับไส้เดือน

เต่ากบัแหล่งนํา้

(ที่มาภาพ : https://pixabay.com)
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เกร็ดแนะครู

 การทาํกจิกรรมนาํสูการเรยีน ครอูาจใหนกัเรยีนจบักลุมกัน 2-3 คน รวมกัน

อภิปรายและระดมความคิดในการสังเกตภาพและตอบคําถาม ซ่ึงจะทําให

นกัเรยีนเกดิการเรียนรูรวมกนัเปนทมี จงึเหมาะสมกบัการเรยีนรูในศตวรรษที ่21

แนวตอบ กิจกรรมนําสูการเรียน

1.  สิ่งมีชีวิต คือ มา หญา เตา ผีเสื้อ ดอกไม มด 

บัว นก ไสเดือน  สวนสิ่งไมมีชีวิต คือ นํ้า ดิน 

2. เชน มดใชดินเปนแหลงที่อยูอาศัย

3.  เหมือนกัน กลาวคือ มากับหญา นกกับไสเดือน 

จัดเป นความสัมพันธ ระหว างส่ิงมี ชีวิตกับ

สิ่งมีชีวิต ซึ่งมากินหญาเปนอาหาร สวนนกกิน

ไสเดือนเปนอาหาร 

ขัน้สอน
สาํรวจคนหา

4.  นกัเรยีนแตละคนทาํกจิกรรมนาํสูการเรียนจาก

หนังสือเรียนหนานี้ แลวบันทึกลงในสมุดหรือ

ทําในแบบฝกหัดวิทยาศาสตร ป.5 เลม 1

 ขอใดกลาวเก่ียวกับการปรับตัวใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอม

ของสัตวไดถูกตอง

 1. เสือโครงมีลายตามลําตัวสลับกัน เพื่อใชขมขูศัตรู

 2. อูฐมีหนอกหนา เพื่อเก็บสะสมนํ้าไวใชในทะเลทราย

 3. ตั๊กแตนใบไมมีรูปรางคลายใบไมที่อาศัยอยู เพื่อพรางตัว

 4.  หมีขั้วโลกมีขนยาวและหนา เพื่อระบายความรอนใหแก

รางกาย

 (วิเคราะหคําตอบ อูฐมีหนอกหนาไวเก็บสะสมไขมัน หมีขั้วโลก

มีขนยาวและหนาเพื่อใหความอบอุนแกรางกาย เสือโครงมีลาย

ตามตัวเพื่อทําใหกลมกลืนกับที่อยูอาศัย  ดังน้ัน ขอ 3. จึงเปน

คําตอบที่ถูกตอง)

สรปุ ประเมนินาํ สอน
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หนวยการเรียนรูที่ 2
ÊÔè§ÁÕªÕÇÔµ¡ÑºÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ

ÊÔè§ÁÕªÕÇÔµµ‹Ò§ æ ÁÕâ¤Ã§ÊÃŒÒ§ËÃ×ÍÁÕ
ÅÑ¡É³Ð·ÕèàËÁÒÐÊÁ¡ÑºáËÅ‹§·ÕèÍÂÙ ‹
ÍÂ‹Ò§äÃºŒÒ§

 1. â¤ร§Êร้า§áÅÐÅักÉ³Ð¢Í§Êิ่§มีªีวิµãนáËÅ่§ที่Íยู่
� � สิ่งมีชีวิตต่าง�ๆ � ที่ด�ารงชีวิตอยู่ในส่ิงแวดล้อมน้ัน� จะต้องมีความสัมพันธ์

กับส่ิงแวดล้อมหรือแหล่งที่อยู่อาศัย� ดังนั้น� สิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์จึงต้องมี

โครงสร้างและลักษณะที่เหมาะสมต่อการด�ารงชีวิตกับแหล่งที่อยู่นั้น� ซึ่งเป็นผล

มาจากการปรับตวัของสิง่มชีวีติ�เพือ่ให้สามารถอาศยัอยู�่หาอาหาร�และด�ารงชวีติ

อยู่รอดได้ในแหล่งที่อยู่นั้น

�ภาพที่�2.1�ตัวอย่างสิ่งมีชีวิตกับแหล่งที่อยู่ต่าง�ๆ

กระบองเพชร โกงกาง

หมีขั้วโลก อูฐ

สนุขัพนัธุเ์ซนต์เบอร์นาร์ด

23

ขัน้สอน
สาํรวจคนหา 

5.  นักเรียนศึกษาเน้ือหาและดูภาพจากหนังสือ

เรียนหนานี้ จากนั้นชวยกันตอบคําถามวา 

•  สิ่งมีชีวิตในภาพมีโครงสรางหรือมีลักษณะ

ที่เหมาะสมกับแหลงที่อยูอยางไรบาง

   (แนวตอบ เชน กระบอกเพชรเปลี่ยนใบเปน

หนามเพือ่ลดการคายนํา้ โกงกางมรีากคํา้จนุ

ปองกันไมใหตนโคนลมเมือ่นํา้สงู หมีขัว้โลก

มีขนหนาและมีไขมันใตผิวหนังมากเพื่อ

ปองกันความหนาว อูฐมีหนอกสะสมไขมัน

และมีขนตายาวเพื่อปองกันฝุนทรายเขาตา 

สุนัขพันธุเซนตเบอรนารดอยู ในประเทศ

เขตหนาวจึงมีขนหนาเพื่อปองกันความ

หนาวเย็น)

6.  ครูใหนักเรียนเลนเกม เพื่อแบงนักเรียนออก

เปนกลุม กลุมละ 3-4 คน โดยอธิบายวิธีการ

เลนใหนกัเรยีนฟงจนเขาใจ จากนัน้ใหเลนเกม 

3 ครั้ง จนไดกลุมครบทุกคน

7.  เม่ือนักเรียนแบงกลุ มเรียบรอยแลว ครูให

ทบทวนสาระสําคัญจากหนังสือเรียนหนานี้

อีกครั้ง

เกร็ดแนะครู

 กอนเขาสูการทํากิจกรรมที่ 1 ครูอาจใชเกมเพื่อแบงกลุมนักเรียน โดยครู

อธิบายใหนักเรียนฟงวา เกมนี้เปนเกมที่ใหนักเรียนทําตามคําสั่งที่อยูในเนื้อรอง

ของเพลง ถานกัเรยีนคนใดไมสามารถทาํตามคาํสัง่ในเน้ือเพลงได จะถูกลงโทษ

ดวยวิธีการตางๆ กันไป เชน การเตนตามเพลง การรองเพลง หรืออื่นๆ ตาม

ความเหมาะสม หากนักเรียนกลุมใดที่จับกลุมครบตามคําสั่งเรียบรอยแลวให

นั่งลง โดยเนื้อเพลงที่ใช มีดังนี้ 

มือซายยกขึ้นชู มือขวาก็ถูสะโพกเบาๆ/มือซายยกขึ้นชู มือขวาก็ถูสะโพก

เบาๆ/เสร็จแลวหมุนรอบตัวเรา/เสร็จแลวหมุนรอบตัวเรา/สองมือจับเขา ให

จับกลุม......คน

ตัวอยางการออกคําสั่งของครู เชน

• ใหจับกลุม 2 คน

• ใหจับกลุม 5 คน

• ใหจับกลุม 4 คน 

สรปุ ประเมนินาํ สอน

T31



 จุดประสงค

�� ส�ารวจและสบืค้นข้อมลูเพ่ือบรรยายโครงสร้างหรอืลกัษณะของ

�สิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมกับการด�ารงชีวิตในแหล่งที่อยู่

1 กิจกรรมที่

การปรับโครงสรางของสิ่งมีชีวิต

ทักษะกระบวนการ
 ทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้
1.�การสังเกต
2.�การทดลอง
3.�การลงความเห็นจากข้อมูล
4.�การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป
5.�การจัดกระท�าและสื่อความหมายข้อมูล

  ตองเตรียมตองใช

�1.� สีไม้�1�กล่อง�� 5.� ต้นถั่ว�หรือพืชบกชนิดอื่น�ๆ �1�ต้น

�2.� ตู้เลี้ยงปลา�หรือกะละมัง�1�ใบ� 6.� กระดาษแข็งขนาด�A4�4�แผ่น

�3.� ต้นผักบุ้ง�ต้นผักกระเฉด�หรือต้นผักตบชวา�1�ต้น�

�4.� แหล่งข้อมูล�เช่น�หนังสือ�อินเทอร์เน็ต

  ลองทําดู

�1.� �แบ่งกลุ่ม� กลุ่มละ� 3-4� คน� จากนั้นสังเกตลักษณะของต้นผักบุ้งและต้นถั่วว่า� มีลักษณะ

แตกต่างกันอย่างไร�แล้วบันทึกผลลงในสมุด

�2.� �เติมน�้าลงในภาชนะที่เตรียมไว้ประมาณ�3�ใน�4�ส่วนของความจุภาชนะ

�ภาพที�่2.2�ทดลองกดต้นผกับุง้ให้จมน�า้

�3.� �น�าต้นผกับุ้งไปแช่ลงในน�า้�จากนัน้ใช้มอื

กดต้นผักบุ้งให้จมในน�้าแล้วปล่อยมือ

ท�าซ�้า�2�ครั้ง�สังเกตการเปลี่ยนแปลง

และบันทึกผล

�4.� �ให้ทดลองซ�้าข้อ� 3.� โดยเปลี่ยนจาก

ต้นผักบุ้งเป็นต้นถั่ว� จากนั้นสังเกต

การเปลีย่นแปลงและบันทึกผล

ตอนที่	1
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5.� ต้นถั่ว�หรือพืชบกชนิดอื่น�ๆ �1�ต้น
2

�3.� ต้นผักบุ้ง�ต้นผักกระเฉด�หรือต้นผักตบชวา�1�ต้น�
1

ขัน้สอน
สาํรวจคนหา

8.  ครูเปด PPT เรื่อง โครงสรางและลักษณะของ

สิ่งมีชีวิตในแหลงที่อยูใหนักเรียนดู จากน้ัน

ถามคําถามกระตุนความคิดโดยใหนักเรียน

แตละกลุมอภปิรายและหาคาํตอบรวมกนั เชน 

•  พืชหรือสัตวชนิดใดมีการปรับโครงสราง

ใหเหมาะสมกับแหลงที่อยูอาศัย และปรับ

โครงสรางอยางไร

   (แนวตอบ เชน ผักตบชวาปรับโครงสรางให

ลาํตนเปนโพรง ทาํใหนํา้หนกัเบา จงึลอยนํา้

ไดดี ปลาอาศัยอยูในนํ้าจึงพัฒนาครีบแทน

ขา เพื่อชวยในการเคลื่อนที่ในนํ้า)

9.  นักเรียนเขากลุมที่แบงไว จากนั้นใหรวมกัน

ทํากิจกรรมที่ 1 เรื่อง การปรับโครงสรางของ

สิ่งมีชีวิต ตอนที่ 1-2 โดยศึกษาขั้นตอนการ

ทํากิจกรรมจากหนังสือเรียน หนา 24-25 

แลวปฏิบัติกิจกรรมตามขั้นตอนใหครบถวน 

จากนั้นบันทึกผลลงในสมุด หรือแบบฝกหัด

วิทยาศาสตร ป.5 เลม 1

  (หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช

แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม)

นักเรียนควรรู

 1 ผักตบชวา (Water Hyacinth) คือ พืชลอยนํ้าอายุหลายฤดู เจริญเติบโต

ไดโดยลอยอยูบริเวณผิวนํ้า รากจะอยูใตนํ้า สวนของลําตน ใบ และดอก อยู

เหนือนํ้าหรือผิวนํ้า สามารถลอยไปมาได และอยูไดทุกสภาพนํ้า ผักตบชวามี

ถิ่นกําเนิดในแถบลุมนํ้าแอมะซอน ประเทศบราซิล ในทวีปอเมริกาใต มีดอก 

สีมวงออน คลายชอดอกกลวยไม และแพรพันธุไดอยางรวดเร็วจนกลายเปน

วัชพืชที่สงผลกระทบในแหลงนํ้าทั่วไป

 2 พืชบก (Embryophyte) คือ กลุมพืชที่เจริญเติบโตบนพื้นดิน พืชบกจะมี

รากหยั่งลึกลงดินเพื่อยึดลําตนไวกับดิน นอกจากนี้ พืชที่ขึ้นตามปาชายเลนหรือ

ตามชายหาดถือเปนพืชบกเชนกัน สวนพืชนํ้าหรือพรรณไมนํ้า (Water Plant) 

เปนพชืทีอ่าศยัหรอืเจรญิเตบิโตในนํา้ หรอืมชีวงหนึง่ทีเ่จรญิเตบิโตอยูในนํา้ อาจ

อยูใตนํ้าทั้งหมด หรือมีบางสวนขึ้นอยูบริเวณผิวนํ้า หรือลอยอยูตามผิวนํ้า

เฉลย กิจกรรมที่ 1

ตาราง บันทึกผลการทํากิจกรรม (ตอนที่ 1)

สรปุผล จากการทาํกจิกรรม พบวา ผกับุงเปนพชืนํา้จงึมลีกัษณะทีเ่หมาะสมตอ

การดํารงชีวิตในนํ้า คือ มีลําตนกลวงและกักเก็บอากาศ เพื่อชวยในการลอยนํ้า

ไปตามผวินํา้ สวนตนถัว่เปนพชืทีม่ลีาํตนตัง้ตรง และขึน้อยูบนบก จงึมโีครงสราง

ไมเหมาะสมกับการดํารงชีวิตอยูในนํ้า ทําใหไมสามารถลอยนํ้าได จึงสรุปไดวา 

สิง่มชีวีติทีอ่าศยัอยูในสิง่แวดลอมทีแ่ตกตางกนั จะปรบัโครงสรางเพือ่ใหสามารถ

ดํารงชีวิตอยูในสิ่งแวดลอมที่แตกตางกันได

ชนิดของพืช ลักษณะของพืช

การเปลี่ยนแปลงเมื่อ

กดพืชลงในนํ้า

ลอยนํ้า จมนํ้า

1. ผักบุง ลําตนกลวงและเลื้อยไปตามแนวนอน ✓

2. ตนถั่ว ลําตนตันและเติบโตแบบตั้งตรง ✓

สรปุ ประเมนินาํ สอน
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หนวยการเรียนรูที่ 2
ÊÔè§ÁÕªÕÇÔµ¡ÑºÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ

 หนูตอบได

 1.  ยกตัวอย่างสิง่มชีวีติในท้องถิน่ทีม่กีารปรบัโครงสร้างหรอืลกัษณะให้เหมาะสมกบัแหล่งทีอ่ยู่

มา�2�ชนิด�พร้อมอธิบายพอสังเขป

 2.  นกัเรยีนคดิว่า�หากพชืและสตัว์บางชนดิมโีครงสร้างหรอืลักษณะไม่เหมาะสมกับแหล่งท่ีอยู่

จะเกิดผลอย่างไร

 3.   นักเรียนคิดว่า�ระหว่างเป็ดกับกบ�สัตว์ชนิดใดสามารถว่ายน�้าได้ดีกว่ากัน�เพราะอะไร

ตอนที่	2

�1.� �ช่วยกันส�ารวจและสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตที่มีโครงสร้างหรือมีลักษณะที่เหมาะสม

กับแหล่งที่อยู่ต่าง�ๆ �แล้วบันทึกข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นลงในสมุด

�2.� �แต่ละกลุ่มเลือกสิ่งมีชีวิตท่ีเป็นพืชและสัตว์ท่ีได้จากการสืบค้นมาอย่างละ� 2� ชนิด�

โดยวาดภาพและเขียนอธิบายลงในกระดาษแข็ง�แล้วตกแต่งให้สวยงาม

�3.� �น�าเสนอผลงานเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลภายในชั้นเรียน

�ภาพที่�2.3�การน�าเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน

25 (หมายเหตุ : คําถามขอสุดทายของหนูตอบได เปนคําถามที่ออกแบบใหผูเรียนฝกใชทักษะการคิดขั้นสูง 
คือ การคิดแบบใหเหตุผล และการคิดแบบโตแยง ซึ่งผูเรียนอาจเลือกตอบอยางใดอยางหนึ่งก็ได ใหครู
พิจารณาจากเหตุผลสนับสนุน)

ขัน้สอน
อธบิายความรู

1.  สมาชกิแตละกลุมรวมกันอภิปรายและสรุปผล

จากการทํากิจกรรมภายในกลุม

2.  นักเรียนแตละกลุมสงตัวแทนออกมานําเสนอ

ผลงานของกลุมหนาชั้นเรียน โดยครูสุมจับ

สลากเลือกหมายเลขกลุมนักเรียนทีละกลุม

3.  นกัเรยีนแตละกลุมออกมานาํเสนอผลงานหนา

ช้ันเรียน จากนั้นรวมกันอภิปรายและสรุปผล

เก่ียวกับการปรับโครงสรางของสิ่งมีชีวิตท่ี

เหมาะสมตอการดํารงชีวิตในแหลงที่อยู

  (หมายเหตุ : ครูเร่ิมประเมินนักเรียน โดยใช

แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม)

 หองปฏิบัติการ

 ในการทํากิจกรรมตอนที่ 1 ครูควรชี้แนะใหนักเรียนเขาใจวา หากตองการ

สังเกตพืชเมื่อกดลงในนํ้าไดชัดเจนมากขึ้น ควรใชภาชนะใสนํ้าที่ทําใหมองเห็น

สิ่งที่อยูใตนํ้าไดรอบดาน เชน ตูปลาใส หรือโหลแกวใส จึงจะทําใหสังเกตพืช

เมื่อกดลงใตนํ้าไดชัดเจนขึ้น

แนวตอบ หนูตอบได

ขอ 3.

 •  เปด เพราะเทาของเปดมีพังผืดระหวางนิ้ว

ขนาดใหญกวาเทาของกบ ทาํหนาทีโ่บกพดัน้ํา 

ทําใหวายนํ้าไดดี

 •  กบ เพราะเทาของกบมีพังผืดระหวางนิ้ว โดย

ทาํหนาทีโ่บกพดันํา้ ชวยในการวายนํา้ได และ

กบมีขนาดลําตัวเล็กจึงทําใหวายนํ้าไดดีกวา

เฉลย กิจกรรมที่ 1

ตาราง บันทึกผลการทํากิจกรรม (ตอนที่ 2)

(ตัวอยาง)  ผลการทําขึ้นอยูกับขอมูลของสิ่งมีชีวิตที่นักเรียนสํารวจพบ

สิ่งมีชีวิตที่สํารวจพบ ลักษณะที่เหมาะสมตอการดํารงชีวิต

1. บัว

2. จิ้งจก

3. ตนตําลึง

4. ผักตบชวา

5. ตั๊กแตน

ลําตนมีโพรงอากาศเพื่อใหลอยนํ้าได

มีสีของลําตัวกลมกลืนกับสีของผนังบาน

มีมือเกาะเพื่อชวยยึดลําตน

ลําตนมีโพรงอากาศเพื่อใหลอยนํ้าได

มีลําตัวสีเขียวเหมือนตนหญา ใบไม

สรปุ ประเมนินาํ สอน
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ขอสอบเนนการคิด

�ภาพที่�2.4�ผักตบชวา

�ภาพที่�2.6�โกงกาง

�ภาพที่�2.5�กระบองเพชร

�ภาพที่�2.7�บัว

  สิ่งมีชีวิตท่ีอาศัยอยู่ในแหล่งท่ีอยู่ใด�ๆ � ก็ตาม� จะมีการปรับโครงสร้างหรือ

มีลักษณะท่ีเหมาะสมต่อการด�ารงชีวิตในแหล่งท่ีอยู่อาศัยน้ัน� เพื่อให้สามารถมี

ชีวิตอยู่รอดได้� ซ่ึงพืชและสัตว์ต่าง�ๆ � อาจมีโครงสร้างหรือมีลักษณะที่เหมาะสม

กับแหล่งที่อยู่ที่แตกต่างกันไป�ดังนี้�

  โครงสร้างของพืชที่เหมาะสมต่อการดํารงชีวิตในแหล่งที่อยู่

� � แหล่งที่อยู่ของพืชแต่ละแหล่ง� มีลักษณะแตกต่างกัน� เช่น� ในน�้า� บนบก�

ทะเลทราย� ชายหาด� ดังน้ัน� พืชท่ีเกิดขึ้นในแหล่งท่ีอยู ่แตกต่างกัน� จึงมี

โครงสร้างหรือมีลักษณะแตกต่างกันไป� เพื่อให้เหมาะสมต่อการด�ารงชีวิตใน

แหล่งที่อยู่นั้น�ๆ �ตัวอย่างเช่น

 กระบองเพชร
เป็นพืชที่ขึ้นตามทะเลทราย�

มีล�าต้นหนาเพื่อกักเก็บน�้า�

ใบเปลี่ยนเป็นหนามเพื่อลด

การคายน�้า�และมีรากแผ่

กระจายไปไกลเพื่อดูดซึม

น�้าได้มาก

 บัว
เป็นพืชน�้าที่ขึ้นอยู่ในดินเหนียว�

และมีน�้าท่วมขังตลอดเวลา

มีล�าต้นเป็นโพรงอากาศ

เพื่อให้ล�าต้นเบาและ

ลอยน�้าได้

 โกงกาง
เป็นพืชที่ขึ้นอยู่ตามป่าชายเลน�

มีรากค�้าจุนต้นเพื่อป้องกัน

ไม่ให้ล�าต้นโค่นล้มได้ง่าย

เมื่อมีน�้าทะเลซัดชายฝัง�

หรือเมื่อน�้าทะเลขึ้น-ลง

 ผักตบชวา
เป็นพืชที่ขึ้นในน�้า�มีโคนก้าน

พองออก�ภายในมีโพรง

อากาศมาก�ท�าให้ล�าต้น

มีน�้าหนักเบาและลอยน�้า

ได้ดี

(ที่มาภาพ : https://pixabay.com)26

เกร็ดแนะครู

 ครอูาจยกตวัอยางการปรบัโครงสรางและลักษณะของพชืทีเ่หมาะสมตอการ

ดํารงชีวิตในแหลงที่อยูตางๆ เพิ่มเติม เชน

•  ตาํลงึ เปนพชืท่ีขึน้บนบก มมีอืเกาะเพือ่ชวยในการยดึเกาะบนตนไมใหญ

หรือรั้วบาน เพื่อรับแสงแดดไดดีขึ้น

•  เบาบับ เปนพืชที่ขึ้นอยูตามทะเลทราย มีลําตนอวบนํ้า เพราะเก็บนํ้าไว

ภายใน และมีรากยาวทําใหชอนไชไดลึกและดูดนํ้าไดมาก

•  ผักกระเฉด เปนพืชที่ขึ้นในนํ้า บริเวณลําตนจะมีนวมสีขาวหุมคลาย

ฟองนํ้า ทําใหลอยนํ้าได

ขัน้สอน
ขยายความเขาใจ

1.  สมาชิกภายในแตละกลุมรวมกันศึกษาขอมูล

เก่ียวกับโครงสรางพืชและสัตวที่เหมาะสมตอ

การดํารงชีวิตในแหลงท่ีอยูจากหนังสือเรียน

หนา 26-28 จากนั้นครูสุมเลือกตัวแทนกลุม

ทุกกลุม กลุมละ 1 คน ใหออกมาสรุปเนื้อหา

ใหเพื่อนในหองฟง

 เพราะเหตใุดกระบองเพชรจงึปรบัเปลีย่นโครงสรางใหเหมาะสม

กับการดํารงชีวิตอยูในทะเลทราย

 1. เพื่อปองกันศัตรู

 2. เพื่อสะสมอาหาร

 3. เพื่อลดการคายนํ้า

 4. เพื่อปองกันความรอน

 (วิเคราะหคําตอบ ทะเลทรายเปนบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงมาก 

กระบองเพชรจึงปรับโครงสรางใหลําตนหนาและอวบนํ้า เพ่ือกัก

เก็บนํ้า และเปล่ียนใบเปนหนามเพื่อลดการคายนํ้า นอกจากนี้

กระบองเพชรยังมีรากยาวเพื่อใหสามารถชอนไชหานํ้าไดลึก 

ดังนั้น ขอ 3. จึงเปนคําตอบที่ถูกตอง)

สรปุ ประเมนินาํ สอน
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กิจกรรม 21st Century Skills

หนวยการเรียนรูที่ 2
ÊÔè§ÁÕªÕÇÔµ¡ÑºÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ

  โครงสร้างของสัตว์ที่เหมาะสมต่อการดํารงชีวิตในแหล่งที่อยู่

� � สัตว์ต่าง�ๆ �ทีอ่าศัยอยูใ่นแหล่งทีอ่ยูแ่ตกต่างกนั�จะมโีครงสร้างหรอืลกัษณะ
แตกต่างกัน�เพื่อให้เหมาะสมต่อการด�ารงชีวิตในแหล่งที่อยู่นั้น�ๆ �ตัวอย่างเช่น

�ภาพที่�2.10�อูฐมีหนอกไว้สะสมไขมัน

�ภาพที่�2.11�ปลามีครีบใช้ในการเคลื่อนที่

�ภาพที่�2.9�หมีขาวหรือหมีขั้วโลกมีขนหนาฟู

�ภาพที่�2.8�ตั๊กแตนพรางตัวที่ใบไม้

 หมีขั้วโลก
� เป็นสัตว์ท่ีอาศัยอยู่บริเวณข้ัวโลกเหนือ� ซึ่งมี

อากาศหนาวเย็นมาก� จึงมีขนหนาฟู� อุ้งเท้าหนา�

และมีไขมันสะสมอยู ่ใต้ชั้นผิวหนังมาก� ท�าให้

ทนทานต่อสภาพอากาศหนาวเย็นได้ดี

 ตั๊กแตนใบไม้
� เป็นแมลงชนิดหนึ่งท่ีอาศัยอยู่บนต้นไม้และ

ใบไม้� มีล�าตัวสีเขียวและมีรูปร่างเหมือนใบไม้ที่

เกาะอยู่

 อูฐ
� เป็นสัตว์ที่อาศัยในบริเวณทะเลทราย�มีขนตา

ยาวท�าให้ทรายเข้าตาได้ยาก� มีหนอกไว้สะสม

ไขมันเพื่อดึงมาใช้เวลาไม่มีอาหาร� มีขายาวสูง

จากพื้นและกีบเท้าแบนออกเหมาะส�าหรับเดินบน

ทราย�และมีขนเกรียนท�าให้ระบายความร้อนได้ดี

 ปลา
� ปลาอาศัยอยู่ในน�้า� มีท้ังปลาน�้าจืดและปลาน�้าเค็ม

ปลามีรูปร่างเรียวยาว� ล�าตัวแบน� เพื่อให้เหมาะสม

กับการเคลื่อนท่ีในน�้า� ปลาต่าง�ๆ � ใช้ครีบและกล้ามเนื้อ

ล�าตัวในการเคลื่อนที่ในน�้า� ครีบของปลามี� 5� ชนิด� คือ�

ครบีอก�ครีบท้อง�ครีบหลัง�ครีบก้น�และครีบหาง

27

เกร็ดแนะครู

 ครูใหความรูความเขาใจนักเรียนเพิ่มเติมวา สิ่งแวดลอมที่มีความอุดม

สมบรูณจะมีสิง่มีชวีติอาศัยอยูมากมาย เนือ่งจากบรเิวณทีม่คีวามอดุมสมบรูณจะ

ประกอบดวยปจจัยที่ทําใหสิ่งมีชีวิตสามารถดํารงชีวิตอยูได ไดแก แหลงอาหาร 

แหลงที่อยูอาศัย แหลงสืบพันธุ และแหลงหลบภัย

ขัน้สอน
ขยายความเขาใจ

2.  ครูขออาสามาสมัครนักเรียน 2 คน ใหยก

ตัวอยางสิ่งมีชีวิตที่มีการปรับโครงสรางและ

ลักษณะท่ีเหมาะสมตอการดํารงชีวิตในแหลง

ที่อยู ดังนี้

 • คนที่ 1 ใหยกตัวอยางพืช 2 ตัวอยาง

 • คนที่ 2 ใหยกตัวอยางสัตว 2 ตัวอยาง

3.  ครแูละนกัเรยีนรวมกนัสรุปสาระสาํคญัเก่ียวกบั

การปรับโครงสรางของสิ่งมีชีวิตใหมีความ

เหมาะสมตอการดํารงชีวิตในแหลงที่อยูอาศัย 

เพ่ือเสริมความรูที่ยังบกพรองใหมีความเขาใจ

มากขึ้น

4.  นักเรียนแตละคนทํากิจกรรมหนูตอบไดจาก

หนงัสอืเรยีน หนา 25 ลงในสมุดหรือทาํในแบบ

ฝกหัดวิทยาศาสตร ป.5 เลม 1

5.  ครูมอบหมายใหนักเรียนแตละคนนํากิจกรรม

พฒันาการเรยีนรูที ่1 จากหนงัสอืเรยีน หนา 28

ไปทําเปนการบาน โดยใหทําลงในสมุดหรือ

ใหทําในใบงาน เร่ือง การปรับโครงสรางของ

สิง่มชีวีติ ทีค่รแูจกใหแลวนํามาสงครูในชัว่โมง

ถัดไป 

  (หมายเหตุ : ครูเร่ิมประเมินนักเรียน โดยใช

แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานรายบุคคล)

1.  ใหนักเรียนแบงกลุม กลุมละ 3-4 คน แลวใหสมาชิกแตละกลุม

สืบคนขอมูลสัตวเฉพาะถิ่นของประเทศในกลุมสมาชิกอาเซียน

มากลุมละ 1 ชนิด โดยมีหัวขอในการสืบคน ดังนี้

• ลักษณะรูปรางของสัตวชนิดนั้น

• แหลงที่อยูอาศัยของสัตวชนิดนั้น

• โครงสรางหรือลักษณะที่เหมาะสมกับแหลงที่อยูอาศัย

2.  นาํขอมลูมาจดักระทาํในรปูแบบตางๆ ทีน่าสนใจ  พรอมตกแตง

ใหสวยงาม จากนั้นสงตัวแทนนําเสนอผลงานหนาชั้นเรียน

สรปุ ประเมนินาํ สอน
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ขอสอบเนนการคิด

กิจกรรม พัฒนาการเรียนรู้ที่ 1
 แบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 2-3 คน แล้วปฏิบัติ ดังนี้

1.��สบืค้นข้อมลูเกีย่วกบัโครงสร้างของพชืและสตัว์ท่ี

เหมาะสมต่อการด�ารงชวีติในแหล่งทีอ่ยูม่าอย่างละ� 

2�ชนิด�(ไม่ซ�้ากับในบทเรียน)

2.�น�าข้อมลูมาจัดท�าเป็นบตัรภาพความรูด้งัตวัอย่าง

3.�ส่งตัวแทนออกมาน�าเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน

ภาพนี้�คือ .............................................................................

สิ่งมีชีวิตชนิดนี้มีโครงสร้างที่เหมาะสม
กับที่อยู่อาศัย�ดังนี้
.........................................................................................................

(วาด
ภาพ

หรอื
ตดิภ

าพ)

� � นอกจากนี้แล้ว� ในสัตว์บางชนิดยังมี 
การปรับตัวให้กลมกลืนกับสิ่งแวดล้อม�เรียกว่า 
การพรางตัว� (camouflage)� เพื่อหลีกเล่ียง
การโจมตีจากศัตรู� หรืออาจเป็นการหลอกล่อ
ให้เหยื่อตายใจ� เช่น� กิ้งก่าคาเมเลียนสามารถ 
เปลี่ยนสีผิวหนังเป็นสีต่าง�ๆ � เพื่อการสื่อสาร

เกี้ยวพาราสี�หรือการต่อสู้

  ส่วนสัตว์บางชนิดสามารถท�าตัวเลียนแบบ� (mimicry)� ให้มีรูปร่างหรือ 
มีลักษณะสีสันเหมือนกับสิ่งมีชีวิตชนิดอื่น� เพื่อหลอกล่อให้สัตว์ต่าง�ๆ � ที่เป็น 
ผู้ล่าให้เข้าใจผิด� เช่น� ผีเสื้อกะทกรกธรรมดาเป็นผีเสื้อที่ไม่มีพิษ� จึงเลียนแบบ
ลวดลายปีกให้คล้ายกับผีเสื้อหนอนใบรักธรรมดาที่มีพิษ� เพื่อป้องกันไม่ให้ 

ถูกผู้ล่าจับกินเป็นอาหาร

�ภาพที่�2.13�ผีเสื้อหนอนใบรักธรรมดา �ภาพที่�2.14�ผีเสื้อกะทกรกธรรมดา

�ภาพที่�2.12�กิง้ก่าคาเมเลยีน

(ที่มาภาพ : https://pixabay.com)
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สิ่งมีชีวิตใดปรับโครงสรางและลักษณะเพื่อการพรางตัว

 1. ผีเสื้อกะทกรกธรรมดา

 2. กิ้งกาคาเมเลียน

 3. หมีขั้วโลก

 4. ปลาทอง

 (วิเคราะหคําตอบ ก้ิงกาคาเมเลียนสามารถพรางตัวใหกลมกลืน

กับสภาพแวดลอมที่อาศัยโดยเปลี่ยนสีผิวหนังเปนสีตางๆ เพื่อ

การสื่อสาร การเกี้ยวพาราสี หรือการตอสู  ดังนั้น ขอ 2. จึงเปน

คําตอบที่ถูกตอง)

ขัน้สรปุ
ตรวจสอบผล

 นักเรียนแตละคนสรุปความรู จากการเรียน

หวัขอเรือ่ง โครงสรางและลักษณะของสิง่มชีวีติใน

แหลงทีอ่ยูตามทีต่นเขาใจ จนไดขอสรปุรวมกนัวา 

สิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตวมีโครงสรางและลักษณะ

ที่เหมาะสมในแตละแหลงที่อยู ซึ่งเปนผลมาจาก

การปรบัตวัของสิง่มชีวีติเพือ่ดาํรงชวีติและอยูรอด

ไดในแตละแหลงที่อยู 

 (หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใชแบบ

สังเกตพฤติกรรมการทํางานรายบุคคล)

ขัน้ประเมนิ
ตรวจสอบผล

1.  ครูตรวจสอบผลการทําแบบทดสอบกอนเรียน 

เพื่อตรวจสอบความเขาใจกอนเรียน

2.  ครูตรวจสอบผลการทํากิจกรรมนําสูการเรียน

ในสมุดหรือในแบบฝกหัดวิทยาศาสตร ป.5

เลม 1

3.  ครูตรวจสอบผลการทํากิจกรรมที่ 1 เรื่อง การ

ปรับโครงสรางของสิ่งมีชีวิต ในสมุดหรือใน

แบบฝกหัดวิทยาศาสตร ป.5 เลม 1

4.  ครูตรวจสอบผลการทํากิจกรรมหนูตอบได

ในสมุด หรือในแบบฝกหัดวิทยาศาสตร ป.5

เลม 1

5.  ครูตรวจผลการทํากิจกรรมพัฒนาการเรียนรู

ที่ 1 จากในสมุดหรือในใบงาน เรื่อง การปรับ

โครงสรางของสิ่งมีชีวิต

แนวทางการวัดและประเมินผล

 ครูสามารถสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนจากการตอบคําถาม การทํางาน

รายบุคคล การทํางานกลุม และการนําเสนอผลการทํากิจกรรมหนาชั้นเรียนได

โดยศึกษาเกณฑการวัดและประเมินผลที่แนบทายแผนการจัดการเรียนรูของ

หนวยการเรียนรูที่ 2 สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดลอม ดังภาพตัวอยาง

แบบสังเกตพฤตกิรรมการท างานรายบุคคล

ค าชี้แจง : ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ลงในช่องที่
 ตรงกับระดับคะแนน

ล าดับที่ รายการประเมิน ระดับคะแนน
3 2 1

1 การแสดงความคิดเห็น   

2 การยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น   

3 การท างานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย   

4 ความมีน้ าใจ   

5 การตรงต่อเวลา   

รวม

ลงช่ือ...................................................ผู้ประเมิน
............./.................../..............

        เกณฑ์การให้คะแนน
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ าเสมอ ให้ 3    คะแนน
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง ให้   2    คะแนน
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง ให้   1    คะแนน

    เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ

14-15 ดีมาก
11-13 ดี
8-10 พอใช้

ต่ ากว่า 8 ปรับปรุง

แบบสังเกตพฤตกิรรมการท างานกลุ่ม  

ค าชี้แจง : ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ลงในช่องที่
ตรงกับระดับคะแนน

ล าดับที่ ชื่อ–สกุล
ของนักเรียน

การแสดง
ความคิดเห็น

การยอมรับ
ฟังคนอื่น

การท างาน
ตามที่ได้รับ
มอบหมาย

ความมีน้ าใจ

การมี
ส่วนร่วมใน
การปรับปรุง
ผลงานกลุ่ม

รวม
15 

คะแนน

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1

ลงช่ือ...................................................ผู้ประเมิน
............./.................../..............

        เกณฑ์การให้คะแนน
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ าเสมอ ให้ 3    คะแนน
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง ให้   2    คะแนน
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง ให้   1    คะแนน  

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ

14-15 ดีมาก
11-13 ดี
8-10 พอใช้

ต่ ากว่า 8 ปรับปรุง

นาํ สอน สรุป ประเมิน
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ขอสอบเนน การคิด

หนวยการเรียนรูที่ 2
ÊÔè§ÁÕªÕÇÔµ¡ÑºÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ

 2. ¤วามÊัมพัน¸์ãนÊิ่§áวดÅ้Íม
� � สิ่งแวดล้อมต่าง�ๆ � ที่อยู่รอบตัวเรามีทั้งสิ่งมีชีวิต� เช่น� ต้นไม้� นก� แมลง�

ดอกไม้� คน� และส่ิงไม่มีชีวิต� เช่น� ดิน� ก้อนหิน� น�้า� อากาศ� ซึ่งส่ิงมีชีวิต

ทกุชนดิล้วนต้องมคีวามสมัพนัธ์กับสิง่แวดล้อม�โดยสิง่มชีวีติในแหล่งทีอ่ยูห่นึง่�ๆ �

จะมีความสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตด้วยกันเอง� และมีความสัมพันธ์กับสิ่งไม่มีชีวิต

ในรูปแบบต่าง�ๆ �เพื่อประโยชน์ต่อการด�ารงชีวิต

ÊÔè §ÁÕ ªÕ ÇÔ µáÅÐÊÔè § äÁ ‹ ÁÕ ªÕ ÇÔ µÁÕ
¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸�¡ÑºÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ 
ÍÂ‹Ò§äÃºŒÒ§

�ภาพที่�2.15�ตัวอย่างความสัมพันธ์ในสิ่งแวดล้อม

ผึ้งกับดอกบัว นกเอ้ียงกบัควาย

นกกระยางกับปลา ปลาอยูใ่นนํา้

นกทํารังบนต้นไม้
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ขัน้สอน
สาํรวจคนหา 

1.  นักเรียนศึกษาเนื้อหาหัวขอความสัมพันธใน

สิง่แวดลอมและดภูาพ จากหนังสอืเรยีนหนานี้ 

จากนัน้ชวยกนัตอบคาํถามสําคญัประจําบทวา 

สิ่งมีชีวิตกับสิ่งไมมีชีวิตในสิ่งแวดลอมมีความ

สัมพันธกันอยางไรบาง โดยใหครูอธิบายเสริม

ในสวนที่บกพรอง

  (แนวตอบ สิ่งมีชีวิตและสิ่งไมมีชีวิตที่อยู ใน

สิ่งแวดลอมจะมีความสัมพันธกันในหลายๆ 

ดาน เชน ความสัมพันธดานแหลงที่อยูอาศัย 

ดานแหลงหลบภัย และดานแหลงอาหาร) 

ขัน้นาํ
กระตุนความสนใจ

1.  ครูใชการเลนเกมเสือกินวัว เพื่อกระตุนความ

สนใจของนักเรียน โดยขออาสาสมัครนักเรียน

จํานวน 10 คน ออกมาเลนเกม

2.  ครอูธบิายวธิกีารเลนเกมใหนกัเรยีนฟง จากนัน้

ใหเลนเกมเสือกินวัวประมาณ 2 ครั้ง 

3.  ครูตั้งคําถามวา นักเรียนไดความรูอะไรจาก

เกมเสือกินวัว โดยใหนักเรียนชวยกันตอบ

คําถามอยางอิสระ

4.  ครตูัง้คาํถามเพิม่เตมิวา นกัเรยีนคดิวาวนันีเ้รา

จะเรียนเก่ียวกับอะไร โดยใหนักเรียนชวยกัน

ระดมความคดิ และครสูุมเลอืกนกัเรยีน 2-3 คน

เพื่อมาสรุปแนวคิดจากนักเรียนทั้งหมด

  (แนวตอบ เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต หรือความสัมพันธ

ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต)

  (หมายเหตุ : ครูเร่ิมประเมินนักเรียน โดยใช

แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานรายบุคคล)

กลุมสิ่งมีชีวิตมีลักษณะตรงตามขอใด

 1. ตนกุหลาบปลูกอยูในสวนหลายรอนตน

 2. ปลวกหลายรอยตัวอาศัยอยูดวยกันที่ตนไมผุ

 3. งูอาศัยอยูในโพรงใตดินบริเวณตนไมใหญกลางปา

 4. ในทุงนามีหนูนา งู ตั๊กแตน นก และกบ อยูรวมกัน

 (วิเคราะหคําตอบ สิ่งมีชีวิตตั้งแต 2 ชนิดขึ้นไปที่อาศัยอยูรวมกัน

ในบริเวณใดบริเวณหน่ึงและในชวงเวลาใดเวลาหน่ึง เราเรียกวา 

กลุมสิ่งมีชีวิต  ดังนั้น ขอ 4. จึงเปนคําตอบที่ถูกตอง)

เกร็ดแนะครู

 ครูอธิบายวิธีการเลนเกมเสือกินวัวใหนักเรียนฟง โดยมีกติกาและวิธีการ

เลนเกม ดังนี้

•  ครูทําสลากเพื่อกําหนดผูท่ีจะเลนเปนเสือ วัว และตนไม โดยใหมีเสือ

1 สลาก วัว 2 สลาก และตนไม 7 สลาก จากนั้นใหอาสาสมัครนักเรียน

จับสลากที่ทําไว

•  ใหนักเรียนที่เปนตนไมจับมือเปนวงกลม และใหนักเรียนที่เปนวัวอยู

ภายในวงกลม

•  ครใูหสัญญาณเริม่เกม นกัเรยีนทีเ่ปนเสอืตองแตะตวัววัใหได โดยพยายาม

เขาไปในวงกลมของตนไม วัวตองพยายามหนีเสือไมใหถูกแตะได และ

ตนไมตองพยายามไมใหเสือเขามาในวงกลม ในกรณีที่เสือเขามาแลว

ตองพยายามไมใหเสือออกจากวงกลมได

• วัวสามารถเขาและออกจากวงกลมของตนไมไดอยางอิสระ  

•  เกมจะส้ินสุดลงเม่ือวัวตัวใดตัวหนึ่งถูกเสือแตะครบ 2 ครั้ง และวัวตัว

ดังกลาวตองมาเปนเสือแทน

สรปุ ประเมนินาํ นํา สอน
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 จุดประสงค

�� ส�ารวจและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างส่ิงมีชีวิตกับส่ิงมีชีวิต

�และสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตในสิ่งแวดล้อม

2 กิจกรรมที่

ศึกษาความสัมพันธในสิ่งแวดลอม

ทักษะกระบวนการ
 ทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้
1.�การสังเกต
2.�การลงความเห็นจากข้อมูล
3.�การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป
4.�การจัดกระท�าและสื่อความหมายข้อมูล

  ตองเตรียมตองใช

�1.� สีไม้�1�กล่อง�

�2.� แว่นขยาย�1�อัน

�3.� กระดาษแข็งแผ่นใหญ่�1�แผ่น�

�4.� แหล่งข้อมูล�เช่น�หนังสือ�อินเทอร์เน็ต

  ลองทําดู

�1.� �แบ่งกลุ่ม� กลุ่มละ� 3-4� คน� แล้วให้แต่ละกลุ่มช่วยกันสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์�

ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต�จากนั้นบันทึกลงในสมุดในหัวข้อต่อไปนี้

�� 1)�ความสัมพันธ์ด้านแหล่งที่อยู่อาศัย�

�� 2)��ความสัมพันธ์ด้านแหล่งอาหาร

�� 3)��ความสัมพันธ์ด้านแหล่งสืบพันธุ์และ

เลี้ยงดูลูกอ่อน

ตอนที่	1

�ภาพที่�2.16�ส�ารวจความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิต

�� 4)�ความสัมพันธ์ด้านแหล่งหลบภัย

�2.� �ร่วมกันอภิปรายและสรุปผลจากข้อมูลที่

สืบค้นมาได้�จากนั้นให้แต่ละกลุ่มออกไป

ส�ารวจความสัมพันธ์ระหว่างส่ิงมีชีวิต

กับสิ่งมีชีวิตในบริเวณโรงเรียน� และให้

บันทึกว่าพบความสัมพันธ์ของส่ิงมีชีวิต

กับสิ่งมีชีวิตด้านใดบ้าง
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�� 1)�ความสัมพันธ์ด้านแหล่งที่อยู่อาศัย�
1

นักเรียนควรรู

 1 แหลงที่อยู อาศัย หรือถิ่นท่ีอยู (Habitat) หมายถึง พื้นที่ทางระบบ

นิเวศวิทยาหรือสิ่งแวดลอมซึ่งเปนท่ีอาศัยของสัตว พืช หรือสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ที่

เฉพาะเจาะจง หรือเปนสภาพแวดลอมตามธรรมชาติที่สิ่งมีชีวิตสามารถอาศัย

อยูได หรือสภาพทางกายภาพที่ลอมรอบไปดวยประชากรในสปชีสหนึ่งๆ

ขัน้สอน
สาํรวจคนหา

2.  นักเรียนแบงกลุม กลุมละ 3-4 คน จากนั้นครู

ทบทวนสาระสําคัญเกี่ยวกับความสัมพันธของ

สิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตใหนักเรียนฟงอีกครั้ง

3.  ครูเปด PPT เรื่อง ความสัมพันธระหวาง

สิ่งมีชีวิตกับส่ิงมีชีวิตใหนักเรียนดู จากน้ัน

ถามคําถามกระตุนความคิดโดยใหนักเรียน

แตละกลุมอภปิรายและหาคาํตอบรวมกนั เชน

•  กวางกับเสือมีความสัมพันธกันแบบใด

• พอนกกับลูกนกมีความสัมพันธกันแบบใด

   (แนวตอบ กวางกับเสือมีความสัมพันธดาน

แหลงอาหาร โดยกวางเปนแหลงอาหารของ

เสอื สวนพอนกกบัลกูนกมคีวามสมัพนัธดาน

การเลี้ยงดูลูกออน) 

4.  นักเรียนทํากิจกรรมที่ 2 เรื่อง ศึกษาความ

สัมพันธในสิ่งแวดลอม ตอนที่ 1 โดยศึกษา

ขั้นตอนการทํากิจกรรมจากหนังสือเรียน

หนานี้ แลวปฏิบัติกิจกรรมตามข้ันตอนให

ครบถวน จากนั้นบันทึกผลลงในสมุดหรือใน

แบบฝกหัดวิทยาศาสตร ป.5 เลม 1

  (หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช

แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม)

ส่ือ Digital

 ครูใหนักเรียนเรียนรูเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางส่ิงมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต

เพิ่มเติมจากสื่อ PowerPoint เรื่อง ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต

เฉลย กิจกรรมที่ 2

ตาราง บันทึกผลการทํากิจกรรม (ตอนที่ 1)

(ตัวอยาง)  ผลการสํารวจจะแตกตางกัน ขึ้นอยูกับบริเวณที่นักเรียนแตละกลุมสํารวจ

สรุปผล จากการทํากิจกรรม พบวา สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยูรวมกันในแหลง

เดียวกัน มีความสัมพันธกันในดานตางๆ โดยส่ิงมีชีวิตชนิดหน่ึงอาจมีความ

สมัพนัธเปนแหลงทีอ่ยูอาศยั แหลงอาหาร แหลงสบืพนัธุและเลีย้งดลูกูออน หรอื

แหลงหลบภัยของสิ่งมีชีวิตอีกชนิดหนึ่ง

สิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต แหลงที่พบ
ความสัมพันธระหวาง

สิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต

1. มดกับตนมะมวง สนามหนาโรงเรียน เปนแหลงที่อยูอาศัย

2.  กลวยไมกับตน

หูกวาง

สนามหนาโรงเรียน เปนแหลงที่อยูอาศัย

3.  หนอนกบัตนผกักาด สวนผักหลังโรงเรียน เปนแหลงอาหาร

4. .................................. ......................................... .........................................

5. .................................. ......................................... .........................................

6. .................................. ......................................... .........................................

สรปุ ประเมนินาํ สอน
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หนวยการเรียนรูที่ 2
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ตอนที่	2

�ภาพที่�2.17�การสืบค้นข้อมูล

 หนูตอบได

 1. สิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตมีความสัมพันธ์กันหรือไม่�อย่างไร

 2. นักเรียนคิดว่า�สิ่งไม่มีชีวิตมีความส�าคัญต่อสิ่งมีชีวิตหรือไม่�อย่างไร

 3.  แหล่งน�้าเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตมาก� นักเรียนคิดว่า� แหล่งน�้า

เหมาะส�าหรับที่จะเป็นแหล่งอาหาร�หรือเป็นแหล่งที่อยู่ของสิ่งมีชีวิต�เพราะอะไร

�3.� �ร่วมกันแสดงความคิดเห็นและสรุปผล� จากนั้นน�าเสนอผลการท�ากิจกรรมหน้าชั้นเรียน

เก่ียวกับความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตภายในชั้นเรียน� เพื่อเปรียบเทียบกับ

กลุ่มอื่น�ๆ

�1.� �สบืค้นข้อมูลเกีย่วกบัความสมัพันธ์ระหว่างสิง่มชีวีติกับส่ิงไม่มชีีวิต�แล้วบนัทกึผลลงในสมดุ

�2.� �ส�ารวจบริเวณโรงเรียน�เพื่อสังเกตความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิต

�3.� �ร่วมกนัแสดงความคดิเหน็ว่า�บรเิวณทีไ่ด้ออกไปส�ารวจมคีวามสมัพนัธ์ระหว่างสิง่มชีีวติกบั

สิ่งไม่มีชีวิตหรือไม่� อะไรบ้าง� จากนั้น

ช่วยกันบันทึกผล

�4.� �น�าข้อมูลที่ได้มาเขียนเป็นแผนผังหรือ�

แผนภาพลงในกระดาษแข็ง� จากนั้น�

ตกแต่งให้สวยงาม

�5.� �น�าเสนอผลการท�ากิจกรรมหน้าชั้นเรียน�

แล้วร่วมกันอภิปรายและสรุปผลภายใน

ชั้นเรียน
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สรปุ ประเมนินาํ สอน

ขัน้สอน
อธบิายความรู

1.  นกัเรยีนแตละกลุมรวมกนัอภปิรายและสรปุผล

จากการทํากิจกรรมภายในกลุม จากนั้นสง

ตัวแทนออกมานําเสนอผลงานของกลุมหนา

ชั้นเรียน 

2.  ตัวแทนนักเรียนแตละกลุ มออกมานําเสนอ

ผลงานหนาช้ันเรียน จากนั้นรวมกันอภิปราย

และสรปุผลเก่ียวกบัความสมัพนัธของสิง่มชีวีติ

กับสิ่งมีชีวิตในสิ่งแวดลอม

  (หมายเหตุ : ครูเร่ิมประเมินนักเรียน โดยใช

แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม)

แนวตอบ หนูตอบได

ขอ 3.

 • เปนแหลงอาหาร เพราะแหลงนํา้มสีิง่มชีวีติทัง้พชืและสตัวอาศัยอยูรวมกัน

เปนจาํนวนมาก จงึเปนแหลงอาหารทีอ่ดุมสมบรูณและมีความหลากหลายสาํหรับ

สิ่งมีชีวิตชนิดตางๆ

 • เปนแหลงที่อยูอาศัย เพราะพืช เชน บัว ผักตบชวา หรือสัตว เชน ปลา 

หอย ลวนแตใชแหลงนํ้าเพื่อการอยูอาศัย

ขยายความเขาใจ

1.  สมาชิกภายในแตละกลุมชวยกันศึกษาขอมูล

ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต 

จากหนังสือเรียน หนา 32-33 จากน้ันครูขอ

อาสาสมัครตวัแทนนกัเรยีนแตละกลุม กลุมละ

1 คน ออกมาสรุปเนื้อหาที่ศึกษาใหเพื่อนใน

หองฟง

2.  ครูอาจสรุปความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับ

สิ่งมีชีวิตใหนักเรียนฟงอีกครั้ง เพื่อใหนักเรียน

มีความเขาใจมากขึ้น

 (หมายเหตุ : คําถามขอสุดทายของหนูตอบได เปนคําถามที่ออกแบบใหผูเรียนฝกใชทักษะการคิดขั้นสูง 
คือ การคิดแบบใหเหตุผล และการคิดแบบโตแยง ซึ่งผูเรียนอาจเลือกตอบอยางใดอยางหนึ่งก็ได ใหครู
พิจารณาจากเหตุผลสนับสนุน)

เฉลย กิจกรรมที่ 2

ตาราง บันทึกผลการทํากิจกรรม (ตอนที่ 2)

(ตัวอยาง)  ผลการสํารวจจะแตกตางกัน ขึ้นอยูกับบริเวณที่นักเรียนแตละกลุมสํารวจ

สรปุผล จากการทาํกจิกรรม พบวา สิง่มชีวีติกับสิง่ไมมชีวีติทีอ่าศยัอยูรวมกนัใน

แหลงท่ีอยูจะมีความสัมพันธกัน โดยสิ่งมีชีวิตพึ่งพาสิ่งไมมีชีวิตเปนแหลงที่อยู

อาศัย แหลงอาหาร แหลงสืบพันธุ และแหลงเลี้ยงดูลูกออน เพื่อการดํารงชีวิต

บริเวณที่สํารวจ
สิ่งที่สํารวจพบ

ความสัมพันธ
สิ่งมีชีวิต สิ่งไมมีชีวิต

บอบัว ตนบัว นํ้า ดิน นํ้าและดินเปนแหลงที่อยูอาศัย

และแหลงอาหารของบัว

สระนํ้า ปลา นํ้า นํ้าเปนแหลงที่อยู อาศัยและ

แหลงอาหารของปลา

สวนผัก ผักสวนครัว แสงแดด แสงแดดใหพลงังานแกผกัตางๆ 

เพื่อใชสรางอาหาร

ใตดิน ไสเดือนดิน ดิน ดินเปนแหลงที่อยู อาศัยและ

แหลงอาหารของไสเดือนดิน
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ขอสอบเนนการคิด

  2.1 ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต

� � หากมีสิ่งมีชีวิตชนิดต่าง�ๆ �ตั้งแต่�2�ชนิดขึ้นไป�อาศัยอยู่ร่วมกันในแต่ละ

แหล่งที่อยู่�เราเรียกว่า�กลุ่มสิ่งมีชีวิต�ซึ่งสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ร่วมกันในแหล่งที่อยู่

เดียวกันจะมีความสัมพันธ์กันในหลาย�ๆ �ลักษณะ�เพื่อประโยชน์ต่อการด�ารงชีวิต�

โดยสามารถสรุปความสัมพันธ์ได้�4�ด้าน�ดังนี้

  1) ความสัมพันธ์ด้านแหล่งที่อยู่อาศัย

� � � บริเวณป่าไม้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของพืชต่าง�ๆ �เช่น�เต็ง�รัง�สัก�และ

สัตว์ป่าต่าง�ๆ � เช่น� เสือ� ช้าง� กวาง� ลิง� ส่วนบนต้นไม้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์

บางชนิด� เช่น� กระรอก�นก�มด�ผึ้ง� งู� และยังเป็นแหล่งที่อยู่ของพืชบางชนิด� 

เช่น�กาฝาก�พลูด่าง

  2) ความสัมพันธ์ด้านแหล่งอาหาร

� � � แหล่งอาหารของสิ่งมีชีวิตมีอยู่

ทั่วไปตามธรรมชาติ� เช่น� ทุ่งหญ้าเป็น

แหล่งอาหารของวัว� แม่น�้าเป็นแหล่ง

อาหารของนกชนิดต่าง�ๆ �กวางเป็นแหล่ง

อาหารของเสือ� ทุ่งข้าวโพดเป็นแหล่ง

อาหารของตั๊กแตน

�ภาพที่�2.18�กวางอาศัยในป่า

��ภาพที่�2.21�วัวกินหญ้าในทุ่งหญ้าเป็นอาหาร

��ภาพที่�2.19�กระรอกเจาะ
โพรงอาศัยในต้นไม้

��ภาพที่�2.20�พลูด่างใช้รากยึด
เกาะที่เปลือกของต้นไม้
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สิ่งมีชีวิตชนิดใดตอไปนี้ใชสิ่งแวดลอมเปนแหลงเลี้ยงดูลูกออน

 1. เตาวางไขบริเวณชายหาด

 2. นกกระยางกินปลาในแมนํ้า

 3. ไกอาศัยเลาเปนที่หลับนอน

 4. ปลาการตูนใชดอกไมทะเลเปนที่พรางตัว

 (วิเคราะหคําตอบ จากขอ 1. สัตวใชสิ่งแวดลอมเปนแหลงเลี้ยงดู

ลกูออน ขอ 2. สตัวหาอาหารในสิง่แวดลอม ขอ 3. สตัวใชสิง่แวดลอม

เปนที่อยูอาศัย และขอ 4. สัตวใชสิ่งแวดลอมเปนที่หลบภัย  ดังนั้น 

ขอ 1. จึงเปนคําตอบที่ถูกตอง)

ขัน้สอน
ขยายความเขาใจ

3.  นักเรียนแตละคนทํากิจกรรมเสริมการเรียนรู

จากใบงาน เร่ือง ความสมัพนัธระหวางสิง่มชีวีติ

กับสิ่งมีชีวิต จากนั้นครูและนักเรียนรวมกัน

เฉลยคําตอบในใบงานนี้

4.  ครูมอบหมายใหนักเรียนทุกคนไปทํากิจกรรม

เสริมการเรยีนรูจากใบงาน เรือ่ง ความสมัพนัธ

ระหวางสิ่งมีชีวิตกับส่ิงมีชีวิตท่ีบานของฉัน 

เปนการบานและนํามาสงในชั่วโมงถัดไป

  (หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช

แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานรายบุคคล)

ขัน้สรปุ
ตรวจสอบผล 

 นักเรียนรวมกันสรุปความรูจากการเรียนจน

ไดขอสรุปรวมกันวา สิ่งมีชีวิตจะมีความสัมพันธ

ซึ่งกันและกัน เพื่อเปนประโยชนตอการดํารงชีวิต 

โดยแบงความสัมพันธเปน 4 ดาน คือ ดานแหลง

ที่อยูอาศัย ดานแหลงอาหาร ดานแหลงสืบพันธุ

และเลี้ยงลูกออน และดานแหลงหลบภัย 

ขัน้ประเมนิ
ตรวจสอบผล 

1.  ครตูรวจสอบผลการทํากิจกรรมท่ี 2 เรือ่ง ศกึษา

ความสัมพันธในสิ่งแวดลอม ตอนที่ 1 ในสมุด

หรือในแบบฝกหัดวิทยาศาสตร ป.5 เลม 1

2.  ครูตรวจผลการทํากิจกรรมในใบงาน เรื่อง 

ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต 

และใบงาน เร่ือง ความสมัพนัธระหวางสิง่มีชวีติ

กับสิ่งมีชีวิตที่บานของฉัน

เกร็ดแนะครู

 ใบงาน เรื่อง ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต และใบงาน เรื่อง 

ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตที่บานของฉัน ครูสามารถใชไดจาก

แผนการจัดการเรียนรูท่ี 2 เรื่อง ความสัมพันธของสิ่งมีชีวิตกับส่ิงมีชีวิตใน

สิ่งแวดลอม หนวยการเรียนรูที่ 2 สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดลอม ดังภาพตัวอยาง

ใบงาน
เร่ือง ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกบัสิ่งมีชีวติ

ให้นักเรียนตอบค าถามดังนี้
1) สิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตมีความสัมพันธ์กันหรือไม่ เพื่ออะไร

2) ภาพนี้ คือ
มีความสัมพันธ์กันแบบใด อย่างไร

3) ภาพนี้ คือ
มีความสัมพันธ์กันแบบใด อย่างไร

4) ภาพนี้ คือ
มีความสัมพันธ์กันแบบใด อย่างไร

ใบงาน
เร่ือง ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกบัสิ่งมีชีวติทีบ่้านฉัน

ให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรม ดังนี้
1) ส ารวจสิ่งมีชีวิตในบริเวณบ้านของนักเรียน
2) ให้นักเรียนบันทึกช่ือของสิ่งมีชีวิตที่ส ารวจได้ลงในตารางท่ี 1ในใบงานที่ 2.2
3) พิจารณาลักษณะความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตที่ส ารวจพบและจ าแนกสิ่งมีชีวิตตามความสัมพันธ์
4) น าเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน

ตารางท่ี 1 รายช่ือสิ่งมีชีวิตที่ส ารวจพบบริเวณบ้าน
ผีเสื้อ ดอกไม้

 ด้านแหล่งที่อยู่อาศัย  ได้แก่

 ด้านแหล่งอาหาร  ได้แก่
ผีเสื้อกับดอกไม้

 ด้านแหล่งสืบพันธุ์และเลีย้งดูตัวอ่อน  ได้แก่

 ด้านแหล่งหลบภัย  ไดแ้ก่

ประเมินนาํ สอน สรุป
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

  2.2 ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิต
� � ในการด�ารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตจ�าเป็นต้องอาศัยสิ่งแวดล้อมต่าง�ๆ � ท่ีเป็น 

สิ่งไม่มีชีวิตเพื่อการด�ารงชีวิต� เช่น� ใช้อากาศในการหายใจ� ใช้ดินและหินเป็น 

ที่อยู่อาศัยหรือเป็นแหล่งหลบภัย� ซึ่งกลุ่มสิ่งมีชีวิตต่าง�ๆ � ที่อาศัยอยู่ร่วมกัน 

ในแหล่งที่อยู่เดียวกัน� นอกจากจะมีความสัมพันธ์กับแหล่งท่ีอยู่อาศัยแล้ว� ยังมี

ความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพ�ดังนี้

  3)  ความสัมพันธ์ด้านแหล่งสืบพันธุ์และเลี้ยงดูลูกอ่อน

�ภาพที่�2.22�รังนกบนต้นไม้

��ภาพที่�2.23�ปลาการ์ตูน 
ซ่อนตัวในดอกไม้ทะเล

��ภาพที่�2.24�ปะการังเป็นที่
หลบภัยของสัตว์น�้า

��ภาพที่�2.25�ป่ารกทึบเป็นที่
หลบภัยจากศัตรูของสัตว์ป่า

  � สิ่งมีชีวิตทุกชนิดต้องมีการ

สืบพันธุ ์เพื่อการด�ารงเผ่าพันธุ์� โดย

อาศัยสิ่งแวดล้อมในการสืบพันธุ ์และ

เล้ียงดูลูกอ่อนจนเติบโตเป็นตัวเต็มวัย� 

เช ่น� นกท�ารังบนต้นไม้เพ่ือเล้ียงดู 

ลูกอ่อน

  4) ความสัมพันธ์ด้านแหล่งหลบภัย

   สตัว์บางชนดิอาศยัแหล่งทีอ่ยูเ่ป็นแหล่งหลบภยัจากศตัรู�เช่น�ปะการงั

และป่าชายเลนเป็นแหล่งหลบภัยของสัตว์น�้าต่าง�ๆ � ป่าไม้ที่รกทึบเป็นแหล่ง 

หลบภัยของสัตว์ป่าต่าง�ๆ
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เกร็ดแนะครู

 ครูอธิบายวิธีการเลนเกมบก นํ้า อากาศ ใหนักเรียนฟง จากนั้นใหเลนเกม

ประมาณ 4-5 ครั้ง โดยมีวิธีการเลนเกม ดังนี้

•  ครูใหนักเรียนนั่งเปนวงกลม แลวใหรองวา บก น้ํา อากาศ พรอมทั้ง

ปรบมือเปนจังหวะไปเรื่อยๆ

• ครูชี้นิ้วไปที่นักเรียนหนึ่งคน จากนั้นใหนักเรียนหยุดรองเพลง 

•  ครูกําหนดแหลงที่อยูอาศัย 1 แหลง เชน บก และนักเรียนที่ถูกครูชี้

ตองบอกชื่อพืชหรือสัตวที่อาศัยอยูในแหลงอาศัยที่ครูกําหนดมา 1 ชนิด

•  หากนักเรียนตอบชา หรือตอบผิด ใหแยกนักเรียนคนนั้นออกมา จากนั้น

เลนเกมวนไปประมาณ 4-5 ครั้ง 

•  สําหรับนักเรียนที่ตอบชา หรือตอบผิดจะถูกลงโทษดวยวิธีตางๆ ที่

สนุกสนาน เชน เตนตามเพลง หรืออื่นๆ ตามความเหมาะสม 

ขัน้นาํ
กระตุนความสนใจ

1.  ครูกระตุนความสนใจนักเรียนโดยใหเลนเกม 

บก นํ้า อากาศ ซึ่งเปนเกมที่แสดงใหเห็นถึง

ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไมมีชีวิต

ในส่ิงแวดลอม ซ่ึงคําสั่งของเกมจะระบุแหลง

ที่อยูอาศัย และผูเลนตองตอบชื่อสัตวที่อยูใน

แหลงที่อยูอาศัยที่ระบุมาให

2.  ครอูธบิายวธิกีารเลนเกมใหนกัเรยีนฟง จากนัน้

ใหเลนเกมประมาณ 4-5 ครั้ง 

3.  ครูตั้งคําถามวา ขณะเลนเกมเราไดพูดถึง

สิ่งมีชีวิตอะไรบาง และสิ่งไมมีชีวิตอะไรบาง 

โดยใหนักเรียนชวยกันตอบคําถามอยางอิสระ

  (แนวตอบ ส่ิงท่ีไมมีชีวิต คือ นํ้า และอากาศ 

สําหรับสิ่งที่มีชีวิต เชน แมว นก ปลา)

   (หมายเหตุ : ครูเร่ิมประเมินนักเรียน โดยใช

แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานรายบุคคล)

ขัน้สอน
สาํรวจคนหา

1.  นกัเรยีนแบงกลุม กลุมละ 4 คน จากนัน้รวมกนั

สนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรูในหัวขอ สิ่งมีชีวิต

และสิ่งไมมีชีวิตที่บานของฉัน 

2.  นักเรียนทํากิจกรรมเพื่อศึกษาความสัมพันธ

ของส่ิงมีชีวิตกับสิ่งไมมีชีวิตในสิ่งแวดลอม 

จากกิจกรรมที่ 2 ตอนที่ 2 โดยศึกษาขั้นตอน

การทํากิจกรรมจากหนังสือเรียน หนา 31 

แลวปฏิบัติกิจกรรมตามขั้นตอนใหครบถวน 

จากนั้นบันทึกผลลงในสมุด หรือแบบฝกหัด

วิทยาศาสตร ป.5 เลม 1

 ใหนักเรียนแบงกลุมตามความสมัครใจ กลุมละ 3-5 คน แลว

ชวยกันระดมความคิดเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับ

สิ่งมีชีวิต จากน้ันวาดภาพแสดงความสัมพันธลงในกระดาษแข็ง

แลวชวยกันติดลงในฟวเจอรบอรดและตกแตงใหสวยงาม พรอม

นําเสนอที่หนาชั้นเรียน โดยใหครูและเพื่อนๆ ชวยกันเลือกกลุมที่ดี

ที่สุด 3 กลุม เพื่อนําไปติดโชวที่ปายนิเทศในชั้นเรียน

สรปุ ประเมนินาํ นํา สอน
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ขอสอบเนนการคิด

  อากาศ
� อากาศเป็นปัจจยัส�าคัญทีม่อีทิธพิลต่อการด�ารงชวีติของส่ิงมีชีวติ

โดยเฉพาะแก๊สออกซิเจนท่ีช่วยในการหายใจของคนและสัตว์� ส่วน

แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นปัจจัยในการสร้างอาหารของพืช

  อุณหภูมิ
� เป็นปัจจัยส�าคัญในการด�ารงชีวิตของสิ่งมีชีวิต� ซึ่งบริเวณที่มี

อุณหภูมิเหมาะสมจะมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่มาก� และอุณหภูมิยังมี

อิทธิพลต่อโครงสร้างหรือลักษณะของสิ่งมีชีวิตในแต่ละพื้นที่อีกด้วย

  นํ้า
� เป็นปัจจยัส�าคญัในการด�ารงชวีติของสิง่มชีวีติต่าง�ๆ �รวมทัง้เป็น

แหล่งที่อยู่อาศัยและเป็นแหล่งอาหารของสัตว์น�้าและพืชน�้าต่าง�ๆ

  ดินและแร่ธาตุ
� เป็นปัจจัยส�าคัญที่ช่วยในการเจริญเติบโตของพืช� เพราะเป็น

แหล่งแร่ธาตุที่ส�าคัญของพืช� และเป็นท่ีอยู่อาศัยและแหล่งอาหาร

ของสัตว์บางชนิด�เช่น�ไส้เดือนดิน�ปลวก�มด

  แสง
� เป็นปัจจัยส�าคัญในการสร้างอาหารของพืช� ช่วยท�าให้พืชเจริญ

เติบโตขึ้น�นอกจากนี้�แสงยังมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของสัตว์ต่าง�ๆ � 

เช่น�ค้างคาวออกหากินตอนกลางคืนเพื่อหลีกเลี่ยงแสงและศัตรู

 ภาพที่�2.26�พืชใช้แสงอาทิตย์สร้างอาหาร

 ภาพที่�2.30�ปลวกท�ารังอยู่ในดิน

 ภาพที่�2.28�หมีขั้วโลกปรับตัวให้เหมาะสมกับแหล่งที่อยู่

  ภาพที่�2.27�สิ่งมีชีวิตใช้อากาศหายใจ�

  ภาพที่�2.29�ปลาต่าง�ๆ �อาศัยอยู่ในน�้า�
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 ครูอาจยกตัวอยางสิ่งมีชีวิตบางชนิดที่มีความสัมพันธกับสิ่งไมมีชีวิต เชน 

ปะการัง เปนสัตวไมมีกระดูกสันหลังชนิดหนึ่งที่อาศัยอยูบริเวณชายฝงทะเล

นํ้าตื้นและอยูรวมกันเปนกลุม แสดงวาปะการังเปนสิ่งมีชีวิตที่มีความสัมพันธ

กับทะเล โดยใชทะเลเปนแหลงที่อยูอาศัย

ขัน้สอน
อธบิายความรู

 นักเรียนทุกกลุมรวมกันอภิปรายและสรุปผล

เกีย่วกบัความสมัพนัธของสิง่มชีวีติกบัสิง่ไมมชีวีติ

ในสิ่งแวดลอม

(หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใชแบบ

สังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม)

ขยายความเขาใจ

1.  ใหนักเรียนแตละกลุมชวยกันศึกษาขอมูล

ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไมมีชีวิต

จากหนังสือเรียน หนา 33-34 

2.  นักเรียนทํากิจกรรมหนูตอบไดจากหนังสือ

เรียน หนา 31 ลงในสมุดหรือทําในแบบฝกหัด

วิทยาศาสตร ป.5 เลม 1

  (หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช

แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานรายบุคคล)

ขัน้สรปุ
ตรวจสอบผล 

 ครูใหนักเรียนสรุปความรูจากการเรียนจนได

ขอสรุปรวมกันวา สิ่งมีชีวิตจะมีความสัมพันธกับ

สิ่งไมมีชีวิตเพื่อประโยชนตอการดํารงชีวิตดาน

แหลงท่ีอยูอาศัย แหลงหลบภัย และเปนปจจัยท่ี

สงผลใหเกิดการปรับโครงสรางของสิ่งมีชีวิต

ขัน้ประเมนิ
ตรวจสอบผล 

1.  ครูตรวจสอบผลการทํากิจกรรมท่ี 2 เรื่อง 

ศึกษาความสัมพันธในส่ิงแวดลอม ตอนท่ี 2 

ในสมุด หรือในแบบฝกหัดวิทยาศาสตร ป.5 

เลม 1

2.  ครูตรวจสอบผลทํากิจกรรมหนูตอบไดจาก

หนงัสอืเรยีน หนา 31 จากสมดุหรอืแบบฝกหดั

วิทยาศาสตร ป.5 เลม 1

สิ่งมีชีวิตชนิดใดตอไปนี้ใชสิ่งแวดลอมเปนแหลงอาหาร

 1. ผีเสื้อกับแหลงดินโปง

 2. นกสรางรังบนตนไมใหญ

 3. สุนัขจิ้งจอกอยูในโพรงหินหรือถํ้า

 4. ปูเสฉวนใชเปลือกหอยเปนที่อยูอาศัย

 (วิเคราะหคําตอบ จากขอ 1. สัตวใชสิ่งแวดลอมเปนแหลงอาหาร  

2. 3. และ 4. สัตวใชส่ิงแวดลอมเปนท่ีอยูอาศัย  ดังน้ัน ขอ 1. 

จึงเปนคําตอบที่ถูกตอง)

แนวทางการวัดและประเมินผล

 ครูสามารถสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนจากการตอบคําถาม การทํางาน

รายบุคคล การทํางานกลุม และการนําเสนอผลการทํากิจกรรมหนาชั้นเรียนได 

โดยศึกษาเกณฑการวัดและประเมินผลที่แนบทายแผนการจัดการเรียนรูของ

หนวยการเรียนรูที่ 2 สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดลอม 

ประเมินนาํ สอน สรุป
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ขอสอบเนน การคิด

หนวยการเรียนรูที่ 2
ÊÔè§ÁÕªÕÇÔµ¡ÑºÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ

 3. การ¶่ายทÍดพÅั§§าน¢Í§Êิ่§มีªีวิµ
� � สิ่งมีชีวิตต่าง�ๆ � ต้องการพลังงานเพื่อการด�ารงชีวิต� และการท�ากิจกรรม

ต่าง�ๆ � ซ่ึงพลังงานนี้สิ่งมีชีวิตจะได้จากการกินอาหาร� โดยในแต่ละแหล่งที่อยู่

สิ่งมีชีวิตต่าง�ๆ � ที่อาศัยอยู่รวมกันจะมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันในด้านการกิน

อาหาร�และมีการถ่ายทอดพลังงานต่อกันเป็นทอด�ๆ �ในรูปแบบของโซ่อาหาร

¡ÒÃ¶‹ÒÂ·Í´¾ÅÑ§§Ò¹¢Í§ÊÔè§ÁÕªÕÇÔµ
ã¹ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁà¡Ô´¢Öé¹¨Ò¡ÍÐäÃ

�ภาพที่�2.31�ตัวอย่างการกินอาหารของสิ่งมีชีวิต

กระต่ายกนิใบพชื หนอนไหมกินใบหม่อน

หมีแพนด้ากินไผ่ นกกินปลา

ตุ่นปากเป็ดกินหนอน

35

หนอนไหมกินใบหม่อน
1

หนอนไหมกินใบหม่อน
2

ขัน้นาํ
กระตุนความสนใจ

1.  ครตูั้งคาํถามเพือ่กระตุนความคดิของนกัเรยีน

เกี่ยวกับการกินอาหารของสัตว เชน

 •  กระตายกินอะไรเปนอาหาร

  (แนวตอบ กินหญา หรือผัก)

 • ถั่ว หนู และแมว ใครกินอะไร

   (แนวตอบ หนูกินถั่วเปนอาหาร และแมวกิน

หนูเปนอาหาร)

2.  ครูอธิบายเพิ่มเติมวา การที่ส่ิงมีชีวิตหน่ึงกิน

สิ่งมีชีวิตหนึ่ง โดยมีการกินตอไปเปนทอดๆ นี้

เรียกวา โซอาหาร

ขัน้สอน
สาํรวจคนหา

1.  นักเรียนศึกษาเน้ือหา ในหัวขอการถายทอด

พลังงานของสิ่งมีชีวิต จากหนังสือเรียนหนานี้ 

2.  ครูตั้งคําถามเพื่อกระตุนนักเรียน จากนั้นให

นักเรียนชวยกันอธิบายคําตอบ โดยครูคอย

อธิบายเพิ่มเติมในสวนที่บกพรอง เชน

 •  การถายทอดพลังงานของสิ่งมีชีวิต

  ในสิ่งแวดลอมเกิดขึ้นจากอะไร 

   (แนวตอบ เกิดจากการกินตอกันเปนทอดๆ 

จากผูผลิตสูผูบริโภค)

 • องคประกอบของโซอาหารมีอะไรบาง 

   (แนวตอบ องคประกอบของหวงโซอาหาร คอื 

ผูผลิตและผูบริโภค)

 สิ่งมีชีวิตชนิดใดตอไปน้ี จัดวาเปนผูบริโภคลําดับสุดทายของ

โซอาหาร

 1. มาลาย

 2. สิงโต

 3. กวาง

 4. ยีราฟ

 (วิเคราะหคําตอบ เพราะกวาง ยีราฟ และมาลาย เปนอาหารของ

สิงโตทั้งสิ้น  ดังนั้น ขอ 2. จึงเปนคําตอบที่ถูกตอง)

นักเรียนควรรู

 1 หนอนไหม เปนตวัออนของผเีสือ้กลางคนืชนิดหน่ึง หลงัจากผเีสือ้วางไขได 

10-12 วัน ไขจะฟกออกมาเปนตัวหนอน เรียกวา หนอนไหม หนอนไหมเจริญ

เติบโตไดเร็วมาก โดยจะลอกคราบ (Molting) เปนระยะๆ เมื่อมีอายุ 3-4 วัน 

หนอนไหมจะหยุดกินอาหารและอยูเฉยๆ ประมาณ 1 วัน จึงลอกคราบอีก โดย

ทั่วไปจะลอกคราบ 4 ครั้ง เมื่อโตเต็มที่อายุประมาณ 9 วัน จะหยุดลอกคราบ 

เรียกระยะนี้วา ไหมสุก ซึ่งตัวหนอนจะหยุดกินอาหารและเริ่มพนของเหลวชนิด

หนึ่งออกมาทางปาก เม่ือของเหลวนี้ถูกอากาศจะแข็งตัวเปนเสนไหม ซอนกัน

เปนชั้นๆ หุมตัวไว เรียกวา รังไหม หนอนไหมจะชักใยอยูภายใน สรางรังอยู

ประมาณ 2-3 วัน จะลอกคราบเปนดักแด แลวกลายเปนผีเสื้อตามวงจรชีวิต

ของมันตอไป (ที่มา : ศูนยวิจัยกีฏวิทยาปาไมที่ 2 จ.ขอนแกน)

 2 หมอน (mulberry) ชื่อไมตนชนิดหนึ่ง ใชใบสําหรับเล้ียงตัวไหม ผลสุก

กินได มีถ่ินกําเนิดในประเทศจีน มีอายุยาวนานมากกวา 100 ป สําหรับ

ประเทศไทยพบมีการปลูกมากในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ที่มีการปลูกหมอนเลี้ยงไหม เพื่อผลิตเสนใยไหมและผาไหม

สรปุ ประเมนินาํ นํา สอน
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 จุดประสงค

�� เขยีนโซ่อาหารและระบบุทบาทหน้าทีข่องสิง่มชีวีติทีเ่ป็นผูผ้ลติ

�และผู้บริโภคในโซ่อาหาร

3 กิจกรรมที่

โซอาหารในสิ่งแวดลอม

 ทักษะกระบวนการ
 ทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้
1.�การสังเกต
2.�การลงความเห็นจากข้อมูล
3.�การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป
4.�การจัดกระท�าและสื่อความหมายข้อมูล

  ตองเตรียมตองใช 

�1.� สีไม้�1�กล่อง

�2.� แว่นขยาย�1�อัน

�3.� กระดาษแข็งแผ่นใหญ่�2�แผ่น

�4.� แหล่งข้อมูล�เช่น�หนังสือ�อินเทอร์เน็ต

  ลองทําด ู

�1.� �แบ่งกลุ่ม� กลุ่มละ� 3-4� คน� เลือกส�ารวจบริเวณใดบริเวณหนึ่งในโรงเรียน� โดยศึกษาว่า

มีสภาพเป็นอย่างไร�มีสิ่งใดอยู่บ้าง�และมีปริมาณเท่าใด

ตอนที่	1

�ภาพที่�2.32�การน�าเสนอผลการส�ารวจ

�2.� �บันทึกชื่อ� ปริมาณ� และต�าแหน่งของ

สิ่งที่พบลงในสมุด

�3.� �วาดแผนผังบริเวณท่ีท�าการส�ารวจลงใน

กระดาษแขง็แผ่นใหญ่�โดยช่วยกนัวาดรปู

หรือใช้สัญลักษณ์แทนส่ิงท่ีพบ� และระบุ

ต�าแหน่งของสิ่งนั้น�ๆ �ด้วย

�4.� �น�าผลการส�ารวจมาน�าเสนอหน้าชัน้เรยีน�

เกี่ยวกับสิ่งที่ส�ารวจพบ�เพื่อเปรียบเทียบ

กับกลุ่มอื่น�ๆ �และสรุปผล

บริเวณที่ส�ารวจ�สวนหย่อม

36

เกร็ดแนะครู

 กอนทํากิจกรรมที่ 3 ตอนที่ 1 ครูอาจเนนยํ้าใหนักเรียนระมัดระวังไมไป

สํารวจบริเวณที่มีสภาพไมเหมาะสม เชน พื้นที่ปา หรือบริเวณที่หญาขึ้นรกชัฏ 

เพราะอาจไดรับอันตรายจากสัตวมีพิษได โดยครูควรดูแลนักเรียนทุกกลุมใน

ระหวางทํากิจกรรมอยางใกลชิด เพื่อไมใหเกิดอันตรายกับนักเรียน

ขัน้สอน
สาํรวจคนหา

3.  ครูใหนักเรียนดูภาพจากหนังสือเรียน หนา 35 

และใหนักเรียนจําแนกสิ่งมีชีวิตในภาพออก

เปน 2 กลุมตามองคประกอบของโซอาหาร 

คือ กลุมผูผลิตและกลุมผูบริโภค ลงในสมุด

   (แนวตอบ กลุมผูผลิต ไดแก ใบพืช ใบหมอน 

และไผ สําหรับกลุมผูบริโภค ไดแก กระตาย 

หนอนไหม หมีแพนดา ตุนปากเปด)

4.  ครูเปด PPT เรื่อง โซอาหาร ใหนักเรียนดู 

จากนั้นถามคําถามกระตุนความคิดโดยให

นักเรียนแตละกลุ มอภิปรายและหาคําตอบ

รวมกัน เชน

• โซอาหารมีความสําคัญตอสิ่งมีชีวิตอยางไร

   (แนวตอบ โซอาหารมคีวามจาํเปนตอสิง่มชีวิีต 

เพราะโซอาหารจะทําใหเกิดการถายทอด

พลังงานจากสิ่งมีชีวิตหนึ่งไปยังอีกสิ่งมีชีวิต

หนึ่ง จึงทําใหสิ่งมีชีวิตมีพลังงานใชสําหรับ

การดํารงชีวิตตอไป) 

5.  นักเรียนแบงกลุม เพ่ือทํากิจกรรมท่ี 3 เรื่อง

โซอาหารในสิ่งแวดลอม โดยศึกษาข้ันตอน

การทํากิจกรรมจากหนังสือเรียน หนา 36-37 

แลวปฏิบัติกิจกรรมตามขั้นตอนใหครบถวน 

จากนั้นบันทึกผลลงในสมุด หรือแบบฝกหัด

วิทยาศาสตร ป.5 เลม 1

  (หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช

แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม)

เฉลย กิจกรรมที่ 3

ตาราง บันทึกผลการทํากิจกรรม (ตอนที่ 1)

(ตัวอยาง) ผลการสํารวจอาจแตกตางกัน ขึ้นอยูกับบริเวณที่นักเรียนสํารวจ

สรุปผล ในแตละแหลงที่อยูจะพบสิ่งมีชีวิตและสิ่งไมมีชีวิตอยูรวมกัน และในแตละ

แหลงที่อยูจะพบกลุมสิ่งมีชีวิตที่แตกตางกัน

บริเวณที่สํารวจ
สิ่งมีชีวิตที่พบ

ชนิด ปริมาณ ตําแหนงที่พบ

สระนํ้า กบ 2 ตัว บนใบบัว

สระนํ้า ปลา 8 ตัว ในนํ้า

ขางสระนํ้า มด 20 ตัว พื้นดินขางสระนํ้า

สระนํ้า สาหราย 3 ตัว ในนํ้า

สระนํ้า ลูกออด 10 ตัว ในนํ้า

สรปุ ประเมนินาํ สอน
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หนวยการเรียนรูที่ 2
ÊÔè§ÁÕªÕÇÔµ¡ÑºÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ

�ภาพที่�2.33�การติดผลงานที่บอร์ด

 

ตอนที่	2

 หนูตอบได

 1. โซ่อาหารคืออะไร�จงอธิบายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ

 2.  ยกตัวอย่างกลุ่มสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่� 1� แหล่ง� แล้วเขียนแสดงความสัมพันธ์ในรูปแบบ

โซ่อาหารมา�1�สาย�

 3.  นักเรียนคิดว่า� ระหว่างการตัดไม้ท�าลายป่ากับการเผาป่า� การกระท�าใดจะส่งผลกระทบ

ต่อสิ่งมีชีวิตในห่วงโซ่อาหารมากกว่ากัน�เพราะเหตุใด

�1.� �สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตในรูปแบบของโซ่อาหาร�แล้ว

ร่วมกันสรุปข้อมูลภายในกลุ่ม

�2.� �น�าข้อมูลของสิ่งมีชีวิตที่ส�ารวจพบจากกิจกรรมตอนท่ี� 1� มาเขียนเป็นโซ่อาหารแสดง

ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตที่อาศัยในบริเวณเดียวกันลงในกระดาษแข็งแผ่นใหญ่

พร้อมระบุบทบาทหน้าที่ของสิ่งมีชีวิตที่เป็นผู้ผลิตและผู้บริโภคในโซ่อาหาร� จากนั้น

ตกแต่งให้สวยงาม

�3.� �น�าเสนอแผนภาพโซ่อาหารท่ีเขียนไว้ในข้อ�2.�หน้าชัน้เรียน�แล้วร่วมกนัแสดงความคิดเหน็

�4.� �จัดประกวดผลงานภายในชั้นเรียน�แล้วน�าผลงานไปติดที่บอร์ดในห้องเรียนหรือในบริเวณ

โรงเรียน�เพื่อท�าให้เป็นแหล่งการเรียนรู้

¢้าวโพด ตัêกแตน

ความสัมพันธ์¢องสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต

นก
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สรปุ ประเมนินาํ สอน

ขัน้สอน
อธบิายความรู

1.  นกัเรยีนแตละกลุมรวมกนัอภปิรายและสรปุผล

จากการทํากิจกรรมภายในกลุม

2.  นักเรียนแตละกลุมสงตัวแทนออกมานําเสนอ

ผลงานของกลุมหนาชั้นเรียน โดยครูสุมจับ

สลากเลือกนักเรียนทีละกลุม

3.  นกัเรยีนแตละกลุมออกมานาํเสนอผลงานหนา

ช้ันเรียน จากนั้นรวมกันอภิปรายและสรุปผล

เกี่ยวกับโซอาหารในสิ่งแวดลอม

  (หมายเหตุ : ครูเร่ิมประเมินนักเรียน โดยใช

แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม)

แนวตอบ หนูตอบได

ขอ 3.

• ตัดไมทําลายปา เพราะเปนการทําลายพืช ซึ่ง

เปนผูผลิตในโซอาหาร จึงทําใหผูผลิตลดจํานวนลง 

และยังทําลายแหลงที่อยูอาศัยของสิ่งมีชีวิตตางๆ 

อีกดวย

• เผาปา เพราะเปนการทาํลายพชื ซึง่เปนผูผลติ

ในโซอาหาร และทําใหสัตวหลายชนิดสูญพันธุไป 

จึงทําใหขาดผูผลิตและผูบริโภคในโซอาหาร

เกร็ดแนะครู

 กอนทํากิจกรรมที่ 2 ตอนที่ 2 ครูอาจจัดกิจกรรมเสริมกอนเพื่อปูพื้นฐานให

นักเรียนมีความรูความเขาใจมากขึ้นเกี่ยวกับโซอาหาร โดยใหนักเรียนเลนเกม 

“ใครกินใคร” โดยครูเขียนชื่อสิ่งมีชีวิตบนกระดาน เชน  ไก หนอน คน ตนหญา 

แลวใหนักเรียนชวยกันเรียงลําดับวาใครกินใคร แลวใหเขียนผูถูกกินไวขางหนา

ผูกินไวขางหลัง

 (หมายเหตุ : คําถามขอสุดทายของหนูตอบได เปนคําถามที่ออกแบบใหผูเรียนฝกใชทักษะการคิดขั้นสูง 
คือ การคิดแบบใหเหตุผล และการคิดแบบโตแยง ซึ่งผูเรียนอาจเลือกตอบอยางใดอยางหนึ่งก็ได ใหครู
พิจารณาจากเหตุผลสนับสนุน)

เฉลย กิจกรรมที่ 3

ตาราง บันทึกผลการทํากิจกรรม (ตอนที่ 2)

หัวขอการสืบคน ขอมูลที่สืบคนได

ความสัมพันธของสิ่งมีชีวิต

กับสิ่งมีชีวิตในรูปของโซ

อาหาร

(ผลขึ้นอยูกับขอมูลที่นักเรียนสืบคนได)

ตัวอยางโซอาหาร (ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของครูผูสอน)
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ขอสอบเนนการคิด

  โซ่อาหาร�คือ�ความสัมพันธ์ของกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่มีการกินต่อกันเป็นทอด�ๆ �

จากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภค� ท�าให้มีการถ่ายทอดพลังงานในอาหารต่อเนื่องเป็นล�าดับ

จากการกินต่อเนื่องกัน

� � ในโซ่อาหารประกอบด้วยสิ่งมีชีวิตที่ท�าหน้าที่เป็นผู้ผลิตและผู้บริโภค�ดังนี้�

  ผู้ผลิต� คือ� ส่ิงมีชีวิตที่สร้างอาหารได้เอง� โดยได้รับพลังงานแสงจาก

ดวงอาทิตย์�แล้วน�าไปใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเพื่อสร้างอาหารไว้ใช้

ในการด�ารงชีวิต�ผู้ผลิต�ได้แก่�สาหร่ายและพืชต่าง�ๆ �เช่น�ข้าว�หญ้า

  ผู้บริโภค�คือ�สิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถสร้างอาหารได้เอง�จึงต้องกินพืชหรือ

กินสัตว์อื่นเป็นอาหาร�เพื่อให้ได้พลังงานในการด�ารงชีวิต�ผู้บริโภคแบ่งออกเป็น�

3�ประเภท�ได้แก่

� � 1)� ผู้บริโภคพืช�หรือสัตว์กินพืช�เช่น�หนอน�ตั๊กแตน�วัว�กระต่าย�

� � 2)� ผู้บริโภคสัตว์�หรือสัตว์ที่กินสัตว์อื่น�เช่น�สิงโต�งู�เสือ�จระเข้�เหยี่ยว

� � 3)� �ผู้บริโภคพืชและสัตว์�หรือสัตว์ที่กินทั้งพืชและสัตว์� เช่น�ไก่� เป็ด�หมู�

หนู�หมี�ลิง�เต่า�คน

�ภาพที่�2.35�ตัวอย่างผู้บริโภคในโซ่อาหาร

�ภาพที่�2.34�ตัวอย่างการกินต่อเนื่องกันของสิ่งมีชีวิตในโซ่อาหาร

หญ้า

กระต่าย

กวางกินหญ้า

สิงโต

สงิโตกนิกวาง

ลิง

(ที่มาภาพ : https://pixabay.com)38

ในการด�ารงชีวิต�ผู้ผลิต�ได้แก่�สาหร่ายและพืชต่าง�ๆ �เช่น�ข้าว�หญ้า
1

� � 2)� ผู้บริโภคสัตว์�หรือสัตว์ที่กินสัตว์อื่น�เช่น�สิงโต�งู�เสือ�จระเข้�เหยี่ยว
2

ขัน้สอน
ขยายความเขาใจ

1.  นกัเรยีนแตละกลุมรวมกันศึกษาขอมลูเกีย่วกบั

การถายทอดพลังงานของส่ิงมีชีวิตในรูปแบบ

โซอาหาร จากหนังสือเรียน หนา 38-40

2.  ครูขออาสาสมัครนักเรียน 2-3 คน เพื่อออกมา

ยกตัวอยางโซอาหารที่พบในบริเวณบานของ

ตนเองวามีไรบาง

3.  นักเรียนแตละคนทํากิจกรรมหนูตอบไดจาก

หนังสือเรียน หนา 37 ลงในสมุดแบบฝกหัด

วิทยาศาสตร ป.5 เลม 1

  (หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช

แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานรายบุคคล)

เพราะเหตุใด พืชจึงจัดเปนผูผลิตในระบบนิเวศ

 1. พืชสามารถสรางอาหารเองได

 2. พืชเปนอาหารของคนและสัตวตางๆ

 3. พืชเปนแหลงพลังงานของระบบนิเวศ

 4. พืชมีหลายชนิดและมีปริมาณมากในสิ่งแวดลอม

 (วิเคราะหคําตอบ พืชเปนสิ่งมีชีวิตที่สรางอาหารไดเอง โดยใช

กระบวนการสังเคราะหดวยแสง จึงทําใหเปนแหลงพลังงานของ

สิ่งมีชีวิตชนิดอื่นๆ เพื่อใชในการดํารงชีวิตตอไป  ดังน้ัน ขอ 1.

จึงเปนคําตอบที่ถูกตอง)

นักเรียนควรรู

 1 สาหราย คอื สิง่มชีวีติทีไ่มมลีาํตน ใบ และรากท่ีแทจรงิ แตมคีลอโรพลาสต 

บางเปนเซลลเดียว บางเปนกลุมเซลล บางเปนสายหรือเปนตน ขึ้นทั่วไปในนํ้า

หรือที่ชื้นแฉะ เชน สาหรายไสไก  นอกจากนี้ สาหรายยังเปนชื่อของพืชดอกบาง

ชนดิทีข่ึน้อยูในนํา้ เชน สาหรายพงุชะโดหรอืสาหรายหางมา สาหรายหางกระรอก 

 2 เหยี่ยว เปนนกที่อยูในสกุล Falco จัดอยูในกลุมนกลาเหย่ือ เหย่ียวมี

ลกัษณะคลายกบัอินทรซ่ึีงเปนนกลาเหยือ่เชนเดยีวกนั แตเหยีย่วมขีนาดเลก็กวา 

คือ มีจะงอยปากที่งองุม มีกรงเล็บที่แหลมคมและแข็งแรง บินไดอยางรวดเร็ว 

กางปกไดกวางและยาว สามารถบินหรือเหินไดสูง และมีสายตาที่ดีมาก อาหาร

โดยทั่วไปของเหยี่ยว คือ สัตวขนาดเล็กตางๆ เชน หนูนา หนูบาน นก กิ้งกา 

แมลง หรืออาจเปนสัตวนํ้า เชน ปลา กุง

สรปุ ประเมนินาํ สอน
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ขอสอบเนนการคิดแนว O-NET

กิจกรรม พัฒนาการเรียนรู้ที่ 2

หนวยการเรียนรูที่ 2
ÊÔè§ÁÕªÕÇÔµ¡ÑºÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ

� � การเขียนโซ่อาหารเพื่อแสดงการถ่ายทอดพลังงานของสิ่งมีชีวิตจะเริ่ม

โดยเขียนผู้ผลิตอยู่ข้างหน้าและผู้บริโภคอยู่ข้างหลังต่อกันไปเรื่อย�ๆ � (เริ่มจาก

ผูบ้รโิภคล�าดบัที�่1�และต่อไปเรือ่ย�ๆ �จนถงึผูบ้รโิภคล�าดบัสดุท้ายในโซ่อาหารน้ัน)�

ซึ่งจะเขียนหัวลูกศรชี้ไปทางผู้บริโภคและหางลูกศรอยู่ทางผู้ถูกบริโภคเสมอ�เช่น

  ดูภาพและเขียนโซ่อาหารจากภาพ พร้อมอธิบายว่า ผู้บริโภคลําดับสุดท้าย

ได้รับพลังงานที่มาจากแสงอาทิตย์ได้อย่างไร

�ภาพที่�2.36�ตัวอย่างแผนภาพโซ่อาหาร

ใบไม้�(ผู้ผลิต)

แคร์รอต
(ผู้ผลิต)

โซ่อาหารสายที่ 1

กวาง�(ผู้บริโภคล�าดับที่�1)

กระต่าย
(ผู้บริโภคล�าดับที่�1)

งู
(ผู้บริโภคล�าดับที่�2)

เหยี่ยว
(ผู้บริโภคล�าดับสุดท้าย)

เสอื�(ผูบ้รโิภคล�าดบัสดุท้าย)

โซ่อาหารสายที่ 1

โซ่อาหารสายที่ 2

โซ่อาหารสายที่ 2

โซ่อาหาร 39

ขัน้สอน
ขยายความเขาใจ

4.  ครูมอบหมายใหนักเรียนแตละคนนํากิจกรรม

พัฒนาการเรียนรูที่ 2 จากหนังสือเรียนหนานี้

ไปทําเป นการบาน โดยใหทําลงในสมุด

แลวนํามาสงในชั่วโมงถัดไป 

  (หมายเหตุ : ครูเร่ิมประเมินนักเรียน โดยใช

แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานรายบุคคล)

ขัน้สรปุ
ตรวจสอบผล 

 นักเรียนแตละคนสรุปความรูจากการเรียน

จนไดขอสรุปรวมกันวา โซอาหารมีความสําคัญ

อยางมากตอสิ่งมีชีวิต เพราะโซอาหารทําใหเกิด

การถายทอดพลังงานที่จําเปนตอการดํารงชีวิต

ของสิง่มีชวีติจากสิง่มชีวีติหนึง่ไปอกีสิง่มชีวีติหนึง่ 

ส่ือ Digital

 ครูใหนักเรียนเรียนรูเก่ียวกับโซอาหารเพิ่มเติมจากสื่อดิจิทัล โดยใหสแกน 

QR Code เรื่อง โซอาหาร จากหนังสือเรียน หนา 39 ซึ่งจะปรากฏคลิปวิดีโอ 

ดังภาพตัวอยาง

ถาสิ่งมีชีวิต C ตายหมด จะมีเหตุการณใดตอไปนี้เกิดขึ้น

 1. สิ่งมีชีวิต A มีจํานวนเพิ่มขึ้น

 2. สิ่งมีชีวิต D มีจํานวนลดลง

 3. สิ่งมีชีวิต B มีจํานวนลดลง 

 4. สิ่งมีชีวิต B มีจํานวนเทาเดิม

 (วเิคราะหคาํตอบ สิง่มชีวีติในโซอาหารมคีวามสัมพนัธโดยการกนิ

ตอกันเปนทอดๆ ส่ิงมีชีวิต D กินส่ิงมีชีวิต C เปนอาหาร เมื่อ

สิ่งมีชีวิต C ตายหมด สิ่งมีชีวิต D ก็จะไมมีอาหาร จึงมีจํานวน

ลดลง  ดังนั้น ขอ 2. จึงเปนคําตอบที่ถูกตอง)

สิ่งมีชีวิต
A

สิ่งมีชีวิต
B

สิ่งมีชีวิต
C

สิ่งมีชีวิต
D

ประเมนินาํ สอน สรุป
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ขอสอบเนนการคิดแนว O-NET

� � นกัเรยีนจะเห็นว่า�ในโซ่อาหารไม่ว่าจะสายสัน้หรือยาว�ทกุ�ๆ �ห่วงโซ่อาหาร

ต้องมีสิ่งที่เหมือนกัน� คือ� ต้องเริ่มต้นจากผู้ผลิต� (พืช)� เสมอ� แล้วจึงถ่ายทอด

พลังงานจากผู้ผลิตไปสู่ผู้บริโภคต่อเนื่องกันไปเป็นล�าดับ

� � นอกจากนี้แล้ว� ในโซ่อาหารยังมีสิ่งมีชีวิตที่เป็นผู้บริโภคซากสัตว์� ซึ่งเป็น

สัตว์ท่ีกินสัตว์ท่ีตายแล้วเป็นอาหาร� เช่น� แร้ง� ไส้เดือนดิน� ก้ิงกือ� และยังมี

สิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก� ซึ่งท�าหน้าท่ีย่อยสลายซากพืชซากสัตว์ที่ตายแล้วให้

กลายเป็นแร่ธาตุคืนสู่ดิน�เรียกว่า�ผู้ย่อยสลาย�เช่น�แบคทีเรีย�เห็ด�รา�

�ภาพที่�2.40�สิ่งมีชีวิตมีการถ่ายทอดพลังงานให้แก่กันโดยการกินสิ่งมีชีวิตอื่นเป็นอาหาร

�ภาพที่�2.37�แร้ง �ภาพที่�2.38�กิ้งกือ �ภาพที่�2.39�เห็ด

ใบไม้
(ผู้ผลิต)

หนอน
(ผู้บริโภคล�าดับที่�1)

งู
(ผู้บริโภคล�าดับที่�3)

นก (บางชนิด)
(ผู้บริโภคล�าดับที่�2)

เหยี่ยว
(ผู้บริโภคล�าดับสุดท้าย)

ใบไม้น่ากินจัง

เจ้าหนอน
เสร็จฉันแน่

อยากหม�่า
นกจังเลย

วันนี้อิ่มท้อง
แล้วเรา

40

ขัน้ประเมนิ
ตรวจสอบผล

1.  ครูตรวจสอบผลการทํากิจกรรมท่ี 3 เรื่อง 

โซ อาหารในสิ่งแวดลอม ในสมุดหรือใน

แบบฝกหัดวิทยาศาสตร ป.5 เลม 1

2.  ครูตรวจสอบผลการทํากิจกรรมหนูตอบไดใน

สมุด หรือในแบบฝกหัดวิทยาศาสตร ป.5

เลม 1

3.  ครูตรวจสอบผลการทํากิจกรรมพัฒนาการ

เรียนรูที่ 2 ในสมุด

แนวทางการวัดและประเมินผล

 ครูสามารถสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนจากการตอบคําถาม การทํางาน

รายบุคคล การทํางานกลุม และการนําเสนอผลการทํากิจกรรมหนาชั้นเรียนได

โดยศึกษาเกณฑการวัดและประเมินผลที่แนบทายแผนการจัดการเรียนรูของ

หนวยการเรียนรูที่ 2 สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดลอม ดังภาพตัวอยาง

แบคทีเรียมีบทบาทใดในโซอาหาร

 1. เปนผูลา

 2. เปนผูผลิต

 3. เปนผูบริโภค

 4. เปนผูยอยสลาย

 (วิเคราะหคําตอบ แบคทีเรียเปนสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่ทําหนาที่

ยอยสลายซากพืชซากสัตวใหกลายเปนแรธาตุกลับคืนสูดิน จึงมี

บทบาทเปนผูยอยสลายในโซอาหาร  ดังนั้น ขอ 4. จึงเปนคําตอบ

ที่ถูกตอง)

แบบสังเกตพฤตกิรรมการท างานรายบุคคล

ค าชี้แจง : ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ลงในช่องที่
 ตรงกับระดับคะแนน

ล าดับที่ รายการประเมิน ระดับคะแนน
3 2 1

1 การแสดงความคิดเห็น   

2 การยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น   

3 การท างานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย   

4 ความมีน้ าใจ   

5 การตรงต่อเวลา   

รวม

ลงช่ือ...................................................ผู้ประเมิน
............./.................../..............

        เกณฑ์การให้คะแนน
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ าเสมอ ให้ 3    คะแนน
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง ให้   2    คะแนน
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง ให้   1    คะแนน

    เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ

14-15 ดีมาก
11-13 ดี
8-10 พอใช้

ต่ ากว่า 8 ปรับปรุง

แบบสังเกตพฤตกิรรมการท างานกลุ่ม  

ค าชี้แจง : ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ลงในช่องที่
ตรงกับระดับคะแนน

ล าดับที่ ชื่อ–สกุล
ของนักเรียน

การแสดง
ความคิดเห็น

การยอมรับ
ฟังคนอื่น

การท างาน
ตามที่ได้รับ
มอบหมาย

ความมีน้ าใจ

การมี
ส่วนร่วมใน
การปรับปรุง
ผลงานกลุ่ม

รวม
15 

คะแนน

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1

ลงช่ือ...................................................ผู้ประเมิน
............./.................../..............

        เกณฑ์การให้คะแนน
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ าเสมอ ให้ 3    คะแนน
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง ให้   2    คะแนน
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง ให้   1    คะแนน  

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ

14-15 ดีมาก
11-13 ดี
8-10 พอใช้

ต่ ากว่า 8 ปรับปรุง

สรุปนาํ สอน ประเมิน
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หนวยการเรียนรูที่ 2
ÊÔè§ÁÕªÕÇÔµ¡ÑºÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ
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 4. ¤วามÊíา¤ัÞ¢Í§Êิ่§áวดÅ้Íม
  สิ่งแวดล้อม�หมายถึง�สิ่งต่าง�ๆ �ที่อยู่รอบตัวเรา�ทั้งสิ่งมีชีวิต�สิ่งไม่มีชีวิต�

ส่ิงท่ีมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า� และไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า� รวมท้ัง

สิ่งที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ�และสิ่งที่มนุษย์เป็นผู้สร้างขึ้น

� � ส่ิงมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมในธรรมชาติล้วนมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน�

จึงท�าให้เกิดความสมดุลของธรรมชาติ� เมื่อมนุษย์ท�าลายสิ่งแวดล้อมจึงก่อให้

เกิดผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม�ธรรมชาติจึงเสียสมดุลไปในที่สุด

ไฟไหม้ป่า การตัดต้นไม้

การปล่อยนํ้าเสีย ทําไร่เลื่อนลอย

การระเบิดภูเขา   ภาพท่ี� 2.41� ตัวอย่างการท�าลายสิ่งแวดล้อม
ของมนุษย์
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ทําไร่เลื่อนลอย
1

ขัน้นาํ
กระตุนความสนใจ 

1.  ครเูปดวดีทิศัน เรือ่ง ภยัพบิติัทางธรรมชาต ิให

นักเรียนดู จากนั้นครูถามคําถาม ดังนี้

 • วีดิทัศนที่เปด เปนเรื่องเกี่ยวกับอะไร 

   (แนวตอบ เกี่ยวกับสิ่งแวดลอม หรือเปน

เหตุการณเกี่ยวกับภัยธรรมชาติ)

 •  สาเหตุที่ทําใหเกิดเหตุการณตามวีดิทัศน

มีจากสาเหตุใด

   (แนวตอบ สาเหตุมาจากมนษุยและธรรมชาต)ิ

  (หมายเหตุ : ครูเร่ิมประเมินนักเรียน โดยใช

แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานรายบุคคล)

2.  ครูอธิบายเพิ่มเติมวา จากวีดิทัศนนักเรียนจะ

เห็นวาสิ่งแวดลอมมีความสําคัญมากเพียงใด 

เมื่อสิ่งแวดลอมเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติที่

รุนแรงตอสิ่งมีชีวิต ซึ่งสาเหตุที่ทําใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงสวนใหญเกิดจากมนุษย ดังนั้น

เราจึงตองชวยกันรักษาสิ่งแวดลอมไมใหเกิด

การเปลี่ยนแปลง

3.  ครูแบงกลุ มนักเรียนออกเปนกลุ ม จากนั้น

นักเรียนทุกกลุ มศึกษาเน้ือหาและภาพจาก

หัวขอ ความสําคัญของสิ่งแวดลอม จาก

หนังสือเรียนหนานี้ แลวชวยกันตอบคําถามวา 

 •  นักเรียนมีวิธีการจัดการหรือปองกันการ

ทําลายสิ่งแวดลอมในภาพไดอยางไรบาง

   (แนวตอบ ขึน้อยูกบัคาํตอบของนกัเรยีนใหอยู

ในดุลยพินิจของครูผูสอน)

เกร็ดแนะครู

 ในการแบงกลุมนักเรียน ครูอาจใชวิธีการแจกลูกแกวที่มีสีตางกันใหกับ

นักเรียนทุกคน คนละ 1 ลูก (การกําหนดจํานวนสีของลูกแกวขึ้นอยูกับจํานวน

นักเรียนและจํานวนกลุมที่ตองการ เชน มีนักเรียนทั้งหมด 20 คน ตองการแบง

นกัเรยีนเปน 5 กลุม กต็องกาํหนดสลีกูแกวไว 5 ส ีสลีะ 4 ลูก) จากนัน้ใหนกัเรยีน

ทีไ่ดลกูแกวสเีหมือนกันอยูกลุมเดยีวกัน ทัง้นีเ้พือ่เปนการกระตุนความสนใจของ

นักเรียน

นักเรียนควรรู

 1 ไรเลื่อนลอย เปนการทําไร (การเกษตร) ที่ทําเพียงระยะสั้นๆ พอดินหมด

ความอดุมสมบรูณก็ยายไปทาํทีใ่หม จงึสงผลทาํใหพืน้ทีบ่ริเวณนัน้ไมสามารถใช

ประโยชนทางเกษตรไดอีกหรือใชประโยชนไดนอยลง

สาเหตุใดที่มีผลทําใหทรัพยากรธรรมชาติลดลงอยางรวดเร็ว

 1. นพหาของปากับพอ เพื่อนําไปขายสรางรายได

 2. ปานรวมมือกับชาวบานสรางฝายชะลอนํ้าทายหมูบาน

 3. วทิยานาํลกูนองไปลกัลอบตดัตนไม เพือ่นําไปขายใหโรงงาน

 4.  รัฐบาลเปดโครงการใหนักทองเที่ยวเขาชมอุทยานแหงชาติ

 (วเิคราะหคาํตอบ การตดัไมทาํลายปาจะสงผลกระทบทาํใหปาไม

ลดลงเปนจํานวนมาก เพราะการปลูกตนไมทดแทนตองใชเวลา

ในการเจริญเติบโตของตนไมแตละตนยาวนานมาก นอกจากนี้ 

ยังอาจสงผลกระทบตอทรัพยากรอื่นๆ ตามมาอีกดวย  ดังนั้น 

ขอ 3. จึงเปนคําตอบที่ถูกตอง)

สรปุ ประเมนินาํ สอนนํา
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กิจกรรม พัฒนาการเรียนรู้ที่ 3

� � มนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งแวดล้อม โดยมนุษย์ต้องพึ่งพาสิ่งแวดล้อม
ในการด�ารงชีวิต เพราะสิ่งท่ีมนุษย์น�ามาใช้ส�าหรับการด�ารงชีวิตล้วนมาจาก
ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมทัง้สิน้ เมือ่จ�านวนประชากรเพ่ิมมากขึน้ ความ
ต้องการในการใช้ทรัพยากรก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย

� � จากการท�ากิจกรรมจะพบว่า จากอดีตถึงปัจจุบันประชากรไทยมีจ�านวน
เพิ่มมากขึ้นทุกปี ขณะเดียวกันพื้นท่ีป่าไม้ของเมืองไทยแต่ละปีกลับลดน้อยลง
แสดงให้เห็นว่า เมื่อมีประชากรเพิ่มมากขึ้นต้องมีการใช้ทรัพยากรมากขึ้น
จึงมีผลท�าให้พื้นที่ป่าลดลง เพราะพื้นท่ีส่วนใหญ่ถูกน�าไปใช้สร้างอาคาร
บ้านเรือน ถนน เขื่อน และอื่น ๆ ป่าไม้จึงถูกท�าลายไป นอกจากนี้ยังมี
การน�าต้นไม้ไปใช้ประโยชน์ในครัวเรือนและอุตสาหกรรมมากขึ้น จึงท�าให้
สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม และส่งผลกระทบต่อการด�ารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ

ปี (พ.ศ.) จํานวนประชากรไทย (คน) พื้นที่ป่า (ตร.กม.) คิดเป็น %

2551 63,389,730 107,241,031.25 31.57

2557 65,124,716 102,285,400.00 31.62

2558 65,729,098 102,240,981.88 31.60

2559 65,931,550 102,174,805.09 31.58

ที่มา : �ข้อมูลจ�านวนประชากรไทย จากส�านกัทะเบยีนกลาง กรมการปกครอง ณ วนัที่ 31 ธ.ค. พ.ศ. 2559 กระทรวงมหาดไทย

ข้อมูลพื้นที่ป่าไม้ จากกรมป่าไม้ https://www.forest.go.th

ภาพที่ 2.42 ภูเขาหัวโล้น ภาพที่ 2.43 ต้นไม้ถูกตัด

  ให้แบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3-4 คน แล้วให้แต่ละกลุ่มพิจารณาประชากรไทยและ

พ้ืนท่ีป่า โดยเปรียบเทียบกันแล้วร่วมกันอภิปรายและสรุปผลว่า แนวโน้มจํานวน

ประชากรไทยกับพื้นที่ป่าไม้ของไทยเป็นอย่างไร เพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น

42

เขื่อน
1

ขัน้สอน
สาํรวจคนหา

1.  ครูใหนักเรียนแตละกลุมสนทนาแลกเปล่ียน

เรียนรูในหัวขอ ปญหาสิ่งแวดลอมในทองถิ่น

ของเรา โดยใหบันทึกขอมูลลงสมุด จากน้ัน

อภิปรายและสรุปรวมกัน

2.  ครูใหตัวแทนแตละกลุมนําเสนอผลสรุปของ

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูใหนักเรียนคนอื่น

ฟง เมื่อครบทุกกลุมครูตั้งคําถามวา ปญหา

สิ่งแวดลอมที่พบในทองถิ่นสวนใหญจะเปน

ปญหาเกี่ยวกับอะไร โดยใหนักเรียนชวยกัน

อภิปรายและสรุปรวมกัน

  (แนวตอบ ปญหาสิ่งแวดลอมที่พบสวนใหญ คือ 

ขยะ นํ้าเสีย และการตัดตนไม)

  (หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช

แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม)

3.  ครูอธิบายเสริมเพิ่มเติมวา ปญหาส่ิงแวดลอม

ในโรงเรียนจะมีลักษณะที่คลายกับปญหา

สิ่งแวดลอมในทองถิ่นของนักเรียน คือ ปญหา

เกี่ยวกับขยะ  ดังนั้น เราจึงควรทํากิจกรรม

ที่เก่ียวกับการจัดการปญหาขยะในโรงเรียน

ของเราเชนกัน

4.  นักเรียนแตละกลุมรวมกันทํากิจกรรมพัฒนา

การเรียนรูที่ 3 จากนั้นบันทึกผลลงในสมุด

แลวสรุปผลรวมกันภายในกลุม

5.  ครมูอบหมายใหนกัเรียนแตละกลุมทาํกิจกรรม

การจัดการขยะในโรงเรียน จากใบงาน เรื่อง 

การจัดการขยะภายในโรงเรียนของเรา

เกร็ดแนะครู

 ใบงาน เรื่อง การจัดการขยะภายในโรงเรียนของเรา ครูสามารถใชไดจาก

แผนการจัดการเรียนรูที่ 5 เรื่อง การดูแลรักษาสิ่งแวดลอม หนวยการเรียนรูที่ 2 

สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดลอม 

นักเรียนควรรู

 1 เขือ่น (dam) เปนสิง่กอสรางขนาดใหญสาํหรบักัน้ทางนํา้ เพือ่ใชเกบ็กกันํา้

และปองกนัอทุกภยั รวมถงึผลติกระแสไฟฟา สวนบนของเขือ่นจะประกอบไปดวย

สวนที่เรียกวาทางนํ้าลนสําหรับใหน้ําท่ีสูงกวาระดับท่ีตองการไหลผานมาที่ฝง

ปลายนํ้า เขื่อนในประเทศไทยท่ีมีขนาดใหญ เชน เข่ือนภูมิพล จังหวัดตาก 

เขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ

 จากจํานวนประชากรของโลกท่ีเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็ว นักเรียน

คดิวาทรพัยากรชนดิใดทีอ่าจมไีมเพยีงตอความตองการของมนุษย

ในอนาคต

 1. อากาศ

 2. ปาไม

 3. ดิน

 4. นํ้า

 (วิเคราะหคําตอบ อากาศ ดิน และนํ้า เปนทรัพยากรธรรมชาติ

ที่สามารถหมุนเวียนไดหรือใชแลวไมหมดไป สวนปาไมนั้นเปน

ทรัพยากรที่มีอยางจํากัด สามารถปลูกทดแทนไดแตตองใชเวลา

นาน จึงอาจไมเพียงพอตอความตองการในอนาคต  ดังนั้น ขอ 2. 

จึงเปนคําตอบที่ถูกตอง)

สรปุ ประเมนินาํ สอน
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

� � ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม
ในแต่ละท้องถ่ินอาจมีลักษณะแตกต่าง
กันไป� โดยขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ�
ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติมีด้วยกันหลาย
ประเภท� ถึงแม้ว่าบางอย่างจะสามารถ
หมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ได้อีก� แต่ต้อง
ใช้ระยะเวลาที่นานมาก� หากมนุษย์ต่างมี 
ความต้องการท่ีจะน�าทรัพยากรเหล่านั้น

�ภาพที่�2.46�การเก็บขยะที่ชายหาด

�ภาพที่�2.44�ทรัพยากรป่าไม้และแม่น�้า

�ภาพที่�2.45�การปลูกต้นไม้บนภูเขา

มาใช้ประโยชน์แต่ขาดความระมัดระวัง�ก็อาจจะส่งผลเสียตามมาได้
� � จากกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผ่านมาท�าให้เราทราบว่า� ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมมีประโยชน์ต่อการด�ารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตมากมาย� ดังนั้น� 
เราทุกคนจึงต้องช่วยกันสร้างจิตส�านึกที่ดีในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น�ซึ่งสามารถปฏิบัติได้�เช่น

  1)� สร้างจิตส�านึกของคนในชุมชนให้รักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ� และ

ตระหนักถึงความส�าคัญของทรัพยากรว่า�มีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น

� � 2)� ช่วยกันเฝ้าระวังและคอยดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น

อย่าให้ใครมาท�าลาย�เช่น�ช่วยกันสอดส่องไม่ให้ใครมาบุกรุกป่า

� � 3)� ช่วยกันรักษาและไม่บุกรุกพื้นที่ป่าไม้�ตลอดจนช่วยกันปลูกป่าเพื่อท�าให้เกิด

ความสมดุลของธรรมชาติ
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ขัน้สอน
สาํรวจคนหา 

6.  ครูเปด PPT เรื่อง การอนุรักษสิ่งแวดลอม ให

นกัเรยีนด ูแลวใหนกัเรยีนศกึษาเนือ้หาเพิม่เตมิ

จากหนังสือเรียนหนาน้ี จากน้ันใหนักเรียน

รวมกันสรปุความรูเร่ืองการอนุรักษสิง่แวดลอม

7.  ครูมอบหมายใหนักเรียนแตละกลุมรวมกันทํา

กจิกรรมพฒันาการเรยีนรูที ่4 จากหนงัสอืเรยีน

หนา 44

  (หมายเหตุ : ครูเร่ิมประเมินนักเรียน โดยใช

แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม)

เกร็ดแนะครู

 ครูอธิบายเพิ่มเติมใหนักเรียนฟงวา สิ่งมีชีวิตที่สามารถดํารงชีวิตอยูไดจะ

ตองมีการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน การกระทําใดๆ ของนักเรียนที่อาจเปนการ

ทาํลายสิง่แวดลอม อาจทาํใหสิง่มชีวีติไมสามารถดาํรงชวีติอยูได ดังนัน้ นักเรยีน

จึงตองชวยกันดูแลและรักษาสิ่งแวดลอมใหคงอยูตอไป

 ขอใดเปนวิธีการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่

ถูกตองและเหมาะสมที่สุด

 1. เปยชวยแมเผาขยะที่อยูหลังบาน เพื่อใหขยะลดปริมาณลง

 2.  นอยชวยพอถางปาและตัดตนไม เพื่อใชพื้นที่ในการปลูก

ผักสวนครัว

 3.  อาทิตยเทน้ําซักผาลงในลําคลอง เพ่ือลดปริมาณนํ้าเสีย

ที่เกิดขึ้นในบาน

 4.  การะเกดไปปลูกตนไมทดแทนในพ้ืนท่ีปาเส่ือมโทรมตามท่ี

หนวยงานตางๆ จัดขึ้น

 (วิเคราะหคําตอบ การเผาขยะจะทําใหเกิดมลพิษในอากาศ 

การตัดตนไมและถางปาถือวาเปนการทําลายตนไม การเทนํ้าเสีย

ลงคลองจะทําใหเกิดนํ้าเนาเสียได  ดังนั้น ขอ 4. จึงเปนคําตอบ

ที่ถูกตอง)

สรปุ ประเมนินาํ สอน
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กิจกรรม พัฒนาการเรียนรู้ที่ 4
   แบ่งกลุม่ แล้วให้แต่ละกลุม่ร่วมกนัคดิ

โครงการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตนเอง 

มากลุ่มละ 1 โครงการ (สามารถปฏิบัติ

ได้จริง) แล้วบันทึกข้อมูลตามตัวอย่าง 

จากน้ันผลัดกันนําเสนอโครงการ และ

นําโครงการไปปฏิบัติจริง

โครงการ .....................................................................................................

จุดประสงค์ของโครงการ ............................................................

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

ระยะเวลาในการปฏิบัต ิ................................................................ 

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

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

ผลที่คาดว่าจะได้รับ .........................................................................

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

กิจกรรม สรปุความรูป้ระจ�าบทท่ี 1

นักเรียนคิดว่า� ในวัยของนักเรียนสามารถมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมได้หรือไม่�

อย่างไร

¤Ó¶ÒÁ·ŒÒ·ÒÂ¡ÒÃ¤Ô´¢Ñé¹ÊÙ§

รายการ
เกณฑ์

ดี พอใช้ ควรปรับปรุง

1.�เข้าใจเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องชีวิตสัมพันธ์

2.�สามารถท�ากิจกรรมและอธิบายผลการท�ากิจกรรมได้

3.�สามารถตอบค�าถามจากกิจกรรมหนูตอบได้ได้

4.�ท�างานกลุ่มร่วมกับเพื่อนได้ดี

5.�น�าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ�าวันได้

หลังเรียนจบบทนี้แล้ว�ให้นักเรียนบอกสัญลักษณ์ที่ตรงกับระดับความสามารถของตนเอง

ตรวจสอบตนเอง
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ขัน้สอน
อธบิายความรู

1.  ครูจับสลากเลือกหมายเลขกลุมใหออกมานํา

เสนอผลการทํากิจกรรมพัฒนาการเรียนรูท่ี 3

และ 4 โดยใหนักเรียนแตละกลุมเลือกสง

ตัวแทนออกมานําเสนอ 1-2 คน

2.  นักเรียนแตละกลุมออกมานําเสนอผลการทํา

กิจกรรมหนาชั้นเรียนตามลําดับ โดยครูคอย

เสริมในสวนที่บกพรอง 

3.  นกัเรยีนทุกกลุมรวมกนัสรปุผลการทาํกจิกรรม

ภายในชั้นเรียน

  (หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช

แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม)

ขยายความเขาใจ

1.  นกัเรยีนแตละกลุมชวยกันสรปุความรูเกีย่วกบั

ความสําคัญของสิ่งแวดลอมท่ีไดเรียนผานมา 

จากนั้นครูสุ มเลือกตัวแทนกลุ มมานําเสนอ

ผลการสรุปความรูของแตละกลุม พรอมท้ัง

ใหนักเรียนกลุมอื่นๆ ชวยเสริมขอมูลเกี่ยวกับ

ความสําคัญของสิ่งแวดลอมในสวนอื่นท่ียัง

ไมสมบรูณ

2.  นักเรียนชวยกันตอบคําถามทาทายการคิด

ขั้นสูง จากหนังสือเรียนหนานี้

เกร็ดแนะครู

 เมื่อเรียนจบบทนี้แลว ครูใหนักเรียนตั้งคําถามที่อยากรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับ

ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต หรือความสัมพันธระหวางส่ิงมีชีวิต

กับสิ่งไมมีชีวิต มาคนละ 1 คําถาม แลวครูสุมเรียกนักเรียนตามหมายเลขให

บอกคําถามของตนเอง จากนั้นใหเพื่อนๆ ชวยกันระดมความคิดเห็นเพื่อตอบ

คําถาม โดยครูคอยเปนผูชี้แนะและอธิบายเสริมคําตอบในสวนที่บกพรอง

การกระทําในขอใดเปนการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

 1. ทําพิธีบวชปาและปลูกปาทดแทนมากขึ้น

 2. สรางเขื่อนเพิ่มขึ้น เพื่อกักเก็บนํ้าไวใชในหนาแลง

 3. หยุดทําไรเลื่อนลอยแลวหันมาปลูกพืชชนิดเดียวทุกป

 4. ใชพื้นที่ทําการเกษตรมากขึ้นเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวใหชุมชน

 (วิเคราะหคําตอบ การบวชปาเปนพิธีที่ทําขึ้นตามความเชื่อทาง

ศาสนา ซึ่งเปนอุบายวิธีในการอนุรักษทรัพยากรปาไม รวมถึงการ

ปลูกปาทดแทนก็เปนวิธีการเพิ่มพื้นที่ปาอีกวิธีหนึ่ง  ดังนั้น ขอ 1. 

จึงเปนคําตอบที่ถูกตอง)

แนวตอบ คําถามทาทายการคิดขั้นสูง

 ได เชน การรณรงคใหชุมชนมองเห็นความ

สําคัญของสิ่งแวดลอมที่มีตอการดํารงชีวิตของ

สิ่งมีชีวิตตางๆ หรือการเขารวมกิจกรรมปลูกปา

กับหนวยงานตางๆ ที่จัดขึ้น

สรปุ ประเมนินาํ สอน
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เชน่ สรา้งจติสํานึกในการดแูลรกั
ษา

ปลกูตน้ไม้ ปลกูปา่ทดแทน

ของสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ

มีประโยชน์ต่อการดํารงชีวิต

ความสําค
ญั

แนวทางการด
ูแลโดยการกนิตอ่กนัเป็นทอด ๆ เชน่

สิง่แวดลอ้ม

กร
ะบ

องเพ
ชรเปลี่ยนใบเป็นหนาม

ป้องกันไม่ให้ล้มง่าย

ตัก๊แตนพรางตวัที่ ใบไม้

มดทํารังอยู่ในดิน

ปลาอาศัยอยู่ในนํ้ า

สัตว์ใช้ออกซิเจนหายใจ

สร้างอาหาร

เช่น พืชใช้แสงแดด

พ
ชื

อฐูมโีหนกไวส้ะสมไขมนั

สัตว์

ของสิง่มชีวีติ
การถา่ยทอดพลงังาน

ปล
าซ

่อนตัวในปะการงันกเลี้ยงลูกบนต้นไม้

วัว

กินหญ้าในทุ่งหญ้า

เช
่น

กร
ะร

อกทํารังบนต้นไม้

สิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต สิ่งไม่มีชีวิต
สิ่งมีชีวิตกับ

สิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่
ในสิง่แวด

ลอ้
ม

ความสัมพนั
ธ์

โกงกางมีรากคํ้าจุน

ความสมัพนัธข์องสิ่งมชีวีติ
โซอ่าหาร คอื

ความสําคญัของ

โครงสรา้งและลกัษณะของ

สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

ขาว ไกตั๊กแตน งู

 มฐ. ว 1.1 ป.5/1 - ป.5/4
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ขัน้สอน
ขยายความเขาใจ 

3.  นักเรียนเขียนสรุปความรูเกี่ยวกับเร่ืองที่ได

เรียนมาจากบทที่ 1 ในรูปแบบตางๆ เชน 

แผนผังความคิด แผนภาพ ลงในสมุด

 (หมายเหตุ : ครูเร่ิมประเมินนักเรียน โดยใช

แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานรายบุคคล)

4.  นกัเรยีนแตละคนศกึษาแผนผงัความคดิ (Mind 

Mapping) สรุปสาระสําคัญ ประจําบทท่ี 1 

จากหนังสือเรียนหนานี้ เพื่อตรวจสอบกับการ

เขียนสรุปความรูที่นักเรียนทําไวในสมุด

เกร็ดแนะครู

 เมื่อเรียนจบบทนี้แลว ครูอาจใหนักเรียนชวยกันสรุปความรูทั้งหมดที่ได

เรียนรูจากบทนี้ โดยใชเทคนิคการเขียนแผนผังความคิดเปนเครื่องมือในการให

นักเรียนไดระดมสมองเพื่อการสรุปบทเรียน โดยครูอาจใหจับสลากหมายเลข

เพือ่ใหนกัเรยีนผลดักนัออกมาเขียนสิง่ทีต่นเองรูในแผนผังความคดิหนาชัน้เรยีน

 เมื่อนกมากินตนขาวและแมลงในนาขาว แลวชาวนาฆานก

ผลที่เกิดขึ้นคือขอใด

 1. แมลงระบาดในนาขาว

 2. ตนขาวเจริญงอกงามดี

 3. ชาวนาไมตองคอยระวังนก

 4. คางคกมีจํานวนเพิ่มมากขึ้น

 (วิเคราะหคําตอบ ตนขาว คือ ผูผลิต แมลง คือ ผูบริโภคลําดับ

ที่ 1 นกเปนผูบริโภคลําดับที่ 2 และชาวนา คือ ผูบริโภคลําดับ

ที่ 3 เมื่อไมมีนกจึงทําใหแมลงมีจํานวนมากข้ึน  ดังนั้น ขอ 1. 

จึงเปนคําตอบที่ถูกตอง)

สรปุ ประเมนินาํ สอน
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กิจกรรม 21st Century Skills

¡Ôจ¡รรม
½ƒ¡ทÑ¡Éะ

ºทที่ 1

 3.  พิจารณาภาพความสมัพันธ์ของสิง่มีชวีติกบัสิง่มีชวีติ แล้วระบวุ่าเป็นความสมัพนัธ์

ระหว่างสิ่งมีชีวิตใด และเป็นความสัมพันธ์ในด้านใด

 1.  เลือกสังเกตสิ่งมีชีวิตในภาพ 5 ชนิด แล้วสืบค้นว่าสิ่งมีชีวิตชนิดนั้นมีโครงสร้าง

หรือลักษณะที่เหมาะสมกับแหล่งที่อยู่อาศัยอย่างไร

 2. พิจารณาภาพโครงสร้างและลักษณะของเต่าบกและเต่าทะเล แล้วตอบคําถาม
�แหล่งที่อยู่ในทะเลทราย �แหล่งท่ีอยู่บนบกและในน�า้

� 1)� โครงสร้างของเต่าบกและเต่าทะเลมีความแตกต่างกันอย่างไร

� 2)� เต่าบกและเต่าทะเลมีโครงสร้างที่เหมาะสมกับแหล่งที่อยู่ของตนเองอย่างไร

1 2 3

เต่าทะเลเต่าบก

46

ขัน้สอน
ขยายความเขาใจ 

5.  นักเรียนทํากิจกรรมฝกทักษะบทท่ี 1 จาก

หนังสือเรียน หนา 46-47 ขอ 1-6 ลงในสมุด

หรือทําในแบบฝกหัดวิทยาศาสตร ป.5 เลม 1

6.  ใหนกัเรยีนแตละคนทาํกจิกรรมทาทายการคดิ

ขั้นสูง จากแบบฝกหัดวิทยาศาสตร ป.5 เลม 1

  (หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช

แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานรายบุคคล)

แนวตอบ กิจกรรมฝกทักษะ

ขอ 1. เชน

 1) อูฐ อาศัยในทะเลทราย มีขายาว มีหนอก

สะสมไขมัน มีขนตายาวปองกันฝุนทรายเขาตา

 2) ปลา อาศัยในนํ้า มีครีบ 5 ชนิด ชวยใน

เคลื่อนที่และวายนํ้า

 3) บัว อาศัยในนํ้า ลําตนจะกลวงและมีโพรง

อากาศ ทําใหลอยนํ้าได

 4) เสือ อาศัยในปา มีลวดลายของสีขนท่ี

กลมกลืนกับบริเวณที่อยูอาศัย

 5) เปด อยูบนบกและในนํ้า มีพังผืดที่เทา ทําให

วายนํ้าได

ขอ 2.

 1) เตาบก มีกระดองขนาดใหญ โคง และมี

นํ้าหนักมาก รวมทั้งมีเทาที่ไมมีพังผืดระหวางนิ้ว 

สวนเตาทะเลมีกระดองเปนเกล็ดรูปทรงรีหรือรูป

หัวใจปกคลุมรางกาย ขาท้ังส่ีขางมีลักษณะแบน

คลายพาย 

1. ครูแบงกลุมใหนักเรียน กลุมละ 3-5 คน

2.  ใหนกัเรยีนแตละกลุมชวยกนัออกแบบและสรางแบบจาํลองความ

สัมพันธของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไมมีชีวิต โดยเลือกใชวัสดุอุปกรณใด

ก็ไดที่กลุมชวยกันพิจารณา

3.  นักเรียนแตละกลุมชวยกันนําเสนอผลงานที่หนาชั้นเรียน แลว

รวมกนัสรปุความสมัพนัธของสิง่มชีวีติกบัสิง่ไมมชีวีติในชัน้เรยีน

 2) เตาบก มีกระดองขนาดใหญ โคง และมีนํ้าหนักมาก รวมทั้งมีเทาที่ไมมี

พังผืดระหวางนิ้ว จึงไมสามารถใชวายนํ้าได หัวและขาสามารถหดเขาไปใน

กระดองได สวนเตาทะเลมกีระดองเปนเกลด็ปกคลมุรางกายทาํใหเหมาะกบัการ

วายนํ้า แตทั้งหัวและขาของเตาทะเลไมสามารถที่จะหดเขาไปในกระดอง และ

ขาทั้งสี่ขางมีลักษณะแบนคลายพายเพ่ือชวยในการวายน้ําใหดียิ่งขึ้น โดยขาคู

หนาใชในการผลักดันและพุยนํ้า สวนคูหลังใชกําหนดทิศทาง

ขอ 3.

 1) ผึ้งกับตนไม เปนความสัมพันธดานที่อยูอาศัย

 2) วัวกับหญา เปนความสัมพันธดานแหลงอาหาร

 3) ปลาการตูนกับดอกไมทะเล เปความสัมพันธดานท่ีอยูอาศัยและแหลง

หลบภัย

สรปุ ประเมนินาํ สอน
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ขอสอบเนนการคิดแนว O-NET

 6.  ตอบคําถามต่อไปนี้

  1)��หากในอนาคต� ประชากรทั่วโลกยังคงมีจ�านวนเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง�

นักเรียนคิดว่า�จะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไรบ้าง

� � 2)��นกัเรยีนคิดว่า�หากคนในท้องถิน่ไม่ช่วยกนัดแูลและรักษาสิง่แวดล้อมในท้องถิน่

ของตนเอง�ผลจะเป็นอย่างไร

� � 3)��นักเรียนจะมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นได้อย่างไรบ้าง

 4.  ดูภาพความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิต แล้วตอบว่าสิ่งใดคือสิ่งมีชีวิต 

สิ่งใดคือสิ่งไม่มีชีวิต และมีความสัมพันธ์กันอย่างไร

 5. สังเกตภาพสิ่งมีชีวิตที่กําหนดให้ แล้วเขียนโซ่อาหารมา 5 สาย

ท้าทาÂ¡ารคỐ ¢Ñéนสงูกิจกรรม

1 2 3

กบ งู เหยี่ยว

ตั๊กแตน หนู ข้าว
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ขัน้สอน
ขยายความเขาใจ 

7.  นักเรียนแบงกลุม กลุมละ 3-4 คน จากนั้น

ศึกษากิจกรรมสรางสรรคผลงานจากหนังสือ

เรียน หนา 48 โดยครูมอบหมายใหไปทํานอก

ชั่วโมงเรียน แลวนํามาสงในชั่วโมงเรียนตอไป 

พรอมนําเสนอหนาชั้นเรียน

  (หมายเหตุ : ครูเร่ิมประเมินนักเรียน โดยใช

แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม)

ขัน้สรปุ
ตรวจสอบผล 

1.  ครูใหนักเรียนสรุปความรูจากการเรียนจนได

ขอสรุปรวมกันวา ส่ิงแวดลอมมีความสําคัญ

เปนอยางมากตอการดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิต 

เมื่อสิ่งแวดลอมเกิดการเปล่ียนแปลงจึงสง

ผลกระทบตอส่ิงมีชีวิต โดยสาเหตุท่ีทําให

ส่ิงแวดลอมเกิดการเปลี่ยนแปลงนั้นสวนใหญ

มาจากมนุษย ดังนั้น เราจึงควรดูแลรักษา

สิง่แวดลอมเพือ่ใหเกดิความสมดุลในธรรมชาติ

แนวตอบ กิจกรรมฝกทักษะ

ขอ 4.

 1)  พืชเปนสิ่งมีชีวิต ดินเปนสิ่งไมมีชีวิต โดยดิน

เปนแหลงที่อยูและแหลงธาตุอาหารของพืช

 2)  โลมาเปนสิง่มชีวีติ นํา้เปนสิง่ไมมชีวีติ โดยนํา้

เปนแหลงที่อยูและแหลงอาหารของโลมา

 3)  ไสเดือนเปนสิ่งมีชีวิต ดินเปนสิ่งไมมีชีวิต 

โดยดินเปนแหลงที่อยูและแหลงอาหารของ

ไสเดือน

จากสายใยอาหารตอไปนี้ สิ่งมีชีวิตใดนาจะเปนมนุษย

 1. C 2. D

 3. E 4. F

 (วเิคราะหคาํตอบ C กับ E นาจะเปนสตัวกนิพชื D นาจะเปนสตัว

ที่กินสัตวอื่น F นาจะเปนมนุษย เพราะเปนผูบริโภคลําดับสุดทาย

ในสายใยอาหาร ดังนั้น ขอ 4. จึงเปนคําตอบที่ถูกตอง)

E F

D

B

A
C

ขอ 5.

 1) ขาว  หนู  งู

 2) ขาว  หนู  งู  เหยี่ยว

 3) ขาว  ตั๊กแตน  กบ

 4) ขาว  ตั๊กแตน  กบ  งู 

 5) ขาว  ตั๊กแตน  กบ  งู  เหยี่ยว

ขอ 6.

 1)  (แนวตอบ) ทรพัยากรทีม่อียูจะถกูนาํมาใชมากขึน้และอาจทาํใหทรัพยากร

ลดจํานวนลงได หากมีการใชอยางไมรูคุณคาและไมสรางทดแทน

 2)  (แนวตอบ) ทรพัยากรในทองถิน่จะเสือ่มโทรมและลดจาํนวนลง ทาํใหมีผล

ตอการดํารงชีวิตของคนในชุมชนหลายๆ ดาน

 3)  (แนวตอบ) เชน ชวยปลกูตนไมในบรเิวณทีเ่สือ่มโทรม ชวยรณรงคใหคนใน

ชุมชนหันมาใสใจและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น

ประเมนินาํ สอน สรุป
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�การสื่อสาร� �ความร่วมมือ�� � การแก้ปัญหา

�การสร้างสรรค์�� ��การคิดอย่างมีวิจารณญาณ

��การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ทักษะแห่งÈตวรรษที่	21 
✓

✓

✓

✓

✓

 นักเรียนแบงกลุม กลุมละ 4-5 คน จากนั้นชวยกันออกแบบ
และสรางแบบจําลองแหลงที่อยูอาศัยของกลุมสิ่งมีชีวิตตาง ๆ  
พรอมอธิบายโซอาหารในแหลงทีอ่ยูน้ัน แลวนําผลงานมาจัดแสดง
พรอมเสนอแนวคิดของผลงานหนาชั้นเรียน หรือในงาน
วันวิชาการของโรงเรียน

สร้างสรรค์¼ลงาน
¡Ôจ¡รรม

ตัวอย่าง ¼ลงาน¢อง©ัน

�ภาพที่�2.47�ตัวอย่างแบบจ�าลองแหล่งที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตในตู้ปลา

48

กิจกรรม ทาทาย

ขัน้สรปุ
ตรวจสอบผล 

2.  นกัเรียนดตูารางตรวจสอบตนเอง จากหนงัสอื

เรียนวิทยาศาสตร หนา 44 จากน้ันถาม

นักเรียนเปนรายบุคคลตามรายการขอ 1-5 

จากตาราง เพื่อเปนการตรวจสอบความรู 

ความเขาใจของนักเรียนหลังจากการเรียน 

หากนักเรียนคนใดตรวจสอบตนเองโดยใหอยู

ในเกณฑควรปรับปรุง ใหครูทบทวนบทเรียน

หรือหากิจกรรมอื่นซอมเสริม เพ่ือใหนักเรียน

มีความรูความเขาใจในบทเรียนมากขึ้น

ขัน้ประเมนิ
ตรวจสอบผล

1.  ครูประเมินผลจากการสังเกตพฤติกรรมการ

ตอบคําถาม พฤติกรรมการทํางานรายบุคคล 

พฤติกรรมการทํางานกลุม และจากการนํา

เสนอผลการทํากิจกรรมหนาชั้นเรียน

2.  ครูตรวจสอบผลทํากิจกรรมพัฒนาการเรียนรู

ที่ 3 และ 4 จากในสมุด

3.  ครูตรวจสอบผลการสรุปความรูเกี่ยวกับชีวิต

สัมพันธจากสมุด

4.  ครูตรวจผลการทาํกจิกรรมฝกฝนทกัษะบทที ่1

ในสมุด หรือแบบฝกหัดวิทยาศาสตร ป.5 

เลม 1

5.  ครตูรวจสอบผลการทาํกจิกรรมทาทายการคดิ

ขั้นสูงในแบบฝกหัดวิทยาศาสตร ป.5 เลม 1

6.  ครูตรวจชิ้นงาน/ผลงานแบบจาํลองแหลงที่อยู

อาศัยของกลุมสิ่งมีชีวิต และการนําเสนอช้ิน

งาน/ผลงาน หนาชั้นเรียน

แนวทางการวัดและประเมินผล

 ครูสามารถวัดและประเมินผลชิ้นงาน/ผลงานแบบจําลองแหลงที่อยูอาศัย

ของกลุมสิ่งมีชีวิตที่สรางขึ้น โดยศึกษาเกณฑประเมินผลงานจากแบบประเมิน

ผลงาน/ชิ้นงานที่แนบมาทายแผนการจัดการเรียนรูของหนวยการเรียนรูที่ 2 

สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดลอม ดังภาพตัวอยาง

การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด) (แผนฯ ที่ 5)
ฉ)

แบบประเมินผลงานแบบจ าลองที่อยู่อาศัยของกลุ่มสิ่งมีชีวิต

ล าดับที่ รายการประเมิน
ระดับคุณภาพ

3
(ดี)

2
(พอใช้)

1
(ปรับปรุง)

1 การออกแบบชิ้นงาน
2 การเลือกใช้วัสดุเพื่อสร้างชิ้นงาน
3 ความถูกต้องของเนื้อหา
4 การสร้างสรรค์ชิ้นงาน
5 ก าหนดเวลาส่งงาน

รวม

ลงช่ือ...................................................ผู้ประเมิน
  ............./.................../..............

เกณฑ์การประเมินผลงานแบบจ าลองที่อยู่อาศัยของกลุ่มสิง่มีชีวิต (แผนฯ ที ่5) 

รายการประเมิน ค าอธิบายระดับคุณภาพ/ระดับคะแนน 
ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 

1. การออกแบบช้ินงาน ชิ้นงานมีความถูกต้อง
ตามท่ีออกแบบไว้ มีขนาด
เหมาะสม รูปแบบ
น่าสนใจ แปลกตา และ
สร้างสรรค์ดี  

ชิ้นงานมีความถูกต้อง
ตามท่ีออกแบบไว้ มีขนาด
เหมาะสม รูปแบบ
น่าสนใจ และสร้างสรรค์ 

ชิ้นงานมีความถูกต้อง
ตามท่ีออกแบบไว้ มีขนาด
เหมาะสม รูปแบบ
น่าสนใจ  

2. การเลือกใช้วัสดุเพื่อ
สร้างช้ินงาน

เลือกใช้วัสดุมาสร้าง
ชิ้นงานตามที่ก าหนดได้
ถูกต้อง และวัสดุมีความ
เหมาะสมกับการสร้าง
ชิ้นงานดีมาก 

เลือกใช้วัสดุมาสร้าง
ชิ้นงานตามที่ก าหนดได้
ถูกต้อง และวัสดุมีความ
เหมาะสมกับการสร้าง
ชิ้นงานดี 

เลือกใช้วัสดุมาสร้าง
ชิ้นงานไม่ตรงตามที่
ก าหนด แต่วัสดุมีความ
เหมาะสมกับการสร้าง
ชิ้นงาน 

3. ความถูกต้องของ
เนื้อหา

จ าแนกกลุ่มพืชออกเป็น 
กลุ่มพืชดอก และกลุ่มพืช
ไม่มีดอกได้ถูกต้อง
ครบถ้วน 

จ าแนกกลุ่มพืชออกเป็น 
กลุ่มพืชดอก และกลุ่มพืช
ไม่มีดอกได้ถูกต้องบ้าง 

จ าแนกกลุ่มพืชออกเป็น 
กลุ่มพืชดอก และกลุ่มพืช
ไม่มีดอกได้ถูกต้องน้อย 

4. การสร้างสรรค์
ชิ้นงาน

ตกแต่งชิ้นงานได้สวยงาม
ดีมาก 

ตกแต่งชิ้นงานได้สวยงาม
ด ี

ตกแต่งชิ้นงานได้สวยงาม
น้อย 

5. ก าหนดเวลาส่งงาน ส่งชิ้นงานภายในเวลาที่
ก าหนด 

ส่งชิ้นงานช้ากว่าก าหนด 
1-2 วัน

ส่งชิ้นงานช้ากว่าก าหนด
เกิน  3 วันขึ้นไป 

    เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

14-15 ดีมาก 
11-13 ดี 
8-10 พอใช้ 

ต่ ากว่า 8 ปรับปรุง 

1.  ครูใหนักเรียนแบงกลุม กลุมละ 4-5 คน แลวชวยกันเลือก

สิ่งมีชีวิต จากนั้นทําเปน Pop up โซอาหารและสายใยอาหาร 

ลงในกระดาษแข็ง ขนาด A4 คนละ 3 ชิ้น แลวตกแตงให

สวยงาม

2.  สมาชิกแตละคนในกลุมนํา Pop up ของตนเองมารวมกัน

แลวจัดทําเปน Pop up book

3.  แตละกลุมนําเสนอ Pop up book หนาชั้นเรียน แลวนําไปจัด

แสดงในหองสมุด หรือจัดแสดงในงานวันวิชาการหรือในงาน

วันวิทยาศาสตรของโรงเรียน

นาํ สอน สรุป ประเมิน
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hair color

skin color

heredity

ÈÑ¾ท�น‹ารู้
คําศัพท คําอาน คําแปล

heredity ฮิ'เร็ด-ดิทิ พันธุกรรม

hair color แฮ 'คัลเลอ สีผม

skin color สกิน 'คัลเลอ สีผิว
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ขัน้นาํ 
กระตุนความสนใจ

1.  นักเรียนสังเกตภาพหนาบทที่ 2 ลักษณะทาง

พันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต จากหนังสือเรียน

วทิยาศาสตร ป.5 เลม 1 หนานี ้จากนัน้นกัเรยีน

แสดงความคิดเห็นรวมกันวา ภาพนี้เกี่ยวของ

กับลักษณะทางพันธุกรรมอยางไร โดยใหครู

คอยเสริมขอมูลในสวนที่บกพรอง

2.  ครูถามนักเรียนเพื่อกระตุนความคิดวา

•  ลูกในภาพนีมี้ลกัษณะใดบางทีเ่หมอืนกบัพอ

และแม 

   (แนวตอบ เชน ลักษณะเสนผม สีผม เหมือน

พอแม ลกัษณะหนงัตาบนเหมอืนแม ลกัษณะ

จมูกเหมือนพอ)

3.  นักเรียนรวมกันเรียนรูคําศัพทที่เก่ียวของกับ

การเรียนในบทที่ 2 โดยครูขออาสาสมัคร

นักเรียน 1 คน เปนผูอานนําและใหนักเรียน

ทั้งหองอานตาม 

นักเรียนควรรู

 นักเรียนเรียนรูและฝกอานคําศัพทวิทยาศาสตร ดังนี้

คําศัพท คําอาน คําแปล

heredity (ฮิ’เร็ด-ดิทิ) พันธุกรรม

skin color (ซกิน ‘คัลเลอ) สีผิว

hair color  (แฮ ‘คัลเลอ) เสนผม

สรปุ ประเมนินาํ สอนนํา
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ขัน้นาํ
กระตุนความสนใจ

4.  นักเรียนแบงกลุม กลุมละ 2-3 คน จากนั้น

แตละกลุมรวมกันทํากิจกรรมนําสูการเรียน 

โดยอานสถานการณจากหนังสือเรียนหนานี้

แลวทํากิจกรรมโดยใหวาดภาพลงในสมุด 

พรอมเขียนบรรยายลักษณะท่ีมีการถายทอด

จากพอแมสูรุ นลูก หรือทําลงในแบบฝกหัด

วิทยาศาสตร ป.5 เลม 1 เพื่อนํามาอภิปราย

และสรุปคําตอบรวมกันในชั้นเรียน

  (หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช

แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม)

นักเรียนควรรู

 1 ดกุ คือ ชือ่ปลานํา้จืดทีไ่มมเีกลด็ มเีงีย่งเฉพาะทีค่รบีอก สวนใหญครบีหลงั

และครีบกนยาวแตไมติดกับครีบหาง เชน ดุกอุย ดุกดาน ดุกลําพัน ปลาดุก

เปนปลาที่อาศัยอยูในแหลงนํ้าจืด นํ้าที่คอนขางกรอย หรือแมแตในหนองนํ้าที่มี

นํ้าเพียงเล็กนอย เพราะวาปลาดุกเปนปลาที่มีอวัยวะพิเศษชวยในการหายใจ 

เชนเดียวกับปลาชอน จึงสามารถดํารงชีวิตอยูในน้ําท่ีมีออกซิเจนเพียงเล็กนอย

ไดเปนอยางดี

 2 ดาวกระจาย (Cosmos/Mexican Aster) เปนชื่อไมลมลุกชนิดหนึ่ง มีทั้ง

ตนสูงและตนเตี้ย จัดเปนไมดอกไมประดับท่ีนิยมปลูกลงแปลง เนื่องจากดอก

มีขนาดใหญและมีจํานวนมาก และยังมีหลากหลายสี เชน เหลือง ขาว ชมพู 

แดง ดาวกระจายที่ปลูกไวเปนจํานวนมากเมื่อดอกบานจะดูสวยงาม จึงนิยม

เรียกวาทุงดาวกระจาย

เราไดรับการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรมโดยตรงมาจากใคร

 1. พี่นอง

 2. ลุงปา

 3. พอแม

 4. ปู ยา ตา ยาย

 (วเิคราะหคาํตอบ เราจะไดรบัการถายทอดลกัษณะทางพนัธกุรรม

โดยตรงมาจากรุนพอแม แตอาจมีบางลักษณะที่เราอาจไดรับมา

จากรุนปู ยา ตา ยาย ได เรียกวา ความแปรผันทางพันธุกรรม 

ดังนั้น ขอ 3. จึงเปนคําตอบที่ถูกตอง)

สรปุ ประเมนินาํ สอนนํา
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หนวยการเรียนรูที่ 2
ÊÔè§ÁÕªÕÇÔµ¡ÑºÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ

¹Ñ¡àÃÕÂ¹ÁÕÅÑ¡É³Ðã´àËÁ×Í¹áÅÐ
áµ¡µ‹Ò§¨Ò¡¾‹Í¡ÑºáÁ‹ºŒÒ§

 1. การ¶่ายทÍดÅักÉ³Ðทา§พัน¸Øกรรม¢Í§Êิ่§มีªีวิµ
� � สิ่งมีชีวิตทั้งพืช� สัตว์� และมนุษย์� เมื่อเจริญเติบโตเต็มท่ีจะมีการสืบพันธุ์

เพื่อเพิ่มจ�านวนและด�ารงพันธุ์�โดยลูกที่เกิดมาจะได้รับการถ่ายทอดลักษณะทาง

พันธุกรรมจากพ่อและแม่� ท�าให้มีลักษณะทางพันธุกรรมท่ีเฉพาะแตกต่างจาก

ส่ิงมีชีวิตชนิดอื่นได้ชัดเจน� เช่น� คนในแต่ละครอบครัว� สุนัขที่ต่างสายพันธุ์�

มดด�ากับมดแดง�ดอกมะลิกับดอกพุด

��ภาพท่ี� 2.48� ตัวอย่างความแตกต่างของการ
ถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต

ครอบครัวมนุษย์ ครอบครัวแมว

กุหลาบต้นเดียวกัน ครอบครัวสุนัข

มะม่วงต้นเดยีวกนั

51

การ¶่ายทÍดÅักÉ³Ðทา§พัน¸Øกรรม¢Í§Êิ่§มีªีวิµ
1

มดด�ากับมดแดง�ดอกมะลิกับดอกพุด
2

มดด�ากับมดแดง�ดอกมะลิกับดอกพุด
3

ขัน้สอน
สาํรวจคนหา

1.  ครนูาํภาพสนุขัพนัธุตางๆ มาใหนกัเรยีนสงัเกต

แลวรวมกันอภิปราย ดังนี้

 •  จากภาพ ลกูสนุขัตวัใดเปนลกูของสนุขัตวัใด

 •  นักเรียนสังเกตจากสิ่งใดวา ลูกสุนัขตัวน้ัน

เปนลูกของสุนัขตัวใด

2.  ครอูธบิายใหนกัเรียนฟงวา สิง่มชีวีติแตละชนิด

มีลกัษณะเฉพาะทีท่าํใหมองเหน็ความแตกตาง

ระหวางพวกหรือกลุมไดชัดเจน เชน คนใน

แตละครอบครัว มากับวัว เปดกับปลา

3.  ครใูหนกัเรยีนศกึษาขอมลูและดภูาพในหนงัสอื

เรียนหนานี้ จากนั้นครูใหนักเรียนตอบคําถาม

วา

•  นักเรียนมีลักษณะใดเหมือนหรือแตกตาง

จากพอกับแมบาง 

   (แนวตอบ ขึ้นอยูกับคําตอบของนักเรียน ให

อยูในดุลยพินิจของครูผูสอน)

  (หมายเหตุ : ครูเร่ิมประเมินนักเรียน โดยใช

แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานรายบุคคล)

นักเรียนควรรู

 1 ลักษณะทางพันธุกรรม มีท้ังลักษณะภายนอกท่ีมองเห็นไดดวยตาเปลา 

เชน รูปราง สีผม สีผิว สีตา และลักษณะภายในที่สังเกตไดยาก เชน หมูเลือด 

ลักษณะโครงสรางของเซลล โดยนักเรียนจะไดเรียนรูในระดับชั้นที่สูงขึ้นตอไป

 2 มดดาํ คอื ชือ่มดหลายชนดิ หลายสกลุในวงศ Formicidae ลาํตวัยาว 5-6 

มิลลิเมตร และเปนสีดํามันตลอดทั้งตัว มดดํามักทํารังอยูบนตนไมโดยเฉพาะ

ตามซอกของตนไมและพวกผลไมตางๆ เม่ือถูกจับจะสงกลิ่นเหม็นฉุนออกมา

เพื่อปองกันตัว

 3 มดแดง คือ ชื่อมดชนิด Oecophylla smaragdina (Fabricius) ในวงศ 

Formicidae มดงานลําตัวยาวประมาณ 1 เซนติเมตร สีสมหรือสีนํ้าตาลปนแดง

ตลอดตัว รวมทั้งหนวดและขา มีตาเล็ก สีนํ้าตาลแก ทํารังอยูตามตนไม เชน 

มะมวง ขนุน โดยใชใบมาหอเขาดวยกัน ขณะถูกรบกวนจะปองกันตัวโดยกัดให

เกิดแผลแลวปลอยกรดออกมาทําใหปวดแสบปวดรอน

ขอใดเปนลักษณะทางพันธุกรรม

 1. สีผม

 2. รอยสัก

 3. กลิ่นตัว

 4. เสียงพูด

 (วิเคราะหคําตอบ ลักษณะทางพันธุกรรมเปนลักษณะที่ถายทอด

มาจากพอแมไปสูลกู หรอืจากรุนหนึง่ไปยังอกีรุนหนึง่ตอไปได เชน 

ลักษณะเสนผม ความสูง สีผิว สีผม  ดังนั้น ขอ 1. จึงเปนคําตอบ

ที่ถูกตอง)

สรปุ ประเมนินาํ สอน
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 จุดประสงค

 1.� อธิบายการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของมนุษย์�สัตว์�และพืช
�2.� ตั้งค�าถามเกี่ยวกับลักษณะของตนเองที่คล้ายคลึงกับพ่อแม่

1 กิจกรรมที่

ลักษณะทางพันธุกรรม

 ทักษะกระบวนการ
 ทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้
1.�การสังเกต
2.�ลงความเห็นจากข้อมูล
3.�การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป
4.�การจัดกระท�าและสื่อความหมายข้อมูล

  ตองเตรียมตองใช 

 1.� กระดาษแข็งแผ่นใหญ่�1�แผ่น�
�2.� บัตรภาพรุ่นพ่อแม่ของสัตว์�เช่น�แมว�สุนัข�กระต่าย�ปลา�(ครูเตรียมให้)
�3.� �แผนภาพแสดงการถ่ายทอดลักษณะทางพันธกุรรมของครอบครวัมนษุย์�1�แผ่น�(ครเูตรียมให้)

  ลองทําด ู

 1.� �แบ่งกลุ่ม�กลุ่มละ�3-4�คน�จากนั้นช่วยกันสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการถ่ายทอดลักษณะทาง
พันธุกรรมของมนุษย์�แล้วบันทึกผลลงในสมุด

�2.� �สมาชิกภายในกลุ่มแต่ละคนตั้งค�าถามและอธิบายเกี่ยวกับลักษณะท่ีตนเองคล้ายคลึง
กับพ่อและแม่ให้เพื่อนในกลุ่มฟัง�แล้วบันทึกลงในสมุด

�3.� �แต่ละกลุ่มร่วมกนัสงัเกตแผนภาพแสดงการถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธกุรรมของครอบครวั
มนุษย์ที่ครูเตรียมให้� แล้วแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
ของครอบครัวนี้�เช่น�สีผม�สีผิว�แล้วบันทึกผลการสังเกตลงในสมุด

�4.� ร่วมกันอภิปรายและสรุปผลภายในชั้นเรียน

�ภาพที่�2.49�การน�าเสนอหน้าชั้นเรียน

ตอนที่	1

ลกัษณะทีล่กูได้รบัจากพ่อและแม่�คอื
……………………………………………..

พ่อ แม่

ลูก

52

สรปุ ประเมนินาํ สอน

ขัน้สอน
สาํรวจคนหา

4.  ครใูหนกัเรียนแบงกลุม กลุมละ 3-4 คน จากนัน้

ชวยกันศึกษากิจกรรมที่ 1 เรื่อง ลักษณะทาง

พันธุกรรม จากหนังสือเรียน หนา 52-53 โดย

ใหศึกษาขั้นตอนการทํากิจกรรม แลวปฏิบัติ

กิจกรรมตามลําดับใหครบถวน จากนั้นบันทึก

ในสมุด หรือบันทึกในแบบฝกหัดวิทยาศาสตร 

ป.5 เลม 1

เกร็ดแนะครู

 ครูอาจใหความรูความเขาใจกับนักเรียนเพ่ิมเติมกอนการทํากิจกรรมวา 

ลักษณะท่ีคลายคลึงพอแม คือ ลักษณะของนักเรียนท่ีเกือบเหมือนหรือละมาย

กับพอแม เชน รูปรางหนาตา สีผิว สีผม หนังตาบน สันจมูก

เฉลย กิจกรรมที่ 1

ตาราง บันทึกผลการทํากิจกรรม (ตอนที่ 1)

หัวขอการสืบคน ขอมูลที่สืบคนได

1. ขอมูลการถายทอด

 ลักษณะทางพันธุกรรม

 ของมนุษย

(ผลขึ้นอยูกับขอมูลที่นักเรียนสืบคนได)

2. ลักษณะของตนเองที่

 คลายคลึงกับพอแม

ลักษณะที่คลายคลึงกับพอ ไดแก .......................

ลักษณะที่คลายคลึงกับแม ไดแก .......................

ลักษณะที่คลายคลึงกับพอและแม ไดแก .........
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หนวยการเรียนรูที่ 2
ÊÔè§ÁÕªÕÇÔµ¡ÑºÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ

 หนูตอบได

 1.  ยกตัวอย่างลักษณะทางพันธุกรรมของมนุษย์ท่ีสามารถถ่ายทอดจากพ่อแม่มาสู่ลูกได้�

5�ลักษณะ

 2. นักเรียนมีลักษณะทางพันธุกรรมบางอย่างที่แตกต่างจากพ่อและแม่ได้หรือไม่�อย่างไร

 3.  ยกตัวอย่างลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์ที่ถ่ายทอดจากพ่อแม่มาสู่ลูกได้�3�ลักษณะ

 4.  นักเรียนคิดว่า� พ่ีน้องที่เกิดจากพ่อแม่เดียวกันจะต้องมีหน้าตาที่คล้ายคลึงกันหรือไม่�

เพราะเหตุใด

ตอนที่	2

�1.� �ให้แต่ละกลุ่มสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์� จากนั้น

ร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์จาก

รุ่นพ่อแม่สู่รุ่นลูกและรุ่นหลาน�แล้วบันทึกผล

�2.� �สังเกตบัตรภาพรุ่นพ่อแม่ของสัตว์� แล้วน�าความรู้ที่ได้จากการสืบค้นข้อมูลมาเขียน

แผนภาพแสดงการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์ในบัตรภาพจากรุ่นพ่อแม่ถึง

รุ่นหลานลงในกระดาษแข็งแผ่นใหญ่�พร้อมตกแต่งให้สวยงาม

�3.� �น�าเสนอผลงานหน้าชัน้เรยีน�จากน้ันร่วมกนัอภปิรายและสรปุผลการท�ากจิกรรมหน้าชัน้เรยีน

�ภาพที่�2.50�การน�าเสนอแผนภาพแสดงการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์

 

AA

Aa Aa AaAa

AaAA

A

A A

A a

a a

a

X

aa

aaAa

 A�แทน�แอลลีลของขนสุนัขสีน�้าตาล
a�แทน�แอลลีลของขนสุนัขสีด�า

ยีนควบคุมสีขนของสุนัข

มี�2�แอลลีล�คือ
รุ่นพ่อแม่

รุ่นลูก

รุ่นหลาน

เซลล์สืบพันธุ์

เซลล์สืบพันธุ์

การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจากเซลล์สืบพันธุ์ของสุนัข

53

ขัน้สอน
อธบิายความรู

1.  นกัเรยีนแตละกลุมรวมกนัอภปิรายและสรปุผล

จากการทํากิจกรรมภายในกลุม

2.  ครจัูบสลากสุมเลอืกตวัแทนนกัเรยีนแตละกลุม

ออกมานําเสนอผลงานของกลุมหนาชั้นเรียน 

ทีละกลุม

3.  นกัเรยีนแตละกลุมออกมานาํเสนอผลงานหนา

ชัน้เรยีนจนครบ จากนัน้นกัเรียนทกุคนรวมกนั

อภิปรายและสรุปผลเก่ียวกับการถายทอด

ลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต

  (หมายเหตุ : ครูเร่ิมประเมินนักเรียน โดยใช

แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม)

ขยายความเขาใจ 

1.  สมาชกิแตละกลุมชวยกนัศกึษาเน้ือหาเพิม่เตมิ

เกี่ยวกับการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม

ของสิ่งมีชีวิตจากหนังสือเรียน หนา 54

2.  ครูอธิบายความรู เพิ่มเติมใหนักเรียนฟงวา 

ลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตจะอยูใน

ยีน ซึ่งยีน คือ หนวยพันธุกรรมที่ทําหนาที่

ควบคุมและถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม

ของสิ่งมีชีวิต ยีนจะอยูบนโครโมโซมซึ่งอยู 

ภายในเซลลของสิ่งมีชีวิต โดยโครโมโซมแทง

หนึ่งๆ จะมียีนอยูเปนจํานวน และเน่ืองจาก

โครโมโซมอยูกันเปนคู ยีนที่อยูบนโครโมโซม

จึงมีเปนคูดวย

3.  ครูใหนักเรียนแตละคนทํากิจกรรมหนูตอบได

จากหนังสือเรียนหนาน้ี ลงในสมุดหรือทําใน

แบบฝกหัดวิทยาศาสตร ป.5 เลม 1

  (หมายเหตุ : ครูเร่ิมประเมินนักเรียน โดยใช

แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานรายบุคคล)

แนวตอบ หนูตอบได

ขอ 4.

 • มหีนาตาคลายคลงึกนั เพราะไดรบัการถายทอดลกัษณะทางพนัธกุรรมมา

จากพอและแมคนเดียวกัน

 • มหีนาตาไมคลายคลงึกนั เพราะพีน่องคนใดคนหน่ึงอาจไดรับการถายทอด

ลักษณะทางพันธุกรรมบางลักษณะมาจากรุนปู ยา ตา ยาย ได

 (หมายเหตุ : คําถามขอสุดทายของหนูตอบได เปนคําถามที่ออกแบบใหผูเรียนฝกใชทักษะการคิดขั้นสูง 
คือ การคิดแบบใหเหตุผล และการคิดแบบโตแยง ซึ่งผูเรียนอาจเลือกตอบอยางใดอยางหนึ่งก็ได ใหครู
พิจารณาจากเหตุผลสนับสนุน)

เฉลย กิจกรรมที่ 1

ตาราง บันทึกผลการทํากิจกรรม (ตอนที่ 2)

หัวขอการสืบคน ขอมูลที่สืบคนได

การถายทอดลักษณะทาง

พันธุกรรมของสัตว
(ผลขึ้นอยูกับขอมูลที่นักเรียนสืบคนได)

สรปุ ประเมนินาํ สอน
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ขอสอบเนนการคิด

  ลักษณะทางพันธุกรรม� หมายถึง� ลักษณะของส่ิงมีชีวิตท่ีถ่ายทอดจาก

พ่อแม่ไปสู่ลูกได้� และถ่ายทอดจากรุ่นหนึ่งไปยังอีกรุ่นหนึ่งต่อไปเรื่อย�ๆ � เช่น�

ลักษณะหนังตาบนของมนุษย์�ลักษณะสีดอกของพืช�ลักษณะใบหูของสัตว์

� � สิ่งมีชีวิตต่าง�ๆ � สามารถถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมไปสู่ลูกหลานได้�

ลกัษณะทางพันธกุรรมท่ีส่งผ่านจากพ่อแม่ไปสูล่กูจะอยูใ่นยนี�ซึง่เป็นสารประกอบ

ท่ีควบคุมการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต� ท�าให้ลูกท่ีเกิดมา

มีลักษณะบางอย่างเหมือนกับพ่อแม่� โดยสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันจะมีลักษณะที่

เหมือนกันหรือคล้ายคลึงกัน�ตัวอย่างเช่น

�ภาพที่�2.54�พี่น้อง

�ภาพที่�2.51�พี่น้องฝาแฝด

�ภาพที่�2.55�หมีโคอาลา

�ภาพที่�2.52�เป็ด

�ภาพที่�2.56�ต้นผีเสื้อ

�ภาพที่�2.53�ต้นกล้วยหอม

  การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต�สรุปได้�3�ลักษณะ�ดังนี้

  1) ลักษณะเด่น�คือ�ลักษณะที่ปรากฏในทุกรุ่นของสิ่งมีชีวิต

  2) ลักษณะด้อย� คือ� ลักษณะที่ปรากฏให้เห็นเฉพาะบางรุ่นเท่านั้น� เพราะถูก

ลักษณะเด่นข่มเอาไว้

  3) ลกัษณะท่ีแปรผนั�คอื�ลกัษณะทีแ่ตกต่างจากลกัษณะของสมาชกิในครอบครวั

และสามารถถ่ายทอดไปยังรุ่นต่อ�ๆ �ไปได้

(ที่มาภาพ : https://pixabay.com)54

ลกัษณะทางพันธกุรรมท่ีส่งผ่านจากพ่อแม่ไปสูล่กูจะอยูใ่นยนี�ซึง่เป็นสารประกอบ
1

�ภาพที่�2.51�พี่น้องฝาแฝด
2

ขัน้สรปุ
ตรวจสอบผล

 ครูสุมนักเรียนตามเลขที่ 5-6 คน ใหออกมา

อธบิายความรูเกีย่วกบัลกัษณะทางพนัธกุรรมของ

สิ่งมีชีวิต จากนั้นใหนักเรียนทั้งหองรวมกันสรุป

ความรูจนไดขอสรุปวา ลักษณะทางพันธุกรรม 

คือ ลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่สามารถถายทอดจาก

พอแมไปสูลูกได และถายทอดจากรุนหนึ่งไปสูอีก

รุนหนึ่งตอไปเรื่อยๆ เชน ลักษณะสีผิวของมนุษย 

ลักษณะขอบใบของพืช ลักษณะใบหูของสัตว

 (หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใชแบบ

สังเกตพฤติกรรมการทํางานรายบุคคล)

ขัน้ประเมนิ
ตรวจสอบผล

1.  ครูตรวจสอบการทํากิจกรรมนําสูการเรียนใน

สมดุ หรือตรวจผลการทํากจิกรรมนาํสูการเรยีน

ในแบบฝกหัดวิทยาศาสตร ป.5 เลม 1

2.  ครูตรวจสอบผลการทํากิจกรรมท่ี 1 เรื่อง 

ลักษณะทางพันธุกรรม ในสมุดประจําตัวหรือ

ในแบบฝกหัดวิทยาศาสตร ป.5 เลม 1

3.  ครูตรวจสอบผลการทํากิจกรรมหนูตอบได

ในสมุดประจําตัวหรือแบบฝกหัดวิทยาศาสตร 

ป.5 เลม 1

นักเรียนควรรู

 1 ยีน (gene) คือ หนวยพันธุกรรมที่ทําหนาที่ควบคุมและถายทอดลักษณะ

ทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต ยีนอยูบนโครโมโซมซึ่งอยูภายในเซลลของสิ่งมีชีวิต 

โครโมโซมแทงหนึ่งจะมียีนอยูเปนจํานวนมาก โครโมโซมจะอยูกันเปนคู ยีนที่

อยูบนโครโมโซมจึงมีเปนคูดวย ซึ่งยีนแตละคูจะมีรหัสทางพันธุกรรมท่ีควบคุม

ลกัษณะของสิง่มชีวีติ ทําใหสิง่มชีวีติเจรญิเตบิโตและมพีฒันาการแตกตางกันไป

 2 พี่นองฝาแฝด หากมีหนาตาคลายคลึงกันมาก เรียกวา ฝาแฝดแท

เกิดจากอสุจิตัวเดียวปฏิสนธิกับไขใบเดียว จากนั้นแบงเปน 2 เซลลแยกจากกัน

ฝาแฝดแทจะมีรหัสพันธุกรรมชุดเดียวกัน ทารกจึงมีลักษณะเหมือนกันไดหลาย

อยางและมักเปนทารกเพศเดียวกัน สวนฝาแฝดท่ีมีหนาไมเหมือนกัน เรียกวา

ฝาแฝดเทียม เกิดจากไขคนละใบ อาจมากกวา 2 ใบก็ได โดยไขแตละใบจะถูก

ปฏิสนธิจากอสุจิคนละตัว และทารกอาจเปนเพศเดียวกันหรือคนละเพศก็ได 

โดยฝาแฝดอาจมีลักษณะทางพันธุกรรมเหมือนกันหรือไมก็ได

 หากพี่น องฝาแฝดชอบกินไอศกรีมรสชาเขียวเหมือนกัน 

จัดเปนการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรมหรือไม เพราะอะไร

 (วิเคราะหคําตอบ ไมเปน เพราะความชอบรสชาติเปนลักษณะ

ความชอบสวนบุคคลที่ไมไดเปนการถายทอดมาจากลักษณะทาง

พันธุกรรม)

นาํ สอน สรุป ประเมิน
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หนวยการเรียนรูที่ 2
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ปู่เอก ย่านิด

ป้าเกด แม่แก้ว น้าไก่

ตาตูน ยายเล็ก

อาแตวพ่อเด่น

��ภาพที่�2.57�แผนภาพแสดงการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมบางอย่างของครอบครัวน้องเก่ง�
เช่น�น้องเก่งมีลักษณะจมูกและหนังตาบนคล้ายแม่แก้ว�แต่มีลักษณะใบหูคล้ายพ่อเด่น

 1.1 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของมนุษย์

� � ถ้าเราสังเกตลักษณะของคนรอบ�ๆ � ตัว� จะเห็นว่ามีลักษณะบางอย่าง

คล้ายคลึงกันและมีลักษณะบางอย่างแตกต่างกัน� จึงท�าให้คนแต่ละคนนั้น

มีลักษณะเฉพาะที่ไม่เหมือนกับใคร�ๆ � ซึ่งลักษณะท่ีแตกต่างกันของคนแต่ละคน

เป็นลักษณะที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ� โดยลูกจะได้รับการถ่ายทอด

ลักษณะจากพ่อแม่� ซึ่งพ่อได้รับการถ่ายทอดลักษณะมาจากปู่และย่า� ส่วนแม่

ได้รับการถ่ายทอดลักษณะมาจากตาและยาย

� � การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของมนุษย์� ท�าให้เราและคนอื่น�ๆ

สามารถทราบได้ว่าเราเป็นลูกของพ่อแม่� เพราะเรามีลักษณะบางอย่างเหมือน

พ่อแม่�เช่น�มีใบหน้าเหมือนแม่�มีผิวคล�้าและมีรูปร่างสูงเหมือนพ่อ

ครอบครวัสเีมอืงครอบครัวสุขสอน

น้องเก่ง
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ขัน้นาํ
กระตุนความสนใจ

1.  ครสูุมเลอืกนกัเรยีนชายและหญงิ อยางละ 1 คู

ใหออกมาหนาชั้นเรียน จากน้ันใหนักเรียน

รวมกันสังเกตเพื่อนที่ยืนอยูหนาหอง

2.  ครกูระตุนความสนใจของนกัเรยีนกอนทีจ่ะเขา

สูบทเรยีน โดยตัง้คาํถามกระตุนความคดิ ดงันี้

 •  นกัเรยีนคดิวา เพือ่นทีย่นือยูหนาชัน้มรีปูราง

หนาตาคลายคลึงกันหรือไม เพราะเหตุใด

   (แนวตอบ ไมคลายคลึงกัน เพราะเพื่อนไมใช

ลูกที่มีพอแมเดียวกัน)

 •  ถาเพื่อนที่ยืนอยู หองมีพอแมคนเดียวกัน 

เพื่อนที่ยืนอยูหนาหองจะมีรูปรางหนาตา

คลายคลึงกันหรือไม

   (แนวตอบ เหมือนกัน)

 •  ถาพี่นองที่มีพอแมคนเดียวกัน จะมีรูปราง

หนาตาแตกตางกันไดหรือไม เพราะอะไร 

   (แนวตอบ ได เพราะอาจไดรับลักษณะทาง

พันธุกรรมบางอยางมาจากปู ยา ตา ยาย 

หรือคนในรุนอื่นๆ)

   (หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช

แบบสงัเกตพฤติกรรมการทํางานรายบคุคล)

ขัน้สอน
สาํรวจคนหา

1.  ครูอธิบายเพิ่มเติมใหนักเรียนเขาใจวา มนุษย

เมื่อเติบโตเขาสู วัยเจริญพันธุ  จะสามารถ

สืบพันธุออกลูกหลานได ลูกหลานที่ดํารงพันธุ

ตอไปจะไดรับการถายทอดลักษณะจากพอ

แมและบรรพบุรุษ เชน ลักษณะเสนผม สีผม 

ลักษณะหนังตาบน ความสูง สีผิว สีตา

เกร็ดแนะครู

 ครูอาจเสริมความรูเพิ่มเติมใหกับนักเรียน ดังนี้

• การถายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต สามารถถายทอดจาก

รุนหนึ่งไปยังอีกรุนหนึ่งได โดยลักษณะตางๆ ที่ถายทอดไปน้ันบางลักษณะจะ

ไมปรากฏในรุนลูก แตอาจจะปรากฏในรุนหลานหรือเหลนก็ได ทําใหมีความ

แตกตางของลักษณะทางพันธุกรรม จึงเปนผลใหเกิดความหลากหลายของ

สิ่งมีชีวิตและดํารงเผาพันธุไวได

• วยัเจรญิพันธุ เปนวัยทีม่กีารเปลีย่นแปลงทางรางกายและจิตใจอยางมาก 

ซึ่งเปนผลมาจากการทํางานของฮอรโมนที่สงผลตออารมณและรางกาย เพื่อให

เตรยีมพรอมกบัการมเีพศสมัพนัธ โดยในผูหญงิจะนับต้ังแตเม่ือเร่ิมมีประจาํเดือน

ไปจนหมดประจําเดือน (อายุ 15-49 ป) สวนในผูชายจะเริ่มเขาสูวัยเจริญพันธุ

ตั้งแตเมื่อรางกายผลิตอสุจิได (ประมาณอายุ 10 ป) ทั้งน้ีแตละคนอาจเขาสู

วัยเจริญพันธุในชวงอายุที่แตกตางกัน

ขอมูลลักษณะทางพันธุกรรมของคนในครอบครัวหนึ่ง ดังนี้ 

ลักษณะทาง

พันธุกรรม
ลูก พอ แม ปู ยา ตา ยาย

เสนผม เรียบ เรียบ หยักศก หยักศก เรียบ หยักศก หยักศก

ลักยิ้ม มี ไมมี มี มี ไมมี มี มี

หนังตาบน ชั้นเดียว 2 ชั้น ชั้นเดียว 2 ชั้น 2 ชั้น 2 ชั้น ชั้นเดียว

จากขอมูล ลูกไดรับลักษณะทางพันธุกรรมสวนใหญจากใคร

 1. พอและยา 2. ปูและตา

 3. แมและยาย 4. ยาและยาย

 (วิเคราะหคําตอบ ลูกไดรับการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม

สวนใหญจากแมและยาย 2 ลักษณะ ไดแก มีลักยิ้ม และมีหนังตา

บนชั้นเดียว ซึ่งเปนลักษณะทางพันธุกรรมสวนใหญที่ลูกไดรับ

ดังนั้น ขอ 3. จึงเปนคําตอบที่ถูกตอง)

สรปุ ประเมนินาํ นํา สอน
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ขอสอบเนนการคิดแนว O-NET

 ตัวอย่าง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของมนุษย์

ผมหยิกหยักศก  

ห่อลิ้นได ้ ห่อลิ้นไม่ได ้ มีติ่งหู

หัวแม่มืองอน

แนวผมทีห่น้าผากแหลม แนวผมที่หน้าผากตรง

หัวแม่มือไม่งอน

ไม่มีติ่งหู

มีลักยิ้ม  ไม่มีลักยิ้ม

มีขวัญเดียว  มีสองขวัญ  

ผมเหยียดตรง  หนังตาบนชั้นเดียว หนังตาบนสองชั้น

��ภาพที่�2.58�ตัวอย่างลักษณะทางพันธุกรรมของมนุษย์

	 โรคบางโรคสามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้	 เช่น	โลหิตจาง	 เบาหวาน	ตาบอดสี	

ชักกระตุก	ฮีโมฟเลีย	(โรคเลือดไม่แข็งตัว)	มะเร็งบางชนิด

เกรด็ วทิย์น่ารู้

56

มีลักยิ้ม  
1

	 โรคบางโรคสามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้	 เช่น	โลหิตจาง	 เบาหวาน	ตาบอดสี	
2

ชักกระตุก	ฮีโมฟเลีย	(โรคเลือดไม่แข็งตัว)	มะเร็งบางชนิด
3

สรปุ ประเมนินาํ สอน

อธบิายความรู

1.  ครูใหนักเรียนแตละคนออกมานําผลการทํา

ใบงาน เรือ่ง การสาํรวจลกัษณะทางพนัธกุรรม

ของคนในครอบครัวที่หนาช้ันเรียนตามลําดับ

เลขที่จนครบทุกคน

  (หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช

แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานรายบุคคล)

2.  ครูอธิบายเพ่ิมเติมใหนักเรียนเขาใจวา แมวา

เรากับสมาชกิในครอบครวัของเราจะมีลกัษณะ

บางอยางเหมือนกัน แตทุกคนก็จะมีลักษณะ

เฉพาะตัวที่แตกตางจากคนอื่นที่ทําใหเรารูวา 

เราเปนใคร และมีลักษณะอยางไร เชน ตัวเรา

และพี่นองของเรามีลักษณะบางอยางท่ีคลาย

กบัพอแม แตจะมบีางอยางทีแ่ตกตางกนั ทัง้ๆ 

ที่เปนพี่นองจากพอแมเดียวกัน ความแตกตาง

นี้เรียกวา ความแปรผันทางพันธุกรรม

นักเรียนควรรู

 1 ลักยิ้ม (dimple) คือ รอยเล็กๆ ที่บุมลงไปที่แกม เกิดจากเนื้อที่ทับซอน

กันโดยเฉพาะเวลายิ้ม ปกติมีอยูทั้งสองแกม ลักยิ้มเปนพันธุกรรมลักษณะเดน

 2 ตาบอดส ี คอื ภาวะของดวงตาในการมองเหน็สบีางสผีดิไปจากสทีีเ่ปนจรงิ 

เนื่องจากประสาทตาที่ใชในการรับรูสีพิการหรือเจริญไมเต็มที่ เพราะพันธุกรรม

หรือโรคของประสาทตา

 3 ฮโีมฟเลยี (Hemophilia) หรอืโรคเลอืดไหลไมหยดุ เปนโรคทางพนัธกุรรม

ทีม่คีวามผดิปกตเิฉพาะในโครโมโซม X ทาํใหผูปวยทีเ่ปนโรคนีม้อีาการเลอืดออก

นานกวาคนปกติทั่วไปเมื่อไดรับบาดเจ็บ และจะอันตรายมากหากมีเลือดออก

ในรางกาย อาจรายแรงจนถึงข้ันเสียชีวิต ปจจุบันยังไมมีวิธีรักษาใหหายขาด 

แตการดแูลตวัเองเปนอยางดกีส็ามารถทาํใหผูปวยดาํเนนิชวีติไดอยางปกตแิละ

มีความสุขเหมือนคนทั่วไป

โรคใดมีการถายทอดทางพันธุกรรมได

 1. ตาแดง

 2. เบาหวาน

 3. กระเพาะอาหาร

 4. ไวรัสตับอักเสบบี

 (วิเคราะหคําตอบ โรคเหวานเปนภาวะที่รางกายมีระดับนํ้าตาล

กลโูคสในเลือดสงูกวาปกตแิละจดัเปนโรคทางพนัธกุรรมชนิดหนึง่ 

กลาวคือ หากใครมีพอ แม หรือญาติพี่นองที่เปนโรคเบาหวาน ก็มี

โอกาสที่เปนโรคนี้ได  ดังนั้น ขอ 2. จึงเปนคําตอบที่ถูกตอง)

ขัน้สอน
สาํรวจคนหา

2.  นักเรียนทําใบงาน เรื่อง การสํารวจลักษณะ

ทางพนัธกุรรมของคนในครอบครวั โดยสาํรวจ

ตนเองวา มลีกัษณะใดบางทีเ่หมอืนกบัสมาชกิ

คนอื่นๆ ในครอบครัว แลวบันทึกผลลงใน

ใบงาน
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� � นักวิทยาศาสตร ์ผู ้ที่ท�าการศึกษา

เกี่ยวกับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม

ชื่อว่า� เกรเกอร์ โยฮันน์ เมนเดล� เขาได้รับ

การยกย่องให้เป็นบิดาแห่งวิชาพันธุศาสตร์�

โดยผลการทดลองของเมนเดลท�าให้เรา

สามารถสรุปกฎของการถ่ายทอดลกัษณะทาง

พันธุกรรมได้�ดังนี้

  •� ลักษณะต่าง�ๆ � ของสิ่งมีชีวิตจะถูกควบคุมโดยยีนท่ีอยู่ในเซลล์สืบพันธุ์และ

จะถ่ายทอดไปยังลูกหลานทางเซลล์สืบพันธุ์�โดยรูปแบบของยีน�เรียกว่า แอลลีล

  •� การถ่ายทอดลักษณะแต่ละลักษณะเป็นอิสระต่อกัน� และไม่เกี่ยวข้องกับ

ลักษณะอื่น

  •� ถ้ารุ่นพ่อแม่พนัธุแ์ท้� ลกัษณะท่ีปรากฏออกมาในรุน่ลกู� เรยีกว่า� ลกัษณะเด่น

ส่วนลกัษณะทีป่รากฏออกมาในรุน่หลาน�เรยีกว่า�ลกัษณะด้อย

  •� สัดส่วนของลักษณะเด่นต่อลักษณะด้อย�จะเป็น�3 : 1�เสมอ

��ภาพที่�2.59�เกรเกอร์�โยฮันน์�เมนเดล

� � แม้ว่าเรากับสมาชิกในครอบครัวของเราจะมีลักษณะบางอย่างคล้ายกัน

แต่ทุกคนจะมีลักษณะเฉพาะตัวที่แตกต่างจากคนอื่นท่ีท�าให้รู้ว่า� เราเป็นใคร�

และมีลักษณะอย่างไร�เช่น�ตัวเราและพี่น้องของเรามีลักษณะบางอย่างคล้ายกับ

พ่อแม่�แต่จะมีบางอย่างแตกต่างกัน�ทั้ง�ๆ �ที่เป็นพี่น้องที่มาจากพ่อแม่เดียวกัน�

ความแตกต่างนี้�เรียกว่า�ความแปรผันทางพันธุกรรม 

  ความแปรผันทางพันธุกรรม เช่น� ลักษณะความสูง� หากพ่อและแม่เตี้ย�

แต่ลูกสูง�อาจเป็นเพราะลูกได้รับสารอาหารที่ดี�นอกเหนือไปจากพันธุกรรมของ

พ่อและแม่�ลักษณะที่แปรผันนี้สามารถถ่ายทอดไปยังรุ่นลูกรุ่นหลานต่อไปได้
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เกรเกอร์ โยฮันน์ เมนเดล� เขาได้รับ
1

 แอลลีล
2

ขัน้สอน
ขยายความเขาใจ

1.  นกัเรยีนศกึษาเนือ้หาเก่ียวกับความแปรผันทาง

พนัธกุรรม และกฎการถายทอดทางพนัธกุรรม

ของเกรเกอร โยฮนัน เมนเดล จากหนังสอืเรียน

หนานี้

2.  ครูทบทวนความรูเรื่องลักษณะทางพันธุกรรม

ของมนุษย โดยใหนักเรียนศึกษาตัวอยาง

จากหนังสือเรียน หนา 56 จากนั้นใหนักเรียน

ไปสืบคนลักษณะทางพันธุกรรมของมนุษย

ที่สามารถถายทอดไดนอกเหนือจากที่อยูใน

หนังสือเรียนแลวบันทึกลงในสมุด จากนั้น

นําสงครูในชั่วโมงถัดไป

3.  ครูอธิบายใหนักเรียนเขาใจวา การถายทอด

ลักษณะทางพันธุกรรม และความแปรผันทาง

พันธุกรรม นอกจากจะมีในมนุษยแลวยังมีใน 

พืช สัตว ดวยเชนกัน

ขัน้สรปุ
ตรวจสอบผล 

 ครูสุมเรียกนักเรียน 4-5 คน ใหสรุปความรู

เกี่ยวกับเรื่องที่ไดเรียนในวันนี้ จากนั้นใหนักเรียน

ที่เหลือชวยกันสรุปอีกครั้ง

ขัน้ประเมนิ
ตรวจสอบผล 

1.  ครตูรวจสอบผลการทาํใบงาน เรือ่ง การสาํรวจ

ลักษณะทางพันธุกรรมของคนในครอบครัว

2.  ครูตรวจสอบผลการสืบคนขอมูลลักษณะทาง

พันธุกรรมของมนุษยที่สามารถถายทอดได 

จากสมุดที่นักเรียนบันทึกไว

นักเรียนควรรู

 1 เกรเกอร โยฮันน เมนเดล เปนนักบวชชาวออสเตรีย ซึ่งไดทําการศึกษา

เกีย่วกบัการถายทอดลกัษณะทางพนัธกุรรมเปนคนแรกของโลก จนไดรับยกยอง

วาเปน บิดาแหงวิชาพันธุศาสตร

 2 แอลลลี (allele) คอื รปูแบบของยีนทีแ่สดงออกในแบบตางๆ ของลกัษณะ

ทางพันธุกรรมหนึ่งๆ เชน ยีนควบคุมลักษณะทางพันธุกรรมสีตาของแมวชนิด

หนึ่งมียีนที่เปนแอลลีลกัน 2 รูปแบบ คือ แอลลีลที่แสดงตาสีนํ้าตาลกับแอลลีล

ที่แสดงตาสีดําในดวงตาของแมวชนิดนั้น

แนวทางการวัดและประเมินผล

 ครูสามารถสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนจากการตอบคําถาม การทํางาน

รายบุคคล การทํางานกลุม และการนําเสนอผลการทํากิจกรรมหนาชั้นเรียนได 

โดยศึกษาเกณฑการวัดและประเมินผลท่ีแนบทายแผนการจัดการเรียนรูของ

หนวยการเรียนรูที่ 2 สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดลอม

ประเมินนํา สอน สรุป
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ขอสอบเนนการคิดแนว O-NET

 1.2 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์

� � การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมนอกจากจะมีในมนุษย์แล้ว� สิ่งมีชีวิต

ชนิดอื่น� เช่น� พืช� สัตว์� ก็มีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมเช่นเดียวกัน�

ซึ่งสัตว์แต่ละชนิดย่อมเกิดมาจากสัตว์ชนิดเดียวกัน� และลูกของสัตว์เหล่านั้น 

ก็จะมีลักษณะหลาย�ๆ �อย่างที่คล้ายคลึงกับพ่อและแม่ของมัน

� � สัตว์ชนิดเดียวกันจะมีลักษณะทางพันธุกรรมคล้ายคลึงกัน� เช่น� สีขน�

ลักษณะของขน� ใบหู� เท้า� สีตา� ทั้งนี้� เนื่องจากลักษณะเหล่านี้มีการถ่ายทอด 

จากบรรพบุรุษสู่รุ่นลูกรุ่นหลาน�ตัวอย่างเช่น

  • ในรุ ่นลูก� หากกระต่ายมีลูก� 4� ตัว� รุ ่นลูกจะปรากฏลักษณะเด่นทุกตัว� 

ซึ่งขนสีด�า�คือ�ลักษณะเด่น

  •� หากกระต่ายในรุ่นลูกผสมกัน� กระต่ายรุ่นหลานจะปรากฏเป็นสัดส่วนของ
ลักษณะเด่นต่อลักษณะด้อย�=�3�:�1�ในกรณีนี้�คือ�ขนสีด�า�3�ตัว�และขนสีขาว�1�ตัว

 A�แทน�แอลลีลของขนกระต่ายสีด�า
a�แทน�แอลลลีของขนกระต่ายสขีาว

ยีนควบคุมสีขนของกระต่าย 
มี�2�แอลลีล�คือรุ่นพ่อแม่

รุ่นลูก

รุ่นหลาน

เซลล์สืบพันธุ์

เซลล์สืบพันธุ์

การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจากเซลล์สืบพันธุ์ของกระต่าย

AA

A

A A

A a

a a

a

X

aa

Aa Aa

AA Aa Aa

Aa Aa

aa
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ขัน้นาํ
กระตุนความสนใจ

 ครนูาํภาพตวัอยางครอบครวัสตัว 1 ชนดิ มาให

นักเรียนสังเกต เชน ครอบครัวสุนัข โดยมีพอ แม 

และลูกสุนัข จากนั้นสุมเลือกนักเรียนเพ่ือตอบ

คําถาม ดังนี้

 •  ลักษณะใดบางที่ลูกสุนัขไดรับการถายทอด

ลักษณะทางพันธุกรรมจากพอสุนัข

 •  ลักษณะใดบางที่ลูกสุนัขไดรับการถายทอด

ลักษณะทางพันธุกรรมจากแมสุนัข

 •  ลักษณะใดบางที่ลูกสุนัขมีแตกตางจากพอ

และแมสุนัข

 (แนวตอบ ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของครูผูสอน)

  (หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช

แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานรายบุคคล)

ขัน้สอน
สาํรวจคนหา

1.  นักเรียนศึกษาขอมูลในหัวขอ การถายทอด

ลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว จากหนังสือ

เรียน ป.5 เลม 1 หนา 58-59

2.  ครใูหนกัเรยีนแบงกลุมแบบคละความสามารถ 

(เกง คอนขางเกง ปานกลาง ออน) จากนั้น

มอบหมายใหนักเรียนแตละกลุมไปสืบคน

ขอมูลการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม

จากเซลลสืบพันธุของสัตวมากลุมละ 1 ชนิด 

จากแหลงขอมูลตางๆ 

3.  นักเรียนแตละกลุมรวมกันสรุปขอมูล จากนั้น

นําขอมูลมาเขียนเปนแผนผังแสดงลักษณะ

การถายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจากเซลล

สืบพันธุของสัตวลงในกระดาษแข็งแผนใหญ 

พรอมตกแตงใหสวยงาม

เกร็ดแนะครู

 หลงัจากนกัเรยีนไดเรยีนรูการถายทอดลกัษณะทางพนัธกุรรมของสตัวแลว 

ครูสามารถใชใบงาน เรื่อง การถายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว ที่แนบ

ทายแผนการจัดการเรียนรูท่ี 8 การถายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว

มาใหนักเรียนทําเพื่อตรวจสอบความเขาใจหลังเรียนได ดังภาพตัวอยาง

แผนผังการผสมพันธุหนูขนสีดํากับหนูขนสีขาว

 รุนพอแม ขนสีดํา ขนสีขาว

 ขนสีดํา ขนสีดํา ขนสีดํา ขนสีดํา

จากแผนผัง ขอใดสรุปถูกตอง

 1. ลูกไดขนสีดํา 75 %

 2. ลูกไดขนสีดํา 50 %

 3. ขนสีดําเปนลักษณะเดน

 4. ขนสีขาวเปนลักษณะดอย

 (วิเคราะหคําตอบ จากกฎของเมนเดล ถารุนพอแมเปนพันธุแท 

ลักษณะที่ปรากฏออกมาในรุนลูก เรียกวา ลักษณะเดน  ดังนั้น 

ขอ 3. จึงเปนคําตอบที่ถูกตอง)

ใบงาน
เร่ือง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์     

ค าชี้แจง   ให้นักเรียนดูภาพการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของครอบครัวแมว แล้วตอบค าถาม

 ลักษณะใดบ้างที่ลูกแมวได้รับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจากพ่อแมว

 ลักษณะใดบ้างที่ลูกแมวได้รับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจากแม่แมว

 ลักษณะใดบ้างที่ลูกแมวมแีตกต่างจากพ่อแมวและแม่แมว

สรปุ ประเมนินาํ นํา สอน
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

� � จากแผนภาพตัวอย่าง ท�าให้ทราบว่า กระต่ายในรุ่นลูกจะปรากฏลักษณะ

ขนสีด�าที่เป็นลักษณะเด่นทั้งหมด ส่วนในรุ่นหลานจะปรากฏกระต่ายขนสีด�า�

(ลักษณะเด่น) 3 ตวั และกระต่ายขนสขีาว (ลกัษณะด้อย) 1 ตวั ซึง่ลกัษณะเหล่านี้

ถ่ายทอดมาจากยนี (gene) ทีม่แีอลลลีแสดงรปูแบบของยนีน้ันอยู่ในเซลล์สบืพนัธ์ุ

ของพ่อกระต่ายและแม่กระต่ายนั่นเอง

ภาพที่ 2.60 นกฮูก

ภาพที่ 2.62 โลมา

ภาพที่ 2.61 แกะ

ภาพที่ 2.63 กระต่าย

	 การโคลน (cloning) คือ การสร้างสิ่งมีชีวิตขึ้นมาใหม่ โดยการน�าเอาตัวก�าหนด

ลักษณะทางพันธุกรรมในเซลล์จากสิ่งมีชีวิตต้นแบบมากระตุ้นให้เจริญพันธุ์ เพื่อสร้าง

สิ่งมีชีวิตใหม่ขึ้นมา ซ่ึงส่ิงมีชีวิตใหม่น้ีจะมีลักษณะทางพันธุกรรมเหมือนสิ่งมีชีวิตที่เป็น

ต้นแบบทุกประการ

เกรด็ วทิย์น่ารู้

ตัวอย่าง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์ชนิดต่าง ๆ

การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์ 59

	 การโคลน
1

ขัน้สอน
อธบิายความรู

 นกัเรียนแตละกลุมออกมานาํเสนอผลงานหนา

ชั้นเรียนจนครบ จากนั้นใหนักเรียนทุกคนรวมกัน

อภิปรายและสรปุผลเกีย่วกบัลกัษณะการถายทอด

ทางพันธุกรรมจากเซลลสืบพันธุของสัตวตางๆ ที่

แตละกลุมเลือกสืบคนมา

(หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใชแบบ

สังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม)

ขยายความเขาใจ 

1.  สมาชิกในแตละกลุมชวยกันศึกษาตัวอยาง

การถายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของพืช

ชนิดตางๆ จากหนังสือเรียนหนานี้

2.  ครูใหนักเรียนศึกษาการถายทอดลักษณะทาง

พันธุกรรมของสัตวเพิ่มเติมจากสื่อ QR Code 

โดยใหนักเรียนใชโทรศัพทสอง QR Code ที่

หนังสือเรียน หนา 59 จากนั้นใหรวมกันสรุป

ความรูที่ศึกษารวมกัน

ขัน้สรปุ
ตรวจสอบผล 

 ครูใหนักเรียนรวมกันสรุปความรูเกี่ยวกับการ

ถายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว โดยให

ยกตัวอยางลักษณะที่สัตวสามารถถายทอดได

คนละ 1 ลักษณะ

ขัน้ประเมนิ
ตรวจสอบผล 

1.  ครตูรวจสอบผลการเขยีนแผนผังแสดงลกัษณะ

การถายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจากเซลล

สืบพันธุของสัตวจากกระดาษแข็งแผนใหญ

2.  ครูตรวจผลการทําใบงาน เรื่อง การถายทอด

ลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว

นักเรียนควรรู

 1 การโคลน เปนการสรางสิง่มชีวิีตขึน้มาใหม โดยไมไดอาศยัการปฏสินธขิอง

เซลลสืบพันธุเพศผู (สเปรม) กับเซลลสืบพันธุเพศเมีย (ไข) ซึ่งเปนการสืบพันธุ

ตามปกติ แตใชเซลลรางกาย (Somatic cell) ในการสรางสิ่งมีชีวิตขึ้นมาใหม 

 เมื่อเดือนกรกฏาคม พ.ศ. 2539 ดอลลี่ เปนแกะตัวแรกของโลกที่เกิดจาก

การโคลนนิง โดย เอียน วิลมุต คีธ แคมปเบล และผูรวมงาน ณ สถาบันรอสลิน

(สวนหนึ่งของมหาวิทยาลัยเอดินบะระ ประเทศสกอตแลนด) และบริษัท

เทคโนโลยีชีวภาพ PPL Therapeutics พวกเขาใชเทคนิคการถายฝากนิวเคลียส

จากเซลลรางกาย โดยนํานิวเคลียสของเซลลเตานมแกะที่เปนตนแบบมาใสใน

ไขของแกะอีกตัวหนึ่ง แลวนําเซลลไขที่ทําการโคลนแลวไปถายฝากตัวออนใน

ทองแมแกะอีกตัวหนึ่ง ดอลลี่เปนแกะที่ดังที่สุดในโลก มันมีชีวิตอยูไดเพียง 6 ป 

7 เดือน และตายดวยโรคปอด 

 จากแผนผงัการผสมพันธุหนขูนสดีาํกบัหนขูนสขีาวในหนา T64 

ขอใดคือลักษณะดอย

 1. ขนสีดํา

 2. ขนสีขาว

 3. ขนสีดําและขนสีขาว

 4. ยังสรุปผลไมได

 (วิเคราะหคําตอบ จากกฎของเมนเดล ถารุนพอแมเปนพันธุแท 

ลักษณะที่ปรากฏออกมาในรุนลูก เรียกวา ลักษณะเดน ซ่ึงจาก

แผนผังการผสมพันธุหนู พบวา ลูกหนูที่ออกมามีขนสีดําทั้งหมด 

ขนสีดําจึงเปนลักษณะเดน ขนสีขาวจึงเปนลักษณะดอย  ดังนั้น 

ขอ 2. จึงเปนคําตอบที่ถูกตอง)

ประเมินนํา สอน สรุป
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รุ่นพ่อแม่

ลูกรุ่นที่�1

ลูกรุ่นที่�2

เซลล์สืบพันธุ์

เซลล์สืบพันธุ์

 1.3 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของพืช

� � พชืเป็นสิง่มชีวีติทีม่กีารถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธกุรรมเช่นเดยีวกับมนษุย์

และสัตว์� โดยลักษณะทางพันธุกรรมของพืชแต่ละชนิดที่ได้รับถ่ายทอดมาจาก

รุ่นบรรพบุรุษ� เช่น� โครงสร้างล�าต้น�สีของดอก�รูปร่างของใบ�ความสูงของต้น�

จะมีการถ่ายทอดจากรุ่นพ่อแม่ไปสู่รุ่นลูกและรุ่นหลานต่อไปเรื่อย�ๆ �ตัวอย่างเช่น

การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจากเซลล์สืบพันธุ์ของพืช

  •� ในรุน่ท่ี�1�เกิดจากการรวมตวักนัของเซลล์สืบพนัธุพ่์อกบัแม่�จะปรากฏลกัษณะ
เด่นทุกต้น�คือ�ความสูงของต้นพืช

  •� ในรุ่นที่�2�หากต้นพืชในรุ่นลูกผสมกัน�ต้นพืชรุ่นที่�2�จะปรากฏเป็นสัดส่วน
ของลักษณะเด่นต่อลักษณะด้อย�=�3�:�1�ในกรณีนี้�คือ�ต้นพืชสูง�3�ต้น�และต้นพืชเตี้ย�

1�ต้น

T แทน�แอลลีลความสูงของพืช

�t��แทน�แอลลลีความเตีย้ของพชื

T

T

T

t

Tt Tt Tt

ttTT
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X

ยีนควบคุมความสูงของพืช
มี�2�แอลลีล�คือ
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รุ่นบรรพบุรุษ� เช่น� โครงสร้างล�าต้น�สีของดอก�รูปร่างของใบ�ความสูงของต้น�
1

ขัน้นาํ
กระตุนความสนใจ

1.  ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับการถายทอด

ลกัษณะทางพนัธุกรรมของมนษุยและสตัวทีไ่ด

เรียนผานมาจากชั่วโมงที่ผานมา

2.  ครูกระตุนความสนใจของนักเรียน โดยนํา

ตวัอยางตนกุหลาบและดาวเรอืงมาใหนกัเรยีน

สังเกต จากนั้นสุ มเลือกนักเรียนเพื่อตอบ

คําถาม ดังนี้

 •  กุหลาบกับดาวเรืองมีลักษณะภายนอกที่เรา

สงัเกตไดเหมอืนกนัหรอืแตกตางกนั อยางไร

   (แนวตอบ แตกตางกัน เชน กุหลาบมีลําตน

เปนหนาม มีใบกวาง และมีดอกสีแดง แต

ดาวเรืองลําตนไมเปนหนาม ใบมีลักษณะ

เปนแขนงเล็กๆ และมีดอกสีเหลือง)

 •  ลักษณะทางพันธุกรรมที่กุหลาบสามารถ

ถายทอดใหกับรุนลูกรุนหลานนาจะมีอะไร

บาง

   (แนวตอบ ลําตนเปนหนาม มีใบกวาง และ

ดอกมีกลิ่นหอม)

  (หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช

แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานรายบุคคล)

3.  ครใูหคาํชมเชยนกัเรยีนทีต่อบคําถาม แลวมอบ

รางวัลหรือของขวัญใหเปนกําลังใจ

นักเรียนควรรู

 1 รูปรางของใบ ใบของพืชมีหนาท่ีสรางอาหาร หายใจ และคายนํ้า ซึ่งใบ

ของพืชแตละชนิดจะมีรูปรางและลักษณะที่เราสังเกตเห็นไดแตกตางกันไปตาม

ชนิดของพืช เชน

ใบรูปหอก ใบรูปรี ใบรูปกลม ใบรูปพัด

 ถาผสมกุหลาบสีแดงพันธุเดนกับกุหลาบสีขาวพันธุดอย โดย

ในรุนหลานมีกุหลาบจํานวน 100 ตน จะเปนกุหลาบสีขาวกี่ตน

 1. 100 ตน

 2. 75 ตน

 3. 50 ตน 

 4. 25 ตน

 (วิเคราะหคําตอบ สดัสวนของลกัษณะเดนตอลกัษณะดอย ในรุน

หลานที่รุนพอแมเปนพันธุแท คือ 3 : 1 ถามีกุหลาบรุนหลาน 100 

ตน จะไดพันธุเดน 75 ตน และพันธุดอย 25 ตน  ดังนั้น ขอ 4. จึง

เปนคําตอบที่ถูกตอง)

สรปุ ประเมนินาํ สอนนํา
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กิจกรรม สรปุความรูป้ระจ�าบทท่ี 2

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

รายการ
เกณฑ์

ดี พอใช้ ควรปรับปรุง

1. �เข้าใจเนือ้หาเกีย่วกับลักษณะทางพันธุกรรมของส่ิงมีชวีติ

2. สามารถท�ากิจกรรมและอธิบายผลการท�ากิจกรรมได้

3. สามารถตอบค�าถามจากกิจกรรมหนูตอบได้ได้

4. ท�างานกลุ่มร่วมกับเพื่อนได้ดี

5. น�าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ�าวันได้

หลังเรียนจบบทนี้แล้ว ให้นักเรียนบอกสัญลักษณ์ที่ตรงกับระดับความสามารถของตนเอง

ตรวจสอบตนเอง

� � จากแผนภาพตัวอย่าง ท�าให้ทราบว่า พืชในลูกรุ่นที่ 1 จะปรากฏลักษณะ

ต้นสูงโดยเป็นลักษณะเด่นทั้งหมด ส่วนในลูกรุ่นท่ี 2 จะปรากฏต้นสูงที่เป็น

ลักษณะเด่น 3 ต้น และต้นเตี้ยที่เป็นลักษณะด้อย 1 ต้น ซึ่งลักษณะเหล่านี้ถูก

ถ่ายทอดมาจากยีนที่อยู่ในเซลล์สืบพันธุ์ของรุ่นพ่อแม่ของพืชชนิดนั้น

ภาพที่ 2.67 ผักบุ้ง

ภาพที่ 2.64 กะหล�่าปลี

ภาพที่ 2.68 กล้วยไม้

ภาพที่ 2.65 ข้าวโพด

ภาพที่ 2.69 กุหลาบ

ภาพที่ 2.66 ดาวเรือง

ตัวอย่าง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของพืชชนิดต่าง ๆ

61

กิจกรรม ทาทาย

กล้วยไม้
1

ขัน้สอน
สาํรวจคนหา

1.  นักเรียนศึกษาขอมูลในหัวขอ การถายทอด

ลักษณะทางพันธุกรรมของพืชและแผนผัง

การถายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจากเซลล

สืบพันธุของพืช จากหนังสือเรียน ป.5 เลม 1 

หนา 60-61

2.  นักเรียนจับกลุมเดิม จากนั้นครูมอบหมายให

นักเรียนแตละกลุมไปสืบคนขอมูลเก่ียวกับ

การถายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจากเซลล

สืบพันธุของพืช 1 ชนิด จากแหลงขอมูลตางๆ 

3.  นักเรียนแตละกลุมรวมกันสรุปขอมูล จากนั้น

นําขอมูลมาเขียนเปนแผนผังแสดงลักษณะ

การถายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจากเซลล

สืบพันธุของพืชลงในกระดาษแข็งแผนใหญ 

พรอมตกแตงใหสวยงาม

ขยายความเขาใจ 

1.  นกัเรยีนแตละกลุมรวมกนัอภปิรายและสรปุผล

จากการทํากิจกรรมภายในกลุม

2.  ครจัูบสลากสุมเลอืกตวัแทนนกัเรยีนแตละกลุม

ออกมานําเสนอผลงานของกลุมหนาชั้นเรียน 

ทีละกลุม

3.  นกัเรยีนแตละกลุมออกนําเสนอผลงานหนาชัน้

เรียนจนครบ จากนั้นใหนักเรียนทุกคนรวมกัน

อภิปรายและสรุปผลเก่ียวกับลักษณะการ

ถายทอดทางพันธุกรรมของพืช

  (หมายเหตุ : ครูเร่ิมประเมินนักเรียน โดยใช

แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม)

นักเรียนควรรู

 1 กลวยไม คือ ช่ือพรรณไมหลายชนิด หลายสกุลในวงศ Orchidaceae 

ลกัษณะตน ใบ และชอดอกตางๆ กนั บางชนดิเกาะตามตนไมและหนิ บางชนิด

ขึน้อยูบนพืน้ดนิ บางชนดิมดีอกงาม บางชนดิมกีลิน่หอม ภาคเหนอืเรยีกวาเอือ้ง 

กลวยไม จัดอยูในกลุมพืชใบเลี้ยงเดี่ยว สามารถแบงตามลักษณะการเติบโตได

ดังนี้

 • กลวยไมอากาศ คือ กลวยไมที่เกาะหรืออิงอาศัยอยูบนตนไมอื่น โดยมี

รากเกาะอยูกับกิ่งไมหรือลําตนพืชอื่น เชน หวายตะมอย แวนดา

 • กลวยไมดิน คือ กลวยไมที่ข้ึนอยูตามพื้นดินที่ปกคลุมดวยอินทรียวัตถุ

เนาเปอยผุพังรวนโปรง เชน รองเทานารี เอื้องเทียนหอม เอื้องพราว

 ใหนกัเรยีนแตละคนเขยีนแผนภาพแสดงลกัษณะการถายทอด

ลกัษณะทางพนัธกุรรมของสิง่มชีวีติทีต่นเองสนใจ (นอกเหนอืจาก

บทเรียน) มา 1 ลักษณะ โดยใหกําหนดยีนเดนและยีนดอยของ

สิ่งมีชีวิตชนิดนั้นขึ้นมาดวยตนเอง (สามารถศึกษาไดจากหนา 58 

และ 60)

สรปุ ประเมนินาํ สอน
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การถา่ยทอดลกัษณะ

กา
รถ

่าย
ทอดลกัษณะ

การถา่ยทอดลกัษณะ
หอ่ลิ้นได้

มลีกัยิ้ม

การถ่ายทอด
ลักษณะทาง

พนัธกุรรมของสิ่งมชีวีติ

 มฐ. ว 1.3 ป.5/1 - ป.5/2
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ขัน้สอน
ขยายความเขาใจ

1.  นักเรียนแตละกลุมชวยกันศึกษาตัวอยางการ

ถายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของพืชตางๆ 

จากหนังสือเรียน หนา 61 

2.  ครูขออาสามาสมัครนักเรียนกลุมละ 1 คน ให

ยกตัวอยางพืช 1 ชนิด พรอมบอกลักษณะทาง

พันธุกรรมที่พืชสามารถถายทอดได 

3.  ครูสนทนากับนักเรียนเพื่อทบทวนความรู 

ความเขาใจเก่ียวกับเนื้อหาที่ไดเรียนผานมา

จากหนวยการเรียนรูที่ 2 บทที่ 2 ลักษณะ

ทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต โดยสุมเรียกช่ือ

นักเรียน 4-5 คน ใหออกมาเลาวาตนเองไดรับ

ความรูอะไรบาง

4.  นักเรียนเขียนสรุปความรู เกี่ยวกับเรื่องท่ีได

เรียนมาจากบทที่ 2 ในรูปแบบตางๆ เชน 

แผนผังความคิด แผนภาพ ลงในสมุด

5.  นักเรียนทุกคนศึกษาแผนผังความคิด (Mind 

Mapping) สรุปสาระสําคัญ ประจําบทที่ 2 

จากหนังสือเรียนหนานี้ เพื่อตรวจสอบกับการ

เขียนสรุปความรูที่นักเรียนทําไวในสมุด

  (หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช

แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานรายบุคคล)

เกร็ดแนะครู

 เม่ือเรียนจบบทนี้แลว ครูอาจใหนักเรียนตั้งคําถามที่อยากรู เพิ่มเติม

เกีย่วกับเรือ่งการถายทอดลกัษณะทางพนัธกุรรมของสิง่มชีวีติมา คนละ 1 คาํถาม 

จากนั้นครูสุมเรียกใหนักเรียนบอกคําถามของตนเอง แลวใหเพื่อนคนอื่นๆ 

ในชั้นเรียนชวยกันแสดงความคิดเห็นเพ่ือตอบคําถามนั้น โดยใหครูทําหนาที่

เปนผูชี้แนะและสังเกตการทํากิจกรรมของนักเรียนอยางใกลชิด

 ครูอาจใหนักเรียนชวยกันสรุปความรูทั้งหมดที่ไดเรียนรูจากบทนี้ โดยใช

เทคนิคการเขียนแผนผังความคิดเปนเคร่ืองมือในการใหนักเรียนไดระดมสมอง

เพื่อการสรุปบทเรียน โดยครูอาจใหจับสลากหมายเลขเพ่ือใหนักเรียนผลัดกัน

ออกมาเขียนสิ่งที่ตนเองรูในแผนผังความคิดหนาชั้นเรียน

 อาทิตยเปนนักฟุตบอลทีมชาติท่ีเตะฟุตบอลไดเกงเหมือนกับ

พอของเขา นักเรียนคิดวา การที่อาทิตยเตะฟุตบอลเกงเปนการ

ถายทอดลักษณะทางพันธุกรรมหรือไม อยางไร

 1.  ไมเปน เพราะเกิดจากการเลยีนแบบการเตะฟตุบอลของพอ

 2.  ไมเปน เพราะเปนความสามารถที่ตองฝกฝนดวยตนเอง

 3.  เปน เพราะเปนลักษณะทางพันธุกรรมที่ถายทอดมาจากรุน

พอแมได

 4.  เปน เพราะคนในครอบครวัของอาทติยสามารถเตะฟตุบอล

เกงเหมือนกันทุกคน

 (วิเคราะหคําตอบ เพราะการเตะฟุตบอลเกงเปนความสามารถ

ของบุคคลท่ีตองไดรับการฝกฝนมาเปนเวลานานและสมํ่าเสมอ 

ดังนั้น จึงไมใชการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม  ดังนั้น ขอ 2.

จึงเปนคําตอบที่ถูกตอง)

สรปุ ประเมนินาํ สอน
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ขอสอบเนนการคิดแนว O-NET

¡Ôจ¡รรม
½ƒ¡ทÑ¡Éะ

ºทที่ 2

 1. พิจารณาแผนผังข้อมูลต่อไปนี้ แล้วตอบคําถาม

� 1)� จากภาพ�A�และ�B�ภาพใดคือพี่สาวของแม่ปุก�เพราะเหตุใด
� 2)� จากภาพ�D� E�และ�F�ภาพใดคือลูกของพ่อน้อยกับแม่ปุกบ้าง�เพราะเหตุใด

 2. อ่านข้อความที่กําหนด จากนั้นระบุว่าข้อความใดคือลักษณะทางพันธุกรรม

ครอบครัวที่ 1 ครอบครัวที่ 2

พีส่าวของแม่ปุก

ภาพ�A

ภาพ�D

ภาพ�B

ภาพ�E

ภาพ�C

ภาพ�F

แม่ปุก
 •�ผมตรง�สีด�า
 •�ผิวสีด�าแดง
 •�ไม่มีลักยิ้ม

พ่อน้อย
 •�ผมหยิก�สีด�า
 •�ผิวสีขาว
 •�ไม่มีลักยิ้ม

ลูก

ผมหยักศก

ชอบรสเปรีย้ว หนงัตาชัน้เดยีว มขีวญัเดยีว ชอบวาดรูป

มีลักยิ้ม ห่อลิ้นได้ ห่อลิ้นไม่ได้ชอบออกก�าลังกาย

ถนัดขวา ถนดัซ้าย มีติ่งหู หัวแม่มืองอน
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ขัน้สอน
ขยายความเขาใจ

 6.  นักเรียนทํากิจกรรมฝกทักษะบทที่ 2 จาก

หนังสือเรียน หนา 63-64 ขอ 1-4 ลงในสมุด

หรอืทาํในแบบฝกหัดวทิยาศาสตร ป.5 เลม 1

 7.  นักเรียนแตละคนทํากิจกรรมทาทายการคิด

ขัน้สงู จากแบบฝกหัดวทิยาศาสตร ป.5 เลม 1

   (หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช

แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานรายบุคคล)

 8.  นักเรียนแบงกลุม กลุมละ 3-4 คน จากนั้น

ศึกษากิจกรรมสรางสรรคผลงานจากหนังสือ

เรียนวิทยาศาสตร หนา 65 แลวใหปฏิบัติ

กิจกรรมตามขั้นตอน แลวใหนํามาสงพรอม

นําเสนอชั่วโมงถัดไป

   (หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช

แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม)

 9.  นักเรียนทําทบทวนทายหนวยการเรียนรูที่ 2 

เรือ่ง สิง่มีชวีติกับสิง่แวดลอม จากแบบฝกหดั

วิทยาศาสตร ป.5 เลม 1

 10.  นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียนของหนวย

การเรียนรูท่ี 2 เพื่อตรวจสอบความเขาใจ

หลังเรียน

   (หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช

แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานรายบุคคล)

โรคใดตอไปนี้ ไมสามารถถายทอดทางพันธุกรรมได

 1. โรคกลามเนื้อลีบ

 2. โรคเบาหวาน

 3. โรคเหน็บชา

 4. โรคเลือดใส

 (วเิคราะหคาํตอบ โรคเหน็บชาเกดิจากภาวะทางโภชนาการทีข่าด

วิตามิน B1 หากรางกายไดรับวิตามิน B1 อยางเพียงพอ อาการ

เหน็บชาที่เกิดขึ้นก็จะหายไปได  ดังนั้น ขอ 3. จึงเปนคําตอบที่

ถูกตอง)

แนวตอบ กิจกรรมฝกทักษะ

ขอ 1.

 1) ภาพ B เพราะคนในภาพนี้มีลักษณะเสนผมตรงสีดํา ไมมีลักยิ้มเหมือน

แมปุก

 2) ภาพ D และ E เพราะ เด็กในภาพทั้ง 2 มีลักษณะทางพันธุกรรมเหมือน

กับพอนอยและแมปุก คือ ภาพ D มีผมหยิกสีดํา ไมมีลักยิ้มเหมือนพอนอย 

สวนภาพ E มีผมตรงสีดําและไมมีลักยิ้มเหมือนแมปุก

ขอ 2.

ผมหยักศก  มีติ่งหู  หัวแมมืองอน  หนังตาชั้นเดียว  มีขวัญเดียว  มีลักยิ้ม  

หอลิ้นได หอลิ้นไมได

เกร็ดแนะครู

 ครูสามารถหยบิใชแบบทดสอบหลงัเรียนทีแ่นบมาทายแผนการจดัการเรยีนรู

ของหนวยการเรียนรูที่ 2 สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดลอม 

สรปุ ประเมนินาํ สอน
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ขอสอบเนนการคิด

ท้าทาÂ¡ารคỐ ¢Ñéนสงูกิจกรรม

 3. สังเกตภาพการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของสุนัข แล้วตอบคําถาม

� 1)� ลักษณะใดบ้างที่ชาลีได้รับการถ่ายทอดจากพ่อบุญเติม
� 2)� ลักษณะใดบ้างที่ชาลีได้รับการถ่ายทอดจากแม่นวลนิล

� 3)� ลักษณะใดของชาลีที่ไม่เหมือนทั้งพ่อบุญเติมและแม่นวลนิล

 4. ตอบคําถามต่อไปนี้

 1) ลักษณะทางพันธุกรรมหมายถึงอะไร�
� 2)� �การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมมีปรากฏในพืชหรือไม่�อย่างไร
� 3)� �ลักษณะบางลักษณะของลูกที่แตกต่างออกไปจากพ่อ� แม่� ปู่� ย่า� ตา� ยาย�

เรียกว่าอะไร
� 4)� �สุชาติพูดภาษาอังกฤษเก่งเหมือนพ่อ�เป็นการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม

หรือไม่�เพราะอะไร
� 5)� �ถ้าผสมพันธุ์ต้นกุหลาบที่มีดอกสีแดงกับต้นกุหลาบที่มีดอกสีขาว� แล้วได้

ต้นกุหลาบที่มีดอกสีแดงทั้งหมด�นักเรียนคิดว่าลักษณะเด่นคืออะไร

พ่อบุญเติม แม่นวลนิล

ลูกชาลี
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ขัน้สรปุ
ตรวจสอบผล

 นักเรยีนดูตารางตรวจสอบตนเอง จากหนงัสือ

เรียน หนา 61 จากนั้นถามนักเรียนเปนรายบุคคล

ตามรายการขอ 1-5 จากตาราง เพื่อตรวจสอบ

ความรูความเขาใจของนกัเรียนหลงัจากการเรยีน 

หากนักเรียนคนใดตรวจสอบตนเองโดยใหอยูใน

เกณฑควรปรับปรุง ใหครูทบทวนบทเรียนหรือ

หากิจกรรมอื่นซอมเสริม เพื่อใหนักเรียนมีความรู

ความเขาใจในบทเรียนมากขึ้น

แนวตอบ กิจกรรมฝกทักษะ

ขอ 3. 1) ลักษณะรูปราง และสีขน

  2) ลักษณะรูปราง

  3) สีขนบริเวณใบหู

ขอ 4. 

  1) ลกัษณะทางพนัธกุรรม หมายถงึ ลกัษณะ

ของสิ่งมีชีวิตที่ถายทอดจากพอแมไปสูลูกได และ

ถายทอดจากรุนหนึ่งไปยังอีกรุนหนึ่งตอไปเรื่อยๆ

  2) มี เชน ลักษณะของลําตน สีของดอก 

ลักษณะของใบ

  3) ลักษณะแปรผัน

  4) ไมเปน เพราะการพูดภาษาอังกฤษเปน

ทักษะการพูดที่ตองหมั่นฝกฝน จึงไมใชลักษณะที่

ถายทอดทางพันธุกรรมได

  5) ดอกสีแดง คือ ลักษณะเดน

ขอใดไมใชลักษณะที่เกิดจากการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม

 1. ผมมีสีดํา

 2. มีลักยิ้ม

 3. วิ่งไดเร็ว

 4. ติ่งหูยาว

 (วิเคราะหคําตอบ การวิ่งไดเร็วเปนทักษะเฉพาะบุคคลท่ีไดรับ

การฝกฝน ซึ่งไมเกี่ยวของกับการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 

ดังนั้น ขอ 3. จึงเปนคําตอบที่ถูกตอง)

ประเมนินาํ สอน สรุป
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ขอสอบเนน การคิด

 

�การสื่อสาร� �ความร่วมมือ�� � การแก้ปัญหา

�การสร้างสรรค์�� ��การคิดอย่างมีวิจารณญาณ

��การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ทักษะแห่งÈตวรรษที่	21 
✓

✓

✓

✓ ✓

 แบงกลุม กลุมละ 3-4 คน จากน้ันชวยกันออกแบบและ
ประดิษฐโมบายแขวนแสดงการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
ของสมาชิกในกลุม 1 คน จากรุนปู ยา ตา ยาย รุนพอ แม และ
รุนตนเองมากลุมละ 1 ชิ้นงาน พรอมตกแตงใหสวยงาม
จากนั้นนําเสนอผลงานภายในชั้นเรียน

สร้างสรรค์¼ลงาน
¡Ôจ¡รรม

ตัวอย่าง ¼ลงาน¢อง©ัน

�ภาพที่�2.70�ตัวอย่างโมบายแขวนแสดงการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
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ขัน้ประเมนิ
ตรวจสอบผล

1.  ครูประเมินผลจากการสังเกตพฤติกรรมการ

ตอบคําถาม พฤติกรรมการทํางานรายบุคคล 

พฤติกรรมการทํางานกลุม และจากการนํา

เสนอผลการทํากิจกรรมหนาชั้นเรียน

2.  ครตูรวจสอบผลการเขยีนแผนผังแสดงลกัษณะ

การถายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจากเซลล

สืบพันธุของพืชจากกระดาษแข็งแผนใหญ

3.  ครูตรวจผลการสรุปความรู  เกี่ยวกับการ

ถายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต 

จากสมุด

4.  ครตูรวจผลการทาํกจิกรรมฝกฝนทกัษะบทที ่2 

ในสมุดประจําตัวหรือแบบฝกหัดวิทยาศาสตร 

ป.5 เลม 1

5.  ครตูรวจสอบผลการทาํกจิกรรมทาทายการคดิ

ขั้นสูงในแบบฝกหัดวิทยาศาสตร ป.5 เลม 1

6.  ครูตรวจชิ้นงาน/ผลงานโมบายแขวนแสดง

การถ ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมใน

ครอบครวัของสมาชกิในกลุม และการนาํเสนอ

ชิ้นงาน/ผลงาน หนาชั้นเรียน

7.  ครูตรวจสอบผลการทํากิจกรรมทบทวนทาย

หนวยการเรียนรู ที่ 2 เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับ

ส่ิงแวดลอม จากในแบบฝกหัดวิทยาศาสตร 

ป.5 เลม 1

8.  ครูตรวจสอบผลการทําแบบทดสอบหลังเรียน

ของหนวยการเรียนรูที่ 2

แนวทางการวัดและประเมินผล

 ครูสามารถวัดและประเมินผลช้ินงาน/ผลงานโมบายแขวนแสดงการ

ถายทอดลักษณะทางพันธุกรรมในครอบครัวของสมาชิกในกลุม โดยศึกษา

เกณฑประเมินผลงานจากแบบประเมินผลงาน/ชิ้นงานที่แนบทายแผนการจัด

การเรียนรูของหนวยการเรียนรูที่ 2 สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดลอม ดังภาพตัวอยาง

การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด) (แผนฯ ที่ 9)
ฉ)

แบบประเมินผลงานการประดิษฐ์โมบายแขวนแสดงการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
ในครอบครัวของสมาชิกในกลุ่ม

ล าดับที่ รายการประเมิน
ระดับคุณภาพ

3
(ดี)

2
(พอใช้)

1
(ปรับปรุง)

1 การออกแบบชิ้นงาน
2 การเลือกใช้วัสดุเพื่อสร้างชิ้นงาน
3 ความถูกต้องของเนื้อหา
4 การสร้างสรรค์ชิ้นงาน
5 ก าหนดเวลาส่งงาน

รวม

ลงช่ือ...................................................ผู้ประเมิน
  ............./.................../..............

เกณฑ์การประเมินผลงานการประดิษฐ์โมบายแขวนแสดงการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 
ในครอบครัวของสมาชิกในกลุ่ม (แผนฯ ที่ 9) 

รายการประเมิน ค าอธิบายระดับคุณภาพ/ระดับคะแนน 
ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 

1. การออกแบบช้ินงาน ชิ้นงานมีความถูกต้อง
ตามท่ีออกแบบไว้ มีขนาด
เหมาะสม รูปแบบ
น่าสนใจ แปลกตา และ
สร้างสรรค์ดี  

ชิ้นงานมีความถูกต้อง
ตามท่ีออกแบบไว้ มีขนาด
เหมาะสม รูปแบบ
น่าสนใจ และสร้างสรรค์ 

ชิ้นงานมีความถูกต้อง
ตามท่ีออกแบบไว้ มีขนาด
เหมาะสม รูปแบบ
น่าสนใจ  

2. การเลือกใช้วัสดุเพื่อ
สร้างช้ินงาน

เลือกใช้วัสดุมาสร้าง
ชิ้นงานตามที่ก าหนดได้
ถูกต้อง และวัสดุมีความ
เหมาะสมกับการสร้าง
ชิ้นงานดีมาก 

เลือกใช้วัสดุมาสร้าง
ชิ้นงานตามที่ก าหนดได้
ถูกต้อง และวัสดุมีความ
เหมาะสมกับการสร้าง
ชิ้นงานดี 

เลือกใช้วัสดุมาสร้าง
ชิ้นงานไม่ตรงตามที่
ก าหนด แต่วัสดุมีความ
เหมาะสมกับการสร้าง
ชิ้นงาน 

3. ความถูกต้องของ
เนื้อหา

จ าแนกกลุ่มพืชออกเป็น 
กลุ่มพืชดอก และกลุ่มพืช
ไม่มีดอกได้ถูกต้อง
ครบถ้วน 

จ าแนกกลุ่มพืชออกเป็น 
กลุ่มพืชดอก และกลุ่มพืช
ไม่มีดอกได้ถูกต้องบ้าง 

จ าแนกกลุ่มพืชออกเป็น 
กลุ่มพืชดอก และกลุ่มพืช
ไม่มีดอกได้ถูกต้องน้อย 

4. การสร้างสรรค์
ชิ้นงาน

ตกแต่งชิ้นงานได้สวยงาม
ดีมาก 

ตกแต่งชิ้นงานได้สวยงาม
ด ี

ตกแต่งชิ้นงานได้สวยงาม
น้อย 

5. ก าหนดเวลาส่งงาน ส่งชิ้นงานภายในเวลาที่
ก าหนด 

ส่งชิ้นงานช้ากว่าก าหนด 
1-2 วัน

ส่งชิ้นงานช้ากว่าก าหนด
เกิน  3 วันขึ้นไป 

    เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

14-15 ดีมาก 
11-13 ด ี
8-10 พอใช้ 

ต่ ากว่า 8 ปรับปรุง 

ขอใดกลาวถูกตองเกี่ยวกับกฎของเมนเดล

 1.  ลักษณะตางๆ ของสิ่งมีชีวิตที่ปรากฏออกมา ถูกควบคุม

โดยโครโมโซม

 2.  การถายทอดลักษณะทางพันธุกรรมแตละลักษณะไมเปน

อิสระตอกัน

 3.  ถารุนพอแมเปนพันธุแท ลักษณะที่ปรากฏออกมาในรุนลูก 

เรียกวา ลักษณะดอย

 4. สัดสวนของลักษณะเดนตอลักษณะดอยเปน 3 : 1 เสมอ

 (วิเคราะหคําตอบ เมนเดลไดสรุปกฎการถายทอดลักษณะทาง

พันธุกรรมวา ลักษณะตางๆ ของสิ่งมีชีวิตที่ปรากฏจะถูกควบคุม

โดยยีน ลักษณะทางพันธุกรรมแตละลักษณะเปนอิสระตอกัน ถา

รุนพอแมเปนพันธุแท ลักษณะที่ปรากฏออกมาในรุนลูกจะเรียก

วา ลักษณะเดน สัดสวนของลักษณะเดนตอลักษณะดอยเปน 3 : 1 

เสมอ  ดังนั้น ขอ 4. จึงเปนคําตอบที่ถูกตอง)

สรปุนาํ สอน ประเมิน
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แผนการจัด

การเรียนรู้
สื่อที่ใช้ จุดประสงค์ วิธีสอน ประเมิน ทักษะที่ได้

คุณลักษณะ

อันพึงประสงค์

แผนฯ ที่ 1 
แรงลัพธ์

3
ชั่วโมง

-	แบบทดสอบก่อนเรียน

-	หนังสือเรียนวิทยาศาสตร	์	

	 ป.5	เล่ม	1

-	แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร	์

	 ป.5	เล่ม	1

-		วัสดุ-อุปกรณ์การทดลอง

กิจกรรมที่	1

-		วัสดุ-อุปกรณ์กิจกรรม

สร้างสรรค์ผลงาน

- PowerPoint 

-		QR	Code	การหาแรงลพัธ์

-	สมุดประจ�าตัวนักเรียน

1.		อธิบายการหาแรงลัพธ์

ของแรงหลายแรงใน

แนวเดียวกันที่กระท�า

	 ต่อวัตถุได้	(K)

2.		ท�าการทดลองเกี่ยวกับ

การหาแรงลัพธ์ของ 

แรงหลายแรงในแนว

เดียวกันที่กระท�าต่อ 

วัตถุได	้(P)	

3.		เขียนแผนภาพแสดง

	 แรงที่กระท�าต่อวัตถุที่

	 อยูใ่นแนวเดยีวกนัได้	(P)

4.		เขียนแผนภาพแสดง

	 แรงลัพธ์ที่กระท�าต่อ

	 วัตถุได	้(P)

5.		มุ่งมั่นในการเรียนรู้ 

และการท�างานที่ได้รับ

มอบหมายตลอดเวลา	

(A)

-		แบบสืบเสาะ

หาความรู้

	 (5Es	

	 Instructional	

	 Model)

-		การเรยีนรู้

แบบร่วมมอื	: 

เทคนิคเรียน

ร่วมกัน	

(Learning

	 Together:

	 L.T.)

-	ตรวจแบบทดสอบก่อนเรยีน

-		ตรวจการท�ากิจกรรมใน

สมุดหรือในแบบฝึกหัด

	 วิทยาศาสตร์

-	การน�าเสนอผลการ

	 ท�ากิจกรรม

-	การน�าเสนอช้ินงาน/ผลงาน

-	ตรวจชิ้นงาน/ผลงาน	

	 (กระถางแขวนส�าหรับ

	 ปลูกพืช)

-	สังเกตพฤติกรรม

	 การท�างานรายบุคคล

-	สังเกตพฤติกรรม

	 การท�างานกลุ่ม

-	สังเกตคุณลักษณะ

	 อันพึงประสงค์

-	ทักษะการสังเกต

-	ทักษะการทดสอบ

	 สมมติฐาน

-	ทักษะการสรุป

	 อ้างอิง

-		ทักษะการท�างาน

กลุ่ม

-		ทักษะการเชื่อมโยง

-	ทักษะการให้

	 เหตุผล

-	มีวินัย

-	ใฝ่เรียนรู้

-	มุ่งมั่นใน

	 การท�างาน

แผนฯ ที่ 2 
แรงเสียดทาน

3
ชั่วโมง

-	หนังสือเรียนวิทยาศาสตร	์	

	 ป.5	เล่ม	1

-	แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์

	 ป.5	เล่ม	1

-		วัสดุ-อุปกรณ์การทดลอง

กิจกรรมที่	1

- PowerPoint

-		QR	Code	ปัจจัยที่มีผล

ต่อแรงเสียดทาน

-	สมุดประจ�าตัวนักเรียน

1.		สังเกตและระบุผลของ

แรงเสียดทานที่มีต่อ

	 	การเปลี่ยนแปลงการ

เคลื่อนที่ของวัตถุได้	(K)

2.		ทดลองเกี่ยวกับผลของ

แรงเสียดทานที่มีต่อ 

การเปลี่ยนแปลงการ

เคลื่อนที่ของวัตถุได้	(P)	

3.		ให้ความสนใจและให้

ความร่วมมือในการ

เรียนรู้ตลอดเวลา	(A)

-		แบบสบืเสาะ

	 หาความรู้

	 	(5Es

	 Instructional	

	 Model)

-		วิธีสอน 

โดยใช้การ

ทดลอง

-		ตรวจการท�ากิจกรรมใน

สมุดหรือในแบบฝึกหัด

วิทยาศาสตร์

-		การน�าเสนอผลการ

	 ท�ากิจกรรม

-	สังเกตพฤติกรรม

	 การท�างานรายบุคคล

-	สังเกตพฤติกรรม

	 การท�างานกลุ่ม

-	สังเกตคุณลักษณะ

	 อันพึงประสงค์

-	ทักษะการสังเกต

-	ทักษะการทดสอบ

	 สมมติฐาน

-	ทักษะการสรุป

	 อ้างอิง

-		ทักษะการท�างาน

กลุ่ม

-		ทักษณะการ

วิเคราะห์

-	ทักษะการให้

	 เหตุผล

-	มีวินัย

-	ใฝ่เรียนรู้

-	มุ่งมั่นใน

	 การท�างาน

แผนฯ ที่ 3 
ประโยชน์ของ 

แรงเสียดทาน

2
ชั่วโมง

-	หนังสือเรียนวิทยาศาสตร	์	

	 ป.5	เล่ม	1

-	แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์

	 ป.5	เล่ม	1

-		วัสดุ-อุปกรณ์กิจกรรม

สร้างสรรค์ผลงาน

- PowerPoint

-	สมุดประจ�าตัวนักเรียน

-	แบบทดสอบหลังเรียน

-	บัตรภาพ

1.		ระบุประโยชน์ของแรง

เสียดทานที่มีต่อการ

เปลี่ยนแปลงการ

เคลื่อนที่ของวัตถุได้	(K)

2.		ท�าการทดลองเกี่ยวกับ

ประโยชน์ของแรง

	 เสียดทานได้	(P)

3.		มีความรับผิดชอบต่อ

งานที่ได้รับมอบหมาย	

(A)

-	แบบสืบเสาะ

	 หาความรู้

	 (5Es	

	 Instructional	

	 Model)

-	ตรวจแบบทดสอบหลงัเรยีน

-		ตรวจการท�ากิจกรรมใน

สมุดหรือในแบบฝึกหัด

	 วิทยาศาสตร์

-	การน�าเสนอผลการ

	 ท�ากิจกรรม

-	การน�าเสนอช้ินงาน/ผลงาน

-	ตรวจชิ้นงาน/ผลงาน	

	 (รองเท้าส�าหรับผู้สูงอายุ)

-	สังเกตพฤติกรรม

	 การท�างานรายบุคคล

-	สังเกตพฤติกรรม

	 การท�างานกลุ่ม

-	สังเกตคุณลักษณะ

	 อันพึงประสงค์

-	ทักษะการสังเกต

-	ทักษะการทดสอบ

	 สมมติฐาน

-	ทักษะการสรุป

	 อ้างอิง

-		ทักษะการท�างาน

	 กลุ่ม

-		ทักษะการน�า 

ความรู้ไปใช้

ประโยชน์

-	มีวินัย

-	ใฝ่เรียนรู้

-	มุ่งมั่นใน

	 การท�างาน

Chapter Overview
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Chapter Concept Overview

แรงลัพธ	คือ	ผลรวมของแรงตั้งแต่	2	แรงขึ้นไป	ที่ร่วมกันกระท�าต่อวัตถุเดียวกัน	แล้วมีผลท�าให้วัตถุเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ไปตาม

ผลของแรงลัพธ์	ซึ่งในการหาแรงลัพธ์จะต้องพิจารณาจากขนาดและทิศทางของแรงที่มากระท�าต่อวัตถุนั้น	โดยมี	3	กรณี	ดังนี้

แรงเสียดทาน	คือ	แรงที่เกิดขึ้นระหว่างผิวสัมผัสของวัตถุสองชนิด	โดยเปนแรงที่ผิววัตถุหนึ่งต้านการเคลื่อนที่ของผิววัตถุอีกผิวหนึ่ง

	 แรงเสียดทานเปนแรงที่มีทิศทางตรงข้ามกับทิศทางการเคล่ือนที่ของวัตถุ	 ซึ่งสามารถเขียนแผนภาพแสดงแรงเสียดทานที่ต้านทาน

การเคลื่อนที่ของวัตถุได้	ดังนี้

1.	 	แรงลัพธ์ที่เกิดจากแรง	2	แรงขึ้นไป	มากระท�าต่อวัตถุที่อยู่นิ่งในแนวเดียวกัน	และมี

ทิศทางเดียวกัน	ค่าของแรงลัพธ์จะเท่ากับผลรวมของแรงทั้งหมด	และแรงลัพธ์จะมี

ทิศทางเดียวกับแรงที่มากระท�า

2.	 	แรงลัพธ์ที่เกิดจากแรง	2	แรง	ที่มีขนาดไม่เท่ากัน	มากระท�าต่อวัตถุที่อยู่นิ่งในแนว

เดียวกัน	แต่ทิศทางตรงข้ามกัน	ค่าของแรงลัพธ์จะได้จากการหักล้างกันของแรงทั้ง

สองบางส่วน	และแรงลพัธ์ทีเ่กดิขึน้จะมทีศิทางเดยีวกนักบัทศิทางของแรงทีม่ากกว่า

3.	 	แรงลัพธ์ที่เกิดจากแรง	 2	 แรง	 ท่ีมีขนาดเท่ากัน	 มากระท�าต่อวัตถุที่อยู่นิ่งในแนว

เดียวกัน	แต่ทิศทางตรงข้ามกัน	แรงทั้งสองจะหักล้างซึ่งกันจนหมด	แรงลัพธ์จึงมีค่า

เปนศูนย์	วัตถุจึงหยุดนิ่งและไม่มีการเคลื่อนที่

	 แรงเสียดทานที่เกิดขึ้นกับวัตถุจะมีค่ามากหรือมีค่าน้อยขึ้นอยู่กับปัจจัย	ดังนี้

1. นํ้าหนักและแรงกดของวัตถุ

	 	 •	 วัตถุมีน�้าหนักน้อย	แรงกดของวัตถุที่กระท�าต่อพื้นผิวจะมีน้อย	ท�าให้มีแรงเสียดทานน้อย

	 	 •	 วัตถุมีน�้าหนักมาก	แรงกดของวัตถุที่กระท�าต่อพื้นผิวจะมีมาก	ท�าให้มีแรงเสียดทานมาก

 2. ชนิดของพื้นผิวสัมผัส

	 	 •	 พื้นผิวเรียบ	หากพื้นผิวสัมผัสของวัตถุทั้ง	2	ชนิด	เรียบ	จะเกิดแรงเสียดทานน้อย

	 	 •	 พื้นผิวไม่เรียบ	หากพื้นผิวสัมผัสของวัตถุทั้ง	2	ชนิด	ไม่เรียบ	จะเกิดแรงเสียดทานมาก	

ทิศทางการเคลื่อนที่ของวัตถุ

แรงลัพธ์
แรง	1

แรง	1

แรง	1

แรง	2

แรง	2

แรง	2

แรงลัพธ์

วัตถุ

วัตถุ

วัตถุ

แรงลัพธ์เปนศูนย์

แรงเสียดทานที่เกิดขึ้น

วัตถุ

แรงลัพธ์

แรงเสียดทาน

หนวยการเรียนรูที่ 3
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áÃ§ã¹ªÕÇÔµ»ÃÐ í̈ÒÇÑ¹3
หนวยการเรียนรู้ที่

1.  อธิบายวิธีการหาแรงลัพธ์ของแรงหลายแรงในแนวเดียวกันที่กระท�าต่อวัตถุในกรณีที่วัตถุอยู่นิ่งจากหลักฐานเชิงประจักษ์	
	 (มฐ. ว 2.2 ป.5/1)
2. เขียนแผนภาพแสดงแรงที่กระท�าต่อวัตถุที่อยู่ในแนวเดียวกันและแรงลัพธ์ที่กระท�าต่อวัตถุ	(มฐ. ว 2.2 ป.5/2)
3. ใช้เครื่องชั่งสปริงในการวัดแรงที่กระท�าต่อวัตถุ	(มฐ. ว 2.2 ป.5/3)
4. ระบุผลของแรงเสียดทานที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุจากหลักฐานเชิงประจักษ์	(มฐ. ว 2.2 ป.5/4)
5. เขียนแผนภาพแสดงแรงเสียดทานและแรงที่อยู่ในแนวเดียวกันที่กระท�าต่อวัตถุ	(มฐ. ว 2.2 ป.5/5)

µÑÇªÕéÇÑ´

 áÃ§ÅÑ¾ �̧ ¤×Í ¼ÅÃÇÁ¢Í§áÃ§ËÅÒÂáÃ§·Õè¡ÃÐ·íÒ
µ‹ÍÇÑµ¶Øà´ÕÂÇ¡Ñ¹ã¹·ÔÈ·Ò§à´ÕÂÇ¡Ñ¹ ËÃ×Í¼Åµ‹Ò§¢Í§
áÃ§ÊÍ§áÃ§·Õè¡ÃÐ·íÒµ‹ÍÇÑµ¶Øã¹·ÔÈ·Ò§µÃ§¢ŒÒÁ¡Ñ¹ 
ÊíÒËÃÑºÇÑµ¶Ø·ÕèÍÂÙ‹¹Ôè§áÃ§ÅÑ¾ �̧̈ ÐÁÕ¤‹Òà»š¹ÈÙ¹Â�
 áÃ§àÊÕÂ´·Ò¹ ¤×Í áÃ§·Õèà¡Ố ¢Öé¹ÃÐËÇ‹Ò§¼ÔÇÊÑÁ¼ÑÊ
¢Í§ÇÑµ¶Ø 2 ª¹Ố  à¾×èÍµŒÒ¹¡ÒÃà¤Å×èÍ¹·Õè¢Í§ÇÑµ¶Ø¹Ñé¹ æ 
áÅÐÁÕ·ÔÈ·Ò§µÃ§¢ŒÒÁ¡Ñº¡ÒÃà¤Å×èÍ¹·Õè¢Í§ÇÑµ¶Ø¹Ñé¹ æ

ขัน้นาํ
กระตุนความสนใจ

1.  ครูทักทายกับนักเรียน จากนั้นแจงจุดประสงค

การเรียนรูใหนักเรียนทราบ

2.  ครูยกตัวอยางสถานการณใหนักเรียนฟงวา 

“หากมีตู 1 หลังอยูในหองเรียน และตองการ

เคลือ่นยายตูออกจากหอง นกัเรยีนจะมวีธิกีาร

เคลือ่นยายอยางไรใหสะดวกและรวดเรว็ทีส่ดุ”

จากนั้นใหนักเรียนรวมกันแสดงความคิดเห็น 

โดยครูตั้งคําถาม ดังนี้

 •  ถานักเรียนพาเพื่อนๆ ไปยายตู นักเรียนจะ

ใหเพื่อนชวยดําเนินการอยางไร

   (แนวตอบ ชวยกันออกแรง ผลัก ดัน หรือดึง 

ตูใหเคลื่อนที่)

 •  นักเรียนจะมีวิธีการออกแรงอยางไรให

เคลื่อนยายตูไดเร็วขึ้น

   (แนวตอบ ชวยกันออกแรงผลักหรือดึงไปใน

ทางเดียวกัน)

 •  นักเรียนสังเกตเห็นการออกแรงและการ

เคลื่อนที่ของตูนั้นเปนอยางไร

   (แนวตอบ แรงที่กระทําและทิศทางการ

เคลื่อนที่ของตูไปในทิศทางเดียวกัน)

3.  ครูใหนักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียนหนวย

การเรียนรูที่ 3 เรื่อง แรงในชีวิตประจําวัน

4.  ครูใหนักเรียนอานสาระสําคัญและดูภาพ จาก

หนังสือเรียนวิทยาศาสตร ป.5 เลม 1 หนานี้ 

จากน้ันถามนกัเรยีนวา ภาพนีเ้กีย่วของกบัแรง

อยางไรบาง แลวใหนกัเรยีนแสดงความคดิเหน็

รวมกัน

  (แนวตอบ เก่ียวของกับแรงเสียดทาน ทําใหมี

การเคลื่อนที่เร็วขึ้นหรือชาลง)

เกร็ดแนะครู

 ในการเรียนรูหนวยการเรียนรูที่ 3 นี้ ครูควรจัดกระบวนการเรียนรูโดยให

นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมรวมกัน ดังนี้

• ทดลองเกี่ยวกับการหาแรงลัพธของแรงสองแรงในแนวเดียวกัน

• ทดลองและอธิบายผลของแรงเสียดทานที่มีตอการเคลื่อนที่ของวัตถุ

 โดยครคูวรใหนักเรียนไดลงมอืปฏบิตักิจิกรรมดวยตนเอง จนเกดิเปนความรู

ความเขาใจที่ถูกตอง รวมท้ังสามารถนําวิธีการทางวิทยาศาสตรและทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตรมาใชคนหาคําตอบเกี่ยวกับประเด็นที่สงสัยได

สรปุ ประเมนินาํ สอนนํา
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?
áÃ§ÅÑ¾¸�¤×ÍÍÐäÃ 
áÅÐÁÕÅÑ¡É³Ð

ÍÂ‹Ò§äÃ

áÃ§ÅÑ¾¸�º··Õè 1 คําศัพท คําอาน คําแปล
resultant force ร'ิซัลทันท ฟอซ แรงลัพธ
force ฟอซ แรง
push พุช ผลัก
pull พุล ดึง

ÈÑ¾ท�น‹ารู้

resultant force

pull

force
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นักเรียนควรรู

 นักเรียนเรียนรูและฝกอานคําศัพทวิทยาศาสตร ดังนี้

คําศัพท คําอาน คําแปล

resultant force (ริ‘ซัลทันท ฟอซ) แรงลัพธ

force (ฟอซ) แรง

push (พุช) ผลัก

pull (พุล) ดึง

ขัน้นาํ 
กระตุนความสนใจ

5.  ครูใหนักเรียนแตละคนคิดกิจกรรมคนละ 1 

กิจกรรม เกี่ยวกับการใชแรงในชีวิตประจําวัน

และครูสุ มนักเรียน 3-4 คน ออกมาเขียน

กิจกรรมที่คิดไวบนกระดาน จากนั้นครูและ

นักเรียนรวมกันแสดงความคิดเห็นวากิจกรรม

ที่เพื่อนเขียนบนกระดานใชแรงอะไรบาง

6.  นักเรียนดูภาพในหนาบทที่ 1 แรงลัพธ จาก

หนังสือเรียนหนาน้ี แลวชวยกันตอบคําถาม

สําคัญประจําบทวา 

• แรงลัพธคืออะไร และมีลักษณะอยางไร

   (แนวตอบ แรงลัพธ คือ ผลรวมของแรงตั้งแต 

2 แรงขึน้ไป ทีร่วมกนักระทาํตอวตัถเุดยีวกนั 

จึงมีผลทําให วัตถุนั้นเปลี่ยนแปลงการ

เคลื่อนที่ไปตามผลของแรงลัพธ)

7.  นักเรียนรวมกันอานคําศัพทที่เก่ียวของกับ

แรงลัพธจากหนังสือเรียนหนานี้

สรปุ ประเมนินาํ สอนนํา
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ขอสอบเนนการคิด

1. ËÒ¡·ÕÁÊÕ¿ŒÒáÅÐ·ÕÁÊÕá´§´Ö§àª×Í¡´ŒÇÂáÃ§·Õèà·‹Ò¡Ñ¹ àª×Í¡¨Ðà¤Å×èÍ¹·ÕèËÃ×ÍäÁ‹ à¾ÃÒÐÍÐäÃ

2. ËÒ¡¡ÃÃÁ¡ÒÃãËŒ·ÕÁÊÕá´§à¾ÔèÁÊÁÒªÔ¡ä´ŒÍÕ¡ 2 ¤¹ ¼ÅÅÑ¾¸�¨Ðà»š¹ÍÂ‹Ò§äÃ à¾ÃÒÐÍÐäÃ

3. ËÒ¡µŒÍ§¡ÒÃ·íÒãËŒàª×Í¡ÁÕ¡ÒÃà¤Å×èÍ¹·Õèä»·Ò§½˜ ่§·ÕÁÊÕ¿ŒÒ ¹Ñ¡àÃÕÂ¹¤Ô´Ç‹ÒµŒÍ§·íÒÍÂ‹Ò§äÃ

น�าสู‹¡ารเรีÂน
¡Ôจ¡รรม

ÊÙŒ æ

 ã¹§Ò¹¡ÕÌÒÊÕ»ÃÐ¨íÒ»‚¢Í§âÃ§àÃÕÂ¹áË‹§Ë¹Öè§ ÁÕ¡ÒÃá¢‹§¢Ñ¹ªÑ¡àÂ‹Í
ÃÐËÇ‹Ò§·ÕÁÊÕ¿ŒÒ¡Ñº·ÕÁÊÕá´§ «Öè§ÁÕÊÁÒªÔ¡ÀÒÂã¹·ÕÁ ·ÕÁÅÐ 3 ¤¹ 
â´ÂÊÁÒªÔ¡áµ‹ÅÐ¤¹ÀÒÂã¹·ÕÁä´ŒÍÍ¡áÃ§ã¹¡ÒÃ´Ö§àª×Í¡à·‹Ò æ ¡Ñ¹

ÈÖ¡ÉÒ¢ŒÍÁÙÅ¨Ò¡ÀÒ¾ áÅŒÇµÍº¤íÒ¶ÒÁ

ÎØÂàÅÎØÂ
¾Ç¡àÃÒª‹ÇÂ¡Ñ¹ÍÍ¡áÃ§

ãËŒÁÒ¡¢Öé¹Ë¹‹ÍÂ ÊÙŒ æäÁ‹ÂÍÁ
¾Ç¡àÃÒÍÂ‹ÒÂÍÁá¾Œ

ÍÂ‹ÒÂÍÁá¾Œ

ทีมสีฟา ทีมสีแดง
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เกร็ดแนะครู

 ในการเรียนบทที่ 1 นี้ ครูควรจัดกระบวนการเรียนรูใหนักเรียนปฏิบัติ ดังนี้

• สังเกตแรงลัพธที่เกิดขึ้นเมื่อมีแรงหลายแรงกระทําตอวัตถุ

• ทดลองเกี่ยวกับผลของแรงลัพธ

• อภิปรายผลการทดลองและลงขอสรุป

• อภิปรายเกี่ยวกับการนําแรงลัพธไปใชประโยชน

 จนเกิดเปนความรูความเขาใจวา แรงลัพธ คือ ผลของแรงหลายแรงที่

ร วมกันกระทําตอวัตถุเดียวกัน แลวมีผลทําใหวัตถุเกิดการเปลี่ยนแปลง

การเคลื่อนที่ไปตามผลของแรงลัพธ

ขัน้นาํ
กระตุนความสนใจ

8.  นักเรียนแบงกลุม กลุมละ 2-3 คน จากนั้น

ใหแตละกลุมรวมกันทํากิจกรรมนําสูการเรียน 

โดยอานสถานการณจากหนังสือเรียนหนานี้ 

แลวชวยกันตอบคําถามทั้ง 3 ขอ โดยเขียน

คําตอบลงในสมุดหรือทําลงในแบบฝกหัด

วิทยาศาสตร ป.5 เลม 1 และนําเสนอคําตอบ

ของกลุมหนาชั้นเรียน เพื่ออภิปรายและสรุป

คําตอบรวมกัน

(หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช

แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม)

แนวตอบ กิจกรรมนําสูการเรียน

1.  เคลื่อนที่ไมไดเพราะถามีการกระทําตอวัตถุใน

ทศิทางตรงขาม โดยคาของแรงเทากนั จะทาํให

เชือกไมเคลื่อนที่หรือเคลื่อนที่ไดนอย

2.  เชอืกจะเคลือ่นทีม่าทางทมีสแีดง เพราะทมีสแีดง

มีผลรวมหลายแรงที่กระทําตอวัตถุเดียวกัน

มากกวาทีมสีฟา

3.  เพิ่มสมาชิกใหกับทีมสีฟามากกวาทีมสีแดง 

เพราะทีมสีฟามีแรงมากระทําตอวัตถุเพิ่มมาก

ขึ้น จึงทําใหมีผลรวมของแรงที่กระทําตอวัตถุ

เดียวกันมากกวาทีมสีแดง

หากใชมา 3 ตัว มาลากรถมา 1 คัน จะเกิดแรงลัพธกี่แรง

 1. 1 แรง

 2. 2 แรง

 3. 3 แรง

 4. 6 แรง

 (แนวตอบ แรงลัพธ คือ ผลรวมของแรงหลายแรงที่มากระทําตอ

วัตถุเดียวกัน แลวมีผลทําใหวัตถุเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ไปตาม

ผลของแรงลัพธ ซึ่งมา 3 ตัว ชวยกันลากรถมาคันเดียวกัน จึงเกิด

แรงลัพธ 1 แรง  ดังนั้น ขอ 1. จึงเปนคําตอบที่ถูกตอง)

สรปุ ประเมนินาํ สอนนํา
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ขอสอบเนนการคิดแนว O-NET

หนวยการเรียนรูที่ 3
áÃ§ã¹ªÕÇÔµ»ÃÐ¨íÒÇÑ¹

 1. áÃ§ÅÑ¾¸�
	 	 ในชีวิตประจ�าวันของเรา	 มีกิจกรรมหลายอย่างท่ีเราต้องออกแรงกระท�า

ต่อวัตถุต่าง	ๆ 	เช่น	เปด-ปดประตู	หยิบสิ่งของ	ยกกล่องลัง	ตีปงปอง	ดึงเชือก

	 	 แรง หมายถึง	 การกระท�าที่ท�าให้วัตถุที่หยุดนิ่งเปลี่ยนเป็นเคลื่อนที่	 หรือ

ท�าให้วัตถุที่ก�าลังเคลื่อนที่มีความเร็วเพิ่มขึ้น	 ช้าลง	 หยุดน่ิง	 หรือเปล่ียนแปลง

ทิศทางไป	 การออกแรงกระท�าต่อวัตถุอาจมีแรงหลายแรงมากระท�าต่อวัตถุ

ร่วมกัน	โดยผลรวมของแรงหลายแรงนี้	เราเรียกว่า	แรงลัพธ์

¡Ô¨¡ÃÃÁã´ºŒÒ§·ÕèµŒÍ§ÍÍ¡áÃ§ËÅÒÂ
áÃ§Ã‹ÇÁ¡Ñ¹ à¾×èÍ·íÒãËŒÇÑµ¶Øà¤Å×èÍ¹·Õè

	ภาพที่	3.1	ตัวอย่างการออกแรงกระท�าต่อวัตถุ

เลนกับสุนัข เลนชกัเยอ

ไกวชิงช้า เข็นรถ

ลากรถและเขน็รถ
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ขัน้สอน
สาํรวจคนหา 

1.  นักเรียนทุกคนรวมกันศึกษาขอมูลและภาพ

เก่ียวกับแรงและแรงลัพธ จากหนังสือเรียน

หนานี้ จากนั้นชวยกันตอบคําถามวา กิจกรรม

ใดบางที่ตองมีการออกแรงหลายแรงรวมกัน 

เพื่อทําใหวัตถุเคลื่อนที่

2.  ครูขออาสาสมัครนักเรียนมาตอบคําถาม 2-3 

คน

  (แนวตอบ เชน ลากรถและเข็นรถ เลนกับสุนัข 

เลนชักเยอ)

3.  ครูอธิบายใหนักเรียนฟงเพ่ือขยายความเขาใจ

วา การออกแรงหลายแรงกระทําตอวัตถุใน

ทิศทางเดียวกัน จะมีคาเทากับแรงเพียงแรง

เดียว ผลลัพธของแรงหลายแรงนี้ เรียกวา 

แรงลัพธ

นักเรียนควรรู

 1 แรงลพัธ ถาแรงลพัธทีก่ระทาํตอวตัถ ุทาํใหวตัถเุกิดการเปลีย่นแปลงสภาพ

การเคลือ่นที ่แรงลพัธทีเ่กิดขึน้นัน้ไมเปนศูนย แตถาแรงลพัธทีก่ระทาํตอวตัถนุัน้ 

ไมทําใหวัตถุเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ แรงลัพธที่เกิดขึ้นจะมีคาเปนศูนย

 2 เข็น คือ การดันสิ่งที่ติดขัดใหเคลื่อนที่ไปบนพื้น เชน เข็นเรือที่เกยตื้น

ใหลงนํ้า เข็นรถใหเคลื่อนที่ เข็นเกวียนขึ้นจากหลม

การออกแรงของภาพใด แรงลัพธของแรงเกิดการหักลางกัน

 1.   2. 

 3.   4. 

 (วิเคราะหคําตอบ จากภาพ ทิศทางของแรงแสดงแทนดวย 

 ซ่ึงในขอ 1.-3. ทิศทางของแรงเปนไปในทิศทางเดียวกัน 

ทําใหแรงลัพธรวมกัน สวนขอ 4. ทิศทางของแรงตรงขามกัน

จึงหักลางกัน  ดังนั้น ขอ 4. จึงเปนคําตอบที่ถูกตอง)

สรปุ ประเมนินาํ สอน
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 จุดประสงค

	1.	 	ทดลองเพ่ืออธิบายวิธีการหาแรงลัพธ์ของแรงหลายแรง

ในแนวเดียวกันที่กระท�าต่อวัตถุในกรณีที่วัตถุอยู่นิ่ง

	2.	 	เขยีนแผนภาพแสดงแรงทีก่ระท�าต่อวตัถทุีอ่ยูใ่นแนวเดยีวกนั

และแรงลัพธ์ที่กระท�าต่อวัตถุ

	3.	 	ใช้เครื่องชั่งสปริงในการวัดแรงที่กระท�าต่อวัตถุต่าง	ๆ

1 ¡Ô¨¡ÃÃÁ·Õè

การหาแรงลัพธ

	 ทักษะกระบวนการ
 ทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้
1.	การวัด
2.	การสังเกต
3.	การทดลอง
4.	การพยากรณ์
5.	การใช้จ�านวน
6.	การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป
7.	การจัดกระท�าและสื่อความหมายข้อมูล

  ตองเตรียมตองใช 

	1.	 โตะเรียน	1	ตัว	 5.	 ดินน�้ามัน	2	ก้อน

	2.	 กระดาษแข็งแผ่นใหญ่	1	แผ่น	 6.	 ถุงพลาสติกหูหิ้ว	1	ใบ

	3.	 เครื่องชั่งสปริงแบบแขวน	2	เครื่อง	

	4.	 แหล่งข้อมูล	เช่น	หนังสือ	อินเทอร์เน็ต

  ลองทําด	ู

	1.	 	แบ่งกลุ่ม	 กลุ่มละ	 3-4	 คน	 แล้วช่วยกัน

น�าดินน�้ามัน	2	ก้อน	ใส่ถุงพลาสติกหูหิ้ว

	2.	 	ให้ร่วมกันคาดคะเนและบันทึกว่า	 เมื่อน�า

ถุงพลาสติกหูหิ้ วที่มีก ้อนดินน�้ า มันมา

เกี่ยวที่ตะขอของเคร่ืองชั่งสปริงแบบแขวน	

และถอืเครือ่งชัง่ในแนวดิง่	ผลจะเป็นอย่างไร

	3.	 	ท�าการทดลองเพือ่ตรวจสอบผลการคาดคะเน	

แล้วอ่านค่าของแรงและบันทึกผลลงในสมุด
		ภาพที่	3.2	ทดลองหาแรงลัพธ์โดยใช้
เครื่องชั่งสปริง	1	เครื่อง

µÍ¹·Õè 1

70

ขัน้สอน
สาํรวจคนหา

4.  นักเรียนแบงกลุม กลุมละ 3-4 คน ใหแตละ

กลุมศึกษาขั้นตอนการทํากิจกรรมท่ี 1 เร่ือง 

การหาแรงลพัธ ตอนที ่1-2  โดยศกึษาขัน้ตอน

การทํากิจกรรมจากหนังสือเรียน หนา 70-71

5.  ในชั่วโมงนี้ครูใชรูปแบบการสอนแบบรวมมือ 

เทคนิค L.T. หรือ  Learning Together มาจัด

กิจกรรมการเรียนรู เพื่อกําหนดใหสมาชิกของ

นักเรียนแตละกลุมมีหนาที่ของตนเอง และให

ทํางานรวมกัน

6.  สมาชิกของแตละกลุมรวมกันทํากิจกรรมท่ี 1 

ตอนที่ 1-2 แลวบันทึกผลลงในสมุดหรือใน

แบบฝกหัดวิทยาศาสตร ป.5 เลม 1

7.  ครใูหตวัแทนแตละกลุมออกมานาํเสนอผลงาน

ที่หนาชั้นเรียน โดยจับสลากหมายเลขกลุม 

จากนั้นใหแตละกลุมสงตัวแทนออกนําเสนอ

ตามลําดับ

เกร็ดแนะครู

เทคนิค L.T. หรือ Learning Together คือ กระบวนการสอนหนึ่งของ

รูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือ โดยมีขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู ดังนี้

 1. นักเรียนแบงกลุม กลุมละเทาๆ กัน จากน้ันครูและนักเรียนทบทวน

เนื้อหาเดิมหรือความรูพื้นฐานที่เกี่ยวของ

 2. ครูแจกแบบฝกหัด ใบงาน หรือโจทย ใหนักเรียนทุกกลุม กลุมละ 1 ชุด 

เหมือนกัน จากนั้นใหนักเรียนแบงหนาในการทํางาน

 3. นักเรียนทํากิจกรรม แลวนําเสนอผลงาน จากนั้นใหครูประเมินผลงาน

ของกลุม โดยเนนกระบวนการทํางานกลุม

เฉลย กิจกรรมที่ 1

ตาราง บันทึกผลการทํากิจกรรม (ตอนที่ 1)

สรุปผล จากการทํากิจกรรม พบวา คาของแรงที่อานไดจากเครื่องชั่งสปริง 2 เครื่อง 

รวมกันมีคาเทากับคาของแรงที่อานไดจากเครื่องชั่งสปริง 1 เครื่อง

วัตถุที่นํามาชั่ง

การชั่งครั้งที่ 1
(ใชเครื่องชั่งสปริง 1 เครื่อง)

การชั่งครั้งที่ 2
(ใชเครื่องชั่งสปริง 2 เครื่อง)

คาของแรง (นิวตัน)
เครื่องชั่ง 1
คาของแรง
(นิวตัน)

เครื่องชั่ง 2
คาของแรง
(นิวตัน)

ผลรวม

ดินนํ้ามัน 
2 กอน

(ผลขึ้นอยูกับดินนํ้ามันที่นํามาทํากิจกรรม)

สรปุ ประเมนินาํ สอน
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หนวยการเรียนรูที่	3
áÃ§ã¹ªÕÇÔµ»ÃÐ¨íÒÇÑ¹

	4.	 	ชั่งน�้าหนักดินน�้ามัน	2	ก้อน	อีกครั้งหนึ่ง	

แต่ครั้งนี้ให้ใช้เครื่องชั่งสปริง	2	เครื่อง	

โดยน�าหูหิ้วของถุงพลาสติกเกี่ยวตะขอ

ของเครือ่งชัง่ข้างละหูและให้ถือเครือ่งช่ัง

ในแนวดิง่	เพือ่อ่านค่าของแรงจากเครือ่ง

ชั่งทั้ง	2	เครื่อง

	5.	 	บันทึกผลค่าของแรงที่อ่านได้	 จากนั้น

น�าข้อมูลมาเขียนแผนภาพแสดงแรงที่

อยูใ่นแนวเดยีวกนัและแรงลพัธ์ลงในสมดุ	

	6.	 	น�าเสนอผลการทดลอง	 จากนั้นร่วมกัน

อภิปรายและสรุปผลภายในชั้นเรียน

µÍ¹·Õè 2

	1.	 	แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนท�ากิจกรรมกลุ่มละ	2	คน	โดยให้ออกแรงผลักโตะเรียนตัวเดียวกันไป

ในทิศทางเดียวกัน	(พร้อม	ๆ 	กัน)	และให้สมาชิกที่เหลือช่วยกันสังเกตและบันทึกผล

	2.	 	ร่วมกันสรุปผลการท�ากิจกรรม	 แล้วน�าข้อมูลมาเขียนแผนภาพแสดงแรงลัพธ์ของแรง

หลายแรงในแนวเดียวกันที่กระท�าต่อวัตถุในกรณีที่วัตถุอยู่นิ่ง	ลงในกระดาษแข็งแผ่นใหญ่	

และตกแต่งให้สวยงาม

	3.	 แต่ละกลุ่มน�าเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน	เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนกลุ่มอื่น	ๆ

		ภาพที่	3.3	ทดลองหาแรงลัพธ์โดยใช้
เครื่องชั่งสปริง	2	เครื่อง	

 หนูตอบได

 1. แรงลัพธ์คืออะไร	จงอธิบายมาพอสังเขป

 2.  การออกแรงดันโตะ	1	แรง	กับการออกแรงดันโตะ	2	แรง	จะมีความแตกต่างกันหรือไม่	

เพราะอะไร

 3.	 	หากมรีถยนต์จอดหน้าประตบู้านของนท	ีแล้วนทต้ีองการเล่ือนรถออกไปด้วยความเร่งด่วน	

นกัเรยีนคดิว่า	นทคีวรเลอืกออกแรงผลกัรถคนเดยีว	หรอืเรยีกให้คนอืน่มาช่วย	เพราะเหตใุด

71

ขัน้สอน
อธบิายความรู

1.  นักเรียนแตละกลุ มสงตัวแทนกลุ มออกมา

นําเสนอผลการทํากิจกรรม ตอนที่ 1-2 ที่หนา

ชั้นเรียน โดยครูจับสลากเลือกหมายเลขกลุม 

จากนั้นใหแตละกลุมสงตัวแทนออกนําเสนอ

ตามลําดับ

2.  ครแูละนกัเรยีนรวมกนัสรปุความรูทีไ่ดจากการ

ทดลอง จนไดขอสรุปวา การใชเครื่องชั่งสปริง 

1 เครื่อง ชั่งสิ่งของจะเทากับหรือใกลเคียงกับ

ผลรวมคาของแรงทีอ่านไดจากการใชเคร่ืองชัง่

สปริง 2 เครื่อง ชั่งสิ่งของ ดังนั้น แรง 2 แรง 

ทีมี่ทศิทางเดยีวกนัจะมแีรงลพัธเพยีงแรงเดียว 

ซึ่งเปนผลรวมของแรงทั้งสองแรงนั่นเอง

เฉลย กิจกรรมที่ 1

ตาราง บันทึกผลการทํากิจกรรม (ตอนที่ 2)

การทดลอง ผลการทดลอง แผนภาพแสดงแรงลัพธ

นักเรียน 2 คน ออกแรง

ผลักโตะเรียนไปใน 

ทิศทางเดียวกัน 

(พรอมๆ กัน)

โตะเรียนเคลื่อนที่ไป

ขางหนาในทิศทาง

เดียวกัน

สรุปผล จากการทํากิจกรรม พบวา เมื่อแรง 2 แรงกระทําตอวัตถุเดียวกัน (โตะเรียน) 

ในทิศทางเดียวกัน คาของแรงลัพธจะเทากับผลรวมของแรง 2 แรงรวมกัน แรงลัพธ

จะมีทิศทางเดียวกับแรงที่มากระทําตอวัตถุ วัตถุจึงเคลื่อนที่ไปในทิศทางนั้นดวย

 หองปฏิบัติการ

 ในการจับเครื่องชั่งสปริงควรจับที่หวงโลหะ ไมควรจับบนตัวสปริง และใน

การอานคาบนเครื่องชั่งสปริง ขณะอานคาแรงดึงจากเครื่องชั่งสปริง ควรจัดให

สปริงทั้ง 2 เครื่อง อยูในแนวระดับ

 (หมายเหตุ : คําถามขอสุดทายของหนูตอบได เปนคําถามที่ออกแบบใหผูเรียนฝกใชทักษะการคิดขั้นสูง 
คือ การคิดแบบใหเหตุผล และการคิดแบบโตแยง ซึ่งผูเรียนอาจเลือกตอบอยางใดอยางหนึ่งก็ได ใหครู
พิจารณาจากเหตุผลสนับสนุน)

แรงกระทํา แรงลัพธ

โตะเรียน

แนวตอบ หนูตอบได

ขอ 3.

• ออกแรงผลักรถคนเดียว เพราะหากเรา

เรียกคนอื่นมาชวยอาจทําใหเสียเวลามากขึ้นใน

สถานการณที่เรงดวน

• เรียกใหคนอื่นมาชวย เพราะจะทําใหมีแรง

มากระทําตอวัตถุเพิ่มขึ้น แรงลัพธจึงมีคามากขึ้น

ดวย จึงทําใหรถเคลื่อนที่ไดเร็วขึ้น

สรปุ ประเมนินาํ สอน
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ขอสอบเนนการคิดแนว O-NET

	 	 แรงลัพธ์ คือ	 ผลรวมของแรงตั้งแต่	 2	 แรงขึ้นไปที่ร่วมกันกระท�าต่อวัตถุ

เดียวกัน	แล้วมีผลท�าให้วัตถุเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ไปตามผลของแรงลัพธ์

	 	 จากตัวอย่าง	 เด็ก	 1	 คน	 เข็นรถ	 กับเด็ก	 2	 คน	 เข็นรถ	 แรงที่ท�าให้รถ

เคลื่อนที่จะแตกต่างกัน	เนื่องจากเด็ก	2	คน	ช่วยกันเข็นรถย่อมมีแรงกระท�าต่อ

รถมากกว่า	จึงท�าให้รถเคลื่อนที่ได้ง่ายกว่า	 เพราะแรงของเด็ก	2	คน	ที่กระท�า

ในทิศทางเดียวกันจะเท่ากับผลรวมของแรงทั้งสองแรงนั้น	

	 	 แรง	 มีหน่วยเป็นนิวตัน	 (N)	 และเพื่อท�าให้เกิดความเข้าใจในการหา

แรงลัพธ์	 เราจะเขียนแผนภาพแสดงแรงที่กระท�าต่อวัตถุด้วยการเขียนลูกศร	

โดยเขียนหัวลูกศรแสดงทิศทางของแรง	 และเขียนความยาวลูกศรแสดงค่าหรือ

ขนาดของแรงท่ีกระท�าต่อวัตถุ	 (ถ้าออกแรงมากลูกศรจะยาว	 ถ้าออกแรงน้อย

ลูกศรจะสั้น)

		ภาพที่	3.4	ตัวอย่างการออกแรงกระท�าต่อวัตถุ

	ภาพที่	3.5	ตัวอย่างการเขียนลูกศรแสดงแรงที่กระท�าต่อวัตถุ

หมายเหตุ :	ก�าหนดให้ความยาวลูกศร	1	ซม.	เท่ากับแรง	10	N	

60	N20	N
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ขัน้สอน
ขยายความเขาใจ 

1.  นักเรียนทุกคนศึกษาเนื้อหาเกี่ยวกับแรงลัพธ 

วิธีการหาแรงลัพธ และการใชประโยชนจาก

แรงลัพธ จากหนังสือเรียน หนา 72-76

2.  ครใูหนกัเรยีนจบัคูกบัเพือ่นแลวใหศกึษาขอมลู

เกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอแรงเสียดทานเพ่ิมเติม

จากสื่อดิจิทัลจากในหนังสือเรียน หนา 73 

โดยใชโทรศัพทมือถือสแกน QR Code เรื่อง 

การหาแรงลัพธ

 รถลากจงูออกแรง 1,000 นวิตนั ลากรถทีต่กหลม โดยเจาของรถ

ชวยออกแรง 100 นิวตนั ผลกัทายรถ เนือ่งจากเครือ่งยนตไมทาํงาน 

ทาํใหลากรถขึน้จากหลมไดพอด ีถาเจาของรถไมชวยออกแรงผลกั

รถทีต่กหลม รถลากจงูตองออกแรงเทาใด จงึจะสามารถลากรถขึน้

จากหลมได

 1. 100 นิวตัน 2. 1,100 นิวตัน

 3. 900 นิวตัน 4. 1,200 นิวตัน

 (วิเคราะหคําตอบ รถลากจูงจะตองออกแรงเพิ่มขึ้นจากเดิมอีก 

100 นิวตัน คือ 1,000 + 100 = 1,100 นิวตัน จึงจะลากรถขึ้นจาก

หลมได  ดังนั้น ขอ 2. จึงเปนคําตอบที่ถูกตอง)

ส่ือ Digital

 ครูใหนักเรียนเรียนรูเกี่ยวกับวิธีหาแรงลัพธเพ่ิมเติมจากสื่อดิจิทัล โดยให

สแกน QR Code เรื่อง การหาแรงลัพธ จากหนังสือเรียน หนา 73 ซึ่งจะปรากฏ

คลิปวิดีโอ ดังภาพตัวอยาง

สรปุ ประเมนินาํ สอน
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ขอสอบเนนการคิดแนว O-NET

หนวยการเรียนรูที่	3
áÃ§ã¹ªÕÇÔµ»ÃÐ¨íÒÇÑ¹

	 	 แรงลัพธ์เป็นผลรวมของแรงหลายแรงที่กระท�าต่อวัตถุเดียวกัน	ซึ่งการหา	

แรงลัพธ์จะต้องพิจารณาจากขนาดและทิศทางของแรงท่ีมากระท�าต่อวัตถุน้ัน	

โดยผลของแรงลัพธ์ที่เกิดขึ้นมี	3	กรณี	ดังนี้

	 1.	 	เมือ่มีแรงหลายแรงมากระท�าต่อวัตถท่ีุอยูน่ิ่งในแนวเดยีวกนัและมทิีศทางเดยีวกนั	

ค่าของแรงลัพธ์จะเท่ากับผลรวมของแรงท้ังหมด	 และแรงลัพธ์จะมีทิศทางเดียว

กับแรงที่มากระท�าต่อวัตถุ	วัตถุจึงเคลื่อนที่ไปในทิศทางนั้นด้วย	ตัวอย่างเช่น

การหาแรงลัพธ

	ภาพที่	3.6	ตัวอย่างแรงลัพธ์ที่เกิดจากแรง	2	แรง	ที่ไม่เท่ากันกระท�าต่อวัตถุในทิศทางเดียวกัน

เด็กชาย	2	คน	ผลักตู้ไม้

ในทิศทางเดียวกัน
แรงลัพธ์เท่ากับผลรวม

ของแรงทั้งสอง

แรง	2	=	20	N

แรงลัพธ์	60	N

แรง	1	=	40	N

วิธีหาแรงลัพธ์

ขนาดแรง	1	+	ขนาดแรง	2	=	ขนาดแรงลัพธ์

	 40	N			+			20	N						=		60	N

แรง	1	 แรง	2

วัตถุเคลื่อนที่ไปทางขวา	

ด้วยแรงลัพธ์ขนาด	60	N

แรงลัพธ์
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ขัน้สอน
ขยายความเขาใจ 

3.  ใหนักเรียนนําความรูที่ไดจากการศึกษาขอมูล

จากหนังสือเรียน หนา 72-76 และความรู

จากการสแกน QR Code เรือ่ง การหาแรงลพัธ 

มาอภปิรายเกีย่วกบัแรงลพัธ วธิกีารหาแรงลพัธ 

และการใชประโยชนจากแรงลัพธ และสรุป

ภายในชั้นเรียน โดยใหครูคอยอธิบายเพิ่มเติม

ในสวนที่บกพรอง

 ภาพการแขงขันลากวัตถุที่มีนํ้าหนักและขนาดเทากันของผูแขงขัน 2 ทีม

 ถา D ของทีมที่ 2 ออกแรง 1,800 นิวตัน จึงทําใหวัตถุเริ่มเคลื่อนที่ ผูแขงขันทีมที่ 1 จะตอง

ออกแรงอยางนอยคนละกี่นิวตัน จึงจะทําใหวัตถุเคลื่อนที่ได

 1. 400 นิวตัน 2. 450 นิวตัน 3. 500 นิวตัน 4. 600 นิวตัน

 (วิเคราะหคําตอบ ผูแขงขันทีมที่ 1 จะตองออกแรงอยางนอยเทากับทีมที่ 2 คือ 1,800 นิวตัน 

เนื่องจากผูแขงขันทีมที่ 1 มี 3 คน ตองออกแรงอยางนอยคนละ 1,800 ÷ 3 = 600 นิวตัน  ดังนั้น 

ขอ 4. จึงเปนคําตอบที่ถูกตอง)

กระตุ้นความสนใจ

Engage

ส�ารวจค้นหา

Explore

อธิบายความรู้

Explain

ขยายความเข้าใจ

Expand

ตรวจสอบผล

Evaluate

ขยายความเข้าใจ
Expand

ตรวจสอบผล
Evaluate

ขยายความเข้าใจ Expand

1.  ใหนักเรียนจัดทําบัตรภาพแรงลัพธที่พบเห็นใน

ชีวิตประจําวัน โดยดูรายละเอียดจากกิจกรรม

รวบยอด ตอนที่ 2 หนา 101

2.  ใหนักเรียนดูภาพแลวตอบคําถามจากกิจกรรม

รวบยอด ตอนที่ 3 หนา 101 ลงในสมุด

ตรวจสอบผล Evaluate

1.  ครูตรวจสอบผลงานบัตรภาพแรงลัพธ 

โดยพิจารณาจากการอธิบายที่ถูกตองสัมพันธ

กับภาพ

2. ครูตรวจสอบวานักเรียนตอบคําถามไดถูกตอง

 หลักฐานแสดงผลการเรียนรู

1. ใบบันทึกผลกิจกรรมหนูนอยนักทดลอง

2. บัตรภาพการใชประโยชนจากแรงลัพธ

ขอสอบป ’ 53  ออกเกี่ยวกับเรื่อง แรงลัพธ

 ภาพการแขงขันลากวัตถุที่มีนํ้าหนักและขนาดเทากันของผูแขงขัน 2 ทีม

 ถา A B C ของทีมที่ 1 ออกแรงคนละ 500 นิวตัน จึงทําใหวัตถุเริ่ม

เคลื่อนที่ ผูแขงขันทีมที่ 2 จะตองออกแรงอยางนอยกี่นิวตันจึงทําใหวัตถุ

เคลื่อนที่ได

 1. 500 นิวตัน 2. 1,000 นิวตัน

 3. 1,500 นิวตัน 4. 2,000 นิวตัน

 วิเคราะหคําตอบ ผูแขงขันทีมที่ 2 ตองออกแรงอยางนอยเทากับทีมที่ 1 

คือ ผูเขาแขงขันทีมที่ 1 มี 3 คน ออกแรงคนละ 500 นิวตัน แรงทั้งหมด

เทากับ 500 × 3 = 1,500 นิวตัน  ดังนั้น ขอ 3. จึงเปนคําตอบที่ถูกตอง

ทีมที่ 2 
วัตถุ 

วัตถุ 
ทีมที่ 1 

D 

C 
B 

A 

 เกร็ดแนะครู

 ครูอธิบายเพิ่มเติมใหนักเรียนเขาใจวา แรงลัพธสามารถนํามาคาดการณไดวา 

วัตถุที่ถูกแรงมากระทําจะเคลื่อนที่หรือเปลี่ยนรูปรางไดหรือไม อยางไร เพื่อใหเรา

นําไปใชประโยชนในชีวิตประจําวันได เชน การสรางสะพานแขวน จักรยานพวง 

การเคลื่อนยายสิ่งของตางๆ เปนตน

101

กจิกรรมรวบยอด

ตอนที่ ๑   แนวคิดสําคัญ ช่วยกันสรุป
●		ครูให้นักเรียนช่วยกันพูดสรุปเกี่ยวกับลักษณะของแรงลัพธ์	และเขียนลงในสมุด

ตอนที่ ๒  ลองคิด ลองทํา

ให้หาภาพแรงลัพธ์ที่พบเห็นในชีวิตประจําวันมาติดลงในสมุด และบันทึกข้อมูล

ตอนที่ ๓   คําถามวิทย์คิดสนุก

ตอบคําถามต่อไปนี้ลงในสมุด

		๑)	จากภาพ	มีแรงลัพธ์เกิดขึ้นกี่แรง

		๒)	ถ้ามีเลื่อน	 ๒	 คัน	 เล่ือนคันหนึ่ง

		 	 	มีสุนัขลาก	๕	ตัว	ส่วนเลื่อนอีกคัน

		 	 	มีสุนัขลาก	๗	ตัว	แรงลัพธ์ทีเ่กิดขึน้

		 	 	แตกต่างกันหรือไม่	อย่างไร

		๓)	ถ้าเลื่อนคันที่มีสุนัขลาก	๗	ตัว		

		 	 	ออกแรงตัวละ	๓๐๐	นิวตัน	ท�าให้	

		 	 	เลือ่นเริม่เคลือ่นที	่เลือ่นคนัทีม่สีนุขั

		 	 	ลาก	 ๕	 ตัว	 สุนัขจะต้องออกแรง

		 	 	อย่างน้อยตวัละกีน่วิตนั		จงึจะท�าให้

		 	 	เลื่อนเคลื่อนที่ได้

101

(ติดภาพ)

ภาพนี้	คือ	

ลักษณะแรงลัพธ์ที่เกิดขึ้น	

การน�าไปใช้ประโยชน์	 ใหนักเรียนบ
ันทึกขอมูล

ลงในสมุดปร
ะจ�ำตัวนักเรีย

น

ขอสอบ O-NETขอสอบ O-NET

คู่มือครู 101

สรปุ ประเมนินาํ สอน
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ขอสอบเนนการคิดแนว O-NET

	 2.	 	เม่ือมีแรง	 2	 แรง	 ท่ีมีขนาดไม่เท่ากันมากระท�าต่อวัตถุที่อยู่นิ่งในแนวเดียวกัน	

แต่มีทิศทางตรงข้ามกัน	 ค่าของแรงลัพธ์จะได้จากการหักล้างกันของแรงทั้งสอง

บางส่วน	 และแรงลัพธ์จะมีทิศทางเดียวกันกับทิศทางของแรงที่มากกว่า	 วัตถุจึง

เคลืี่อนที่ไปทางนั้นด้วย	ตัวอย่างเช่น

à¡Ãḉ ÇÔ·Â�¹‹ÒÃÙŒ
 

 ในแตละวันเรามีการทํากิจกรรมหลายอยาง ซึ่งบางกิจกรรมตองใชแรงดึง บางกิจกรรม

ตองใชแรงผลัก หรือมีบางกิจกรรมที่ตองใชทั้งแรงดึงและแรงผลัก

 • การดึง คือ การออกแรงดึงวัตถุเขาหาตัว ทําใหวัตถุเคลื่อนที่เขาหาตัวเรา 

 •  การผลัก คือ การออกแรงผลัก ดัน หรือเข็นวัตถุออกจากตัว ทําใหวัตถุเคลื่อนที่ออก

จากตัวเรา

เด็กชาย	2	คน	ผลักตู้ไม้

ในทิศตรงข้ามกัน

แรงลัพธ์เท่ากับ

ผลต่างของแรงทั้งสอง

แรง	2	=	20	Nแรง	1	=	40	N แรงลัพธ์	20	N

วิธีหาแรงลัพธ์

ขนาดแรง	1	-	ขนาดแรง	2	=	ขนาดแรงลัพธ์

	 40	N			-			20	N						=	20	N

วัตถุเคลื่อนที่ไปทางขวา	

ด้วยแรงลัพธ์ขนาด	20	N

แรง	1	
แรง	2

	ภาพที่	3.7	ตัวอย่างแรงลัพธ์ที่เกิดจากแรง	2	แรง	ที่ไม่เท่ากันกระท�าต่อวัตถุในทิศทางตรงข้ามกัน

แรงลัพธ์

74

ขัน้สอน
ขยายความเขาใจ 

4.  ครอูธบิายเสรมิใหนกัเรยีนเขาใจเพ่ิมเตมิวา ใน

การวัดแรงนั้น นักเรียนสามารถใชเครื่องชั่ง

สปรงิวดัคาของแรงลพัธทีเ่กดิขึน้ได ซึง่มหีนวย

เปนนิวตัน โดยเรียกตามชื่อของ เซอร ไอแซก 

นิวตัน

5.  นักเรียนแตละคนทํากิจกรรมหนูตอบไดจาก

หนังสือเรียน หนา 71 ลงในสมุดหรือทําใน

แบบฝกหัดวิทยาศาสตร ป.5 เลม 1

 การหาแรงลัพธตองพิจารณาจากสิ่งใด

 1. ทิศทางของแรงกระทํา

 2. จํานวนแรงที่มากระทํา

 3. รูปรางของวัตถุที่แรงไปกระทํา

 4. ขนาดและทิศทางของแรงที่กระทําตอวัตถุ

 (วิเคราะหคําตอบ แรงลัพธเปนผลรวมของแรงหลายแรงที่กระทํา

ตอวัตถุเดียวกัน ซึ่งการหาแรงลัพธตองพิจารณาจากขนาดและ

ทศิทางของแรงทีม่ากระทาํตอวตัถนุัน้  ดงันัน้ ขอ 4. จงึเปนคาํตอบ

ที่ถูกตอง)

เกร็ดแนะครู

 ครูใหความรูความเขาใจกับนักเรียนเพิ่มเติมวา ในการเลนกีฬาหลายอยาง

ทีต่องอาศยัผูเลนหลายคนรวมแรงรวมใจกนัออกแรง ซึง่ผลรวมของแรงหลายแรง

ที่กระทําตอวัตถุ จะทําใหเกิดแรงลัพธ เชน การแขงเรือยาวตองอาศัยแรงของ

ผูพายทุกคนรวมกัน เพื่อทําใหเรือเขาสูเสนชัยไดเร็วที่สุด

สรปุ ประเมนินาํ สอน
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หนวยการเรียนรูที่ 3
áÃ§ã¹ªÕÇÔµ»ÃÐ¨íÒÇÑ¹

3.	 	เมื่อมีแรง	 2	 แรง	 ท่ีมีขนาดเท่ากันมากระท�าต่อวัตถุที่อยู่นิ่งในแนวเดียวกัน	

แต่มีทิศทางตรงข้ามกัน	แรงทั้งสองแรงจะหักล้างซึ่งกันและกันจนหมด	แรงลัพธ์

จะมีค่าเป็นศูนย์	วัตถุจึงหยุดนิ่งและไม่มีการเคลื่อนที่	ตัวอย่างเช่น

	 	 ในการวัดแรงที่มากระท�าต ่อวัตถุ	

เราจะใช้เครื่องชั่งสปริงวัดขนาดของแรง	

แรงมีหน่วยเป็นนิวตัน	(N)	โดยเรียกตามชื่อ

ของ	เซอร์ ไอแซก นิวตัน นักวิทยาศาสตร์

ชาวอังกฤษ	 ผู้ที่ค้นพบแรงโน้มถ่วงของโลก	

อีกทั้งยังเป็นผู้ศึกษาเกี่ยวกับเร่ืองแรงและ

การเคลื่อนที่ของวัตถุ ภาพที่	3.9	ตัวอย่างเครื่องชั่งสปริง

เด็กชาย	2	คน	ผลักตู้ไม้ในทิศตรงข้ามกัน แรงทั้งสองแรงหักล้างกันหมด

แรง	2	=	30	Nแรง	1	=	30	N แรงลัพธ์	0	N

วิธีหาแรงลัพธ์

ขนาดแรง	1	-	ขนาดแรง	2	=	ขนาดแรงลัพธ์

	 30	N			-			30	N							=	0	N

แรง	1

แรง	2

แรงลัพธ์มีค่าเป็นศูนย์

	ภาพที่	3.8	ตัวอย่างแรงลัพธ์ที่เกิดจากแรง	2	แรง	ที่เท่ากันกระท�าต่อวัตถุในทิศทางตรงข้ามกัน

ภาพที่	3.9	ตัวอย่างเครื่องชั่งสปริง

เราจะใช้เครื่องชั่งสปริงวัดขนาดของแรง	

ภาพที่	3.9	ตัวอย่างเครื่องชั่งสปริง

75

เราจะใช้เครื่องชั่งสปริงวัดขนาดของแรง	
1

 ถาแรงลัพธที่มาจากการหักลางกันของแรง 2 แรง ในการผลัก

วัตถุไปตามพื้นราบมีคาเทากับ 5 นิวตัน อยากทราบวาวัตถุจะมี

การเคลื่อนที่หรือไม อยางไร

 (แนวตอบ วัตถุมีการเคลื่อนที่ โดยจะเคลื่อนที่ไปตามทิศทาง

ของแรงดานที่มีคามากกวา)

นักเรียนควรรู

 1 เครือ่งชัง่สปรงิ คอื เครือ่งชัง่ทีใ่ชวดัปรมิาณนํา้หนกัของวตัถุ มหีลายรปูแบบ

แตกตางกันออกไป ขึ้นอยูกับประโยชนของการใชงาน

ขัน้สรปุ 
ขยายความเขาใจ 

6.  ครูเขียนขอความบนกระดาน ดังนี้

1 แรงมา = 10 แรงคน (ผูชาย)

 1 แรงมา = 22 แรงคน (ผูหญิง)

 1 แรงมา = 35 แรงเด็ก (ผูชาย)

 1 แรงมา = 55 แรงเด็ก (ผูหญิง)

7.  ครูใหนักเรียนจับกลุมกัน กลุมละ 2-3 คน 

จากนั้นตั้งคําถามเพื่อใหนักเรียนชวยกันหา

คําตอบ ดังนี้

 •  ถาใชมา 1 ตัว สามารถลากรถขึ้นจากหลม

ไดพอดี แตถาไมมีมาจะตองใชแรงผูชาย

ก่ีคน และแรงผูหญิงกี่คน จึงจะสามารถ

ลากรถขึ้นจากหลมได

   (แนวตอบ ใชแรงผูชาย 5 คน และแรงผูหญิง 

11 คน)

เกร็ดแนะครู

 ครูอธิบายเพิ่มเติมใหนักเรียนเขาใจวา แรงลัพธสามารถคาดการณไดวา

วัตถุที่ถูกแรงมากระทําจะเคลื่อนที่หรือเปลี่ยนรูปรางไดหรือไม อยางไร เพื่อให

เรานําไปใชประโยชนในชีวิตประจําวันได เชน การสรางสะพานแขวน จักรยาน

พวง การเคลื่อนยายสิ่งของตางๆ

สรปุ ประเมนินาํ สอน
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รายการ
เกณฑ์

ดี พอใช้ ควรปรับปรุง

1.	เข้าใจเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องแรงลัพธ์

2.	สามารถท�ากิจกรรมและอธิบายผลการท�ากิจกรรมได้

3.	สามารถตอบค�าถามจากกิจกรรมหนูตอบได้ได้

4.	ท�างานกลุ่มร่วมกับเพื่อนได้ดี

5.	น�าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ�าวันได้

หลังเรียนจบบทนี้แล้ว	ให้นักเรียนบอกสัญลักษณ์ที่ตรงกับระดับความสามารถของตนเอง

ตรวจสอบตนเอง

(ที่มาภาพ : https://www.freeimages.com)

	 	ภาพที่	3.11	การใช้วัวลากเกวียน	

	ภาพที่	3.10	กระถางแขวน	

	 	 ในการท�ากิจกรรมต่าง	ๆ 	 ของแต่ละวัน	 เราทุกคนต้องออกแรงกระท�าต่อ	

วัตถุต่าง	ๆ 	 ด้วยตนเอง	 แต่อาจมีบางกิจกรรมท่ีต้องใช้แรงมาก	 จึงจ�าเป็นต้อง

อาศยัแรงจากหลาย	ๆ 	คน	เข้ามาช่วย	เพือ่เคลือ่นย้ายวตัถุหรอืท�าให้วตัถเุคลือ่นที่	

ไปได้	 เช่น	 การพายเรือแคนูในน�้า	 การปั่นจักรยานพ่วง	 นอกจากนี้	 เรายังน�า

ประโยชน์จากแรงลัพธ์ไปใช้ได้หลายอย่าง	เช่น

กิจกรรม สรปุความรูป้ระจ�าบทท่ี 1

	 		 1.	การประดิษฐ์กระถางแขวนโดยใช้ลวด	 3	 เส้น	
ช่วยยึดกระถางเอาไว้	 ลวด	 3	 เส้น	 ใช้แทนแรง	 3	 แรง		

ท�าให้เกิดแรงลัพธ์	1	แรง	ในแนวเดียวกับตะขอที่ใช้แขวน	

จึงท�าให้เกิดความสมดุล	กระถางแขวนจึงไม่เอียง

  	 2. การคมนาคมในสมัยก่อนจะใช้สัตว์ต่าง	ๆ 	 เช่น	

วัว	 ควาย	 ตั้งแต่	 1	 ตัวขึ้นไป	 มาช่วยกันออกแรงลาก	

เกวียนให้เคลื่อนที่ไปข้างหน้าได้	 ท�าให้การเดินทาง	

หรือขนส่งสิ่งของท�าได้ง่ายมากขึ้น

76

เกร็ดแนะครู

 เมือ่เรียนจบบทนีแ้ลว ครอูาจใหนกัเรยีนตัง้คาํถามทีอ่ยากรูเพิม่เตมิเกีย่วกบั

เรื่องแรงลัพธ คนละ 1 คําถาม จากน้ันครูสุมเรียกใหนักเรียนบอกคําถาม

ของตนเอง แลวใหเพื่อนคนอื่นๆ ในชั้นเรียนชวยกันแสดงความคิดเห็นวา 

จะใชวธิกีารทางวทิยาศาสตรตอบคาํถามไดอยางไร โดยครทูาํหนาทีเ่ปนผูชีแ้นะ

และสังเกตการทํากิจกรรมของนักเรียนอยางใกลชิด

ขัน้สอน
ขยายความเขาใจ 

 8.  ครูสนทนากับนักเรียนเพ่ือทบทวนความรู 

ความเขาใจเกี่ยวกับเน้ือหาท่ีไดเรียนผานมา

จากหนวยการเรียนรูที่ 3 บทที่ 1 แรงลัพธ 

โดยสุมเรียกชื่อนักเรียนใหออกมาเลาวา

ตนเองไดรับความรูอะไรบาง

 9.  นักเรียนเขียนสรุปความรูเกี่ยวกับเรื่องท่ีได

เรียนมาจากบทที่ 1 ในรูปแบบตางๆ เชน 

แผนผังความคิด แผนภาพ ลงในสมุด

  (หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช

แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานรายบุคคล)

 10.  นักเรียนแตละคนศึกษาแผนผังความคิด 

(Mind Mapping) สรุปสาระสําคัญ ประจํา

บทที่ 1 จากหนังสือเรียน หนา 77 เพื่อตรวจ

สอบกับการเขียนสรุปความรูท่ีนักเรียนทําไว

ในสมุด

จากแผนภาพแสดงการออกแรง วัตถุขอใดไมเคลื่อนที่

 1.  2. 

 3.  4. 

 (วเิคราะหคาํตอบ วตัถใุนขอ 2. ไมเคลือ่นที ่เพราะแรงทีม่ากระทาํ

ตอวัตถุในทิศทางตรงขามกันมีขนาดของแรงเทากัน แรงลัพธ

จึงเกิดการหักลางกันทั้งหมด แรงลัพธจึงมีคาเปนศูนย วัตถุจึง

ไมเคลื่อนที่  ดังนั้น ขอ 3. จึงเปนคําตอบที่ถูกตอง)

3 นิวตัน 2 นิวตัน

5 นิวตัน3 นิวตัน

4 นิวตัน

4 นิวตัน4 นิวตัน

1 นิวตัน

A B

DC

3 นิวตัน 2 นิวตัน
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ออกแรงมาก ลกูศรจะยาว

เชน่ การใชว้วัลากเกวยีน

การเลน่ชกัเยอ่

ÊÃØ» ÊÒÃÐÊíÒ¤ÑÞ
»ÃÐ¨íÒº··Õè   1

ประโยชน์
ผลลัพธ์

แรงทีก่ระทําตอ่วตัถใุนแนวเดยีวกนั

แรงที่มีขนาดไม่เท่ากันกระทําต่อวัตถุ

แรงที่มีขนาดเท่ากันกระทําต่อวัตถุ

ผลรวมของขนาดแรงทัง้หมดโดยมทีศิทางเดยีวกนั

จะได
้จากการหักล้างกันของขนาดแรงที่มีทิศตรงกันข้าม

ขนาดแรงลัพธ์จะมีค่าเป็นศูนย์

และทศิทางเดยีวกนั ขนาดแรงลพัธจ์ะเทา่กบั

หกัลา้งกนัของแรงหลายแรง

ใน
แนวเดียวกัน แต่ทิศทางตรงข้ามกัน ขนาดแรงลัพธ์

ในแนวเดียวกัน แต่ทิศทางตรงข้ามกันผลของแรงความหมาย

เป็นแรงทีเ่กดิจากการรวมหรอื

เครื่องชัง่สปรงิ

นิวตนั (N) ออกแรงนอ้ย ลกูศรจะสัน้

เค
รื่อ

งม
ือท

ี่ใช
้วัด

การเขียนแผนภาพแสดงแรง
หน่วย

แรงลัพธ์
 มฐ. ว 2.2 ป.5/1 - ป.5/3
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ขัน้สอน 
ขยายความเขาใจ 

 11.  นักเรียนทํากิจกรรมฝกทักษะบทที่ 1 จาก

หนังสือเรียน หนา 78 ขอ 1-3 ลงในสมุดหรือ

ทําในแบบฝกหัดวิทยาศาสตร ป.5 เลม 1

 12.  นักเรียนแตละคนทํากิจกรรมทาทายการคิด

ข้ันสูง จากในแบบฝกหัดวิทยาศาสตร ป.5 

เลม 1

  (หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช

แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานรายบุคคล)

 13.  ครมูอบหมายงานใหนกัเรยีนแบงกลุม กลุมละ 

3-4 คน จากนั้นศึกษากิจกรรมสรางสรรค

ผลงาน จากในหนังสือเรียน หนา 79 

แลวใหปฏิบัติกิจกรรมตามขั้นตอน โดยให

ร วมมือกันทํากิจกรรมน้ีนอกเวลาเรียน 

แลวนํามาสงเพื่อนําเสนอหนาชั้นเรียนตอไป

   (หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช

แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม)

 ภาพการแขงขันลากวัตถุที่มีนํ้าหนักและขนาดเทากันของผูแขงขัน 2 ทีม

 ถา A B C ของทีมที่ 1 ออกแรงคนละ 500 นิวตัน จึงทําใหวัตถุเริ่มเคลื่อนที่ ผูแขงขันทีมที่ 2 

จะตองออกแรงอยางนอยกี่นิวตันจึงทําใหวัตถุเคลื่อนที่ได

 1. 500 นิวตัน 2. 1,000 นิวตัน 3. 1,500 นิวตัน 4. 2,000 นิวตัน

 (วิเคราะหคําตอบ ผูแขงขันทีมที่ 2 ตองออกแรงอยางนอยเทากับทีมที่ 1 คือ ผูเขาแขงขันทีมที่ 1

มี 3 คน ออกแรงคนละ 500 นิวตัน แรงทั้งหมดเทากับ 500 × 3 = 1,500 นิวตัน  ดังนั้น ขอ 3. 

จึงเปนคําตอบที่ถูกตอง)

กระตุ้นความสนใจ

Engage

ส�ารวจค้นหา

Explore

อธิบายความรู้

Explain

ขยายความเข้าใจ

Expand

ตรวจสอบผล

Evaluate

ขยายความเข้าใจ
Expand

ตรวจสอบผล
Evaluate

ขยายความเข้าใจ Expand

1.  ใหนักเรียนจัดทําบัตรภาพแรงลัพธที่พบเห็นใน

ชีวิตประจําวัน โดยดูรายละเอียดจากกิจกรรม

รวบยอด ตอนที่ 2 หนา 101

2.  ใหนักเรียนดูภาพแลวตอบคําถามจากกิจกรรม

รวบยอด ตอนที่ 3 หนา 101 ลงในสมุด

ตรวจสอบผล Evaluate

1.  ครูตรวจสอบผลงานบัตรภาพแรงลัพธ 

โดยพิจารณาจากการอธิบายที่ถูกตองสัมพันธ

กับภาพ

2. ครูตรวจสอบวานักเรียนตอบคําถามไดถูกตอง

 หลักฐานแสดงผลการเรียนรู

1. ใบบันทึกผลกิจกรรมหนูนอยนักทดลอง

2. บัตรภาพการใชประโยชนจากแรงลัพธ

ขอสอบป ’ 53  ออกเกี่ยวกับเรื่อง แรงลัพธ

 ภาพการแขงขันลากวัตถุที่มีนํ้าหนักและขนาดเทากันของผูแขงขัน 2 ทีม

 ถา A B C ของทีมที่ 1 ออกแรงคนละ 500 นิวตัน จึงทําใหวัตถุเริ่ม

เคลื่อนที่ ผูแขงขันทีมที่ 2 จะตองออกแรงอยางนอยกี่นิวตันจึงทําใหวัตถุ

เคลื่อนที่ได

 1. 500 นิวตัน 2. 1,000 นิวตัน

 3. 1,500 นิวตัน 4. 2,000 นิวตัน

 วิเคราะหคําตอบ ผูแขงขันทีมที่ 2 ตองออกแรงอยางนอยเทากับทีมที่ 1 

คือ ผูเขาแขงขันทีมที่ 1 มี 3 คน ออกแรงคนละ 500 นิวตัน แรงทั้งหมด

เทากับ 500 × 3 = 1,500 นิวตัน  ดังนั้น ขอ 3. จึงเปนคําตอบที่ถูกตอง

ทีมที่ 2 
วัตถุ 

วัตถุ 
ทีมที่ 1 

D 

C 
B 

A 

 เกร็ดแนะครู

 ครูอธิบายเพิ่มเติมใหนักเรียนเขาใจวา แรงลัพธสามารถนํามาคาดการณไดวา 

วัตถุที่ถูกแรงมากระทําจะเคลื่อนที่หรือเปลี่ยนรูปรางไดหรือไม อยางไร เพื่อใหเรา

นําไปใชประโยชนในชีวิตประจําวันได เชน การสรางสะพานแขวน จักรยานพวง 

การเคลื่อนยายสิ่งของตางๆ เปนตน

101

กจิกรรมรวบยอด

ตอนที่ ๑   แนวคิดสําคัญ ช่วยกันสรุป
●		ครูให้นักเรียนช่วยกันพูดสรุปเกี่ยวกับลักษณะของแรงลัพธ์	และเขียนลงในสมุด

ตอนที่ ๒  ลองคิด ลองทํา

ให้หาภาพแรงลัพธ์ที่พบเห็นในชีวิตประจําวันมาติดลงในสมุด และบันทึกข้อมูล

ตอนที่ ๓   คําถามวิทย์คิดสนุก

ตอบคําถามต่อไปนี้ลงในสมุด

		๑)	จากภาพ	มีแรงลัพธ์เกิดขึ้นกี่แรง

		๒)	ถ้ามีเลื่อน	 ๒	 คัน	 เล่ือนคันหนึ่ง

		 	 	มีสุนัขลาก	๕	ตัว	ส่วนเลื่อนอีกคัน

		 	 	มีสุนัขลาก	๗	ตัว	แรงลัพธ์ทีเ่กิดขึน้

		 	 	แตกต่างกันหรือไม่	อย่างไร

		๓)	ถ้าเลื่อนคันที่มีสุนัขลาก	๗	ตัว		

		 	 	ออกแรงตัวละ	๓๐๐	นิวตัน	ท�าให้	

		 	 	เลือ่นเริม่เคลือ่นที	่เลือ่นคนัทีม่สีนุขั

		 	 	ลาก	 ๕	 ตัว	 สุนัขจะต้องออกแรง

		 	 	อย่างน้อยตวัละกีน่วิตนั		จงึจะท�าให้

		 	 	เลื่อนเคลื่อนที่ได้

101

(ติดภาพ)

ภาพนี้	คือ	

ลักษณะแรงลัพธ์ที่เกิดขึ้น	

การน�าไปใช้ประโยชน์	 ใหนักเรียนบ
ันทึกขอมูล

ลงในสมุดปร
ะจ�ำตัวนักเรีย

น

ขอสอบ O-NETขอสอบ O-NET

คู่มือครู 101

สรปุ ประเมนินาํ สอน
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¡Ôจ¡รรม
½ƒ¡ทÑ¡Éะ

º··Õè	1

 1. ตอบคําถามตอไปนี้

	 1)	 	แรงหลายแรงที่มากระท�าต่อวัตถุช้ินเดียวกันในทิศทางตรงข้ามกัน	 แรงลัพธ์

จะเป็นอย่างไร

	 2)	 	โสภาออกแรงดันโตะไม้ไปทางซ้ายด้วยแรง	 20	 N	 ธานีออกแรงดันโตะไม้

ไปทิศทางตรงข้ามกับโสภาด้วยแรง	 60	 N	 โตะไม้ตัวนี้จะเคลื่อนที่ไปทางใด	

เพราะอะไร

	 3)	 	หากมีคน	 5	 คน	 ช่วยกันผลักรถยนต์ที่หยุดนิ่งให้เคลื่อนที่ด้วยแรงที่เท่ากัน

ในทิศทางเดียวกัน	แรงลัพธ์จะเป็นอย่างไร

	 4)	 หากแรงลพัธ์ทีก่ระท�าต่อวตัถุมีค่าเป็นศูนย์	วตัถจุะเคลือ่นทีห่รอืไม่	เพราะอะไร

	 5)	 นักเรียนคิดว่า	แรงลัพธ์มีประโยชน์ต่อชีวิตประจ�าวันของเราหรือไม่	อย่างไร

 2.  ดูภาพ แล้วเขียนแผนภาพแสดงแรงที่กระทําตอวัตถุและแรงลัพธ์ที่เกิดกับวัตถุ

1) 2)

ออกแรงดึงตู้ไม้ ออกแรงผลักตู้เสื้อผ้า

 3.  ติดภาพการเกิดแรงลัพธ์ลงในสมุด 3 ภาพ แล้วบันทึกข้อมูลตามตัวอยาง

(บัน
ทึก
ลง
ในส

มุด
ปร
ะจ�า
ตัว
)

(ติด
ภา

พ)
ภาพนี้	คือ		............................................................................................................................

ลักษณะแรงลัพธ์ที่เกิดขึ้น		.....................................................................................

การน�าไปใช้ประโยชน์		...............................................................................................

เอกออกแรง	100	N เอกออกแรง	40	N พลออกแรง	100	N

ท้าทาÂ¡ารคỐ ¢Ñéนสงูกิจกรรม
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แนวตอบ กิจกรรมฝกทักษะ

ขอ 1.

 1) คาของแรงลัพธจะไดจากการหักลางกัน

ของแรงทั้งหมดบางสวน ซึ่งแรงลัพธจะมีทิศทาง

เดียวกันกับทิศทางของแรงที่มากกวา

 2) โตะเคลือ่นทีไ่ปทางขวา ดวยแรงลพัธ 40 N

เพราะธานีออกแรงกระทําตอโตะมากกวาโสภา

 3) แรงลัพธจะเทากับผลรวมของแรงทั้งหมด

ของคน 5 คน แรงลพัธจงึมีทศิทางเดยีวกบัแรงทีม่า

กระทํา

 4) วัตถุไมเคลื่อนที่ เพราะแรงที่มากระทําตอ

วัตถุจะหักลางซึ่งกันและกันจนหมด

 5) มีประโยชน โดยสามารถนํามาใชในการ

เคลือ่นยายวตัถหุรอืทาํใหวตัถเุคลือ่นทีไ่ปไดงายขึน้

ขอ 2.

  1) 

  2)
แรงลัพธ 60 N

แรงกระทํา = 100 N

แรงกระทาํ (1) = 40 N แรงกระทํา (2) = 100 N

ขัน้สรปุ
ตรวจสอบผล

1.  ครูใหนักเรียนชวยกันสรุปความรูเกี่ยวกับเรื่อง

แรงลัพธ จนไดขอสรุป ดังนี้

 •  แรงลัพธ คือ ผลรวมของแรงตั้งแต 2 แรง

ขึ้นไปที่รวมกันกระทําตอวัตถุเดียวกัน จึงมี

ผลทําใหวัตถุนั้นเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่

ไปตามผลของแรงลัพธ

 •  เรามกีารนาํแรงลพัธมาใชประโยชนมากมาย 

เชน การปนจักรยานพวง การใชสุนัขลาก

เลื่อน

กิจกรรม สรางเสริม
 ใหนกัเรยีนแตละคนไปสบืคนเพิม่เตมิเก่ียวกับการใชประโยชน

จากแรงลัพธจากแหลงขอมูลตางๆ จากนั้นจัดทําเปนรายงานเลม

เล็ก 1 เลม แลวนําสงครู

เกร็ดแนะครู

 ครูใหความรูกับนักเรียนเพ่ิมเติมวา สุนัขท่ีนํามาใชเปนสุนัขลากเลื่อน คือ

สุนัขพันธุไซบีเรียน ฮัสกี ซ่ึงเปนสุนัขท่ีชนเผาชัคชิโนไซบีเรียไดเพาะข้ึนมากวา 

3,000 ปมาแลว เพื่อใชลากเล่ือน บรรทุกส่ิงของ หรือเปนพาหนะในบริเวณ

พื้นที่ที่ปกคลุมดวยนํ้าแข็งหรือหิมะ เนื่องจากสุนัขพันธฺุนี้มีความแข็งแรง อดทน 

ตอความหนาวเย็นไดดี และมีความวองไว

ประเมนินาํ สอน สรุป
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ขอสอบเนน การคิด

	

	การสื่อสาร	 	ความร่วมมือ		 	 การแก้ปัญหา

	การสร้างสรรค์		 		การคิดอย่างมีวิจารณญาณ

		การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

·Ñ¡ÉÐáË‹§ÈµÇÃÃÉ·Õè 21 
✓

✓

✓

✓ ✓

 แบงกลุม กลุมละ 3-4 คน จากน้ันชวยกันออกแบบและ
ประดิษฐกระถางแขวนสําหรับปลูกพืช โดยใหสมาชิกกลุมชวยกัน
เลอืกวสัดุอปุกรณตามความเหมาะสม  แลวนําเสนอแนวคิดในการ
ออกแบบทีเ่ก่ียวของกับแรงลพัธหนาชัน้เรียน

ÊÃŒÒ§ÊÃÃ¤�¼Å§Ò¹
¡Ôจ¡รรม

µÑÇÍÂ‹Ò§ ¼Å§Ò¹¢Í§©Ñ¹

	ภาพที่	3.12	ตัวอย่างกระถางแบบที่	1 	ภาพที่	3.13	ตัวอย่างกระถางแบบที่	2

	ภาพที่	3.14	ตัวอย่างกระถางแบบที่	3

(ที่มาภาพ : https://pixabay.com)
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ขัน้สรปุ
ตรวจสอบผล 

2.  ใหนักเรียนดูตารางตรวจสอบตนเอง จาก

หนังสือเรียน หนา 76 จากน้ันถามนักเรียน

รายบุคคลตามรายการขอ 1-5 จากตาราง

เพื่อตรวจสอบความรูความเขาใจของนักเรียน

หลังจากเรียน หากนักเรียนคนใดตรวจสอบ

ตนเองโดยใหอยู ในเกณฑที่ควรปรับปรุง 

ใหครูทบทวนบทเรียนหรือหากิจกรรมอื่น

ซอมเสริม เพื่อใหนักเรียนมีความรูความใจใน

บทเรียนมากขึ้น

ขัน้ประเมนิ
ตรวจสอบผล 

1.  ครูประเมินผลจากการสังเกตพฤติกรรม

การตอบคําถาม พฤติกรรมการทํางานราย

บุคคล พฤติกรรมการทํางานกลุม และจาก

การนําเสนอผลการทํากิจกรรมหนาชั้นเรียน

2. ครูตรวจสอบผลการทําแบบทดสอบกอนเรียน

3.  ครูตรวจสอบผลการทํากิจกรรมที่ 1 เรื่อง 

การหาแรงลัพธ จากในสมุดหรือแบบฝกหัด

วิทยาศาสตร ป.5 เลม 1

4.  ครูตรวจผลการทํากิจกรรมหนูตอบไดในสมุด 

หรือในแบบฝกหัดวิทยาศาสตร ป.5 เลม 1 

5.  ครูตรวจผลการสรุปความรูเกี่ยวกับแรงลัพธ

จากสมุด

6.  ครูตรวจผลการทํากิจกรรมฝกทักษะบทที่ 1 

ในสมุด หรือในแบบฝกหัดวิทยาศาสตร ป.5 

เลม 1 

7.  ครตูรวจสอบผลการทาํกจิกรรมทาทายการคดิ

ขั้นสูงในแบบฝกหัดวิทยาศาสตร ป.5 เลม 1

8.  ครูตรวจชิ้นงาน/ผลงานกระถางแขวนสําหรับ

ปลูกพืช และการนําเสนอชิ้นงาน/ผลงาน 

หนาชั้นเรียน

แนวทางการวัดและประเมินผล

 ครสูามารถวัดและประเมนิผลชิ้นงาน/ผลงานกระถางแขวนสําหรบัปลกูพืช

ที่นักเรียนสรางขึ้น โดยศึกษาเกณฑประเมินผลงานจากแบบประเมินผลงาน/

ชิ้นงานที่แนบทายแผนการจัดการเรียนรู ของหนวยการเรียนรูที่ 3 แรงใน

ชีวิตประจําวัน ดังภาพตัวอยาง

การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด) แผนฯ ที่ 1

แบบประเมินการออกแบบและประดิษฐ์กระถางแขวนส าหรับปลูกพืช

ล าดับที่ รายการประเมิน
ระดับคุณภาพ

4
(ดีมาก)

3
(ดี)

2
(พอใช้)

1
(ปรับปรุง)

1 การออกแบบชิ้นงาน
2 การเลือกใช้วัสดุเพื่อสร้างชิ้นงาน
3 ความสมบูรณ์ของชิ้นงาน
4 การสร้างสรรค์ชิ้นงาน
5 ก าหนดเวลาส่งงาน

                                        รวม

ลงช่ือ...................................................ผู้ประเมิน
                                                                                             ............./.................../..............

ระดับคุณภาพ

ดีมาก ดี        พอใช้ ปรับปรุง

 
 

 
เกณฑ์การประเมินการออกแบบและประดิษฐ์กระถางแขวงส าหรับปลูกพืช (แผนฯ ที่ 1) 

 
รายการ 
ประเมิน 

เกณฑ์การประเมิน (ระดับคุณภาพ) 
ดีมาก (4) ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 

1. การออกแบบ 
   ชิ้นงาน 

ช้ินงานมีความถูกต้องตามที่
ออกแบบไว้ มีขนาด
เหมาะสม รูปแบบน่าสนใจ 
แปลกตา และสร้างสรรคด์ี  

ช้ินงานมีความถูกต้องตามที่
ออกแบบไว้ มีขนาด
เหมาะสม รูปแบบน่าสนใจ 
และสร้างสรรค ์

ช้ินงานมีความถูกต้องตามที่
ออกแบบไว้ มีขนาดเหมาะสม 
รูปแบบน่าสนใจ  

ช้ินงานไม่ถูกต้องตามที่
ออกแบบไว้ มีขนาด         
ไม่เหมาะสม รูปแบบไม่
น่าสนใจ  

2. การเลือกใช้วัสดุ
เพ่ือสร้าง
ชิ้นงาน 

เลือกใช้วัสดุมาสรา้งช้ินงาน
ตามที่ก าหนดได้ถูกต้อง และ
วัสดุมีความเหมาะสมกับการ
สร้างช้ินงานดีมาก 

เลือกใช้วัสดุมาสรา้งช้ินงาน
ตามที่ก าหนดได้ถูกต้อง และ
วัสดุมีความเหมาะสมกับการ
สร้างช้ินงานด ี

เลือกใช้วัสดุมาสรา้งช้ินงาน
ตรงตามที่ก าหนด แต่วัสดุไม่มี
ความเหมาะสมกับการสร้าง
ช้ินงานที่ออกแบบไว้ 

เลือกใช้วัสดุมาสรา้งช้ินงาน
ไม่ตรงตามที่ก าหนด และ
วัสดุไม่มีความเหมาะสมกับ
ช้ินงานที่ออกแบบไว้ 

3. ความสมบูรณ์
ของชิน้งาน 

ช้ินงานมีความแข็งแรง 
ทนทาน สามารถน าไปใช้
งานได้จริงและใช้ไดด้ีมาก 

ช้ินงานมีความแข็งแรง
ทนทาน สามารถน าไปใช้
งานได้จริงและใช้ไดด้ ี

ช้ินงานไม่มีความแข็งแรง แต่
สามารถน าไปใช้งานได้บา้ง 

ช้ินงานไม่มีความแข็งแรง 
และไม่สามารถน าไปใช้งาน
ได ้

4. การสร้างสรรค ์
   ชิ้นงาน 

ตกแต่งช้ินงานได้สวยงามดี
มาก 

ตกแต่งช้ินงานได้สวยงามด ี ตกแต่งช้ินงานได้สวยงามน้อย ช้ินงานไม่มีความสวยงาม 

5. ก าหนดเวลาส่ง 
   งาน 

ส่งช้ินงานภายในเวลาที่
ก าหนด 

ส่งช้ินงานช้ากว่าก าหนด     
1-2 วัน 

ส่งช้ินงานช้ากว่าก าหนดเกิน  
3 วันข้ึนไป 

ส่งช้ินงานช้ากว่าก าหนดเกิน  
5 วันข้ึนไป 

 

 

    เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

18-20 ดีมาก 
14-17 ดี 
10-13 พอใช้ 

ต่ ากว่า 10 ปรับปรุง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 หากมีแรง 2 แรง มากระทําตอวัตถุที่อยูนิ่งอยูในแนวเดียวกัน 

แตมีทิศทางตรงขามกัน แลวผลลัพธของแรงมีคาเปนศูนย จะเกิด

ผลอยางไร

 1. วัตถุชิ้นนั้นไมมีการเคลื่อนที่

 2. วัตถุเคลื่อนที่ไดไกลและเร็วขึ้น

 3. วัตถุเคลื่อนที่ไปทางซายหรือขวาก็ได

 4. ไมทราบขนาดของแรงที่มากระทํา จึงสรุปไมได

 (แนวตอบ เมื่อมีแรง 2 แรง ที่มีขนาดเทากันมากระทําตอวัตถุที่

อยูนิง่ในแนวเดยีวกนั แตมีทศิทางมากระทาํตรงขามกัน แรงทัง้สอง

จะหักลางกนัจนหมด แรงลพัธจงึมคีาเปนศนูย วตัถจุงึไมเคลือ่นที่ 

ดังนั้น ขอ 1. จึงเปนคําตอบที่ถูกตอง)

นาํ สอน สรุป ประเมิน
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ขัน้นาํ
กระตุนความสนใจ

1.  ครูทักทายกับนักเรียน จากนั้นถามคําถาม

กระตุนความคิดวา ในชีวิตประจําวันนักเรียน

คิดวากิจกรรมใดบางที่จะทําใหเกิดแรงเสียด-

ทาน แลวใหนักเรยีนรวมกนัแสดงความคดิเห็น

อยางอิสระ

  (แนวตอบ เชน การเข็นรถ การเดิน)

2.  ครูขออาสาสมัครนักเรียน 2 คน ออกมาทํา

กจิกรรม โดยใหนกัเรยีนคนที ่1 โยนลกูฟุตบอล

ใหกลิง้ไปบนพืน้ทีเ่ปนสนามหญา และนกัเรยีน

คนที่  2 โยนลูกฟุตบอลใหกลิ้งไปบนพื้นที่เปน

สนามปูนซเีมนตเรียบๆ ดวยแรงเทาๆ กนั แลว

ครูตั้งคําถามใหนักเรียนรวมกันอภิปราย ดังนี้

 •  ลูกฟุตบอลที่กลิ้งไปกับพื้นที่เปนสนามหญา 

และพื้นปูนซีเมนตแตกตางกันอยางไร

 •  ลูกฟุตบอลลูกใดหยุดกอน เพราะเหตุใดจึง

เปนเชนนั้น

3.  ใหนกัเรยีนรวมกันอภปิรายเกีย่วกบัคําถามและ

ตอบคําถามตามความเขาใจของนักเรียน โดย

ครูคอยชวยเสริมคําตอบของนักเรียนเพื่อให

นักเรียนมีความรูความเขาใจเพิ่มขึ้น

4.  ครูแจงชื่อเรื่องที่จะเรียนรู และจุดประสงค

การเรียนรูใหนักเรียนทราบ

ขัน้สอน
สาํรวจคนหา

1.  นักเรียนชวยกันสังเกตภาพ จากหนังสือเรียน

หนานี้ แลวใหรวมกันแสดงความคิดเห็นวา 

การปนจักรยานนั้นเก่ียวของกับแรงเสียดทาน

หรอืไม อยางไร ใหนกัเรยีนแสดงความคดิเหน็

ตามความเขาใจของตนเอง 

นักเรียนควรรู

นักเรียนเรียนรูและฝกอานคําศัพทวิทยาศาสตร ดังนี้

คําศัพท คําอาน คําแปล

friction force (‘ฟริคชัน ฟอซ) แรงเสียดทาน

movement (‘มูฟวมึนท) การเคลื่อนที่

surface (‘เซอเฟส) พื้นผิว

texture (เท็คซเชอ) ผิวสัมผัส

เกร็ดแนะครู

 ในขั้นกระตุนความสนใจ ครูอาจจะใหนักเรียนใชหนังสือเรียน 2 เลม

ทีม่คีวามหนาและมขีนาดเทาๆ กนัมาเปดหนาหนงัสอืแตละเลมทบักันสลบัไปมา

ที่ละหนาจนครบทั้งเลม แลวจึงใหนักเรียนคอยๆ ดึงหนังสือออกจากกัน

สรปุ ประเมนินาํ นํา สอน
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ขอสอบเนนการคิดแนว O-NET

¡Ôจ¡รรม

1. ¹Ñ¡àÃÕÂ¹¤Ô´Ç‹Ò à¾ÃÒÐàËµØã´áÁ¹¨Ö§»˜è¹¨Ñ¡ÃÂÒ¹¼‹Ò¹¾×é¹·ÃÒÂä´ŒÂÒ¡ÅíÒºÒ¡

2.  ËÒ¡¹Ñ¡àÃÕÂ¹ÁÕâÍ¡ÒÊä´Œ»˜è¹¨Ñ¡ÃÂÒ¹¼‹Ò¹¾×é¹·ÃÒÂ¨Ðà¡Ô´àËµØ¡ÒÃ³�àª‹¹à´ÕÂÇ¡ÑºáÁ¹
ËÃ×ÍäÁ‹ à¾ÃÒÐÍÐäÃ

3. ¡ÒÃ»˜è¹¨Ñ¡ÃÂÒ¹¼‹Ò¹¾×é¹¤Í¹¡ÃÕµ¡Ñº¾×é¹·ÃÒÂÁÕ¤ÇÒÁáµ¡µ‹Ò§¡Ñ¹ÍÂ‹Ò§äÃ

 ºŒÒ¹¢Í§áÁ¹ àÅç¡ áÅÐâºÍÂÙ‹ã¹ËÁÙ‹ºŒÒ¹à´ÕÂÇ¡Ñ¹
ÇÑ¹¹Õé·Ñé§ 3 ¤¹ ¹Ñ´¡Ñ¹»˜ è¹¨Ñ¡ÃÂÒ¹à¾×èÍä»àÅ‹¹·ÕèÊÇ¹
ÊÒ¸ÒÃ³Ð¢Í§ËÁÙ‹ºŒÒ¹ «Öè§ÃÐËÇ‹Ò§·Ò§ÁÕºŒÒ¹ËÅÑ§Ë¹Öè§
¡íÒÅÑ§µ‹ÍàµÔÁÃÑéÇºŒÒ¹ ̈ Ö§ÁÕ´Ô¹·ÃÒÂºÒ§Ê‹Ç¹¡ÃÐ¨ÒÂÍÂÙ‹º¹
¾×é¹¶¹¹ ·íÒãËŒ¡ÒÃà´Ô¹·Ò§ã¹ÇÑ¹¹Õéà¡Ô´¤ÇÒÁÅíÒºÒ¡

ÈÖ¡ÉÒÊ¶Ò¹¡ÒÃ³�·Õè¡íÒË¹´ãËŒ áÅŒÇµÍº¤íÒ¶ÒÁ

áÁ¹ÅÍ§»˜ è¹¨Ñ¡ÃÂÒ¹
º¹¾×é¹¤Í¹¡ÃÕµ
áºº¾Ç¡àÃÒÊÔ

àÃÒ»˜ è¹ä´ŒÊºÒÂàÅÂ

à¾×èÍ¹ æ ª‹ÇÂàÃÒ´ŒÇÂ 
àÃÒ»˜ è¹¨Ñ¡ÃÂÒ¹¼‹Ò¹
¾×é¹·ÃÒÂä´ŒÅíÒºÒ¡ÁÒ¡

น�าสู‹¡ารเรีÂน
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เกร็ดแนะครู

 ในการเรียนบทที่ 2 นี้ ครูควรจัดกระบวนการเรียนรูใหนักเรียนปฏิบัติ ดังนี้

• สังเกตแรงเสียดทานที่เกิดขึ้นรอบๆ ตัว

• ทดลองเกี่ยวกับผลของแรงเสียดทาน

• อภิปรายผลการทดลองและลงขอสรุป

• อภิปรายเกี่ยวกับการนําแรงเสียดทานไปใชประโยชน

 จนเกิดเปนความรูความเขาใจวา แรงเสียดทานเปนแรงตานทานการ

เคลื่อนที่ของวัตถุ จึีงมีผลตอการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุ

ขัน้สอน
สาํรวจคนหา 

2.   นักเรียนเรียนรูคําศัพทที่เกี่ยวของกับการเรียน

ในบทที่ 2 จากภาพในหนังสือเรียน หนา 80 

โดยครูสุ มเลือกตัวแทนหรือขออาสาสมัคร

นักเรียน 1 คน ออกมาหนาชั้นเรียนเพื่อเปน

ผูอานนําและใหเพื่อนคนอื่นๆ อานตาม

  (หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช

แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานรายบุคคล)

3.  ครูแบงกลุมนักเรียนกลุมละ 3-4 คน (เกง 

คอนขางเกง ปานกลาง และออน) จากนั้น

ใหแตละกลุมรวมมือกันศึกษาสถานการณที่

กาํหนดใหในกจิกรรมนาํสูการเรยีนจากหนงัสือ

เรียนหนานี้ แลวชวยกันตอบคําถามโดยเขียน

คาํตอบลงในสมดุและนาํเสนอคาํตอบของกลุม

หนาชั้น เพื่ออภิปรายและสรุปคําตอบรวมกัน

4.  นกัเรยีนแตละกลุมนําเสนอคาํตอบ จากนัน้รวม

กันสรุปคําตอบที่ถูกตอง 

  (หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช

แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม)

แนวตอบ กิจกรรมนําสูการเรียน

1.  เพราะพื้นทรายมีลักษณะของผิวสัมผัสหยาบ

ขรุขระ ทําใหเกิดแรงเสียดทานระหวางลอรถ

จักรยานกับพื้นทราย จึงทําใหแมนปนจักรยาน

ผานพื้นทรายไดอยางยากลําบาก

2.  เกิดเหตุการณเชนเดียวกับแมน เพราะการปน

จักรยานบนพ้ืนทรายที่มีผิวสัมผัสที่หยาบ จึง

ทําใหเกิดแรงตานทานการเคลื่อนที่ของลอรถ

จักรยาน

3.  พื้นทรายเปนพื้นผิวท่ีมีลักษณะขรุขระ จึงทําให

เกิดแรงเสียดทานมากกวากวาพื้นคอนกรีตที่มี

ลักษณะเรียบกวา การปนจักรยานผานพื้นผิว

คอนกรีตจึงงายกวาพื้นทราย

 ถาไมมีแรงเสียดทานระหวางเทาของเรากับพื้นท่ีเราเดิน 

เราจะเคลื่อนที่ไดลําบากหรือไม อยางไร

 (แนวตอบ เคลื่อนที่ไดยากลําบาก เพราะไมมีแรงเสียดทาน

ที่ทําใหเกิดการผลักดันระหวางเทาของเรากับพื้นที่เราเดินไป 

จึงทําใหเราเคลื่อนที่ไดยากลําบาก หรืออาจทําใหเราหกลมได)

สรปุ ประเมนินาํ สอน
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ขอสอบเนนการคิดแนว O-NET

 1. áÃ§àÊÕÂ´·Ò¹
	 	 เมือ่นกัเรยีนดนักล่องหรอืวตัถอ่ืุน	ๆ 	ให้เคลือ่นทีไ่ปตามพ้ืนคอนกรตี	เราจะ

รูส้กึว่าการเคลือ่นทีข่องกล่องหรอืวตัถไุม่ลืน่ไหลคล้ายกบัมีแรงชนดิหนึง่ต้านทาน

การเคลื่อนที่ของวัตถุไว้	 ท�าให้วัตถุเคลื่อนที่ไปได้ยาก	 แรงต้านทานนี้	 เรียกว่า	

แรงเสียดทาน

	 	 แรงเสียดทานเกิดจากการสัมผัสกันระหว่างผิวของวัตถุกับพ้ืนผิวท่ีวัตถุ

เคลือ่นทีไ่ป	โดยทิศทางของแรงเสยีดทานจะตรงข้ามกบัทศิทางการเคลือ่นทีข่อง

วัตถุ	 เช่น	 การเข็นโตะบนพื้น	 ทิศทางของแรงเสียดทานบนพื้นจะตรงข้ามกับ

ทิศทางการเคลื่อนที่ของโตะ	จึงท�าให้โตะเคลื่อนที่ช้าลงจนกระทั่งหยุดนิ่งเมื่อเรา

หยุดออกแรงเข็น

		ภาพที่	3.15	ตัวอย่างกิจกรรมที่ท�าให้เกิด
แรงเสียดทาน

¡Ô¨¡ÃÃÁã¹ªÕÇÔµ»ÃÐ¨íÒÇÑ¹¢Í§àÃÒ
à¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§¡ÑºáÃ§àÊÕÂ´·Ò¹
ËÃ×ÍäÁ‹ ÍÂ‹Ò§äÃ

เลนสไลเดอร์

เข็นรถของเลนเตะลูกฟุตบอล

เลนสเกตบอร์ด

เลนสกี
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ขัน้สอน
สาํรวจคนหา 

5.  ครถูามนกัเรียนวา มนีกัเรยีนคนใดเคยลากของ

บนพืน้ถนนทีข่รุขระบางหรอืไม ถามีใหนกัเรยีน

คนนัน้กลาวความรูสกึวาขณะทีล่ากของวารูสึก

อยางไร 

6.  ครูอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับแรงเสียดทานวา 

แรงเสยีดทานเกดิจากการสัมผสักนัระหวางวตัถุ 

2 ชนิด ดังนี้

 •  ถาผวิสมัผสัของวตัถทุัง้ 2 ชนดิ เรยีบ จะเกดิ

แรงเสียดทานนอย วัตถุเคลื่อนที่ไดมาก

•  ถาผิวสัมผัสของวัตถุทั้ง 2 ชนิด ไมเรียบ จะ

เกิดแรงเสียดทานมาก วัตถุเคลื่อนที่ไดนอย

7.  นกัเรยีนศกึษาขอมลูและดภูาพในหนงัสอืเรยีน

หนานี้ จากนั้นครูใหนักเรียนตอบคําถามลงใน

สมุด ดังนี้ 

•  จากภาพตางๆ เปนเหตุการณใดบาง 

   (แนวตอบ เด็กเตะฟุตบอล เด็กเข็นรถของ

เลน เด็กเลนสไลเดอร เด็กเลนสเกตบอรด 

เด็กเลนสกี)

•  นักเรียนคิดวา กิจกรรมในภาพเกี่ยวของกับ

แรงเสียดทานหรือไม

   (แนวตอบ เกี่ยวของ เพราะแรงเสียดทานเกิด

จากการสมัผสัระหวางผวิของวตัถกุบัพืน้ผวิ

ที่วัตถุเคลื่อนที่ไป โดยมีทิศทางของแรงตรง

กนัขามกบัทศิทางการเคลือ่นทีข่องวตัถ ุและ

ทุกกิจกรรมก็เกิดแรงเสียดทานขึ้น)

•  นักเรยีนคดิวา กิจกรรมในชวีติประจําของเรา

เกี่ยวของกับแรงเสียดทานหรือไม อยางไร

   (แนวตอบ เกี่ยวของ เพราะการทํากิจกรรม

ตางๆ ของเรามักแรงเสียดทานเกี่ยวกับการ

เคลือ่นไหวรางกายในการทํากิจกรรมตางๆ)

  (หมายเหต ุ: ครูเริม่ประเมินนักเรียน โดยใช

แบบสงัเกตพฤตกิรรมการทํางานรายบคุคล)

แรงเสียดทานจะมีคามากหรือมีคานอย ขึ้นอยูกับสิ่งใด

1. ขนาดของวัตถุ

 2. รูปรางของวัตถุ

 3. ลักษณะของผิวสัมผัส

 4. การออกแรงกระทําตอวัตถุ

 (แนวตอบ แรงเสียดทานเปนแรงที่เกิดขึ้นจากการสัมผัสกัน

ระหวางผิวของวัตถุคูหนึ่ง ถาผิวสัมผัสของวัตถุทั้งคูนั้นแข็งและ

เรียบ จะเกิดแรงเสียดทานนอย ทําใหวัตถุเคลื่อนที่ไดมาก แตถา

ผวิสมัผัสของวตัถทุัง้คูไมเรยีบ จะเกดิแรงเสยีดทานมาก ทาํใหวตัถุ

เคลื่อนที่ไดนอย ขอ 3. จึงเปนคําตอบที่ถูกตอง)

เกร็ดแนะครู

 ครใูหความรูความเขาใจกบันกัเรยีนเพิม่เตมิวา ในการสมัผสักนัของผวิวตัถุ 

ถาผิวสัมผัสหยาบขรุขระ จะเกิดแรงเสียดทานมาก แตถาผิวสัมผัสเรียบล่ืนจะ

เกิดแรงเสียดทานนอย โดยชนิดของผิวสัมผัสจะมีผลตอแรงเสียดทานที่เกิดขึ้น

สรปุ ประเมนินาํ สอน
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หนวยการเรียนรูที่	3
áÃ§ã¹ªÕÇÔµ»ÃÐ¨íÒÇÑ¹

 จุดประสงค

	1.	 ทดลองและอธบิายผลของแรงเสยีดทานบนพืน้ผวิชนดิต่าง	ๆ
	2.	 	ระบผุลของแรงเสยีดทานทีม่ต่ีอการเปล่ียนแปลงการเคลือ่นที่

ของวัตถุ
	3.	 เขียนแผนภาพแสดงแรงเสียดทานและแรงทีอ่ยู่ในแนวเดียวกนั

1 ¡Ô¨¡ÃÃÁ·Õè

ลักษณะของแรงเสียดทาน

  ตองเตรียมตองใช 

	1.	 โตะเรียน	1	ตัว	 5.	 หนังยาง	4	เส้น	
	2.	 ผ้าขนหนู	1	ผืน	 6.	 ลูกปงปอง	1	ลูก
	3.	 ผ้าผิวเรียบ	4	ผืน	 7.	 กระดาษแขง็	1	แผ่น

	4.	 ตลับเมตร	1	ตลับ	 8.	 หนังสือ	10-15	เล่ม	

  ลองทําด	ู

	1.	 	แบ่งกลุ่ม	แล้วร่วมกันตั้งสมมติฐานว่า	ชนิดของผิวสัมผัสมีผลต่อขนาดของแรงเสียดทาน
หรือไม่	จากนั้นก�าหนดตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับการทดลองและบันทึกผลลงในสมุด

	2.	 	ทดลองเพื่อตรวจสอบสมมติฐาน	 โดยน�าหนังสือมาวางซ้อนกันบนพื้นห้องให้สูง	 10	
เซนติเมตร	แล้วน�าปลายแผ่นกระดาษแข็งด้านหนึ่งวางพาดบนกองหนังสือ

	3.	 	วางลูกปงปองที่ปลายแผ่นกระดาษแข็งด้านบน	 จากนั้นปล่อยให้ลูกปงปองกลิ้งลงมา
ตามแผ่นกระดาษแข็ง	และกลิ้งต่อไปบนพื้นห้องจนกระทั่งหยุดนิ่ง

	4.	 		ใช้ตลับเมตรวัดระยะทางที่ลูกปงปองกลิ้งผ่านไป	โดยให้เริ่มวัดจากปลายด้านล่างของแผ่น
กระดาษแข็งถึงจุดที่ลูกปงปองหยุดนิ่ง	แล้วบันทึกผล

µÍ¹·Õè 1

		ภาพที่	3.16	การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์
ส�าหรับการทดลอง

	 ทักษะกระบวนการ
 ทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้
1.	การวัด
2.	การสังเกต
3.	การทดลอง
4.	การใช้จ�านวน
5.	การตั้งสมมติฐาน
6.	การก�าหนดและควบคุมตัวแปร
7.	การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป
8.	การจัดกระท�าและสื่อความหมายข้อมูล
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เกร็ดแนะครู

วิธีสอนโดยใชการทดลอง (Experiment) เปนวิธีสอนที่มุงชวยใหผูเรียน

รายบุคคลหรือรายกลุมเกิดการเรียนรูโดยการเห็นประจักษจากการคิดและ

การกระทําของตนเอง โดยเปนกระบวนการสอนที่ชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรู

ตามวัตถุประสงค ซึ่งตองมีการกําหนดปญหาและสมมติฐานในการทดลอง

ตามขั้นตอนที่กําหนด โดยใชวัสดุอุปกรณที่จําเปน เก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะห

ขอมูล อภิปรายและสรุปผลการทดลอง รวมทั้งสรุปผลการเรียนรูที่ไดรับจาก

การทดลอง ซึ่งมีขั้นตอนสําคัญของการจัดกิจกรรมการเรียนรู ดังนี้

 1. ผูสอน/ผูเรียนกําหนดปญหาและสมมติฐานในการทดลอง

 2.  ผูสอนใหความรูท่ีจําเปนตอการทดลอง เชน ขั้นตอนและรายละเอียด

ของการทดลอง

 3. ผูเรียนลงมือทดลองตามขั้นตอน และบันทึกผล

 4. ผูเรียนวิเคราะหและสรุปผลการทดลอง

 5. ผูสอนและผูเรียนอภิปรายผลการทดลอง และสรุปผลการเรียนรู 

ขัน้สอน
สาํรวจคนหา 

 8.  ครูแบงกลุมนักเรียนกลุมละ 3-4 คน (เกง 

คอนขางเกง ปานกลาง และออน) โดยครู

เปนผู เลือกนักเรียนเขากลุ ม จากนั้นให

แตละกลุ มศึกษาขั้นตอนการทํากิจกรรม

ที่ 1 ลักษณะของแรงเสียดทาน จากหนังสือ

เรียนหนานี้

 9.  ครใูชวธีิสอนโดยใชการทดลอง (Experiment) 

มาจัดกิจกรรมการเรียนรูในชั่วโมงนี้ จากนั้น

อธิบายจุดประสงคของการทํากิจกรรม และ

ขั้นตอนในการทํากิจกรรม ตอนที่ 1-2 และ

ระบปุญหาทีเ่กีย่วของกบัการทดลองวา ชนดิ

ของผิวสมัผสัมีผลตอขนาดของแรงเสยีดทาน

หรือไม

 10.  นักเรียนแตละกลุ มชวยกันตั้งสมมติฐาน 

แลวบันทึกลงในสมุดหรือในแบบฝกหัด

วิทยาศาสตร ป.5 เลม 1

 11.  นักเรียนแตละกลุมชวยกันทํากิจกรรมที่ 1 

ตอนที่ 1 ตามขั้นตอนตางๆ ในหนังสือเรียน 

แลวบันทึกผลลงในสมุด หรือในแบบฝกหัด

วิทยาศาสตร ป.5 เลม 1

 12.  ครูคอยสังเกตการทํากิจกรรมของนักเรียน

แตละกลุมอยางใกลชิด พรอมทั้งคอยให

คําแนะนํากับนักเรียนที่มีขอสงสัย

เฉลย ผลการทํากิจกรรมที่ 1

ตาราง บันทึกผลการทํากิจกรรม (ตอนที่ 1)

การทดลอง ลักษณะของผิวสัมผัส ระยะทางที่วัดได (ซม.)

1.  ปลอยลูกปงปองกลิ้ง

มาตามกระดาษแข็ง

และพื้นหอง

ลูกปงปอง ผิวเรียบ

พื้นหอง ผิวเรียบ

(ตามระยะทางทีว่ดัไดจรงิ)

2.  ปลอยลูกปงปองกลิ้ง

มาตามกระดาษแข็ง

และผาขนหนู

ลูกปงปอง ผิวเรียบ

พื้นหอง ผิวขรุขระ

(ตามระยะทางทีว่ดัไดจรงิ)

สรปุผล จากการทดลอง พบวา การเคลือ่นทีข่องวตัถทุีม่ผีวิสมัผัสทัง้ 2 ชนดิเรยีบ ทาํให

วัตถุเคลื่อนที่ไดระยะทางมากกวาการเคลื่อนท่ีของวัตถุท่ีมีผิวสัมผัสเรียบกับขรุขระ 

แสดงวาแรงตานทานการเคล่ือนที่ของวัตถุจะมากหรือนอยขึ้นอยูกับลักษณะผิวสัมผัส

ของวัตถุทั้ง 2 ชนิด

สรปุ ประเมนินาํ สอน
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µÍ¹·Õè 2

 หนูตอบได

 1. แรงเสียดทานจะมีมากหรือมีน้อยขึ้นอยู่กับสิ่งใด	เพราะอะไร

 2. ยกตัวอย่างกิจกรรมที่ท�าให้เกิดแรงเสียดทานมา	2	กิจกรรม

 3. การเคลื่อนที่ของวัตถุมีความสัมพันธ์กับพื้นผิวสัมผัสหรือไม่	อย่างไร

 4.  นักเรียนคิดว่า	 การเตะลูกบอลด้วยแรงที่เท่ากันบนพื้นซีเมนต์ที่แห้งกับสนามหญ้าที่เปยก	

การเตะลูกบอลที่บริเวณใดจะท�าให้ลูกบอลเคลื่อนที่ไปได้ไกลที่สุด	เพราะอะไร

	5.	 	น�าผ้าขนหนูมาวางต่อจากปลายด้านล่างของแผ่นกระดาษแข็ง	 แล้วปล่อยให้ลูกปงปอง

กลิ้งมาตามแผ่นกระดาษแข็ง	และกลิ้งต่อไปบนผ้าขนหนูจนกระทั่งหยุดนิ่ง

	6.	 	ใช้ตลับเมตรวัดระยะที่ลูกปงปองกล้ิงผ่านไปได้แล้วบันทึกผล	 จากนั้นเปรียบเทียบผล

การทดลองทั้ง	2	ครั้ง

	7.	 	น�าข้อมูลผลการทดลองทั้ง	 2	 มาเขียนแผนภาพแสดงแรงเสียดทานและแรงที่อยู่ในแนว

เดียวกันที่กระท�าต่อวัตถุลงในสมุด	จากนั้นร่วมกันอภิปรายและสรุปผลภายในชั้นเรียน

	1.	 	ให้สมาชิกของกลุ่ม	 2	 คน	 ช่วยกันลาก

โตะเรยีนจากจดุหนึง่ไปอกีจดุหนึง่	แล้วให้

สงัเกตการเคลือ่นทีข่องโตะและบนัทึกผล

	2.	 	น�าผ้ามาวางใต้ขาโตะทั้ง	 4	 ขา	 แล้วใช้

หนังยางมัดผ้ากับขาโตะให้แน่น

	3.	 	ทดลองลากโตะอีกครั้ง	 แล้วให้สังเกต

การเคลื่อนที่ของโตะและบันทึกผล

	4.	 	แต่ละกลุม่ร่วมกนัอภปิรายผลการทดลอง

และสรุปผลภายในกลุ่ม

	ภาพที่	3.17	ใช้หนังยางมัดผ้ากับขาโตะ	4	ขา
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ขัน้สอน
สาํรวจคนหา 

 13.  นักเรียนแตกลุ มรวมกันทํากิจกรรมท่ี 1 

ตอนที่ 2 โดยศึกษาขั้นตอนการทํากิจกรรม

ในหนังสือเรียนหนานี้ และปฏิบัติกิจกรรม

ตามขั้นตอนใหครบถวน แลวบันทึกผลลง

ในสมุด หรือในแบบฝกหัดวิทยาศาสตร 

ป.5 เลม 1

อธบิายความรู 

1.  ครูสุมเรียกตัวแทนนักเรียนทุกกลุมออกเสนอ

ผลการทํากิจกรรมท่ีหนาชั้นเรียน จากน้ัน

ครูและนักเรียนรวมกันสรุปความรูท่ีไดจาก

การทํากิจกรรมจนไดขอสรุป ดังนี้

 •  เมื่อปลอยลูกปงปองกล้ิงลงมาตามแผน

กระดาษแขง็และบนพืน้หอง ลกูแกวจะกลิง้

ไดระยะทางไกลกวาการปลอยลูกปงปองกลิง้

ลงมาตามแผนกระดาษแข็งและผาขนหนู 

แสดงวาขนาดของแรงเสียดทานท่ีเกิดข้ึน

มากหรอืนอยนัน้ขึน้อยูกบัผวิสมัผสัของวตัถุ

ทั้ง 2 ชิ้น

2.  ครูสรุปความรูเพ่ิมเติมใหนักเรียนฟงวา ถา

ผิวสัมผัสของวัตถุทั้ง 2 ชนิดเรียบ จะเกิด

แรงเสียดทานนอยทําใหวัตถุเคล่ือนท่ีไดมาก 

แตถาผิวสัมผัสของวัตถุท้ัง 2 ชนิดไมเรียบ 

จะเกิดแรงเสียดทานมากทําใหวัตถุเคล่ือนท่ี

ไดนอย

3.  นักเรียนทุกกลุ มรวมกันอภิปรายผลการทํา

กิจกรรมจนไดขอสรุปวา แรงเสียดทานเปน

แรงที่ตานทานการเคล่ือนท่ีของวัตถุ จึงมีผล

ตอการเคลื่อนที่ของวัตถุ แรงเสียดทานจะเกิด

ขึน้มากหรือนอยขึน้อยูกบันํา้หนกัของวตัถุและ

พื้นผิวสัมผัสของวัตถุ

  (หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช

แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม)

เฉลย ผลการทํากิจกรรมที่ 1

ตาราง บันทึกผลการทํากิจกรรม (ตอนที่ 2)

การทดลอง ผลการทดลอง

ลากโตะที่ไมมีผาหุมขาโตะไปกับพื้น เกิดเสียงดัง โตะเคลื่อนที่ไดชา 

ออกแรงลากโตะมาก

ลากโตะที่มีผาหุมขาโตะไปกับพื้น ไมเกิดเสียงหรือเกิดเสียงนอย โตะจะ

เคลื่อนที่ไดเร็ว ออกแรงลากโตะนอย

สรุปผล จากการทดลอง พบวา การเคล่ือนยายโตะท่ีไมมีผาหุมขาโตะโดย

ลากไปกับพื้น ทําใหเคลื่อนยายโตะไดลําบากกวาการเคล่ือนยายโตะที่มีผาหุม

ขาโตะ แสดงวาการใชผาหุมขาโตะเปนการชวยลดแรงเสียดทาน จึงทําให

เคลื่อนยายโตะไดสะดวกและเร็วขึ้น

 (หมายเหตุ : คําถามขอสุดทายของหนูตอบได เปนคําถามที่ออกแบบใหผูเรียนฝกใชทักษะการคิดขั้นสูง 
คือ การคิดแบบใหเหตุผล และการคิดแบบโตแยง ซึ่งผูเรียนอาจเลือกตอบอยางใดอยางหนึ่งก็ได ใหครู
พิจารณาจากเหตุผลสนับสนุน)

แนวตอบ หนูตอบได

ขอ 4.

• พ้ืนซีเมนตที่แหง เพราะมีลักษณะผิวเรียบกวาพื้นสนามหญา ทําให

ผิวสัมผัสระหวางลูกฟุตบอลกับพื้นซีเมนตมีแรงเสียดทานนอย ลูกฟุตบอล

จึงเคลื่อนที่ไดไกล

• สนามหญาท่ีเปยก เพราะมีลักษณะหยาบแตเมื่อพื้นหญาเปยกนํ้า

จะทําใหลื่น จึงมีแรงเสียดทานกับลูกฟุตบอลนอย เมื่อเตะลูกฟุตบอลจึงทําให

เคลื่อนที่ไดไกล

สรปุ ประเมนินาํ สอน
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หนวยการเรียนรูที่	3
áÃ§ã¹ªÕÇÔµ»ÃÐ¨íÒÇÑ¹

  1.1 ลักษณะของแรงเสียดทาน

	 	 แรงเสียดทาน	 คือ	 แรงที่เกิดข้ึนระหว่างผิวสัมผัสของวัตถุสองชนิด	 โดย

เป็นแรงที่ผิววัตถุหนึ่งต้านการเคลื่อนที่ของผิววัตถุอีกผิวหนึ่ง	 และมีทิศทางของ

แรงตรงข้ามกับทิศทางการเคล่ือนที่ของวัตถุ	 เพ่ือให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับ

ทศิทางของแรงเสยีดทานมากขึน้	เราสามารถเขยีนแผนภาพแสดงแรงเสยีดทาน

ที่ต้านการเคลื่อนที่ของวัตถุได้	ตัวอย่างเช่น

	 	 แรงต้านการเคลือ่นทีข่องวตัถ	ุทีมี่ทศิทางตรงข้ามกับการเคลือ่นท่ีของวตัถุ

จะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุที่อยู่นิ่งบนพื้น	หรือวัตถุที่ก�าลัง

เคลื่อนที่	ดังนี้

	ภาพที่	3.18	ตัวอย่างแผนภาพแสดงการเกิดแรงเสียดทานระหว่างผิวของลูกฟุตบอลกับพื้นสนาม

แรงเสียดทาน

ทิศทางที่วัตถุเคลื่อนที่ไป

	 	 •	 ถ้าออกแรงกระท�าต่อวัตถุใดที่อยู่นิ่งบนพื้นผิวชนิดหน่ึงให้มีการเคลื่อนท่ีไป

แรงเสียดทานจะต้านการเคลื่อนที่ของวัตถุนั้น	 จึงมีผลท�าให้วัตถุนั้นเคลื่อนที่ได้ยาก	

เช่น	การเข็นรถยนต์ที่จอดเสียอยู่บนถนนลูกรังให้เคลื่อนที่

	 	 •	 ถ้าออกแรงกระท�าต่อวัตถุใดที่ก�าลังเคล่ือนที่	 แรงเสียดทานจะท�าให้วัตถุนั้น

เคลื่อนที่ได้ช้าลงหรือหยุดเคลื่อนที่	เช่น	การเตะรับลูกฟุตบอลในสนาม
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เกร็ดแนะครู

 ครูอาจใหความรูความเขาใจเพิ่มเติมกับนักเรียนหลังจากทํากิจกรรมที่ 1 

เกี่ยวกับลักษณะของแรงเสียดทาน ดังนี้

•  แรงเสียดทาน คือ แรงท่ีตานทานการเคลื่อนที่ของวัตถุและมีทิศทาง

ตรงกันขามกับการเคลื่อนที่ของวัตถุ

•  แรงเสยีดทานจะขึน้อยูกบันํา้หนกัของวตัถทุีก่ดลงบนพืน้หรอืแรงโตตอบ

จากพื้น

•  แรงเสยีดทานจะมคีามากหรอืมคีานอยขึน้อยูกบัลกัษณะของผวิสมัผสัของ

วัตถุคูนั้นๆ

•   แรงเสียดทานจะไมขึ้นอยูกับขนาดหรือพื้นที่สัมผัสระหวางวัตถุกับพื้น

 ถาเราออกแรงเตะลูกฟุตบอลบนพื้นผิวตางๆ ดวยขนาดแรง

เทากัน ลูกฟุตบอลจะกลิ้งไปบนพื้นผิวชนิดใดไดไกลที่สุด

 1. พื้นดินเหนียว 

 2. พื้นทราย

 3. พื้นหญา

 4. พื้นปูน

 (แนวตอบ จากพื้นทั้ง 4 ชนิด คือ พื้นดินเหนียว พื้นปูน พื้นหญา 

และพื้นทราย ซึ่งพื้นปูนจะมีพื้นผิวที่เรียบที่สุด จึงมีแรงเสียดทาน

กับลูกฟุตบอลนอยท่ีสุด ลูกฟุตบอลจึงกล้ึงไปไดไกลที่สุด  ดังนั้น 

ขอ 4. จึงเปนคําตอบที่ถูกตอง)

ขัน้สอน
ขยายความเขาใจ 

1.  นักเรียนศึกษาเกี่ยวกับลักษณะของเสียดทาน 

และผลของแรงเสียดทานจากหนังสือเรียน 

หนา 85-88 

2.  ใหนักเรียนจับคูกับเพ่ือนแลวใหศึกษาขอมูล

เก่ียวกับปจจัยที่มีผลตอแรงเสียดทานเพ่ิมเติม

จากสื่อดิจิทัลจากในหนังสือเรียน หนา 86 

โดยใชโทรศัพทมือถือสแกน QR Code เรื่อง 

ปจจัยที่มีผลตอแรงเสียดทาน

3.  นักเรียนนําความรูที่ไดจากการศึกษาขอมูล

จากหนังสือเรียน หนา 85-88 และความรูจาก

การสแกน QR Code เรื่อง ปจจัยที่มีผลตอ

แรงเสยีดทาน มาอภปิรายเกีย่วกบัลกัษณะของ

แรงเสยีดทาน ผลของแรงเสยีดทานทีม่ตีอวตัถุ 

และรวมกันสรุปภายในชั้นเรียน โดยครูคอย

อธิบายเพิ่มเติมในสวนที่บกพรอง

สรปุ ประเมนินาํ สอน
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•  วัตถุมีนํ้าหนักน้อย	 แรงกดของวัตถุที่กระท�าต่อพื้นผิวจะมีน้อย	 ท�าให้มี

แรงเสียดทานน้อย

•	  วัตถุมีนํ้าหนักมาก	 แรงกดของวัตถุที่กระท�า

ต่อพื้นผิวจะมีมาก	ท�าให้มีแรงเสียดทานมาก

แรงกด
มาก

แรงกด
น้อย

แรงกด
มาก

แรงเสียดทานมาก

แรงเสียดทานน้อย

	 	 แรงเสียดทานเป็นแรงต้านทานการเคลื่อนท่ีของวัตถุ	 ซึ่งแรงเสียดทานที่

เกิดขึ้นกับวัตถุจะมีค่ามากหรือมีค่าน้อยขึ้นอยู่กับปัจจัย	ดังนี้

	 	 1) นํ้าหนักและแรงกดของวัตถุ

ปจจัยที่มีผลตอแรงเสียดทาน

ทิศทางที่วัตถุเคลื่อนที่ไป

ทิศทางที่วัตถุเคลื่อนที่ไป
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ขัน้สอน
ขยายความเขาใจ 

4.  ครูอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอ

แรงเสียดทานเพิ่มเติมจากสื่อดิจิทัล ดังนี้

 •  นํ้าหนักหรือแรงกดของวัตถุที่กดลงบนพื้น 

ถานํ้าหนักหรือแรงกดของวัตถุมาก จะเกิด

แรงเสียดทานมาก ถานํ้าหนักหรือแรงกด

ของวัตถุนอย จะเกิดแรงเสียดทานนอย 

 •  ลักษณะของพื้นผิวสัมผัส ถาพ้ืนผิวเรียบก็

จะเกดิแรงเสยีดทานนอย ถาพืน้ผวิไมเรยีบก็

จะเกิดแรงเสียดทานมาก

แรงเสียดทานเกิดขึ้นในทิศทางใด

 (แนวตอบ แรงเสยีดทานมทีศิทางของแรงตรงขามกบัทศิทางการ

เคลื่อนที่ของวัตถุ ทําใหเกิดแรงตานทานการเคลื่อนที่ของวัตถุ จึง

ทําใหวัตถุเคลื่อนที่ชาลง)

ส่ือ Digital

 ครูใหนักเรียนเรียนรูเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอแรงเสียดทานเพิ่มเติมจาก

สื่อดิจิทัล โดยใหสแกน QR Code เรื่อง ปจจัยท่ีมีผลตอแรงเสียดทาน จาก

หนังสือเรียน หนา 86 ซึ่งจะปรากฏคลิปวิดีโอ ดังภาพตัวอยาง

สรปุ ประเมนินาํ สอน
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หนวยการเรียนรูที่	3
áÃ§ã¹ªÕÇÔµ»ÃÐ¨íÒÇÑ¹

•	  พื้นผิวเรียบ	 หากพื้นผิวสัมผัสของวัตถุ

ทั้ง	2	ชนิด	เรียบ	จะเกิดแรงเสียดทานน้อย	

วัตถุจึงเคลื่อนที่ได้ง่าย

•	  พื้นผิวไมเรียบ	 หากพื้นผิวสัมผัสของวัตถุ

ทัง้	2	ชนดิ	ไม่เรยีบ	จะเกิดแรงเสยีดทานมาก	

วัตถุจึงเคลื่อนที่ได้ยาก

พื้นคอนกรีตหยาบสนามหญ้า

ตัวอยาง ¾×éน¼Ôวäม‹เรีÂบ เชน

พื้นหินอ่อนพื้นไม้ขัดมัน

ตัวอยาง ¾×éน¼ÔวเรีÂบ เชน

  2) ชนิดของพื้นผิวสัมผัส
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ขัน้สอน
ขยายความเขาใจ 

5.  นักเรียนนําขอมูลที่ศึกษาเพิ่มเติม มาอภิปราย

เกี่ยวกับลักษณะของแรงเสียดทาน ผลของ

แรงเสียดทานที่มีตอวัตถุ และรวมกันสรุป

ภายในชั้นเรียน โดยใหครูคอยอธิบายเพิ่มเติม

ในสวนที่บกพรอง

6.  นักเรียนแตละคนทํากิจกรรมหนูตอบไดจาก

หนังสือเรียนหนา 84 ลงในสมุดหรือในแบบ

ฝกหัดวิทยาศาสตร ป.5 เลม 1

  (หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช

แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานรายบุคคล)

เกร็ดแนะครู

 ครูอธิบายเพิ่มเติมเก่ียวกับผิวสัมผัสของวัตถุวา ขนาดของแรงเสียดทาน

จะมากหรือนอยขึ้นอยูกับผิวสัมผัสของวัตถุ 2 ชนิดนั้นๆ กลาวคือ ถาผิวสัมผัส

หยาบหรือขรุขระ จะเกิดแรงเสียดทานมาก แตถาผิวสัมผัสเรียบหรือลื่น จะเกิด

แรงเสียดทานนอย 

ผิวสัมผัสของวัตถุ 2 ชนิด ขนาดของแรงเสียดทาน การเคลื่อนที่ของวัตถุ

เรียบ-เรียบ แรงเสียดทานนอย วัตถุเคลื่อนที่ไดไกล

เรียบ-ขรุขระ แรงเสียดทานสูง วัตถุเคลื่อนที่ไดไมไกล

ขรุขระ-ขรุขระ แรงเสียดทานสูงมาก วัตถุเคลื่อนที่ไดนอย

 การปนจักรยานบนพื้นผิวแบบใด จะทําใหปนไดระยะทางไกล

มากที่สุด เมื่อใชเวลาและออกแรงในการปนเทากัน

 1. ถนนคอนกรีต 

 2. ถนนลูกรัง

 3. สนามหญา

 4. ชายหาด

 (วิเคราะหคําตอบ ถนนคอนกรีตเปนพื้นผิวที่เรียบมากกวาถนน

ลูกรัง สนามหญา หรือชายหาดท่ีมีทราย เมื่อปนจักรยานโดย

ใชเวลาและออกแรงในการปนเทากัน การปนจักรยานบนพื้น

คอนกรีตจึงปนไดระยะทางไกลที่สุด  ดังนั้น ขอ 1. จึงเปนคําตอบ

ที่ถูกตอง)

สรปุ ประเมนินาํ สอน
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ผลดีของแรงเสียดทาน ผลเสียของแรงเสียดทาน

1.	 	แรงเสยีดทานทีเ่กดิขึน้ระหว่างพืน้รองเท้ากบั		
พืน้ถนนขณะทีเ่ราเดนิ	ท�าให้เราไม่ลืน่หกล้ม

1.	 	แรงเสียดทานท�าให้พื้นรองเท้าสึกกร่อนได้	
เมื่อใช้ไปนาน	ๆ

2.	 	แรงเสยีดทานทีเ่กดิขึน้ระหว่างมอืของเรากับ
วัตถุท่ีเราถือ	 ท�าให้วัตถุไม่ลื่นและหล่นจาก
มือของเรา

2.	 	แรงเสียดทานอาจท�าให้เราเคลื่อนย้ายวัตถุ
หรือสิ่งของบางอย่างได้ยากล�าบากมากขึ้น
เพราะต้องออกแรงมากขึ้น

3.	 	แรงเสียดทานท่ีเกิดข้ึนระหว่างล้อรถต่าง	ๆ
กับพื้นผิวถนน	 ท�าให้ล้อรถต่าง	ๆ 	 เกาะติด
พื้นผิวถนนได้ดี

3.	 	แรงเสียดทานท�าให้เกิดการสึกของดอกยาง
ล้อรถต่าง	ๆ 	เมื่อใช้ไปนาน	ๆ

à¡Ãḉ ÇÔ·Â�¹‹ÒÃÙŒ
 

 ในขณะที่มีการเลนสเกตนํ้าแข็ง พื้นรองเทาสเกตของผูเลนจะละลายพื้นผิวนํ้าแข็ง

ที่ตัดผาน นํ้าแข็งท่ีละลายจะกลายเปนแผนฟลมบาง ๆ  ระหวางพ้ืนรองเทาสเกตและ

พื้นนํ้าแข็ง ทําใหแรงเสียดทานบนพื้นผิวลดลง พื้นนํ้าแข็งจึงลื่นและทําใหผูเลนไถลไปมา

บนพื้นนํ้าแข็งไดอยางสะดวก

  1.2 ผลของแรงเสียดทาน

	 	 แรงเสียดทานที่เกิดขึ้นกับวัตถุ	 มีผลท�าให้วัตถุเคลื่อนที่ช้าลงหรือหยุดนิ่ง	

ซึ่งอาจจะส่งผลดีหรือผลเสียต่อการด�ารงชีวิตของเราได้	เช่น

		ภาพที่	3.19	แรงเสียดทานระหว่างผิวของยางรถยนต์กับพื้นผิวถนน
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ขัน้สอน
ขยายความเขาใจ 

7.  ครูกระตุนนักเรียนโดยต้ังคําถามใหนักเรียน

รวมกันแสดงความคิดเห็นวา หากไมมีแรง

เสียดทาน จะมีผลตอการดําเนินชีวิตของเรา

หรือไม อยางไร

8.  นกัเรยีนใชความรูเรือ่ง แรงเสยีดทานในการให

เหตุผลประกอบการอธิบาย

ขัน้สรปุ
ตรวจสอบผล 

 ครูสุมนักเรียนตามเลขที่ 5-6 คน ใหออกมา

อธบิายความรูเกีย่วกบัผลของแรงเสยีดทานทีม่ตีอ

วตัถุ จากนัน้ใหนกัเรียนทัง้หองสรุปความรูรวมกนั

ขัน้ประเมนิ
ตรวจสอบผล

1.  ครูตรวจสอบการทํากิจกรรมนําสู การเรียน

ในสมุด หรือในแบบฝกหัดวิทยาศาสตร ป.5 

เลม 1

2.  ครูตรวจสอบผลการทํากิจกรรมท่ี 1 เรื่อง 

ลกัษณะของแรงเสยีดทาน ในสมดุหรอืในแบบ

ฝกหัดวิทยาศาสตร ป.5 เลม 1

3.  ครูตรวจสอบผลการทํากิจกรรมหนูตอบได

ในสมุดหรือในแบบฝกหัดวิทยาศาสตร ป.5 

เลม 1

แนวทางการวัดและประเมินผล

 ครูสามารถสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนจากการตอบคําถาม การทํางาน

รายบุคคล การทํางานกลุม และการนําเสนอผลการทํากิจกรรมหนาชั้นเรียน ได 

โดยศึกษาเกณฑการวัดและประเมินผลที่แนบทายแผนการจัดการเรียนรูของ

หนวยการเรียนรูที่ 3 แรงในชีวิตประจําวัน ดังภาพตัวอยาง

แบบประเมินการน าเสนอผลงาน

ค าชี้แจง : ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ลงในช่องที่
             ตรงกับระดับคะแนน

ล าดับที่ รายการประเมิน ระดับคะแนน
3 2 1

1 เนื้อหาละเอียดชัดเจน   

2 ความถูกต้องของเนื้อหา   

3 ภาษาท่ีใช้เข้าใจง่าย   

4 ประโยชน์ที่ได้จากการน าเสนอ   

5 วิธีการน าเสนอผลงาน   

รวม

ลงช่ือ...................................................ผู้ประเมิน
                                                                                             ............./.................../..............

        เกณฑ์การให้คะแนน
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินสมบูรณ์ชัดเจน ให้ 3 คะแนน
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินเป็นส่วนใหญ่ ให้ 2 คะแนน
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินบางส่วน ให้ 1 คะแนน

    เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ

14-15 ดีมาก
11-13 ดี
8-10 พอใช้

ต่ ากว่า 8 ปรับปรุง

แบบสังเกตพฤตกิรรมการท างานรายบุคคล

ค าชี้แจง : ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ลงในช่องที่
             ตรงกับระดับคะแนน

ล าดับที่ รายการประเมิน ระดับคะแนน
3 2 1

1 การแสดงความคิดเห็น   

2 การยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น   

3 การท างานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย   

4 ความมีน้ าใจ   

5 การตรงต่อเวลา   

รวม

ลงช่ือ...................................................ผู้ประเมิน
                                                                                             ............./.................../..............

        เกณฑ์การให้คะแนน
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ าเสมอ ให้ 3    คะแนน
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง ให้   2    คะแนน
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง ให้   1    คะแนน

    เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ

14-15 ดีมาก
11-13 ดี
8-10 พอใช้

ต่ ากว่า 8 ปรับปรุง

กิจกรรมในขอใดที่ตองการแรงเสียดทานมากที่สุด

 1. เตะฟุตบอล

 2. ปนจักรยาน

 3. กวาดบาน

 4. ปนเขา

 (วิเคราะหคําตอบ การเตะฟุตบอล ปนจักรยาน และกวาดบาน

เปนกิจกรรมที่ต องลดแรงเสียดทานจึงจะทําใหทํากิจกรรม

ไดสะดวกขึน้ สวนการปนเขาเปนกจิกรรมทีต่องเพิม่แรงเสยีดทาน

ระหวางมือและเทาของเรากับพ้ืนผิวภูเขา จึงจะทําใหปนเขาได

งายและเร็วขึ้น  ดังนั้น ขอ 4. จึงเปนคําตอบที่ถูกตอง)

ประเมินนาํ สอน สรุป
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หนวยการเรียนรูที่ 3
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  1.3 การใช้ประโยชน์จากแรงเสียดทาน

	 	 ในชีวิตประจ�าวัน	 เมื่อเราท�ากิจกรรมบางอย่างอาจเกิดแรงเสียดทานมาก	

ท�าให้มีแรงต้านทานการเคล่ือนท่ีของวัตถุมาก	 จึงจ�าเป็นต้องลดแรงเสียดทาน	

เพื่อช่วยให้วัตถุเคลื่อนที่ได้ง่ายขึ้นหรือเร็วขึ้น

ตÑวอÂ‹าง¡ารÅ´áรงเสีÂ´ทาน

 การสร้างถนน

ต้องออกแบบและเลอืกใช้วสัดทุีท่�าให้พืน้ผิวของถนนเรยีบ	เพือ่ลด

แรงเสียดทานที่เกิดขึ้นระหว่างล้อรถต่าง	ๆ 	กับพื้นผิวของถนน	ซึ่งจะ

ช่วยให้รถต่าง	ๆ 	 สามารถเคลื่อนท่ีได้ง่ายและเร็วกว่าบนถนนท่ีมี

พื้นผิวขรุขระ	เช่น	ถนนลูกรัง

การเคล่ือนย้ายวัตถุที่มีขนาดใหญ หรือ
วัตถุมีนํ้าหนักมาก

อาจใช้รถเข็นมาช่วยในการเคลื่อนย้าย

วัตถุ	เพราะจะช่วยลดแรงเสียดทานระหว่าง

ผิวสัมผัสของวัตถุที่มีน�้าหนักมากกับพื้นผิว

ต่าง	ๆ 	และท�าให้เคลื่อนย้ายวัตถุได้ง่ายขึ้น

การใช้นํ้ามันหลอลื่นหยอดท่ีเครื่องจักร
และอุปกรณ์ตาง ๆ

เพื่อช่วยให้เครื่องจักรท�างานได้สะดวก	

หรือใช้น�้ามันหล่อล่ืนหยอดที่บานพับประตู	

เพื่อช่วยให้บานประตูเปด-ปดได้สะดวกขึ้น

		ภาพที่	3.20	ตัวอย่างการลดแรงเสียดทาน
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พื้นผิวขรุขระ	เช่น	ถนนลูกรัง
1

การใช้นํ้ามันหลอลื่นหยอดท่ีเครื่องจักร
2

กิจกรรม ทาทาย นักเรียนควรรู

 1 ถนนลูกรัง คือ ถนนที่ปูผิวจราจรดวยลูกรัง (หินแลงที่เปนเม็ดๆ)

 2 นํ้ามันหลอลื่น คือ นํ้ามันหลอลื่นเครื่องยนต หรือนํ้ามันเครื่อง ซึ่งมีความ

สําคัญตอการปกปองเครื่องยนตหลายประการ เชน 

• ระบายความรอนของเครื่องยนต

• ลดแรงเสียดทานของวัตถุชิ้นที่เสียดสีกัน

• ปองกันการกันกรอนจากสนิมและกรดตางๆ

• ทําความสะอาดเขมาและเศษโลหะภายในเครื่องยนต

ขัน้สอน
สาํรวจคนหา 

1.  ครูตั้งประเด็นคําถามใหนักเรียนร วมกัน

อภิปรายวา 

•  แรงเสียดทานมีประโยชนตอชีวิตประจําวัน

ของเราหรือไม อยางไร

   (แนวตอบ ขึ้นอยูกับคําตอบของนักเรียน)

 ใหนกัเรียนแตละคนสาํรวจและยกตวัอยางแรงเสยีดทานทีเ่กดิ

ขึ้นในชีวิตประจําวันมา 5-10 กิจกรรม โดยไมซ้ํากับในบทเรียน 

จากนั้นใหบันทึกขอมูลตามตารางตัวอยาง แลวนําเสนอหนา

ชั้นเรียนเพื่อรวมกันอภิปรายขอมูล (ตัวอยางตาราง)

สถานการณที่เกิด

แรงเสียดทาน

พื้นผิวที่เกิดแรง

เสียดทาน

ผลของแรงเสียดทาน

ที่เกิดขึ้น

1.

2.

3.

4.

5.

ขัน้นาํ
กระตุนความสนใจ 

1.  ครูทักทาย และสนทนากับนักเรียนเก่ียวกับ

ประโยชนของแรงเสยีดทาน โดยนาํรองเทาแตะ

2 คู มาใหนักเรียนทดลองใส ดังนี้

 •  นักเรียนคนที่ 1 ใสรองเทาแตะที่มีพื้นผิว

รองเทาเรียบ

 •  นักเรียนคนที่ 2 ใสรองเทาแตะที่มีพื้นผิว

รองเทาขรุขระ

2.  ใหนักเรียนทั้ง 2 คน เดินแขงกันไปเก็บของ

ที่สนามพื้นปูนที่มีนํ้าขังอยู โดยครูระวังความ

ปลอดภยัของนกัเรยีน  จากนัน้ครถูามนกัเรยีน

ที่เหลือวา 

•  นกัเรยีนคนทีใ่สรองเทาแตะพืน้ผิวใด จะเดนิ

บนพื้นที่มีนํ้าขังอยูไดสะดวกกวากัน เพราะ

เหตุใด

   (แนวตอบ นกัเรยีนคนที ่2 เพราะใสรองเทาแตะ

ทีมี่พืน้ผิวทีข่รขุระ จะเกดิแรงเสยีดทานมาก 

พืน้รองเทาจงึเกาะพ้ืนปนูไดดกีวาและไมลืน่ 

แตนกัเรยีนคนที ่1 ใสรองเทาแตะพืน้ผวิเรียบ 

จึงมีแรงเสียดทานนอย อาจทําใหลื่นหกลม

และเกิดอันตรายได)

3.  นักเรียนรวมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ

คาํถามทีค่รถูาม โดยครคูอยชวยเสรมิและสรปุ

คาํตอบของนกัเรียนเพือ่เพิม่ความรูความเขาใจ

ใหกับนักเรียน

สรปุ ประเมนินาํ นํา สอน
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ขอสอบเนนการคิดแนว O-NET

	ภาพที่	3.21	ตัวอย่างการเพิ่มแรงเสียดทาน

ตÑวอÂ‹าง¡ารเ¾Ô่มáรงเสีÂ´ทาน

การออกแบบดอกยางและลวดลายที่ล้อรถตาง ๆ
	 เพื่อช่วยท�าให้ผิวสัมผัสระหว่างล้อรถกับพ้ืนผิวถนน

เกิดแรงเสียดทานมากขึ้น	ท�าให้ล้อรถยึดเกาะถนนได้ดี

การออกแบบพื้นรองเท้ากีฬา
	 เช่น	รองเท้าของนักกีฬาฟุตบอลจะ

มีพ้ืนรองเท้าเป็นปุมหลาย	ๆ 	ปุม		เพ่ือเป็น

การเพ่ิมแรงเสียดทานระหว่างพ้ืนรองเท้า

กับพื้นสนาม	 และช่วยปองกันการลื่น

หกล้มในขณะวิ่ง

การใช้เบรกของรถจักรยาน
	 เมื่อเราบีบคันเบรก	ก้ามปูห้ามล้อจะ

กดสัมผัสวงล้อของรถจักรยานและเกิด

แรงเสียดทานเพิ่มขึ้น	ท�าให้รถจักรยาน

ชะลอความเร็วหรือหยุดเคลื่อนที่ได้

	 	 นอกจากนี้	 ในการท�ากิจกรรมบางอย่างหากมีแรงเสียดทานเกิดขึ้นน้อย	

อาจจะท�าให้ลื่นเกินไปและอาจท�าให้เกิดอันตรายได้	 จึงต้องเพิ่มแรงเสียดทาน

โดยการท�าให้พื้นผิวทั้งสองสัมผัสกันมากขึ้น

90

ขัน้สอน
สาํรวจคนหา 

2.  นักเรียนศึกษาความรู เรื่องการใชประโยชน

จากแรงเสียดทาน จากหนังสือเรียน หนา 

89-90 แลวให ทุกคนแสดงความคิดเห็น

เพิ่มเติมจากขอมูลท่ีไดศึกษาเพ่ือเตรียมตัว

ทํากิจกรรม

3.  ครูใหนักเรียนเลนเกมการแขงขันตอบคําถาม

และแบงกลุมนักเรียนกลุมละ 3-4 คน เพื่อ

ทํากิจกรรมการแขงขัน โดยใหนักเรียนแตละ

กลุมเขียนกิจกรรมตางๆ ในชีวิตประจําวันให

ตรงกับหัวขอ โดยครูใหเวลาแตละกลุมระดม

ความคิดตามเวลาที่เหมาะสม ดังนี้

 • การลดแรงเสียดทาน

 • การเพิ่มแรงเสียดทาน

  (แนวตอบ ใสรองเทาเตะฟุตบอลเปนการเพิ่ม

แรงเสียดทาน หยอดน้ํามันประตูเปนการลด

แรงเสียดทาน)

4.  นักเรียนสงตัวแทนกลุมออกมาเขียนคําตอบ

ของกลุมตัวเองบนกระดานหนาชั้นเรียน

5.  ครูใหนักเรียนทุกคนชวยกันอภิปรายคําตอบ

ของเพื่อน และสรุปคําตอบที่ถูกตองรวมกัน

โดยมีครูคอยตรวจสอบความถูกตองของ

คําตอบ 

  (หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช

แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม)

6.  ครูอธิบายเพิ่มเติมวา กิจกรรมตางๆ ตองการ

แรงเสียดทานไมเทากัน บางกิจกรรมตอง

อาศัยแรงเสียดทานมาก เชน การเลนชักเยอ 

การเลนฟุตบอล การขับข่ีรถยนต และใน 

บางกิจกรรมตองการแรงเสียดทานนอย เชน 

การเลนกระดานลื่น การเคลื่อนยายสิ่งของไป

บนพื้นผิวตางๆ ดังนั้น จึงตองมีการเพ่ิมหรือ

ลดแรงเสียดทานใหเหมาะสมกับกิจกรรม

ตางๆ

 ในการทดลองลากกลองใบเดียวกันบนพื้นผิวลักษณะตางๆ ดวยตาชั่งสปริง ไดผล ดังนี้ 

ตารางแสดงขนาดของแรงที่ใชลากเมื่อกลองเริ่มเคลื่อนที่บนพื้นผิวลักษณะตางๆ

ลักษณะของพื้นผิว ขนาดของแรงที่ใชลากเมื่อกลองเริ่มเคลื่อนที่ (นิวตัน)

ชนิดที่ 1 5

ชนิดที่ 2 6

ชนิดที่ 3 7

ชนิดที่ 4 9

จากขอมูล การลากกลองบนพื้นผิวชนิดใดเกิดแรงเสียดทานมากที่สุด

 1. ชนิดที่ 1 2. ชนิดที่ 2 

 3. ชนิดที่ 3 4. ชนิดที่ 4

 (วิเคราะหคําตอบ การลากกลองบนพื้นผิวชนิดที่ 4 ใชแรงมากที่สุด กลองจึงจะเริ่มเคลื่อนที่ 

แสดงวา พื้นผิวชนิดที่ 4 มีแรงเสียดทานมากที่สุด  ดังนั้น ขอ 4. จึงเปนคําตอบที่ถูกตอง)

สรปุ ประเมนินาํ สอน
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รถยนต์คนัหนึง่ขบัมาด้วยความเรว็สงูบนถนนทีฝ่นก�าลงัตก	นกัเรยีนคดิว่า	จะเกดิผลอย่างไร

และเพราะเหตุใด

¤Ó¶ÒÁ·ŒÒ·ÒÂ¡ÒÃ¤Ô´¢Ñé¹ÊÙ§

กิจกรรม สรปุความรูป้ระจ�าบทท่ี 2

รายการ
เกณฑ์

ดี พอใช้ ควรปรับปรุง

1.	เข้าใจเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องแรงเสียดทาน

2.	สามารถท�ากิจกรรมและอธิบายผลการท�ากิจกรรมได้

3.	สามารถตอบค�าถามจากกิจกรรมหนูตอบได้ได้

4.	ท�างานกลุ่มร่วมกับเพื่อนได้ดี

5.	น�าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ�าวันได้

หลังเรียนจบบทนี้แล้ว	ให้นักเรียนบอกสัญลักษณ์ที่ตรงกับระดับความสามารถของตนเอง

ตรวจสอบตนเอง

 ให้นักเรียนแบงกลุม กลุมละ 3-4 คน แล้วให้แตละกลุมนําขวดพลาสติกขนาด 

1.5 ลิตร มา 3 แบบ โดยบรรจุนํ้าให้เต็มขวด แล้วปฏิบัติกิจกรรม ดังนี้

1)	 	ใช้มือข้างใดข้างหนึ่งจบักลางขวดที่มีน�้าอยู่เตม็ขวดแล้วยกขึ้น	จากนัน้บันทึกผล

ลงในสมุดว่า	 จับขวดได้กระชับมือโดยไม่ล่ืนหลุดมือได้มากหรือน้อยเพียงใด

(ให้ท�าจนครบทั้ง	3	ขวด)

2)	 	ใช้สบู่ถูมือที่เปยกน�้าและใช้มือข้างนั้นจับกลางขวดแล้วยกขึ้น	 จากนั้นบันทึกผล	

เช่นเดียวกับข้อ	1)	(ให้ท�าจนครบทั้ง	3	ขวด)

3)	 	แต่ละกลุ่มน�าผลการทดลองมาวิเคราะห์ว่า	 ลักษณะของขวดแบบใดมีการเพิ่ม

แรงเสียดทานส�าหรับการจับมากที่สุด	จากนั้นร่วมกันสรุปผลภายในชั้นเรียน
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ขัน้สอน
อธบิายความรู 

1.  นกัเรียนกลุมเดิมศึกษาขัน้ตอนการทาํกจิกรรม

พัฒนาการเรียนรู ที่  1 จากหนังสือเรียน 

หนานี้ จากนั้นรวมกันปฏิบัติกิจกรรมตาม

ขั้นตอนใหครบถวน แลวบันทึกผลลงในสมุด 

2.  นกัเรยีนแตละกลุมรวมกนัอภปิรายและสรปุผล

การทํากิจกรรม จากนั้นสงตัวแทนนําเสนอ

หนาชั้นเรียน

3.  ครูสนทนากับนักเรียนเพื่อทบทวนเกี่ยวกับ

เนื้อหาที่ได เรียนรู ผ านมาแลวจากหนวย

การเรียนรูที่ 3 บทที่ 2 แรงเสียดทาน โดยสุม

เรียกชื่อนักเรียนใหออกมาเลาวาตนเองไดรับ

ความรูอะไรบาง

แนวตอบ คําถามทาทายการคิดขั้นสูง

 อาจประสบอุบัติเหตุได เพราะเม่ือฝนตกจะ

ทําใหมีนํ้าทวมขังอยูบนพื้นถนน จึงมีผลทําใหลด

แรงเสียดทานระหวางลอรถยนตกับพื้นถนนได 

ลอรถยนตจึงอาจลื่นไถลและประสบอุบัติเหตุได

เกร็ดแนะครู

 ครูอาจอธิบายเพิ่มเติมเพ่ือเชื่อมโยงกับชีวิตประจําวันใหนักเรียนรู ว า 

การเรียนเรื่องแรงเสียดทานทําใหเขาใจและมีความระมัดระวังในการเคลื่อนที่ 

เชน พื้นผิวที่เปยกจะมีแรงเสียดทานนอย หากเราเดินอยางไมระมัดระวังอาจ

ล่ืนหกลมได หรือเม่ือมือเราเปยกนํ้าแลวเราถือแกวนํ้า อาจทําใหแกวนํ้าลื่น

หลุดมือตกพื้นและแตกไดงาย เพราะแรงเสียดทานระหวางมือที่เปยกน้ํากับผิว

แกวมีนอย

กิจกรรม 21st Century Skills

 ใหนักเรียนแบงกลุม กลุมละ 3-5 คน จากนั้นใหสืบคน

ขอมูลเกี่ยวกับเคร่ืองเลนในสวนสนุกหรือการเลนกีฬาชนิดตางๆ 

วาเครื่องเลนหรือกีฬาชนิดน้ัน ตองการแรงเสียดทานในการเลน

มากหรอืนอย และเกิดแรงเสยีดทานบรเิวณใด จากนัน้ใหแตละกลุม

นําเสนอผลงานหนาชั้นเรียนดวยวิธีการที่หลากหลายและนาสนใจ

ขยายความเขาใจ 

1.  นักเรียนเขียนสรุปความรูเกี่ยวกับเร่ืองที่ได

เรียนมาจากบทที่ 2 ในรูปแบบตางๆ เชน 

แผนผงัความคดิ แผนภาพ ลงในสมดุประจาํตวั

  (หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช

แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานรายบุคคล)

สรปุ ประเมนินาํ สอน
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พื้นผิวเรียบ แรงเสียดทานนอ้ย

นํ้ าหนักนอ้ย แรงเสียดทานนอ้ย

นํ้ าหนักมาก แรงเสียดทานมาก

พื้นผิวไม่เรียบ แรงเสียดทานมาก

โด
ยเ

ป็นแรง
ต้านทานการเคลื่อนที่ของวัตถุ

ชนิดของพื้นผิวสัมผัส

นํ้ าหนักและแรงกดของวัต
ถุ

แร
งท

ีเ่ก
ิดขึ้นระหว่างผิวสัมผัสของวัตถุสองชนิด

การใชน้ํ้ามันหลอ่ลืน่หยดเครื่องจกัร

การสรา้งถนนใหพ้ื้นผวิถนนเรยีบขึน้

เชน่ ออกแบบดอกยางของลอ้รถยนต์

ทําใหว้ตัถเุคลื่อนทีช่า้ลงหรอืหยดุน่ิง

ความหมาย

ปัจจยัทีม่ผีล

กา
รใ

ช้ประโยชน์

ผลที่เกดิขึ้น

การเขยีนแผนภาพแสดงแรง

แรงเสียดทาน

ทิศทางการเคลื่อนที่ของวัตถุ

แรงเสียดทาน

 มฐ. ว 2.2 ป.5/4 - ป.5/5

92

ขัน้สอน
ขยายความเขาใจ 

2.  นักเรียนแตละคนศึกษาแผนผังความคิด 

(Mind Mapping) สรุปสาระสําคัญ ประจํา

บทที่ 1 จากหนังสือเรียนหนานี้ เพื่อตรวจสอบ

กบัการเขยีนสรุปความรูทีนั่กเรยีนทาํไวในสมดุ

3.  นักเรียนทํากิจกรรมฝกทักษะบทท่ี 2 จาก

หนังสือเรียน หนา 93-94  ขอ 1-5 ลงในสมุด

หรือในแบบฝกหัดวิทยาศาสตร ป.5 เลม 1 

4.  นักเรียนแบงกลุม โดยใชกลุมเดิมจากชั่วโมง

ที่ผานมา จากนั้นศึกษากิจกรรมสรางสรรค

ผลงาน บทที่ 2 จากหนังสือเรียน หนา 95 แลว

ใหปฏิบัติกิจกรรมโดยมีขั้นตอน ดังนี้

 1)  ออกแบบพื้นรองเทาทีมีพ้ืนผิวสําหรับการ

ใชงานของผูสูงอายุ

 2)  นาํเสนอแนวคดิและผลงานภายในชัน้เรยีน

  (หมายเหต ุ: ครเูริม่ประเมนินกัเรยีน โดยใชแบบ

สังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม)

5.  นักเรียนทําทบทวนทายหนวยการเรียนรูที่ 3 

เรื่อง แรงในชีวิตประจําวัน จากแบบฝกหัด

วิทยาศาสตร ป.5 เลม 1

6.  ครูใหนักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียนของ

หนวยการเรียนรูท่ี 3 เพื่อตรวจสอบความรู

ความเขาใจหลังเรียน

เกร็ดแนะครู

 เมือ่เรยีนจบบทนีแ้ลว ครอูาจใหนกัเรยีนตัง้คาํถามทีอ่ยากรูเพิม่เตมิเกีย่วกบั

เรื่องแรงเสียดทาน คนละ 1 คําถาม จากนั้นครูสุมเรียกใหนักเรียนบอกคําถาม

ของตนเอง แลวใหเพื่อนคนอื่นๆ ในชั้นเรียนชวยกันแสดงความคิดเห็นวา จะใช

วิธีการทางวิทยาศาสตรตอบคําถามนี้ไดยางไร โดยครูทําหนาที่เปนผูชี้แนะและ

สังเกตการทํากิจกรรมของนักเรียนอยางใกลชิด

 ครูสามารถใชแบบทดสอบหลังเรียนท่ีแนบมาทายแผนการจัดการเรียนรู

ของหนวยการเรียนรูที่ 3 แรงในชีวิตประจําวันได

ขัน้สรปุ
ตรวจสอบผล 

1.  ครูกับนักเรียนรวมกันสรุปเกี่ยวกับการใช

ประโยชนจากแรงเสียดทาน ในการทาํกจิกรรม

ตางๆ ในชีวิตประจําวัน

ประเมนินาํ สอน สรุป
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 1. สังเกตภาพ แล้วอธิบายวาเกี่ยวข้องกับแรงเสียดทานอยางไร

1.

4.

2.

5.

3.

6.

	จุดไม้ขีดไฟ

	เข็นสิ่งของ

	เล่นกระดานหิมะ

	วิ่งออกก�าลังกาย

	ปั่นจักรยาน

	รถพ่วงบรรทุกเรือ

 2. สังเกตภาพ แล้วเขียนแผนภาพแสดงแรงเสียดทานที่เกิดขึ้นลงในสมุด

	ขี่จักรยานยนต์ 	เข็นกล่อง 	ลากกระเปา

 3. ตอบคําถามตอไปนี้
	 1)	 ขณะฝนตก	ผิวสัมผัสของถนนจะมีแรงเสียดทานมากหรือน้อย	เพราะอะไร
	 2)	 แรงเสียดทานมีแนวแรงในทิศทางใด	จงเขียนแผนภาพและอธิบายประกอบ
	 3)	 	นักเรียนสามารถเตะฟุตบอลกับเพื่อน	ๆ 	 ในสนามหญ้าที่พื้นดินเปยกและแฉะ

ได้ล�าบากหรือไม่	เพราะเหตุใด

1. 2. 3.
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ตาราง แสดงระยะทางที่กลองเคลื่อนที่ไดบนพื้นผิวลักษณะตางๆ เมื่อผลักดวยแรงคงที่ในระยะเวลาเทากัน

ลักษณะของพื้นผิว ระยะทางที่กลองเคลื่อนที่ได (เมตร)

แข็งและเรียบ 3.0

แข็งและขรุขระ 2.5

นุมและเรียบ 2.7

นุมและขรุขระ 2.1

จากขอมูล พื้นผิวที่กอใหเกิดแรงเสียดทานตํ่าที่สุด คือขอใด

 1. แข็งและเรียบ 2. แข็งและขรุขระ 3. นุมและเรียบ 4. นุมและขรุขระ

 (วเิคราะหคาํตอบ ลกัษณะพืน้ผวิทีท่าํใหกลองเคลือ่นทีไ่ปไดไกลมากท่ีสดุ คอื แขง็และเรยีบ เพราะทาํใหเกดิ

แรงเสียดทานนอยที่สุด  ดังนั้น ขอ 1. จึงเปนคําตอบที่ถูกตอง)

แนวตอบ กิจกรรมฝกทักษะ

ขอ 1.

 1) การจดุไมขดีไฟ ทาํใหเกิดแรงเสยีดทานมาก

ระหวางหวัไมขีดไฟกบับริเวณดานขางกลองไมขดีไฟ 

จึงทําใหเกิดไฟได

 2) การเลนไถลบนพื้นหิมะ จะทําใหเกิดแรง

เสียดทานนอย แผนรองนั่งจึงลื่นไถลไดดี

 3) ลอจักรยานที่มีดอกยางเยอะ ทําใหผิวสัมผัส

ระหวางลอจักรยานและพื้นถนนยึดเกาะกันไดดี 

จึงชวยเพิ่มแรงเสียดทาน ทําใหจักรยานไมลื่นไถล

 4) ลูกลอของตูชวยลดแรงเสียดทานระหวางลอ

กบัพืน้ผวิ ทาํใหตูเคลือ่นทีบ่นพืน้ผิวขรุขระไดงายขึน้

 5) การสวมรอยเทามีพื้นผิวขรุขระทําใหวิ่งบน

พื้นเรียบไดสะดวก เพราะทําใหเกิดแรงเสียดทาน 

ขณะวิ่งจึงไมหกลมไดงาย

 6) การขบัรถบนพืน้ถนนทีม่ผีวิเรยีบ จะทาํใหเกดิ

แรงเสียดทานระหวางลอรถยนตกับพื้นถนน

ขอ 2.

1)

 2)

 3)

ขอ 3.

 1) พืน้ถนนทีเ่ปยกน้ําฝน จะทาํใหพืน้ผวิถนนลืน่ 

จึงมีแรงเสียดทานนอย เพราะเมื่อพื้นผิวถนนเปยก 

นํ้าจะชวยลดแรงเสียดทานใหนอยลง

 2) แรงตานทานการเคลื่อนที่ของวัตถุ ซ่ึงมี

ทิศทางตรงขามกับการเคลื่อนที่ของวัตถุนั้นๆ

 3) ไดลําบาก เพราะสนามหญาที่เปยกและแฉะ

นํ้า จะทําใหลดแรงเสียดทาน จึงทําใหการเคลื่อนที่

ในการเตะลูกฟุตบอลทําไดลําบากกวาปกติ

แรงเสียดทาน

ทิศทางการเคลื่อนที่ของวัตถุ

แรงเสียดทาน

ทิศทางการเคลื่อนที่ของวัตถุ

แรงเสียดทาน

ทิศทางการเคลื่อนที่ของวัตถุ

สรปุ ประเมนินาํ สอน
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ขอสอบเนนการคิดแนว O-NET

	 1)	 	นักเรียนคิดว่า	 ถ้ารังสรรค์ยังคงขับรถด้วยความเร็วเช่นนี้ไปตลอดเส้นทาง

ที่มีฝนตกหนัก	ผลจะเป็นอย่างไร	และเพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น

	 2)	 	นักเรียนคิดว่า	รังสรรค์จะมีวิธีปองกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อตนเองและรถ

ได้อย่างไรบ้าง
ท้าทาÂ¡ารคỐ ¢Ñéนสงูกิจกรรม

 4. พิจารณาข้อมูลที่กําหนด แล้วตอบคําถาม

	 		 กุกทดลองลากกล่อง	1	ใบ	บนพืน้ผวิลกัษณะต่าง	ๆ 	ด้วยเคร่ืองชัง่สปรงิแบบแขวน

และอ่านขนาดของแรงเมื่อกล่องเคลื่อนที่ได้ผล	ดังนี้

	 1)	 การลากกล่องบนพื้นผิวชนิดใดเกิดแรงเสียดทานมากที่สุด	สังเกตจากสิ่งใด

	 2)	 การลากกล่องบนพื้นผิวชนิดใดเกิดแรงเสียดทานน้อยที่สุด	สังเกตจากสิ่งใด

 5. อานสถานการณ์ที่กําหนดให้ แล้วตอบคําถาม

	 รังสรรค์ขับรถสปอร์ตหรูออกจากบ้านด้วย

ความเร็วสูง	ซึ่งเขามั่นใจในความช�านาญเส้นทาง

ของตนเองมาก	 เนื่องจากเป็นเส้นทางท่ีใช้เป็น

ประจ�า	 และเขาก็มีความเชื่อมั่นในประสิทธิภาพ

ของรถที่มีราคาแพง	 แต่ในขณะนั้นเองถนนเส้นนี้

เกิดมีฝนตกกะทันหัน	 และตกหนักอย่างต่อเนื่อง	

แต่รังสรรค์ก็ยังคงขับรถด้วยความเร็วเช่นเดิม

ตลอดเส้นทาง

ลักษณะของพื้นผิว ขนาดของแรงที่ใช้ลาก (นิวตัน)

ชนิดที่	1 4

ชนิดที่	2 6

ชนิดที่	3 8
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ขัน้สรปุ
ตรวจสอบผล 

2.  ครูใหนักเรียนดูตารางตรวจสอบตนเอง จาก

หนังสือเรียน หนา 91 จากนั้นถามนักเรียน

เปนรายบุคคลตามรายการขอ 1-5 จากตาราง 

เพื่อเปนการตรวจสอบความรูความเขาใจของ

นักเรียนหลังจากเรียน หากนักเรียนคนใด

ตรวจสอบตนเองโดยใหอยู ในเกณฑท่ีควร

ปรบัปรงุ ใหครทูบทวนบทเรียนหรอืหากจิกรรม

อื่นมาซอมเสริม เพื่อใหนักเรียนมีความรู 

ความเขาใจในบทเรียนมากขึ้น

แนวตอบ กิจกรรมฝกทักษะ

ขอ 4.

 1) ชนิดที่ 3 สังเกตจากขนาดของแรงที่ใชลาก

มากที่สุด จึงทําใหกลองเคลื่อนที่ได

 2) ชนิดที่ 1 สังเกตจากขนาดของแรงที่ใชลาก

นอยที่สุด จึงทําใหกลองเคลื่อนที่ได

ขอ 5.

 1) รงัสรรคอาจประสบอบุตัเิหตรุถควํา่ เนือ่งจาก

นํ้าฝนจะทําใหพื้นผิวของถนนล่ืน จึงอาจทําให

เกิดแรงเสียดทานระหวางพ้ืนผิวของถนนกับยาง

ลอรถยนตนอยลง อาจทํารังสรรคควบคุมทิศทาง

ของรถยนตไมได

 2) ขับรถยนตอยางชาๆ และเพ่ิมความระมัด

ระวังขณะขับรถ หรือควรหาสถานท่ีหลบฝนกอน 

เมื่อฝนหยุดตกจึงคอยเดินทางตอ

การเปดฝาขวดเกลียวไมออกเพราะฝาเกลียวลื่น ในกรณีนี้จะ

ตองเพิ่มหรือลดแรงเสียดทานโดยวิธีใด

 (แนวตอบ เพิม่แรงเสยีดทานโดยใชหนงัยางรัดทีฝ่าเกลยีว ทาํให

มคีวามขรขุระ จงึทาํใหมอืจับฝาเกลยีวไดแนนกวาเดมิและออกแรง

หมุนไดมากกวาเดิม)

เกร็ดแนะครู

 ครูอาจใหความรูความเขาใจกับนักเรียนเพิ่มเติมวา การขับรถดวย

ความเร็วสูงอาจทําใหผูขับขี่เกิดอันตรายหรือประสบอุบัติเหตุจนถึงแกชีวิตได 

เพราะเมือ่มกีารขบัขีร่ถยนตหรอืรถจักรยานยนตดวยความเรว็บนถนนกจ็ะทาํให

แรงเสียดทานระหวางลอรถกับพ้ืนถนนลดลง จึงอาจทําใหการทรงตัวไดไมดี 

และอาจเกิดอุบัติเหตุได  ดังน้ัน ในการขับข่ียานพาหนะประเภทตางๆ ผูขับขี่

ควรคํานึงถึงความปลอดภัยในการใชรถใชถนนรวมกับผูอื่นเสมอ

ประเมนินาํ สอน สรุป
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ขอสอบเนน การคิด

	

	การสื่อสาร	 	ความร่วมมือ		 	 การแก้ปัญหา

	การสร้างสรรค์		 		การคิดอย่างมีวิจารณญาณ

		การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

·Ñ¡ÉÐáË‹§ÈµÇÃÃÉ·Õè 21 
✓

✓

✓

✓

✓

✓

 แบงกลุม กลุมละ 3-4 คน แลวชวยกันออกแบบและประดิษฐ
รองเทาที่มีพ้ืนผิวเหมาะสําหรับการใชงานของผูสูงอายุ จากน้ัน
นําเสนอแนวคิดและผลงานภายในช้ันเรียน แลวนําไปทดสอบ
การใชงานกับผูสูงอายุและนํากลับมาปรับปรุงใหเกิด
ความเหมาะสม เพื่อประดิษฐสําหรับใชงานตอไป

ÊÃŒÒ§ÊÃÃ¤�¼Å§Ò¹
¡Ôจ¡รรม

µÑÇÍÂ‹Ò§ ¼Å§Ò¹¢Í§©Ñ¹

	ภาพที่	3.22	ตัวอย่างวัสดุที่ใช้ท�าพื้นรองเท้า 	ภาพที่	3.23	ตัวอย่างพื้นรองเท้า
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ขัน้ประเมนิ 
ตรวจสอบผล

1.  ครูประเมินผลจากการสังเกตพฤติกรรมการ

ตอบคําถาม พฤติกรรมการทํางานรายบุคคล 

พฤติกรรมการทํางานกลุม และจากการนํา

เสนอผลการทํากิจกรรมหนาชั้นเรียน

2.  ครตูรวจผลการทาํกจิกรรมสรปุความรูเก่ียวกบั

แรงเสียดทานจากสมุด

3.  ครูตรวจผลการทํากิจกรรมฝกทักษะบทที่ 2

ในสมุด หรือในแบบฝกหัดวิทยาศาสตร ป.5

เลม 1

4.  ครตูรวจสอบผลการทาํกจิกรรมทาทายการคดิ

ขั้นสูงในแบบฝกหัดวิทยาศาสตร ป.5 เลม 1

5.  ครตูรวจช้ินงาน/ผลงานรองเทาสาํหรับผูสงูอายุ 

และการนําเสนอชิ้นงาน/ผลงาน หนาชั้นเรียน

6.  ครูตรวจสอบผลการทํากิจกรรมทบทวนทาย

หนวยการเรยีนรูที ่3 เรือ่ง แรงในชีวิตประจาํวนั

ในแบบแบบฝกหัดวิทยาศาสตร ป.5 เลม 1

7.  ครูตรวจสอบผลการทําแบบทดสอบหลังเรียน

ของหนวยการเรียนรูที่ 3

แนวทางการวัดและประเมินผล

 ครูสามารถวัดและประเมินผลชิ้นงาน/ผลงานรองเทาสําหรับผูสูงอายุที่

นักเรียนสรางขึ้น โดยศึกษาเกณฑประเมินผลงานจากแบบประเมินผลงาน/

ชิ้นงานที่แนบทายแผนการจัดการเรียนรูของหนวยการเรียนรูท่ี 3 แรงในชีวิต

ประจําวัน ดังภาพตัวอยาง

การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด) แผนฯ ที่ 3

แบบประเมินการออกแบบและประดิษฐ์พื้นผิวรองเท้าส าหรับการใช้งานของผู้สูงอายุ

ล าดับที่ รายการประเมิน
ระดับคุณภาพ

4
(ดีมาก)

3
(ดี)

2
(พอใช้)

1
(ปรับปรุง)

1 การออกแบบชิ้นงาน
2 การเลือกใช้วัสดุเพื่อสร้างชิ้นงาน
3 ความสมบูรณ์ของชิ้นงาน
4 การสร้างสรรค์ชิ้นงาน
5 ก าหนดเวลาส่งงาน

                                        รวม

ลงช่ือ...................................................ผู้ประเมิน
                                                                                             ............./.................../..............

ระดับคุณภาพ

ดีมาก ดี        พอใช้ ปรับปรุง

 
 

 
เกณฑ์การประเมินการออกแบบและประดิษฐ์พื้นผิวรองเท้าส าหรับการใช้งานของผู้สูงอายุ (แผนฯ ที่ 3) 

 
รายการ 
ประเมิน 

เกณฑ์การประเมิน (ระดับคุณภาพ) 
ดีมาก (4) ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 

1. การออกแบบ 
   ชิ้นงาน 

ช้ินงานมีความถูกต้องตามที่
ออกแบบไว้ มีขนาด
เหมาะสม รูปแบบน่าสนใจ 
แปลกตา และสร้างสรรคด์ี  

ช้ินงานมีความถูกต้องตามที่
ออกแบบไว้ มีขนาด
เหมาะสม รูปแบบน่าสนใจ 
และสร้างสรรค ์

ช้ินงานมีความถูกต้องตามที่
ออกแบบไว้ มีขนาดเหมาะสม 
รูปแบบน่าสนใจ  

ช้ินงานไม่ถูกต้องตามที่
ออกแบบไว้ มีขนาด         
ไม่เหมาะสม รูปแบบไม่
น่าสนใจ  

2. การเลือกใช้วัสดุ
เพ่ือสร้าง
ชิ้นงาน 

เลือกใช้วัสดุมาสรา้งช้ินงาน
ตามที่ก าหนดได้ถูกต้อง และ
วัสดุมีความเหมาะสมกับการ
สร้างช้ินงานดีมาก 

เลือกใช้วัสดุมาสรา้งช้ินงาน
ตามที่ก าหนดได้ถูกต้อง และ
วัสดุมีความเหมาะสมกับการ
สร้างช้ินงานด ี

เลือกใช้วัสดุมาสรา้งช้ินงาน
ตรงตามที่ก าหนด แต่วัสดุไม่มี
ความเหมาะสมกับการสร้าง
ช้ินงานที่ออกแบบไว้ 

เลือกใช้วัสดุมาสรา้งช้ินงาน
ไม่ตรงตามที่ก าหนด และ
วัสดุไม่มีความเหมาะสมกับ
ช้ินงานที่ออกแบบไว้ 

3. ความสมบูรณ์
ของชิน้งาน 

ช้ินงานมีความแข็งแรง 
ทนทาน สามารถน าไปใช้
งานได้จริงและใช้ไดด้ีมาก 

ช้ินงานมีความแข็งแรง
ทนทาน สามารถน าไปใช้
งานได้จริงและใช้ไดด้ ี

ช้ินงานไม่มีความแข็งแรง แต่
สามารถน าไปใช้งานได้บา้ง 

ช้ินงานไม่มีความแข็งแรง 
และไม่สามารถน าไปใช้งาน
ได ้

4. การสร้างสรรค ์
   ชิ้นงาน 

ตกแต่งช้ินงานได้สวยงามดี
มาก 

ตกแต่งช้ินงานได้สวยงามด ี ตกแต่งช้ินงานได้สวยงามน้อย ช้ินงานไม่มีความสวยงาม 

5. ก าหนดเวลาส่ง 
   งาน 

ส่งช้ินงานภายในเวลาที่
ก าหนด 

ส่งช้ินงานช้ากว่าก าหนด     
1-2 วัน 

ส่งช้ินงานช้ากว่าก าหนดเกิน  
3 วันข้ึนไป 

ส่งช้ินงานช้ากว่าก าหนดเกิน  
5 วันข้ึนไป 

 

      

 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

18-20 ดีมาก 
14-17 ด ี
10-13 พอใช้ 

ต่ ากว่า 10 ปรับปรุง 

 

 
 
 
 
 
 
 

 ขอใดแสดงความสัมพันธของลักษณะพ้ืนผิวไดสอดคลองกัน

มากที่สุด

 1. นุมและขรุขระ  เกิดแรงเสียดทานมาก 

  วัตถุเคลื่อนที่ไดงาย

 2. นุมและเรียบ  เกิดแรงเสียดทานนอย 

  วัตถุเคลื่อนที่ไดงาย

 3. แข็งและเรียบ  เกิดแรงเสียดทานนอย 

  วัตถุเคลื่อนที่ไดงาย

 4. แข็งและขรุขระ  เกิดแรงเสียดทานมาก 

  วัตถุเคลื่อนที่ไดงาย

 (แนวตอบ พื้นผิวท่ีมีลักษณะแข็งและเรียบ จะทําใหเกิดแรง

เสียดทานระหวางวัตถุกับพื้นผิวนอย วัตถุจึงเคลื่อนที่ไดงาย และ

เคลื่อนที่ไดมาก  ดังนั้น ขอ 3. จึงเปนคําตอบที่ถูกตอง)

สรปุนาํ สอน ประเมิน
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แผนการจัด

การเรียนรู้
สื่อที่ใช้ จุดประสงค์ วิธีสอน ประเมิน ทักษะที่ได้

คุณลักษณะ

อันพึงประสงค์

แผนฯ ที่ 1 
ตัวกลาง

ของเสียง

2
ชั่วโมง

-	แบบทดสอบก่อนเรียน

-	หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์		

	 ป.5	เล่ม	1

-	แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์

	 ป.5	เล่ม	1

-	วัสดุ-อุปกรณ์การทดลอง

	 กิจกรรมที่	1

- PowerPoint 

-	สมุดประจ�าตัวนักเรียน

1.		ระบุตัวกลางของเสียง

แต่ละประเภทได้	(K)

2.		อธิบายการเคลื่อนที่

ของเสียงผ่านตัวกลาง

ต่าง	ๆ 	ได้	(K)

3.		ทดลองเกี่ยวกับการ

เคลื่อนที่ของเสียงผ่าน

ตัวกลางต่าง	ๆ 	ได้ครบ

	 ทุกขั้นตอน	(P)

4.		มีความมุ่งมั่นในการ

	 ท�ากิจกรรมอย่างตั้งใจ	

	 (A)

-	แบบสืบเสาะ

	 หาความรู้

	 (5Es

	 Instructional	

	 Model)

-	ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน

-	ตรวจกิจกรรมในสมุดหรือ

	 ในแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์

-	การน�าเสนอผลการท�า

	 กิจกรรม

-	สงัเกตพฤตกิรรมการท�างาน

	 รายบุคคล

-		สงัเกตพฤตกิรรมการท�างาน

กลุ่ม

-	สังเกตคุณลักษณะ

	 อันพึงประสงค์

-	ทักษะการสังเกต

-	ทักษะส�ารวจค้นหา

-	ทักษะการระบุ

-	ทักษะการสรุป

	 อ้างอิง

-	ทักษะการวิเคราะห์

-	มีวินัย

-	ใฝ่เรียนรู้

-	มุ่งมั่นใน

	 การท�างาน

แผนฯ ที่ 2 
เราได้ยินเสียง

ได้อย่างไร

2
ชั่วโมง

-	หนังสือเรียนวิทยาศาสตร	์	

	 ป.5	เล่ม	1

-	แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร	์

	 ป.5	เล่ม	1

-		QR	Code	การได้ยิน

เสียงผ่านตัวกลาง

-	สมุดประจ�าตัวนักเรียน

-		ใบงาน	เรื่อง	เราได้ยิน

เสียงได้อย่างไร

1.		อธิบายส่วนประกอบหู

	 และหน้าที่ของแต่ละ

	 ส่วนที่ใช้ในการรับเสียง

	 ได	้(K)

2.		อธิบายการได้ยินเสียง

	 ผ่านตัวกลางต่าง	ๆ 	ได้	

	 (K)

3.		มีความมุ่งมั่นในการ

	 ท�ากิจกรรมอย่างตั้งใจ	

	 (A)

-		แบบสืบเสาะ

	 หาความรู้

	 (5Es

	 Instructional	

	 Model)

-		การเรียนรู้

	 แบบ	ร่วมมือ	:

	 เทคนิคกลุ่ม

	 สืบค้น	(Group	

	 Investigation:	

	 GI)

-		ตรวจกิจกรรมในสมุดหรือ

	 ในแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์

-		การน�าเสนอผลการท�า

กิจกรรม

-	สงัเกตพฤตกิรรมการท�างาน

	 รายบุคคล

-	สงัเกตพฤตกิรรมการท�างาน

	 กลุ่ม

-	สังเกตคุณลักษณะ

	 อันพึงประสงค์

-	ทักษะการสังเกต

-	ทักษะการทดสอบ

	 สมมติฐาน

-	ทักษะการสรุป

	 อ้างอิง

-		ทักษะการท�างาน

	 กลุ่ม

-	ทักษะการวิเคราะห์

-	มีวินัย

-	ใฝ่เรียนรู้

-	มุ่งมั่นใน

	 การท�างาน

แผนฯ ที่ 3 
การเกิดเสียงสูง 

เสียงต�่า

2
ชั่วโมง

-	หนังสือเรียนวิทยาศาสตร	์	

	 ป.5	เล่ม	1

-	แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์

	 ป.5	เล่ม	1

-		วัสดุ-อุปกรณ์การทดลอง

กิจกรรมที่	2

- PowerPoint 

-	สมุดประจ�าตัวนักเรียน

1.	อธิบายลักษณะการ

	 เกิดเสียงสูง	เสียงต�่าได้	

	 (K)

2.		ทดลองเพื่ออธิบายการ

เกิดเสียงสูง	เสียงต�่าได้

ครบทุกขั้นตอน	(P)

3.		ให้ความสนใจในการ

	 เรียนรู้อย่างตั้งใจ	(A)

-		แบบสืบเสาะ

	 หาความรู้

	 (5Es

	 Instructional	

	 Model)

-		ตรวจกิจกรรมในสมุดหรือ

ในแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์

-		การน�าเสนอผลการท�า

กิจกรรม	

-	สงัเกตพฤตกิรรมการท�างาน

	 รายบุคคล

-	สงัเกตพฤตกิรรมการท�างาน

	 กลุ่ม

-	สังเกตคุณลักษณะ

	 อันพึงประสงค์

-	ทักษะการสังเกต

-	ทักษะการทดสอบ

	 สมมติฐาน

-		ทักษะการท�างาน

	 กลุ่ม

-	ทักษะการวิเคราะห์

-	ทักษะการระบุ

-	ทักษะการจ�าแนก

	 ประเภท

-	มีวินัย

-	ใฝ่เรียนรู้

-	มุ่งมั่นใน

	 การท�างาน

Chapter Overview
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แผนการจัด

การเรียนรู้
สื่อที่ใช้ จุดประสงค์ วิธีสอน ประเมิน ทักษะที่ได้

คุณลักษณะ

อันพึงประสงค์

แผนฯ ที่ 4 
การเกิดเสียงสูง 

เสียงต�า่

2
ชั่วโมง

-	หนังสือเรียนวิทยาศาสตร	์	

	 ป.5	เล่ม	1

-	แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์

	 ป.5	เล่ม	1

-		วัสดุ-อุปกรณ์การทดลอง

กิจกรรมที่	3

-	โทรศัพท์หรือวิทยุ	

-	สมุดประจ�าตัวนักเรียน

1.		อธิบายลักษณะการเกิด

เสียงดัง	เสียงค่อยได้		

(K)

2.		ออกแบบการทดลอง

เพื่ออธิบายการเกิด

เสียงดัง	เสียงค่อยได้	

(P)

3.		ใช้เครื่องมือเพื่อวัด

	 ระดับเสียงได้	(P)

4.		มีการท�างานรวมกับ

	 ผูอ้ืน่ได้อย่างสร้างสรรค์	

	 (A)

-		แบบสืบเสาะ

	 หาความรู้

	 (5Es

	 Instructional	

	 Model)

-		การเรียนรู้

แบบร่วมมือ	:

	 เทคนิคการ

	 เรียนรู้ร่วมกัน	

	 (Learning

	 Together:	

	 L.T.)

-		ตรวจกิจกรรมในสมุดหรือ

	 ในแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์

-		การน�าเสนอผลการท�า

กิจกรรม

-	สงัเกตพฤตกิรรมการท�างาน

	 รายบุคคล

-	สงัเกตพฤตกิรรมการท�างาน

	 กลุ่ม

-	สังเกตคุณลักษณะ

	 อันพึงประสงค์

-	ทักษะการสังเกต

-	ทักษะส�ารวจค้นหา

-	ทักษะการระบุ

-	ทักษะการสรุปอ้าง

-	ทักษะการวิเคราะห์

-	ทักษะการท�างาน

	 กลุ่ม

-	ทักษะการจ�าแนก

	 ประเภท

-	มีวินัย

-	ใฝ่เรียนรู้

-	มุ่งมั่นใน

	 การท�างาน

แผนฯ ที่ 5 
มลพิษทางเสียง

คืออะไร

2
ชั่วโมง

-	แบบทดสอบหลังเรียน

-	หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์

	 ป.5	เล่ม	1	

-	แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์

	 ป.5	เล่ม	1

-		วัสดุ-อุปกรณ์กิจกรรม

สร้างสรรค์ผลงาน	

-	สื่อดิจิทัล	(QR	Code	

	 มลพิษทางเสียง)

-	สมุดประจ�าตัวนักเรียน

1.		อธิบายเกี่ยวกับมลพิษ

	 ทางเสียงและอันตราย

	 	จากมลพิษทางเสียงได	้

(K)

2.		เสนอแนะแนวทาง

	 ในการหลีกเลี่ยงและ

	 ลดมลพิษทางเสียง

	 ในรูปแบบต่าง	ๆ 	ได้	

	 (P)

3.		ตระหนักในคุณค่าของ

ความรู้เรื่องระดับเสียง	

(A)

-		แบบสืบเสาะ

	 หาความรู้

	 (5Es

	 Instructional	

	 Model)

-	ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน

-		ตรวจกิจกรรมในสมุดหรือ

	 ในแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์

-	การน�าเสนอชิ้นงาน/ผลงาน

-		ตรวจชิ้นงาน/ผลงาน

	 (แบบจ�าลองโทรศัพท์)

-	สงัเกตพฤตกิรรมการท�างาน

	 รายบุคคล

-	สงัเกตพฤตกิรรมการท�างาน

	 กลุ่ม

-	สังเกตคุณลักษณะ

	 อันพึงประสงค์

-	ทักษะการสังเกต

-	ทักษะการวิเคราะห์

-	ทักษะการระบุ

-	ทักษะการสรุป

	 อ้างอิง

-	ทักษะการเชื่อมโยง

-	ทักษะการน�า

	 ความรู้ไปใช้

	 ประโยชน์

-	ทักษะการส�ารวจ

	 ค้นหา

-	มีวินัย

-	ใฝ่เรียนรู้

-	มุ่งมั่นใน

	 การท�างาน
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Chapter Concept Overview

เสียง เปนพลังงานรูปหนึ่งที่เราสามารถรับรูไดโดยการฟงผานทางหู เสียงเคล่ือนที่

ออกจากแหลงกําเนิดเสียงและแผกระจายไดทุกทิศทาง เสียงเดินทางผานตัวกลางของเสียง

เสมอ เมื่อแหลงกําเนิดเสียงเกิดการสั่นสะเทือน จะถายโอนพลังงานไปยังอนุภาคใกลเคียง

ใหสั่นอยางตอเนื่องมาถึงหูของผูฟง หากตัวกลางของเสียงหยุดสั่น ผูฟงก็จะไมไดยินเสียง

ใด ๆ

ตัวกลางของเสียง คือ วัตถุหรือสิ่งตาง ๆ  ที่เสียงสามารถเดินทางผานได มี 3 ประเภท 

ไดแก ของแข็ง ของเหลว และอากาศ โดยที่เสียงจะเดินทางผานตัวกลางที่เปนของแข็งได

เร็วกวาตัวกลางที่เปนของเหลวและอากาศ ตามลําดับ

 การทีผู่ฟงจะไดยนิเสยีงใด ๆ  ตองมอีงคประกอบครบ 3 อยาง ไดแก แหลงกาํเนิดเสยีง 

ตัวกลางของเสียง และอวัยวะรับเสียง (หู)

 เสียงที่เกิดขึ้นรอบ ๆ  ตัวเรา จะมีลักษณะของเสียงที่แตกตางกันไป ดังนี้

 • เสียงสูง เสียงตํ่า

  เปนสมบัติอยางหนึ่งของเสียงที่สัมพันธกับแหลงกําเนิดเสียง เรียกวา ระดับเสียง เกิดจากความเร็วในการสั่นสะเทือนของวัตถุที่เปน

แหลงกําเนิดเสียง โดยจํานวนครั้งของการส่ันใน 1 วินาที เรียกวา ความถ่ีของเสียง มีหนวยเปน ครั้งตอวินาที หรือเฮิรตซ (Hz) โดย

แหลงกําเนิดเสียงที่สั่นดวยความเร็วสูง (ความถี่สูง) จะเกิดเสียงสูง (เสียงแหลม) แหลงกําเนิดเสียงที่สั่นดวยความเร็วตํ่า (ความถี่ตํ่า) จะเกิด

เสียงตํ่า (เสียงทุม) ซึ่งปจจัยที่มีผลตอการเกิดเสียงสูง เสียงตํ่า มีดังนี้

1. การไดยินเสียงผานตัวกลาง

2. ลักษณะของเสียง

แหลงกําเนิดเสียง ตัวกลางของเสียง อวัยวะรับเสียง (หู)

ปจจัยที่มีผลทําใหเกิดเสียงสูง เสียงตํ่า
การสั่นสะเทือน ระดับเสียง

สั่นชา สั่นเร็ว เสียงตํ่า เสียงสูง

1. ขนาดของแหลงกําเนิดเสียง • มีขนาดเล็ก ✓ ✓

• มีขนาดใหญ ✓ ✓

2. ความยาวของแหลงกําเนิดเสียง • มีความยาวนอย (มวลนอย) ✓ ✓

• มีความยาวมาก (มวลมาก) ✓ ✓

3. ความตึงของแหลงกําเนิดเสียง • มีความตึงมาก ✓ ✓

• มีความตึงนอย (หยอน) ✓ ✓
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หนวยการเรียนรูที่ 4

มลพษิทางเสยีง	คอื	เสยีงทีม่คีวามดงัมากจนก่อให้เกดิอนัตรายต่อเยือ่แก้วหู	เช่น	เสยีงพล	ุหรอืเสยีงบางเสยีงทีไ่ม่ดังมากจนมอีนัตราย	

แต่อาจก่อให้เกิดความรู้สึกหงุดหงิดและร�าคาญได้	เช่น	เสียงสุนัขเห่า		

	 การรับฟงสียงที่มีระดับความเข้มเสียงตั้งแต่	85	เดซิเบลขึ้นไป	ติดต่อกันเปนเวลานาน	ๆ 	หรือเกินวันละ	8	ชั่วโมง	อาจท�าให้เยื่อแก้วหู

เปนอันตราย	เกิดอาการมึนงง	หรือตัดสินใจในเรื่องต่าง	ๆ 	ผิดพลาดได้

	 แนวทางการปองกันและหลีกเลี่ยงมลพิษทางเสียงท�าได้หลายวิธี	เช่น	

	 •	 	สถานทีท่ีอ่ยูใ่กล้ถนนใหญ่	ควรปลกูต้นไม้สงู	ๆ 	หรือสร้างก�าแพง	เพือ่ใช้เปนแนวกัน้

เสียง

	 •	 	หากต้องท�างานใกล้เครื่องจักรหรือบริเวณที่มีเสียงดังมาก	ๆ 	เปนเวลานาน	ๆ 	ควรมี

อุปกรณ์ครอบหู	

	 •	 	หากเราได้ยินเสียงที่ดังมาก	ๆ 	อย่างกะทันหัน	เช่น	เสียงฟาผ่า	เสียงพลุ	ควรใช้มือ

อุดหูทันที

 • เสียงดัง เสียงคอย 

	 	 เปนสมบัติของเสียงที่เรียกว่า	ความดังของเสียง	เสียงต่าง	ๆ 	ที่เราได้ยินจะเปนเสียงดังหรือเสียงค่อย	ขึ้นอยู่กับปจจัย	ดังนี้

3. อันตรายจากมลพิษทางเสียง

	 	 เราสามารถใช้เครื่องวัดระดับเสียง	(sound level meter)	มาวัดความเข้มของเสียง

ต่าง	ๆ 	ได้	โดยมีหน่วยเปน	เดซิเบล	(dB)

  ความดังของเสียงกับความถี่ของเสียงไม่เก่ียวข้องกัน	 บางครั้งเสียงต�่าอาจเปน

เสยีงดังหรือเสยีงค่อยกไ็ด้	โดยขึน้อยู่กบัพลงังานในการส่ันสะเทือนของแหล่งก�าเนดิเสียง	เช่น	

เสียงเสือค�าราม	เปนเสียงต�่าเพราะมีความถี่ต�่า	แต่อาจเปนเสียงดังได้	เพราะมีพลังงานมาก	

ปจจัยที่มีผลทําใหเกิดเสียงดัง เสียงคอย
ความดังของเสียง

เสียงดัง เสียงคอย

1.	 ระยะทางจากแหล่งก�าเนิดเสียง ใกล้แหล่งก�าเนิดเสียง ✓

ไกลแหล่งก�าเนิดเสียง ✓

2.	 พลังงานในการสั่นสะเทือนของแหล่งก�าเนิดเสียง สั่นด้วยพลังงานมาก ✓

สั่นด้วยพลังงานน้อย ✓
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เสยีงพดูเบา	ๆ

เสียงกระซิบ

30 dB

เสียงพูดคุยปกติ

60 dB

เสียงเครื่องตัดหญ้า

90 dB

เสียงประทัด

125 dB

เสียงเครื่องบิน

ก�าลังบิน

140 dB

เดซิเบล (dB)



พลงังานเสยีง4
หน่วยการเรียนรู้ที่

1.	อธิบายการได้ยินเสียงผ่านตัวกลางจากหลักฐานเชิงประจักษ์ (มฐ. ว 2.3 ป.5/1)
2.	ระบุตัวแปร ทดลอง และอธิบายลักษณะและการเกิดเสียงสูง เสียงต�่า (มฐ. ว 2.3 ป.5/2)
3.	ออกแบบการทดลองและอธิบายลักษณะและการเกิดเสียงดัง เสียงค่อย (มฐ. ว 2.3 ป.5/3)
4.	วัดระดับเสียงโดยใช้เครื่องมือวัดระดับเสียง (มฐ. ว 2.3 ป.5/4)
5.	ตระหนักในคุณค่าของความรู้เรื่องระดับเสียง โดยเสนอแนะแนวทางในการหลีกเลี่ยงและลดมลพิษทางเสียง (มฐ. ว 2.3 ป.5/5)

ตัวชี้วัด

 เสียงเกิดจากการสั่นสะเทือนของวัตถุท่ีเป็น 
แหล่งก�ำเนิดเสียง เสียงเคลื่อนท่ี ได้ทุกทิศทำง 
โดยอำศยัตวักลำง ได้แก่ ของแขง็ ของเหลว หรอื
อำกำศ มำถึงหูของเรำ
 เสยีงจำกแหล่งก�ำเนดิเสยีงต่ำง ๆ  จะมีเสยีงสงู-ต�ำ่  
หรอืเสยีงดงั-ค่อย แตกต่ำงกัน หำกเสยีงมีควำมดงั 
มำก ๆ  จะก่อให้เกิดอนัตรำยต่อกำรได้ยินของเรำ

ขัน้นาํ
กระตุนความสนใจ

1.  ครูใหนกัเรียนทาํแบบทดสอบกอนเรยีน เพือ่วดั

ความรูเดิมของนักเรียนกอนเขาสูบทเรียน

2.  ครูใหนักเรียนอานสาระสําคัญและดูภาพ 

หนวยการเรียนรูที ่4 พลงังานเสยีง จากหนงัสอื

เรียนวิทยาศาสตร ป.5 เลม 1 หนานี้ จากนั้น

ถามนักเรียนวา ภาพน้ีเกี่ยวของกับเสียง

อยางไรบาง แลวใหนกัเรยีนชวยกนัตอบคาํถาม

อยางอิสระ

  (แนวตอบ เกี่ยวของกับการไดยินเสียงของ

คนเรา)

เกร็ดแนะครู

 ในการเรียนหนวยการเรียนรูท่ี 4 ครูควรจัดกระบวนการเรียนรู โดยให

นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมรวมกัน ดังนี้

•  ทดลองเกีย่วกบัการเกดิเสยีง การเคลือ่นทีข่องเสยีงผานตวักลาง การเกดิ

เสียงสูง-ตํ่า และการเกิดเสียงดัง-คอย

• อภิปรายผลการทดลอง และลงขอสรุป

•  สืบคนเพื่ออธิบายเก่ียวกับการไดยินเสียง อันตรายและมลพิษทางเสียง 

รวมถึงวิธีการปองกันมลพิษทางเสียง

• อภิปรายผลจากประเด็นคําถาม

 จนเกิดเปนความรูความเขาใจวา เสียงตางๆ เกิดจากการสั่นสะเทือนของ

แหลงกําเนิดเสียงและเสียงเคลื่อนจากแหลงกําเนิดเสียงทุกทิศทาง โดยอาศัย

ตวักลางของเสยีง การฟงเสยีงดงัมากๆ ตดิตอกนัเปนเวลานาน จะเปนอนัตราย

ตออวัยวะรับเสียง (หู)

สรปุ ประเมนินาํ สอนนํา

T110



ขอสอบเนน การคิด

àÊÕÂ§µ‹Ò§ æ 
·ÕèÍÂÙ‹ÃÍºµÑÇàÃÒ 
à¡Ô´¢Öé¹ä´ŒÍÂ‹Ò§äÃ ?

ºทที่ 1 เสียงÃÍºตัวเÃา

hear

sound

ศัพทนารู
คําศัพท คําอาน คําแปล

sound ซาวนด เสียง

hear เฮีย การไดยิน

vibration ไว'เบรชัน การสั่นสะเทือน

noise pollution นอยซ พะ'ลูชัน มลพิษทางเสียง

sound level meter ซาวนด'เล็ฟวึล
'มีเทอ

เครื่องวัดระดับเสียง
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นักเรียนควรรู

 นักเรียนเรียนรูและฝกอานคําศัพทวิทยาศาสตร ดังนี้

คําศัพท คําอาน คําแปล

sound (ซาวนด) เสียง

hear (เฮีย) การไดยิน

vibration (ไว’เบรชัน) การสั่นสะเทือน

noise pollution (นอยซ พะ’ลูชัน) มลพิษทางเสียง

sound level meter (ซาวนด ’เลฟ็วลึ ’มีเทอ) เครื่องวัดระดับเสียง

ขัน้นาํ 
กระตุนความสนใจ

3.  ครูใหนักเรียนดูภาพในหนาบทที่ 1 เสียงรอบ 

ตัวเรา จากหนังสือเรียน หนา 97 แลวถาม

คําถามสําคัญประจําบทวา เสียงตางๆ ที่อยู

รอบๆ ตัวเรา เกิดขึ้นไดอยางไร จากน้ันให

นักเรียนชวยกันตอบคําถามไดอยางอิสระ 

  (แนวตอบ เสียงตางๆ เกิดขึ้นจากการสั่น

สะเทือนของวัตถุที่เปนแหลงกําเนิดเสียง) 

4.  นักเรียนเรียนรูคําศัพทที่เกี่ยวของกับการเรียน

ในบทที่ 1 โดยชวยกันอานคําศัพท คําอาน 

และคําแปลพรอมกัน

เสียงเกิดขึ้นไดอยางไร

 1. เกิดจากการเปลี่ยนตําแหนงของวัตถุ

 2. เกิดจากการสั่นสะเทือนของวัตถุ

 3. เกิดจากการเดินทางของอากาศ

 4. เกิดจากการเคลื่อนที่ของวัตถุ

 (วิเคราะหคําตอบ เสียงเกิดข้ึนจากการส่ันสะเทือนของวัตถุหรือ

แหลงกําเนิดเสียง โดยเสียงจะเคลื่อนที่ออกจากแหลงกําเนิดเสียง

ทุกทิศทาง  ดังนั้น ขอ 2. จึงเปนคําตอบที่ถูกตอง)

สรปุ ประเมนินาํ สอนนํา
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เกร็ดแนะครู

 ครูจับสลากหมายเลขหรือจับสลากช่ือนักเรียนใหออกมานําเสนอผลการ

ทาํกจิกรรมนาํสูการเรียน 4-5 คน เพือ่ใชเปนตวัอยางใหนกัเรยีนรวมกันอภิปราย

ขอมูลแหลงกําเนิดเสียง ประเภทของแหลงกําเนิดเสียง และลักษณะของเสียง

ตางๆ โดยสามารถใชนําทางเขาสูบทเรียนเรื่องการไดยินเสียงผานตัวกลาง

ตอไป

ขัน้นาํ
กระตุนความสนใจ

5.  นักเรียนทํากิจกรรมนําสูการเรียน จากหนังสือ

เรียนหนาน้ี โดยสังเกตเสียงตางๆ ท่ีเกิดข้ึน

ใน 1 วัน จากนั้นบันทึกผลลงในสมุดพรอม

บอกวาเสียงที่ไดยินเปนแหลงกําเนิดเสียง

ประเภทใด หรือใหทํากิจกรรมนําสูการเรียน

ในแบบฝกหัดวิทยาศาสตร ป.5 เลม 1 

  (หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช

แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานรายบุคคล)

แนวตอบ กิจกรรมนําสูการเรียน

(ตัวอยางตารางบันทึกการสังเกตเสียง)

เวลาที่ไดยิน
เสียง

เสียงที่ไดยิน
แหลงกําเนิด

เสียง
ประเภทแหลง
กําเนิดเสียง

ลักษณะเสียง

06.00 น. เสยีงนาฬกาปลกุ นาฬกาปลูก มนุษย

สรางขึ้น

ดัง

07.00 น. เสียงแม เสนเสียงใน

กลองงเสียง

บริเวณ

ลําคอแม

ธรรมชาติ แหลม/ดัง

07.30 น. เสียงรถยนต รถยนต มนุษย

สรางขึ้น

ทุม/เบา

สรปุ ประเมนินาํ สอนนํา
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ขอสอบเนน การคิด

หนวยการเรียนรูที่ 4
¾ÅÑ§§Ò¹àÊÕÂ§

áËÅ‹§¡íÒà¹Ô´àÊÕÂ§ã¹ªÕÇÔµ»ÃÐ¨íÒÇÑ¹
·Õè¹Ñ¡àÃÕÂ¹ÃÙŒ¨Ñ¡ ÁÕÍÐäÃºŒÒ§

 1. ¡าÃäดŒยÔนเสียง¼‹านตัว¡ลาง
  เสียงเป็นพลังงานรูปหนึ่งที่เราสามารถรับรู้ได้โดยการฟังผ่านทางหู ซึ่งหู

เป็นอวัยวะรับเสียงที่ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ หูชั้นนอก หูชั้นกลาง และหูชั้นใน 

เมื่อเสียงเดินทางผ่านตัวกลางเข้ามาถึงรูหู จะท�าให้ส่วนประกอบภายในหูเกิด

การสั่นสะเทือน จึงท�าให้เราได้ยินเสียง

  วัตถุหรือสิ่งต่าง ๆ  ที่เกิดการสั่นสะเทือน แล้วสามารถท�าให้เกิดเสียงได้ 

เรียกว่า แหล่งกําเนิดเสียง

 ภาพที่ 4.1 ตัวอย่างการเกิดเสียง

เสียงเพลง เสียงกีตาร

เสียงพูดคุย เสยีงไวโอลนิ

เสียงนก
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¡าÃäดŒยÔนเสียง¼‹านตัว¡ลาง
1

แหล่งกําเนิดเสียง
2

เสียงพูดคุย
3

ขัน้สอน
สาํรวจคนหา 

1.  นักเรียนแบงกลุม กลุมละ 4-5 คน จากนั้น

สมาชกิแตละกลุมรวมกนัศกึษาขอมลูในหวัขอ 

การไดยินเสียงผานตัวกลางจากหนังสือเรียน

หนานี้ 

2.  ครูถามคําถามแลวใหนักเรียนแตละคนตอบ

คําถามอยางอิสระวา 

•  แหลงกาํเนดิเสยีงในชวีติประจาํวนัท่ีนักเรียน

รูจัก มีอะไรบาง

   (แนวตอบ เชน เสยีงคณุแม เสยีงนกรอง เสยีง

เพือ่นคุยกัน เสยีงคุณคร ูเสยีงโทรศพัทมอืถือ 

เสียงเครื่องดนตรี)

3.  ครูใหนักเรียนรวมกันอภิปรายวา เสียงตางๆ 

ที่เกิดขึ้นรอบตัวเรา บางครั้งแหลงกําเนิดเสียง

อยูหางจากตัวเรา แตทําไมเราจึงไดยินเสียง

เหลานั้น

นักเรียนควรรู

 1 เสียง เกิดจากการสั่นสะเทือนของแหลงกําเนิดเสียง เชน จิ้งหรีด ใชปก

คูหนาซ่ึงมีฟนเรียงเปนแถวท่ีขอบปก ถูกับปกคูหลังจนเกิดการส้ันสะเทือนและ

มีเสียงเกิดขึ้น

 2 แหลงกําเนิดเสียง เมื่อแหลงกําเนิดเสียงเกิดสั่นจะมีพลังงานจากการสั่น 

ซึ่งจะแผออกจากแหลงกําเนิดเสียงทุกทิศทางเปนทรงกลม ดังนั้น เราจะไดยิน

เสียงจากแหลงกําเนิดเสียง ไมวาเราจะอยูดานหนา ดานหลัง อยูสูงกวา หรืออยู

ตํ่ากวาแหลงกําเนิดเสียง

 3 เสยีงพดูคยุ หรอืเสยีงคนพดู เกดิขึน้จากการสัน่สะเทอืนของเสนเสยีงทีอ่ยู

ในกลองเสียงบริเวณลําคอ โดยเสียงคนพูดแตละคนน้ันจะแตกตางกันไปตาม

ลักษณะและขนาดของเสนเสียง รูปรางของโพรงจมูกและปาก

เสียงเดินทางในตัวกลางใดไดดีที่สุด

 1. อากาศ

 2. ผนังปูน

 3. นํ้าเปลา

 4. สุญญากาศ

 (วิเคราะหคําตอบ เสียงจากแหลงกําเนิดเดียวกันเดินทางใน

ตัวกลางที่เปนของแข็งจะเคลื่อนที่ไดเร็วกวาตัวกลางท่ีเปน

ของเหลว และตัวกลางที่เปนของเหลวเสียงจะเคลื่อนที่ไดเร็วกวา

ตวักลางท่ีเปนอากาศ (แกส) ซึง่ผนงัปนูเปนตวักลางทีเ่ปนของแขง็ 

ดังนั้น ขอ 2. จึงเปนคําตอบที่ถูกตอง)

สรปุ ประเมนินาํ สอน
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 จุดประสงค

 สังเกตและอธิบายการได้ยินเสียงผ่านตัวกลางของเสียง

1 ¡Ô¨¡ÃÃÁ·ีè

การไดยินเสียงผานตัวกลางของเสียง

 ทักษะกระบวนการ
 ทางวิทยาศาสตรที่ใช้
1. การสังเกต
2. การทดลอง
3. การพยากรณ์
4. การตั้งสมมติฐาน
5. การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป

  ตองเตรียมตองใช 

 1. ตะปู 1 ดอก  3. แก้วพลาสติก 2 ใบ

 2. กรรไกร 1 เล่ม 4. เชือก 1 เส้น ยาวประมาณ 5 เมตร

  ลองทําด ู

 1. จับคู่กับเพื่อน จากนั้นช่วยกันสร้างแบบจ�าลองโทรศัพท์ โดยปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้ 

  1) เจาะรูขนาดเล็กที่กึ่งกลางของก้นแก้วพลาสติกทั้ง 2 ใบ

  2)  มัดปมที่ปลายเชือกด้านหนึ่ง แล้วน�าปลายเชือกอีกด้านหนึ่งสอดเข้าไปในรูผ่านทาง

ปากแก้วใบที่ 1 ที่เจาะไว้

  3)  ดึงปลายเชือกจนกระท่ังปมที่มัดไว้ติดกับก้นแก้ว จากน้ันน�าปลายเชือกสอดเข้าไปใน

รูที่ก้นแก้วใบที่ 2 แล้วมัดปมที่ปลายเชือก

 2.  ให้นักเรียนทั้งคู่น�าแบบจ�าลองโทรศัพท์ที่ประกอบเสร็จแล้วไปยืนห่างกันประมาณ 5 เมตร 

แล้วก�าหนดให้นักเรียนคนหน่ึงเป็นผู้พูดและนักเรียนอีกคนเป็นผู้ฟัง จากนั้นช่วยกันตั้ง

สมมติฐานว่า เสียงเคลื่อนที่ได้อย่างไร แล้วบันทึกผลลงในสมุด

 ภาพที่ 4.2 การสร้างแบบจ�าลองโทรศัพท์
100

ขัน้สอน
สาํรวจคนหา

4.  ครูแจกใบงานเรื่อง การเคลื่อนที่ของเสียงผาน

ตวักลาง เพือ่ใหนกัเรยีนทาํการทดลองเกีย่วกบั

การเคลือ่นทีข่องเสยีง โดยปฏบิตักิจิกรรม ดงันี้

 1) ใสนํ้าในแกวประมาณครึ่งแกว

 2)  จุมสอมเสียงลงในนํ้า แลวสังเกตวาเกิด

เสยีงหรือไม รวมทัง้สงัเกตการเปลีย่นแปลง

ที่ผิวนํ้า จากนั้นบันทึกผล

 3)  ใชคอนเคาะสอมเสียง แลวจุมสอมเสียง

ลงในนํ้าทันที สังเกตการเกิดเสียงและการ

เปลี่ยนแปลงที่ผิวน้ํา และบันทึกผลการ

ทดลองลงในใบงาน

5.  นกัเรยีนรวมกนัสรปุความรูทีไ่ดจากการทดลอง 

จนไดขอสรุปวา ขณะที่เกิดเสียงสอมเสียง

จะสั่น ซึ่งสังเกตจากเมื่อจุมสอมเสียงลงในนํ้า 

ผิวนํ้ามีการสั่นไปดวย ดังนั้น เสียงที่เกิดขึ้น

จะเคลื่อนที่จากแหลงกําเนิดเสียง (ในที่นี้ คือ 

สอมเสียง) ทุกทิศทางผานตัวกลาง (ในท่ีน้ี

คือ นํ้า) 

6.  ครจูดักจิกรรมการนาํเสนอคาํตอบของนกัเรยีน

แตละกลุมใหนาสนใจ และใหนักเรียนรวมกัน

สรุปคําตอบที่ถูกตอง

   (หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช

แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม)

7.  นักเรียนแบงกลุม กลุมละ 3-4 คน จากนั้น

แตละกลุมรวมกันศึกษาและทํากิจกรรมท่ี 1

เรือ่ง การไดยนิเสยีงผานตวักลางของเสยีงจาก

หนงัสอืเรยีน หนา 100-101 แลวบนัทกึผลลงใน

สมุด หรือแบบฝกหัดวิทยาศาสตร ป.5 เลม 1

เกร็ดแนะครู

 ครอูาจใหนกัเรียนทาํกจิกรรมเพิม่เตมิ เพือ่ทดสอบเกีย่วกบัการเคลือ่นทีข่อง

เสียงผานตัวกลาง ดังนี้

 1. ใสนํ้าเปลาในแกวประมาณครึ่งแกว จากนั้นใหจุมสอมเสียงลงในน้ํา 

แลวสังเกตการเปลี่ยนแปลงที่ผิวนํ้า พรอมสังเกตวามีเสียงหรือไม

 2. ใชคอนเคาะสอมเสยีง แลวจุมสอมเสยีงลงในนํา้ทนัท ีจากนัน้สงัเกตการ

เกิดเสียงและการเปลี่ยนแปลงที่ผิวนํ้า

 3. นําขอมูลที่สังเกตไดมาอภิปราย เพื่อสรุปผลการทดลองรวมกัน

 หลังจากการทํากิจกรรม ครูควรใหความรูกับนักเรียนเพิ่มเติมวา สอมเสียง 

(tuning fork) เปนอุปกรณที่ใชเปนแหลงกําเนิดเสียง ซึ่งใชเปนมาตรฐานในการ

เทียบเสียงของเครื่องดนตรี และใชทดสอบในหองปฏิบัติการ

เฉลย   ผลการทํากิจกรรมที่ 1

ตาราง บันทึกผลการทํากิจกรรม (ตัวอยาง)

การทดลอง การพยากรณ ผลการทดลอง

1.  ผูพูดพูดโดยไมใช

 แบบจําลองโทรศัพท

ไดยินเสียงพูดแตไม

ชัดเจน

ไดยินเสียงพูดแตไม

ชัดเจน 

2.  ผูพูดพูดเบาๆ ผาน

 แบบจําลองโทรศัพท 

 โดยขึงเชือกใหตึง

ไดยินเสียงพูดดังและ

ชัดเจน

ไดยินเสียงพูดดังและ

ชัดเจน

3.  ใชมือแตะเสนเชือกเบาๆ 

ขณะที่ผูพูดกําลังพูด

ไดยินเสียงพูดแตไม

ชัดเจน

ไดยินเสียงพูดแตไม

ชัดเจน

4.  ใชมือจับเสนเชือกใหแนน 

ขณะที่ผูพูดกําลังพูด

ไมไดยินเสียงพูด ไมไดยินเสียงพูด

5.  ตัดเสนเชือกใหขาด 

 ขณะผูพูดกําลังพูด

ไมไดยินเสียงพูด ไมไดยินเสียงพูด                

สรุปผล เสียงสามารถเคลื่อนที่ไดโดยตองอาศัยตัวกลางของเสียง ซึ่งในขณะที่เชือก
ขึงตึงพลังงานการสั่นสะเทือนที่สงมาจากแกวของผูพูด จะผานเชือกไปจนถึงแกวของ
ผูฟง ทําใหกนแกวสั่นและมีเสียงเกิดขึ้น ผูฟงจึงไดยินเสียงของผูพูด

สรปุ ประเมนินาํ สอน
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ขอสอบเนน การคิด

 

หนวยการเรียนรูที่ 4
¾ÅÑ§§Ò¹àÊÕÂ§

 ภาพที่ 4.3 ทดสอบการได้ยินเสียงผ่านตัวกลางของเสียง

 หนูตอบได

 1. ตัวกลางของเสียงมีความส�าคัญต่อการได้ยินเสียงของมนุษย์อย่างไร

 2. สิ่งที่สามารถท�าให้หูของมนุษย์ได้ยินเสียงต่าง ๆ  ได้คืออะไร จงอธิบาย

 3.   นกัเรียนคดิว่า ระหว่างผนงัห้องทีท่�าด้วยปูนกบัผนงัห้องทีท่�าด้วยไม้ เสียงสามารถเดนิทาง

ผ่านสิ่งใดได้ดีกว่ากัน เพราะอะไร

 3. ให้แต่ละคู่ช่วยกันพยากรณ์ผลการทดลองตามเงื่อนไขและบันทึกผล ดังนี้

  1) ถ้าผู้พูดพูดโดยไม่ใช้แบบจ�าลองโทรศัพท์

  2)  ถ้าผูพ้ดูพดูผ่านแบบจ�าลองโทรศพัท์โดยขงึเส้นเชือกให้ตึง นักเรียนอกีคนจะได้ยนิเสียง

หรือไม่ อย่างไร

  3)  หากผู้พูดท�าเหมือนข้อ 2) แต่ใช้มือแตะเส้นเชือกเบา ๆ  นักเรียนอีกคนจะได้ยินเสียง

หรือไม่ อย่างไร

  4)  หากผู้พูดท�าเหมือนข้อ 2) แต่ใช้มือจับเส้นเชือกให้แน่น นักเรียนอีกคนจะได้ยินเสียง

หรือไม่ อย่างไร

 4.  ท�าการทดลองเพือ่ตรวจสอบผลการพยากรณ์ โดยให้สลบักนัเป็นผูพ้ดูและผูฟั้งหลาย ๆ  คร้ัง

สังเกตและบันทึกผล

 5.  พยากรณ์ต่ออีกว่า หากผู้พูดท�าเหมือนข้อ 2) แต่ตัดเส้นเชือกให้ขาด นักเรียนอีกคนจะ

ได้ยนิเสยีงหรอืไม่ อย่างไร แล้วท�าการทดลองเพือ่ตรวจสอบผล พร้อมสังเกตและบันทกึผล 

จากนั้นสรุปผลการทดลองร่วมกัน

101 (หมายเหตุ : คําถามขอสุดทายของหนูตอบได เปนคําถามที่ออกแบบใหผูเรียนฝกใชทักษะการคิดขั้นสูง 
คือ การคิดแบบใหเหตุผล และการคิดแบบโตแยง ซึ่งผูเรียนอาจเลือกตอบอยางใดอยางหนึ่งก็ได ใหครู
พิจารณาจากเหตุผลสนับสนุน)

แนวตอบ หนูตอบได

ขอ 3.

 • ผนังปูน เพราะเสียงสามารถเคลื่อนที่ผาน

ตัวกลางท่ีเปนของแข็งไดดีกวาของเหลวและแกส 

ซึ่งผนังปูนมีสถานะเปนของแข็ง และมีความแข็ง

มากกวาไม เม่ือเสียงเดินทางผานผนังปูนเราจะ

ไดยินเสียงเร็วกวา ผนังปูนจึงเปนตัวกลางที่เสียง

เดินทางผานไดดีที่สุด

 • ผนังไม เพราะผนังปูนและผนังไมมีสถานะ

เปนของแขง็ เม่ือเราลองเคาะผนงัท่ีเปนปนูเทยีบกบั

ผนงัทีเ่ปนไมดวยแรงทีเ่ทากนั เราจะไดยนิเสยีงของ

ผนังไมดังกองมากกวาผนังปูน ไมจึงเปนตัวกลางที่

เสียงสามารถเดินทางผานไดดีที่สุด

ตาราง  ผลการฟงเสียงกระดิ่ง เมื่อเขยาขวดท่ีปดฝาสนิท ระหวางขวดที่มี

อากาศ และขวดที่สูบอากาศออกหมด

การทดลอง ภาพการทดลอง ผลการฟงเสียงกระดิ่ง

ขั้นที่ 1

กระดิง่ในขวดทีม่อีากาศ
ไดยิน

ขั้นที่ 2

สูบอากาศออกจนหมด
ไมไดยิน

ขัน้สอน 
อธบิายความรู

1.  นกัเรยีนแตละกลุมรวมกนัสรุปความรูทีไ่ดจาก

การทดลอง จนไดขอสรุป ดังนี้

 •  เราไดยินเสียงเพื่อนพูดชัดเจนขณะที่เรานํา

ถวยมาครอบหู แสดงวา เสียงเดินทางผาน

เสนเชือกซึ่งเปนของแข็งไดดีกวาอากาศ

 •  วตัถุทีเ่สยีงเดนิทางผานได เรียกวา ตวักลาง

ของเสียง ไดแก อากาศ ของเหลว และ

ของแข็ง ซ่ึงเสียงตางๆ จะเดินทางผาน

ตัวกลางที่เปนของแข็งไดดีและเร็วกวา

ตัวกลางที่เปนของเหลว และอากาศ

2.  ตัวแทนแตละกลุมออกมานําเสนอผลงานที่

หนาช้ันเรียน โดยครูเปนผูจับสลากหมายเลข

กลุ ม จากนั้นใหแตละกลุ มสงตัวแทนออก

นําเสนอตามลําดับ

การสรุปผลของการทดลองนี้คืออะไร

 1. ขนาดของขวดมีผลตอการไดยินเสียง

 2. ความถี่ในการเขยาขวด ทําใหเกิดเสียง

 3. เสียงเคลื่อนที่โดยอาศัยอากาศเปนตัวกลาง

 4. อากาศมีผลตอความถี่ในการสั่นของกระดิ่ง

 (วิเคราะหคําตอบ เสียงที่เราไดยินจะเคลื่อนที่ผานตัวกลางในกรณีนี้ คือ อากาศ เมื่อสูบเอาอากาศในขวดออกจนหมด ทําใหไมมี

ตัวกลางใหเสียงเคลื่อนที่ผาน เราจึงไมไดยินเสียงกระดิ่ง  ดังนั้น ขอ 3. จึงเปนคําตอบที่ถูกตอง)

สรปุ ประเมนินาํ สอน
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ขอสอบเนนการคิดแนว O-NET

  ภาพที่ 4.4 แสดงการเคลื่อนที่ของ
เสียงผ่านตัวกลางมาถึงหูของผู้ฟัง

  พลังงานเสียงเป็นคลื่นกลที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของแหล่งก�าเนิดเสียง 

แหล่งก�าเนิดเสียงมีอยู่มากมายรอบตัวเรา เราสามารถท�าให้แหล่งก�าเนิดเสียง

เกิดการสั่นสะเทือนแล้วท�าให้เกิดเสียงได้หลายวิธี เช่น การดีด การตี การเคาะ 

การเปา แต่เมื่อเราท�าให้แหล่งก�าเนิดเสียงหยุดสั่น ก็จะไม่มีเสียงเกิดขึ้น

  เสียงเคล่ือนท่ีออกจากแหล่งก�าเนิดเสียง และแผ่กระจายไปได้ทุกทิศทาง

โดยอาศัยตัวกลางของเสียง

  ตัวกลางของเสียง คือ วัตถุหรือสิ่งต่าง ๆ  ท่ีเสียงสามารถเดินทางผ่านได้

มี 3 ประเภท ได้แก่ ของแข็ง ของเหลว และอากาศ 

ของแข็ง

ของเหลว

อากาศ

 

 ในบริเวณที่ไมมีอากาศ (สุญญากาศ) เชน ในอวกาศ เราจะไมไดยินเสียงใด ๆ  

เกิดขึ้นเลย เพราะไมมีอากาศเปนตัวกลางที่ทําใหเสียงเดินทางมาถึงหูของเราได
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แนวทางการวัดและประเมินผล

 ครูสามารถสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนจากการตอบคําถาม การทํางาน

รายบุคคล การทํางานกลุม และการนําเสนอผลการทํากิจกรรมหนาชั้นเรียนได

โดยศึกษาเกณฑการวัดและประเมินผลที่แนบทายแผนการจัดการเรียนรูของ

หนวยการเรียนรูที่ 4 พลังงานเสียง ดังภาพตัวอยาง

แบบสังเกตพฤตกิรรมการท างานรายบุคคล

ค าชี้แจง : ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ลงในช่องที่
 ตรงกับระดับคะแนน

ล าดับที่ รายการประเมิน ระดับคะแนน
3 2 1

1 การแสดงความคิดเห็น   

2 การยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น   

3 การท างานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย   

4 ความมีน้ าใจ   

5 การตรงต่อเวลา   

รวม

ลงช่ือ...................................................ผู้ประเมิน
............./.................../..............

        เกณฑ์การให้คะแนน
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ าเสมอ ให้ 3    คะแนน
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง ให้   2    คะแนน
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง ให้   1    คะแนน

    เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ

14-15 ดีมาก
11-13 ดี
8-10 พอใช้

ต่ ากว่า 8 ปรับปรุง

แบบสังเกตพฤตกิรรมการท างานกลุ่ม  

ค าชี้แจง : ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ลงในช่องที่
ตรงกับระดับคะแนน

ล าดับที่ ชื่อ–สกุล
ของนักเรียน

การแสดง
ความคิดเห็น

การยอมรับ
ฟังคนอื่น

การท างาน
ตามที่ได้รับ
มอบหมาย

ความมีน้ าใจ

การมี
ส่วนร่วมใน
การปรับปรุง
ผลงานกลุ่ม

รวม
15 

คะแนน

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1

ลงช่ือ...................................................ผู้ประเมิน
............./.................../..............

        เกณฑ์การให้คะแนน
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ าเสมอ ให้ 3    คะแนน
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง ให้   2    คะแนน
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง ให้   1    คะแนน

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ

14-15 ดีมาก
11-13 ดี
8-10 พอใช้

ต่ ากว่า 8 ปรับปรุง

ขัน้สอน
ขยายความเขาใจ

1.  นักเรียนทุกกลุมศึกษาเนื้อหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ

ตัวกลางของเสียง จากหนังสือเรียน หนา 102

2.  นักเรียนแตละคนทํากิจกรรมหนูตอบไดจาก

หนังสือเรียน หนา 101 ลงในสมุดหรือทําใน

แบบฝกหัดวิทยาศาสตร ป.5 เลม 1

  (หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช

แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานรายบุคคล)

ขัน้สรปุ
ตรวจสอบผล

 ครูใหนักเรียนสรุปความรูจากการเรียนจนได

ขอสรุปรวมกันวา เสียงตางๆ จะเดินทางผาน

ตัวกลาง ไดแก ของแข็ง ของเหลว และอากาศ 

ซึ่งเสียงตางๆ จะเดินทางผานตัวกลางท่ีเปน

ของแข็งไดดีและเร็วกวาตัวกลางท่ีเปนของเหลว 

และอากาศ

ขัน้ประเมนิ
ตรวจสอบผล

1.  ครูตรวจสอบผลการทําแบบทดสอบกอนเรียน

2.  ครูตรวจผลการทํากิจกรรมนําสูการเรียนใน

สมุดหรือแบบฝกหัดวิทยาศาสตร ป.5 เลม 1

3.  ครูตรวจสอบผลการทํากิจกรรมท่ี 1 เรื่อง 

การไดยินเสียงผานตัวกลางของเสียง ในสมุด 

หรือในแบบฝกหัดวิทยาศาสตร ป.5 เลม 1

4.  ครูตรวจสอบผลการทํากิจกรรมหนูตอบได

ในสมุด หรือในแบบฝกหัดวิทยาศาสตร ป.5

เลม 1

 ภาพการฟงเสียง

 ทีเ่กดิจากการเคาะ

 ชอนใตผิวนํ้าใน

 กลองพลาสติก

 จากการทดลอง นักเรียนสามารถไดยินเสียงเคาะชอนใตผิวนํ้า

ไดชัดเจน นักเรียนคิดวา การทดลองนี้ตรวจสอบเรื่องใด

 1. นํ้าเปนตัวกลางในการเคลื่อนที่ของเสียง

 2. ชอนเปนตัวกลางในการเคลื่อนที่ของเสียง

 3. ขนาดของชอนมีผลตอการเกิดเสียงใตนํ้า

 4. ปริมาณนํ้ามีผลตอระดับความเขมของเสียง

 (วิเคราะหคําตอบ จากภาพ เสียงที่เกิดขึ้นจากการเคาะชอนใต

ผวินํา้สามารถเคลือ่นทีไ่ปยงัหขูองผูฟงได แสดงวานํา้เปนตวักลาง

ในการเคลือ่นทีข่องเสยีงได  ดงันัน้ ขอ 1. จงึเปนคาํตอบทีถู่กตอง)

นํ้า

ประเมินนาํ สอน สรุป
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หนวยการเรียนรูที่ 4
¾ÅÑ§§Ò¹àÊÕÂ§

  เสียงเดินทางผ่านตัวกลางเสมอ เมื่อแหล่งก�าเนิดเสียงเกิดการสั่นสะเทือน

จะเกิดการถ่ายโอนพลังงานไปยังอนุภาคใกล้เคียงให้สั่นอย่างต่อเนื่องจนมาถึงหู

ของผู้ฟัง หากตัวกลางหยุดสั่น ผู้ฟังก็จะไม่ได้ยินเสียงใด ๆ  เสียงต่าง ๆ  เดินทาง

ผ่านตัวกลางที่เป็นของแข็งได้เร็วกว่าตัวกลางที่เป็นของเหลวและอากาศ

  เสียงต่าง ๆ  ต้องอาศัยตัวกลางเดินทางมาถึงหูของผู้ฟัง การที่ผู้ฟังได้ยิน

เสียงต้องมีองค์ประกอบ 3 อย่าง ได้แก่ แหล่งก�าเนิดเสียง ตัวกลางของเสียง 

และอวัยวะรับเสียง (หู)

 ภาพที่ 4.5 การได้ยินเสียงต้องประกอบด้วยองค์ประกอบครบทั้ง 3 อย่าง

  ภาพที่ 4.6 การพูดคุยของมนุษย์

1. แหล่งก�าเนิดเสียง 2. ตัวกลางของเสยีง (อากาศ) 3. อวัยวะรับเสียง (หู)

  เมื่อแหล่งก�าเนิดเสียงส่ันจะส่งพลังงานผ่าน

อากาศ ท�าให้โมเลกุลของอากาศสั่นสะเทือนจน

มาถึงหูเรา ใบหูจะเป็นตัวรับและสะท้อนคลื่นเสียง

เข้าไปในรูหูท�าให้เยื่อแก้วหูสั่น มีผลให้กระดูกค้อน 

กระดูกทั่ง และกระดูกโกลนสั่นตามด้วย พลังงาน

จากการสั่นจะถูกส่งผ่านไปยังเส้นประสาทเข้าสู่

สมอง ท�าให้เราได้ยินเสียงนั้น ดังนั้น เยื่อแก้วหู

จึงเป็นอวัยวะส�าคัญอย่างยิ่งที่ท�าให้เราได้ยินเสียง

ตัวกลางของเสียง 103

ขอใดกลาวไมถูกตองเกี่ยวกับเสียง

 1. เสียงเกิดขึ้นไดเมื่อแหลงกําเนิดเสียงสั่นสะเทือน

 2. เมื่อเคาะสอมเสียงแลวนําไปแตะที่ผิวนํ้า ผิวนํ้าจะสั่น

 3.  หากเราอยูในอวกาศ เราจะไดยินเสียงอุกกาบาตชน

ดวงจันทร

 4.  เมื่อเขยาขวดที่มีเมล็ดถั่วเขียวกับอากาศอยูภายใน เราจะ

ไดยินเสียง

 (วิเคราะหคําตอบ เสียงท่ีเกิดข้ึนจากการส่ันสะเทือนของ

แหลงกําเนิดเสียงจะอาศัยตัวกลางเดินทางมาถึงหูของผูฟง จึง

ทําใหผูฟงไดยินเสียงน้ัน แตในอวกาศเปนบริเวณท่ีไมมีอากาศ 

(สุญญากาศ) เราจะไมไดยินเสียงใดๆ เกิดข้ึน ขอ 3. จึงเปน

คําตอบที่ถูกตอง)

เกร็ดแนะครู

G.I. หรือ Group Investigation เปนกระบวนการสอนหนึ่งของรูปแบบ

การเรียนรูแบบรวมมือ ซึ่งเปนกระบวนการที่สงเสริมใหนักเรียนชวยกันสืบคน

ขอมูลเพื่อนํามาใชในการเรียนรูรวมกัน โดยเทคนิคน้ีเหมาะสําหรับฝกนักเรียน

ใหรูจักสืบคนความรูหรือวางแผนการเพื่อแกไขปญหาหรือหาคําตอบในประเด็น

ที่สนใจ ดังนั้น กอนการดําเนินกิจกรรมทุกครั้ง ครูควรฝกทักษะการส่ือสาร 

ทักษะการคิด ตลอดจนทักษะทางสังคมใหแกนักเรียนกอนเสมอ

ส่ือ Digital

 ครูใหนักเรียนเรียนรูเก่ียวกับตัวกลางของเสียงเพิ่มเติมจากสื่อดิจิทัล โดย

ใหสแกน QR Code เรื่อง ตัวกลางของเสียง จากหนังสือเรียน หนา 103 ซึ่งจะ

ปรากฏคลิปวิดีโอขึ้น

ขัน้นาํ
กระตุนความสนใจ

1.  ครูนําภาพโลมาและคางคาวมาใหนักเรียน

สังเกต แลวตั้งคําถามวา โลมาและคางคาวใช

เสียงในการนําทาง นักเรียนคิดวาโลมาและ

คางคาวมีอวัยวะรับเสียงเหมือนมนุษยหรือไม 

จากนั้นใหนักเรียนรวมกันแสดงความคิดเห็น

ไดอยางอิสระ

2.  ครูอธิบายเชื่อมโยงใหนักเรียนเขาใจวา เสียง

เมื่อถูกสงจากแหลงกําเนิด ผูรับเสียงจะตอง

มีอวัยวะรับเสียงเพื่อจะรับรู และตอบสนอง

ตอเสียงนั้น ในบทเรียนนี้เราจะศึกษาสวน

ประกอบและหนาที่ของหู ซึ่งเปนอวัยวะรับ

เสียงของมนุษย

ขัน้สอน
สาํรวจคนหา

1.  ครูใชเทคนิคกลุมสืบคน (G.I.) โดยใหนักเรียน

แบงกลุมออกเปนกลุมละ 4 คน โดยคละตาม

ความสามารถ (เกง คอนขางเกง ปานกลาง 

และออน)

2.  ครูแจกใบงานเรื่อง เราไดยินเสียงไดอยางไร 

จากนั้นมอบหมายใหสมาชิกทุกคนในกลุ ม

ปฏิบัติตามข้ันตอนการทํากิจกรรมจากใบงาน 

โดยใหสืบคนเพิ่มเติมเก่ียวกับการไดยินเสียง

ผานตัวกลาง องคประกอบของการไดยินเสียง 

และสวนประกอบของหูมนุษย พรอมทั้งวาด

ภาพหรือติดภาพแบบจําลองสวนประกอบหู 

และหนาที่ของแตละสวนประกอบลงในสมุด

3.  ใหสมาชิกในกลุม 1 คน นําขอมูลที่ทุกคน

สืบคนไดบันทึกลงสมุด และรวมกันตรวจสอบ

ความถูกตอง แลวจึงใหสมาชิกทุกคนรวมกัน

สรางแบบจําลองเพื่อแสดงสวนประกอบของหู

ที่ใชในการรับเสียง

สรปุ ประเมนินาํ นํา สอน
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1  หสู่วนนอก ประกอบด้วย 

ใบหู รูหู และเยื่อแก้วหู

2  หสู่วนกลาง ประกอบด้วย

กระดูกค้อน กระดูกทั่ง 

และกระดูกโกลน

3  หูชั้นใน ประกอบด้วย 

คอเคลีย ซึ่งมีลักษณะ

คล้ายก้นหอยและภายใน

มีของเหลวบรรจุอยู่

หูของคนเราแบ่งออกเปน 3 ส่วน ได้แก่ หูชั้นนอก หูชั้นกลาง และหูชั้นใน

1 2 3

 1 ใบหู
  ช่วยในการรับคลื่นเสียง 
  เพื่อให้เสียงเข้าสู่รูหู
 2 รูหู
   เป็นทางผ่านของคลืน่เสยีง

เข้าสู่อวัยวะภายในหู
 3 เยื่อแก้วหู
  เป็นส่วนของหูที่เกิดการ
  สัน่สะเทือนเมือ่ได้รบัเสยีง

 4 กระดูกค้อน
 5 กระดูกทั่ง
 6 กระดูกโกลน
   เป็นส่วนที่คอยรับการสั่น

สะเทอืนมาจากเยือ่แก้วหู 
เม่ือได้รับเสียงแล้วจะส่ง
การสั่นสะเทือนไปสู่ส่วน
นอกสุดของหูชั้นใน

 7 คอเคลีย
   เป็นส่วนทีค่อยรบัการสัน่

สะเทือนของคล่ืนเสียง
ที่มาจากหูชั้นกลาง และ
ส่งไปยังเส้นประสาทใน
การรับฟัง

1

2
3

4

5
6

7

 ภาพที่ 4.7 โครงสร้างส่วนประกอบภายในหู

104

 เมื่อผูฟงไดยินเสียงแลว อวัยวะใดจะทําหนาที่แปลความหมาย

ของเสียง

 1. สมอง

 2. เยื่อแกวหู

 3. กระดูกโกลน

 4. เยื่อแกวหู กระดูกโกลน กระดูกคอน และกระดูกทั่ง

 (วิเคราะหคําตอบ คลื่นเสียงที่สงมาจากหูชั้นกลางและหูชั้นใน 

จะสงผานเสนประสาทไปยังสมอง ซึ่งสมองจะทําหนาที่ในการ

แปลความหมายของเสียงที่ไดยินวาเปนเสียงใด หรือเปนเสียงที่มี

ลักษณะอยางไร  ดังนั้น ขอ 1. จึงเปนคําตอบที่ถูกตอง)

แนวทางการวัดและประเมินผล

 ครูสามารถสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนจากการตอบคําถาม การทํางาน

รายบุคคล การทํางานกลุม และการนําเสนอผลการทํากิจกรรมหนาชั้นเรียนได

โดยศึกษาเกณฑการวัดและประเมินผลที่แนบทายแผนการจัดการเรียนรูของ

หนวยการเรียนรูที่ 4 พลังงานเสียง ดังภาพตัวอยาง

ขัน้สอน
อธบิายความรู

 ครูสุมเลือกตัวแทนกลุม 3-4 กลุม ใหออกมา

นําเสนอผลการทํากิจกรรมและแบบจําลองของ

ตนเองหนาชั้นเรียน โดยมีครูคอยแนะนําเพิ่มเติม

ขยายความเขาใจ

1.  นักเรียนทุกกลุ มศึกษาเนื้อหาเพิ่มเติมจาก

หนังสือเรียน หนา 103-104

2.  ครใูหนกัเรียนจบัคูกับเพือ่น แลวใหศกึษาขอมลู

เกี่ยวกับการไดยินเสียงผานตัวกลางเพ่ิมเติม

จากสื่อดิจิทัลในหนังสือเรียน หนา 103 โดย

ใชโทรศัพทมือถือสแกน QR Code เรื่อง 

การไดยินเสียงผานตัวกลาง จากนั้นรวมกัน

อภิปรายและสรุปภายในช้ันเรียน โดยใหครู

คอยอธิบายเพิ่มเติมในสวนที่บกพรอง

ขัน้สรปุ
ตรวจสอบผล

 ครูใหนักเรียนสรุปความรู จากการเรียนจน

ไดขอสรุปรวมกันวา การไดยินเสียงนั้นตองมี

องคประกอบ 3 อยาง ไดแก แหลงกําเนิดเสียง 

ตัวกลางของเสียง และอวัยวะรับเสียง (หู) 

ขัน้ประเมนิ
ตรวจสอบผล

1.  ครูตรวจสอบผลการทํากิจกรรมจากใบงาน 

เรื่อง เราไดยินเสียงไดอยางไร

2.  ครูตรวจสอบผลงานการสรางแบบจําลอง

สวนประกอบของหูมนุษยที่ใชในการรับเสียง

แบบสังเกตพฤตกิรรมการท างานรายบุคคล

ค าชี้แจง : ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ลงในช่องที่
 ตรงกับระดับคะแนน

ล าดับที่ รายการประเมิน ระดับคะแนน
3 2 1

1 การแสดงความคิดเห็น   

2 การยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น   

3 การท างานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย   

4 ความมีน้ าใจ   

5 การตรงต่อเวลา   

รวม

ลงช่ือ...................................................ผู้ประเมิน
............./.................../..............

        เกณฑ์การให้คะแนน
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ าเสมอ ให้ 3    คะแนน
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง ให้   2    คะแนน
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง ให้   1    คะแนน

    เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ

14-15 ดีมาก
11-13 ดี
8-10 พอใช้

ต่ ากว่า 8 ปรับปรุง

แบบสังเกตพฤตกิรรมการท างานกลุ่ม  

ค าชี้แจง : ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ลงในช่องที่
ตรงกับระดับคะแนน

ล าดับที่ ชื่อ–สกุล
ของนักเรียน

การแสดง
ความคิดเห็น

การยอมรับ
ฟังคนอื่น

การท างาน
ตามที่ได้รับ
มอบหมาย

ความมีน้ าใจ

การมี
ส่วนร่วมใน
การปรับปรุง
ผลงานกลุ่ม

รวม
15 

คะแนน

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1

ลงช่ือ...................................................ผู้ประเมิน
............./.................../..............

        เกณฑ์การให้คะแนน
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ าเสมอ ให้ 3    คะแนน
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง ให้   2    คะแนน
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง ให้   1    คะแนน

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ

14-15 ดีมาก
11-13 ดี
8-10 พอใช้

ต่ ากว่า 8 ปรับปรุง

ประเมินนาํ สอน สรุป
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หนวยการเรียนรูที่ 4
¾ÅÑ§§Ò¹àÊÕÂ§

 ภาพที่ 4.8 การแสดงดนตรีท�าให้เกิดเสียงสูง เสียงต�่า เสียงดัง และเสียงค่อย 

 2. ลั¡É³Ð¢Íงเสียง
  การสั่นสะเทือนของแหล่งก�าเนิดเสียงท�าให้เกิดเสียง โดยจ�านวนรอบใน

การสัน่ของแหล่งก�าเนดิเสยีงในหนึง่วนิาท ีเรยีกว่า ความถีข่องเสยีง มหีน่วยเป็น

ครั้งต่อวินาที เรียกว่า เฮิรตซ (Hz) จะสังเกตได้ว่าเสียงท่ีอยู่รอบ ๆ  ตัวเราน้ัน

มีความแตกต่างกัน แสดงว่าเสียงเหล่านั้นมีความถ่ีและมีปริมาณพลังงานใน

การสั่นของแหล่งก�าเนิดเสียงที่แตกต่างกันด้วย จึงท�าให้เกิดเสียงหลายลักษณะ 

เช่น เสียงสูง เสียงต�่า เสียงดัง เสียงค่อย

àÊÕÂ§ÊÙ§ àÊÕÂ§µíèÒ àÊÕÂ§´Ñ§
áÅÐàÊÕÂ§¤‹ÍÂ ÁÕÅÑ¡É³ÐÍÂ‹Ò§äÃ
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1

นักเรียนควรรู

 ครูใหความรูกับนักเรียนเพิ่มเติมวา หูของมนุษยนั้นจะสามารถฟงเสียงได

เฉพาะเสียงที่มีความถี่ในชวง 20-20,000 เฮิรตซเทานั้น เสียงที่มีความถี่สูงหรือ

ตํ่ากวานี้ มนุษยจะไมสามารถไดยินเสียงเหลานั้นได

 • เสียงท่ีมีความถ่ีตํ่ากวา 20 เฮิรตซ คือ เสียงอินฟราโซนิก หรือคลื่น

ใตเสียง หากคล่ืนเสียงนี้มีพลังงานมากพอ สามารถนําไปใชประโยชนได เชน 

การสํารวจชั้นหิน แหลงนํ้ามัน ชั้นนํ้าใตดิน

 • เสียงที่มีความถี่สูงกวา 20,000 เฮิรตซ คือ เสียงอัลตราโซนิก หรือคลื่น

เหนือเสียง สามารถใชในทางการแพทย โดยปลอยคลื่นเสียงความถี่ผานผิวหนัง

ไปกระทบกับอวัยวะภายใน เชน การดูเพศทารกในครรภมารดา

ขัน้นาํ
กระตุนความสนใจ

1.  ครูขออาสาสมัครนักเรียน 2 คน ใหแตละคน

ออกมารองเพลงหนาหองคนละเพลง จากนั้น

ครถูามคาํถามนกัเรยีนทีอ่ยูในหองวา นกัเรยีน

คิดวาเพื่อน 2 คนนี้มีเสียงเหมือนกันหรือไม 

อยางไร

  (แนวตอบ ไมเหมือนกัน คนหนึ่งเสียงสูง อีกคน

เสียงตํ่า/เหมือนกัน ทั้ง 2 คน มีเสียงสูง/

เหมือนกัน ทั้ง 2 คน มีเสียงตํ่า)

2.  ครอูาจนาํนาํกตีารมาดดีใหนกัเรยีนฟง จากนัน้

ถามนักเรียนวา การดีดกีตารสายตางๆ ทําให

เกิดเสียงตางกันหรือไม อยางไร จากนั้นให

นักเรียนรวมกันแสดงความคิดเห็นอยางอิสระ

   (หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน  โดยใช

แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานรายบุคคล)

ขัน้สอน
สาํรวจคนหา

1.  นกัเรยีนอานเนือ้หาในหวัขอ ลกัษณะของเสยีง 

จากหนงัสอืเรยีนหนาน้ี จากน้ันครูถามคาํถาม

เพื่อนําเขาสูบทเรียนวา 

 •  นักเรียนคิดวาเสียงสูง เสียงตํ่า เสียงดัง 

เสียงคอย มีลักษณะอยางไร

   (แนวตอบ เสียงตํ่า คือ เสียงที่มีความถี่ตํ่า

เสียงสูง คือ เสียงที่มีความถี่สูง เสียงดัง คือ 

เสยีงทีม่พีลงังานของเสยีงมาก เสยีงคอย คือ 

เสียงที่มีพลังงานของเสียงนอย)

สรปุ ประเมนินาํ นํา สอน
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 จุดประสงค

 1.  สังเกต ระบุตัวแปร ทดลอง และอธิบายลักษณะการเกิด

เสียงสูง เสียงต�่า

 2. วัดระดับเสียงโดยใช้เครื่องมือวัดระดับเสียง

2 ¡Ô¨¡ÃÃÁ·ีè

การเกิดเสียงสูง เสียงตํ่า

 ทักษะกระบวนการ
 ทางวิทยาศาสตรที่ใช้
1. การวัด
2. การสังเกต
3. การทดลอง
4. การพยากรณ์
5. การตั้งสมมติฐาน
6. การลงความเห็นจากข้อมูล
7. การก�าหนดและควบคุมตัวแปร
8. การก�าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ
9. การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป

  ตองเตรียมตองใช 

 1. ช้อน 1 คัน 4. โตะเขียนหนังสือ 1 ตัว

 2. น�้าเปล่า 2 ลิตร 5. ไม้บรรทัดพลาสติก (บาง) 2 อัน

 3. ขวดแก้วที่มีขนาดเท่ากัน 3 ใบ 6. เครื่องวัดระดับเสียง 1 เครื่อง

  ลองทําด ู

 1.  แบ่งกลุ่ม จากนั้นช่วยกันต้ังสมมติฐานว่า ความยาวของแหล่งก�าเนิดเสียงที่แตกต่างกัน 

มีผลต่อการเกิดเสียงสูง เสียงต�่าอย่างไร แล้วบันทึกผลลงในสมุด

 2. ท�าการทดลองโดยปฏิบัติ ดังนี้

  1)  วางไม้บรรทัดยื่นออกมาจากขอบโตะประมาณ 10 ซม. ใช้มือกดปลายไม้บรรทัดที่ยื่น

ออกมาแล้วปล่อย 

  2)  วางไม้บรรทัดยื่นออกจากขอบโตะประมาณ 20 ซม. ใช้มือกดปลายไม้บรรทัดที่ยื่น

ออกมา โดยใช้แรงเท่าครั้งแรกแล้วปล่อย

  3)  สังเกตการส่ันของไม้บรรทัดและระดับเสียงทีไ่ด้ยินจากไม้บรรทดัทัง้ 2 ครัง้ โดยใช้เครือ่ง

วัดระดับเสียง จากนั้นเปรียบเทียบเสียงที่ได้ยินและบันทึกผล

 3.  ร่วมกันระดมความคิดว่า ส่ิงใดน่าจะมีผลต่อระดับเสียงในการทดลอง (ตัวแปรต้น) และ

ถ้าความยาวของปลายไม้บรรทดัทีย่ืน่พ้นขอบโตะเพิม่ขึน้น่าจะมผีลต่อสิง่ใด (ตัวแปรตาม) 

และถ้าในแต่ละครั้งมีการออกแรงกดไม้บรรทัดไม่เท่ากัน จะมีผลต่อการทดลองหรือไม่ 

(ตัวแปรควบคุม) แล้วบันทึกผล

 4. ร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเกิดเสียงสูง เสียงต�่า แล้วสรุปผล

ตอนที่ 1
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เกร็ดแนะครู

 ในการทํากิจกรรมที่ 2 ซึ่งมีการทดลองทั้งหมด 2 ตอน นักเรียนแตละกลุม

อาจจะใชเวลาในการทํากิจกรรมมากพอสมควร จึงอาจทําใหเกินเวลาสอนใน

แตละชั่วโมงของครู ดังนั้น ครูอาจจัดกิจกรรมโดยใชเทคนิคการสอนแบบสาธิต 

โดยครูเลือกนักเรียน 1-2 กลุม เพ่ือเปนกลุมตัวแทนสาธิตการทํากิจกรรมนี้ 

แลวใหนกัเรยีนกลุมทีเ่หลอืคอยสงัเกตการทาํกจิกรรมหรอือาจมสีวนรวมไดบาง

ตามความเหมาะสม จากนั้นบันทึกผลและนํามาสรุปผลภายในกลุมของตนเอง

สรปุ ประเมนินาํ สอน

ขัน้สอน
สาํรวจคนหา

2.  ครูอธิบายเชื่อมโยงเพื่อใหนักเรียนเขาใจวา 

เสียงสูง เสียงตํ่า เกิดจากการสั่นสะเทือนของ

แหลงกําเนิดเสียงท่ีตางกัน ซึ่งเราจะศึกษาใน

บทเรียนตอไป

3.  ครูเขียนขอความบนกระดานดําวา ความยาว

ของเสียงมีผลตอการเกิดเสียงสูง เสียงต่ํา 

อยางไร

4.  ครูใหนักเรียนรวมกันตั้งสมมติฐานของระบุ

ปญหาที่ครูไดเขียนไวบนกระดานดํา

  (แนวตอบ หากความยาวของแหลงกําเนิดเสียง

มีผลตอการเกิดเสียงสูง เสียงตํ่า  ดังนั้น แหลง

กาํเนดิเสยีงท่ีมคีวามยาวมาก ทาํใหเกดิเสยีงตํา่ 

สวนแหลงกาํเนดิเสยีงท่ีมีความยาวนอย ทาํให

เกิดเสียงสูง)

5.  ครูใหนักเรียนนับเลข 1-5 ไปเรื่อยๆ จนครบ

ทุกคนในหอง จากนั้นใหนักเรียนท่ีนับไดเลข

ตัวเดียวกันมาอยูกลุมเดียวกัน

6.  เมือ่นกัเรียนจบักลุมไดแลว ครูใหนกัเรยีนแตละ

กลุมทํากิจกรรมที่ 2 การเกิดเสียงสูง เสียงตํ่า 

โดยใหแตละกลุมศึกษาข้ันตอนจากหนังสือ

เรียน หนา 106 ตอนที่ 1 และปฏิบัติกิจกรรม

ตามขั้นตอนแลวบันทึกผลลงในสมุด หรือใน

แบบฝกหัดวิทยาศาสตร ป.5 เลม 1

  (หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช

แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม)

เฉลย   ผลการทํากิจกรรมที่ 2

ตาราง บันทึกผลการทํากิจกรรม (ตอนที่ 1)

การทดลอง
การสั่นของไมบรรทัด เสียงที่ไดยิน

สั่นเร็ว สั่นชา เสียงสูง เสียงตํ่า

1. ใชมอืกดปลายไมบรรทดั

 ทีย่ืน่พนขอบโตะ 10 ซม.
✓ ✓

2. ใชมอืกดปลายไมบรรทดั

 ทีย่ืน่พนขอบโตะ 20 ซม.
✓ ✓

สรุปผล จากการทดลอง พบวา ความยาวของแหลงกาํเนดิเสียงมผีลตอความถี่

ในการสั่น ถาแหลงกําเนิดเสียงมีความยาวมาก จะสั่นดวยความถ่ีตํ่า (สั่นชา) 

ทาํใหเกดิเสยีงตํา่ ถาแหลงกาํเนดิเสยีงมคีวามยาวนอยกวา จะสัน่ดวยความถีส่งู

(สั่นเร็ว) ทําใหเกิดเสียงสูง
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หนวยการเรียนรูที่ 4
¾ÅÑ§§Ò¹àÊÕÂ§

 

ตอนที่ 2

 ภาพที่ 4.9 ทดลองเคาะขวดแก้วที่บรรจุน�้าปริมาณต่างกัน

 หนูตอบได

 1. เสียงสูง เสียงต�่าคืออะไร และเกิดขึ้นได้อย่างไร

 2. ปัจจัยใดบ้างที่มีความสัมพันธ์ต่อการเกิดเสียงสูง เสียงต�่า

 3.  หากแหล่งก�าเนิดเสียงมีความเร็วในการสั่นสะเทือนน้อย จะท�าให้เกิดระดับเสียงอย่างไร

 4.  ถ้านักเรียนต้องการเลือกซื้อกลองที่มีเสียงสูง เสียงต�่าต่างกัน จ�านวน 2 ใบ นักเรียน

ควรเลอืกซือ้กลองทีมี่ลกัษณะใด ระหว่างกลองทีมี่ขนาดต่างกนั หรอืกลองทีม่คีวามตึงของ

ผิวหน้าต่างกัน เพราะเหตุใด

 1.  ช่วยกันตั้งสมมติฐานว่า มวลของแหล่งก�าเนิดเสียงที่แตกต่างกัน มีผลต่อการเกิดเสียงสูง

เสียงต�่าอย่างไร แล้วบันทึกผลลงในสมุด

 2.  เตรียมอุปกรณ์ท�าการทดลอง โดยเตรียมขวดใบที่ 1 ไม่ใส่น�้า ขวดใบที่ 2 ใส่น�้าครึ่งขวด 

และขวดใบที่ 3 ใส่น�้าเต็มขวด แล้ววางเรียงกันตามล�าดับ 

 3.  ช่วยกันพยากรณ์และบันทึกผลว่า เมื่อใช้ด้ามช้อนเคาะขวดน�้าทั้ง 3 ใบ ด้วยแรงที่เท่ากัน

จะเกิดเสียงสูง เสียงต�่าเหมือนกันหรือแตกต่างกัน อย่างไร

 4.  ทดลองเพื่อตรวจสอบผลการพยากรณ์ โดยใช้ด้ามช้อนเคาะขวดใบที่ 1 ใบที่ 2 และใบที่ 3 

ตามล�าดับ สังเกตเสียงจากขวดแต่ละใบโดยใช้เครื่องวัดระดับเสียง แล้วบันทึกผล

 5.  ร่วมกันอภิปรายผลเกี่ยวกับระดับเสียงที่เกิดขึ้น และสรุปผลภายในชั้นเรียน

 ในการท�ากิจกรรมตอนที่ 2 นักเรียนควร
เคาะขวดแก้วอย่างระมัดระวัง หากเคาะแรง
อาจท�าให้ขวดแตก และเกิดอันตรายกับ
นักเรียนได้

ทํากิจกรรมอย่างปลอดภัย
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แนวตอบ หนูตอบได

ขอ 4.

 • กลองทีม่ขีนาดตางกนั เพราะกลองทีม่ขีนาดเลก็ เม่ือถูกตหีนังกลองจะสัน่

สะเทอืนเรว็ ทาํใหเกิดเสยีงสงู สวนกลองทีม่ขีนาดใหญ เมือ่ถกูตหีนงักลองจะสัน่

สะเทือนชา ทําใหเกิดเสียงตํ่า

 • กลองที่มีความตึงของผิวหนาตางกัน เพราะกลองที่มีความตึงของผิวหนา

กลองนอย (มีความหยอน) เม่ือถูกตีจะส่ันสะเทือนชา ทําใหเกิดเสียงตํ่าและ

กลองที่มีความตึงของผิวหนากลองมาก (มีความตึง) เมื่อถูกตีจะสั่นสะเทือนเร็ว 

ทําใหเกิดเสียงสูง

ขัน้สอน
สาํรวจคนหา

7.  ครูใหนักเรียนแตละกลุมทํากิจกรรมที่ 2  ตอน

ที่ 2 โดยใหศึกษาขั้นตอนการทําและปฏิบัติ

กิจกรรมจากหนังสือเรียนหนาน้ีใหครบถวน 

แลวบนัทกึในสมดุหรอืแบบฝกหดัวทิยาศาสตร 

ป.5 เลม 1

  (หมายเหตุ : ครูเร่ิมประเมินนักเรียน โดยใช

แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม)

อธบิายความรู

1.  ครูสุมเลือกตัวแทนนักเรียนของแตละกลุมให

มานําเสนอผลการทํากิจกรรมที่หนาชั้นเรียน

2.  นักเรียนและรวมกันสรุปความรูที่ไดจากการ

ทดลองจนไดขอสรุปรวมกันวา ความยาวของ

แหลงกําเนิดเสียงมีผลตอความถี่ในการสั่น

3.  ครูอธิบายเพิ่มเติมวา ถาแหลงกําเนิดเสียงมี

ความยาวมาก จะมมีวลมาก จงึสัน่ดวยความถี่

ตํ่าทําใหเกิดเสียงตํ่า แตถาแหลงกําเนิดเสียง

มีความยาวนอยกวา จะมีมวลนอยกวา จึงสั่น

ดวยความถี่สูง ทําใหเกิดเสียงสูง

 (หมายเหตุ : คําถามขอสุดทายของหนูตอบได เปนคําถามที่ออกแบบใหผูเรียนฝกใชทักษะการคิดขั้นสูง 
คือ การคิดแบบใหเหตุผล และการคิดแบบโตแยง ซึ่งผูเรียนอาจเลือกตอบอยางใดอยางหนึ่งก็ได ใหครู
พิจารณาจากเหตุผลสนับสนุน)

เฉลย   ผลการทํากิจกรรมที่ 2

ตาราง บันทึกผลการทํากิจกรรม (ตอนที่ 2)

การทดลอง
ระดับเสียง (สูง/ตํ่า)

การพยากรณ ผลการทดลอง

1. เคาะขวดใบที่ 1 

 (ขวดเปลา)
เสียงสูงที่สุด เสียงสูงที่สุด

2. เคาะขวดใบที่ 2

 (มีนํ้าครึ่งขวด)

เสียงตํ่ากวา

ขวดใบที่ 1

เสียงตํ่ากวา

ขวดใบที่ 1

3. เคาะขวดใบที่ 3

 (มีนํ้าเต็มขวด)
เสียงตํ่าที่สุด เสียงตํ่าที่สุด

สรุปผล จากการทดลอง พบวา ขวดที่บรรจุนํ้ามากที่สุดจะมีมวลรวมของขวด

และนํ้ามากที่สุด จึงสั่นดวยความถี่ตํ่าสุด ทําใหเกิดเสียงตํ่า สวนขวดที่ไมมีนํ้า

จะมีมวลนอยที่สุด จึงสั่นดวยความถี่สูงสุดทําใหเกิดเสียงสูงที่สุด  ดังนั้น มวล

ของแหลงกําเนิดเสียงที่ตางกันมีผลตอความถี่ในการสั่นของแหลงกําเนิดเสียง 

จึงทําใหเกิดเสียงสูง เสียงตํ่าแตกตางกัน

สรปุ ประเมนินาํ สอน
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ขอสอบเนนการคิด

การสั่นสะเทือนของ

แหล่งกําเนิดเสียง
ความถี่ของเสียง ระดับเสียง

สั่นด้วยความเร็วต�่า ความถี่ต�่า เสียงต�่า/เสียงทุ้ม

สั่นด้วยความเร็วปานกลาง ความถี่ปานกลาง เสียงกลาง/เสียงปกติ

สั่นด้วยความเร็วสูง ความถี่สูง เสียงสูง/เสียงแหลม

  เสียงท่ีเกิดขึ้นรอบตัวเรา มีลักษณะของเสียงท่ีแตกต่างกัน เช่น เสียงสูง 

เสียงต�่า เสียงดัง เสียงค่อย

  1. เสียงสูง เสียงตํ่า เป็นสมบัติประการหนึ่งของเสียงที่มีความสัมพันธ์กับ

แหล่งก�าเนิดเสียง เรียกว่า ระดับเสียง

   ระดับเสียง เกิดจากความเร็วในการสั่นสะเทือนของแหล่งก�าเนิดเสียง 

โดยจ�านวนครั้งในการสั่นสะเทือนของแหล่งก�าเนิดเสียงใน 1 วินาที เรียกว่า 

ความถี่ของเสียง มีหน่วยเป็นครั้งต่อวินาที เรียกว่า เฮิรตซ (Hz) ซึ่งหูของมนุษย์

จะสามารถได้ยินเสียงที่มีช่วงความถี่ 20-20,000 Hz เท่านั้น 

   ระดับเสียง หรือการเกิดเสียงสูง เสียงต�่า จะขึ้นอยู่กับความถี่ในการสั่น

สะเทือนของวัตถุที่เป็นแหล่งก�าเนิดเสียง ดังนี้

 ระดบัเสยีงสามารถเปลีย่นแปลงได ซึง่ขึน้อยูกบัขนาด  ความยาว  และความตงึของ
วัตถุที่เปนแหลงกําเนิดเสียง ถาวัตถุที่เปนแหลงกําเนิดเสียงมีขนาดเล็ก มีความยาวนอย 
หรอืมคีวามตงึมาก จะสัน่สะเทอืนเรว็ทาํใหเกดิเสยีงสงู แตถาวตัถทุีเ่ปนแหลงกาํเนดิเสยีง
มีขนาดใหญ มีความยาวมาก หรือมีความตึงนอย (หยอน) จะสั่นสะเทือนชาทําใหเกิด
เสียงตํ่า

เ¡Ãçด ÇÔ·Â�¹‹ÒÃÙŒ
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เกร็ดแนะครู

 ครูควรใหความรูเพิ่มเติมกับนักเรียนวา ในการผลิตเครื่องดนตรี ผูผลิตจะ

นําหลักของการเปลี่ยนระดับเสียงมาใชในการสรางเครื่องดนตรีชนิดตางๆ ที่

สามารถเลนเสียงสูงเสียงตํ่าได ซึ่งเครื่องดนตรีบางชนิด เชน กีตาร สามารถ

เปลี่ยนระดับเสียงไดโดยเปลี่ยนตําแหนงการวางนิ้วมือบนสายกีตาร จะทําให

ความยาวของสายกีตารเปล่ียนไป ระดับเสียงท่ีเกิดข้ึนจึงมีเสียงสูงหรือเสียงตํ่า

แตกตางกัน

แนวทางการวัดและประเมินผล

 ครูสามารถสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนจากการตอบคําถาม การทํางาน

รายบุคคล การทํางานกลุม และการนําเสนอผลการทํากิจกรรมหนาชั้นเรียนได

โดยศึกษาเกณฑการวัดและประเมินผลที่แนบทายแผนการจัดการเรียนรูของ

หนวยการเรียนรูที่ 4 พลังงานเสียง

ขัน้สอน
ขยายความเขาใจ

1.  นักเรียนทุกกลุมศึกษาเน้ือหาเก่ียวกับเสียงสูง 

เสียงตํ่า จากหนังสือเรียนหนานี้ 

2.  นักเรียนแตละคนทํากิจกรรมหนูตอบไดจาก

หนังสือเรียน หนา 107 ลงในสมุดหรือทําใน

แบบฝกหัดวิทยาศาสตร ป.5 เลม 1

  (หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช

แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานรายบุคคล)

ขัน้สรปุ
ตรวจสอบผล

1.  ครูใหนักเรียนสรุปความรูจากการเรียนจนได

ขอสรปุรวมกนัวา เสยีงสงู เสยีงตํา่ เปนลกัษณะ

ของเสยีงท่ีมคีวามสมัพนัธกับแหลงกําเนดิเสยีง 

หากแหลงกาํเนดิเสยีงสัน่ดวยความถีต่ํา่จะเกดิ

เสยีงตํา่ แตถาสัน่ดวยความถีส่งูจะเกดิเสยีงสงู 

2.  ครูอธิบายเสริมเพื่อสรุปวา ปจจัยที่มีผลตอ

การเกิดเสียงสูง เสียงตํ่า คือ ขนาดของแหลง

กําเนิดเสียง ความยาวของแหลงกําเนิดเสียง 

และความตึงของแหลงกําเนิดเสียง

ขัน้ประเมนิ
ตรวจสอบผล

1.  ครูตรวจสอบผลการทํากิจกรรมท่ี 2 เรื่อง 

การเกดิเสยีงสงู เสยีงต่ํา ในสมดุหรอืแบบฝกหดั

วิทยาศาสตร ป.5 เลม 1

2.  ครูตรวจสอบผลการทํากิจกรรมหนูตอบไดใน

สมดุหรือในแบบฝกหดัวทิยาศาสตร ป.5 เลม 1

เสียงที่มีความถี่สูง จะมีลักษณะอยางไร

 1. เสียงตํ่า

 2. เสียงสูง

 3. เสียงทุม

 4. เสียงดัง

 (วิเคราะหคําตอบ เสียงที่มีความถี่สูง จะทําใหเกิดเสียงสูงหรือ

เสียงแหลม สวนเสียงท่ีมีความถ่ีตํ่าจะทําใหเกิดเสียงตํ่าหรือเสียง

ทุม  ดังนั้น ขอ 2. จึงเปนคําตอบที่ถูกตอง)

ประเมินนาํ สอน สรุป
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หนวยการเรียนรูที่ 4
¾ÅÑ§§Ò¹àÊÕÂ§

 จุดประสงค

 1. สังเกต ออกแบบการทดลอง และอธิบายลักษณะการเกิด

  เสียงดัง เสียงค่อย

 2. วัดระดับเสียงโดยใช้เครื่องมือวัดระดับเสียง

3 ¡Ô¨¡ÃÃÁ·ีè

การเกิดเสียงดัง เสียงคอย

 ทักษะกระบวนการ
 ทางวิทยาศาสตรที่ใช้
1. การวัด
2. การสังเกต
3. การทดลอง
4. การลงความเห็นจากข้อมูล
5. การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป

  ตองเตรียมตองใช 

 1. ไม้ตี 3-4 อัน

 2. กล่องกระดาษ 1 ใบ

 3. โทรศัพท์มือถือ 1 เครื่อง

 4. เครื่องวัดระดับเสียง 1 เครื่อง

  ลองทําด ู

 1.  แบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3-4 คน แล้วให้แต่ละกลุ่มเตรียมกล่องกระดาษที่ปิดสนิทมา 1 กล่อง 

พร้อมไม้ตีคนละ 1 อัน

ตอนที่ 1

  ภาพที่ 4.10 ทดลองใช้ไม้ตีกล่องเพื่อท�าให้
เกิดเสียงดัง เสียงค่อย

 2.  ร่วมกันระดมความคิดและหาวิธีท�าให้

กล่องกระดาษเกิดเสียงดัง เสียงค่อย

แล้วบันทึกผลลงในสมุด

 3.  ท�ากิจกรรมตามวิธีที่ร ่วมกันออกแบบ 

จากนั้นสังเกตเสียงท่ีเกิดขึ้น โดยใช้

เครื่องวัดระดับเสียง แล้วบันทึกผล

 4.  แต่ละกลุ่มสรุปผลการท�ากิจกรรม แล้ว

น�าเสนอผลหน้าชั้นเรียน จากนั้นร่วมกัน

อภิปรายเก่ียวกับการท�าให้เกิดเสียงดัง 

เสียงค่อยภายในชั้นเรียน
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 ในการทํากิจกรรมครูอาจแบงหนาที่ของสมาชิกในแตละกลุมตามกระบวน

การสอนรปูแบบการเรยีนรูแบบรวมมอื เทคนคิ L.T. หรอื Learning Together ดงันี้

 สมาชิกคนที่ 1 ทาํหนาที ่ศกึษาตองเตรยีมตองใช แลวเตรยีมอปุกรณตางๆ 

 สมาชิกคนที่ 2  ทําหนาที่ อานลองทําดู ทําความเขาใจ แลวนํามาอธิบาย

ใหสมาชิกภายในกลุมฟง

 สมาชิกคนที่ 3 ทําหนาที่ บันทึกผลการทดลอง

 สมาชิกคนที่ 4 ทําหนาที่ นําเสนอผลการทดลอง

ขัน้นาํ
กระตุนความสนใจ

1. ครูใหนักเรียนเคาะโตะตามคําสั่ง ดังนี้

 • ใหนักเรียนเคาะโตะเบาๆ 3 ที

 • ใหนักเรียนเคาะโตะดังกวาครั้งแรก 3 ที

2.  ครูตั้งคําถามเพื่อนําเขาสูบทเรียนวา นักเรียน

ใชพลังงานในการเคาะโตะครั้งใดมากกวากัน

 (แนวตอบ ครั้งที่ 2)

3.  ครูอธิบายเช่ือมโยงใหนักเรียนเขาใจวา ถา

ตองการใหเสียงเคาะโตะมีระดับเสียงตางกัน 

นักเรียนตองใชพลังงานในการสรางเสียงตาง

กัน และในบทเรียนนี้นักเรียนจะไดศึกษาวา

พลังงานของแหลงกําเนิดเสียงสงผลตอระดับ

เสียงอยางไร

ขัน้สอน
สาํรวจคนหา

1.  นักเรียนแบงกลุ มคละความสามารถ (เกง 

คอนขางเกง ปานกลาง และออน)

2.  ครูใชรูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค 

L.T. โดยเริ่มจากกําหนดใหสมาชิกแตละกลุม

กําหนดลําดับที่ของตนเอง จากนั้นครูแจง

บทบาทหนาทีข่องสมาชกิแตละคนภายในกลุม

3.  นักเรียนรวมกันตั้งสมมติฐานจากปญหาที่

ตั้งวา 

•  พลังงานในการส่ันของแหลงกําเนิดเสียง 

สงผลตอระดับเสียงอยางไร 

   (แนวตอบ ถาแหลงกําเนิดเสียงส่ันสะเทือน

ดวยพลังงานมาก ระดับเสียงจะดังมากกวา

แหลงกําเนิดเสียงที่สั่นดวยพลังงานนอย)

4.  สมาชิกภายในแตละกลุมรวมกันทํากิจกรรมที่ 

3 เรื่อง การเกิดเสียงดัง เสียงคอย ตอนที่ 1 

ในหนังสือเรียนหนานี้ตามหนาที่ของตนเอง 

แลวบันทึกผลลงในสมุด หรือแบบฝกหัด

วิทยาศาสตร ป.5 เลม 1

เฉลย   ผลการทํากิจกรรมที่ 3

ตาราง บันทึกผลการทํากิจกรรม (ตอนที่ 1)

เสียงที่ตองการ

ใหเกิด
วิธีการทําใหเกิดเสียง

ความดังของเสียง

(dB) ที่วัดได

เสียงดัง ออกแรงตีกลองแรงๆ จะทําให

กลองสั่นสะเทือนรุนแรง จึงเกิด

เสียงดัง

เสียงคอย ออกแรงตีกลองเบาๆ จะทําให

กลองสั่นสะเทือนเล็กนอย จึงเกิด

เสียงคอย

สรปุผล จากการทดสอบ พบวา ความดงัของเสยีงทีเ่ราไดยนิขึน้อยูกบัพลงังาน

ในการสั่นสะเทือนของแหลงกําเนิดเสียง โดยเม่ือเราออกแรงตีกลองมาก เสียง

จะมีความดังมาก แตถาเราออกแรงตีกลองนอย เสียงจะมีความเบาหรือคอย  

(ข
ึ้นอ

ยูก
ับผ

ลก
าร
วัด

ขอ
งน

ักเร
ียน

)

สรปุ ประเมนินาํ นํา สอน
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ตอนที่ 2

  ภาพที่ 4.11 ยืนล้อมวงฟังเสียงเพลง

 หนูตอบได

 1. การที่ได้ยินเสียงดังหรือเสียงค่อยต่างกัน ขึ้นอยู่กับอะไร

 2.  หากแหล่งก�าเนิดเสียงสั่นด้วยพลังงานเสียงเท่าเดิมตลอดเวลา ถ้านักเรียนอยู่ไกลจาก

แหล่งก�าเนิดเสียงนั้นจะได้ยินเสียงชัดเจนหรือไม่ เพราะเหตุใด

 3. เราสามารถรับฟังเสียงที่ดังมากหรือค่อยมากได้หรือไม่ เพราะอะไร

 4.  ถ้านักเรียนก�าลังนั่งอยู่ในสวนหลังบ้าน แล้วต้องการฟังเพลงที่เปิดจากวิทยุ ซึ่งอยู่ในบ้าน 

นักเรียนจะท�าวิธีการใดเพ่ือให้ได้ยินเสียงวิทยุได้อย่างชัดเจน ระหว่างเปิดวิทยุเสียงดัง ๆ  

หรือย้ายเครื่องวิทยุมาไว้ใกล้ ๆ  ตัว เพราะเหตุใด

 1.  ครูพานักเรียนไปท�ากิจกรรมท่ีบริเวณ

สนามหรือพื้นที่โล่ง ๆ  ในโรงเรียน

 2.  ครูยืนอยู่กลางสนามและท�าหน้าท่ีเปิด

เพลง แล้วให้นกัเรยีนยนืล้อมเป็นวงกลม

ใกล้ ๆ  ครู 2-3 วง ซ้อนกัน

 3.  ท�ากจิกรรมโดยครเูปิดเพลงจากโทรศพัท์

มือถือใหันักเรียนฟัง จากนั้นให้นักเรียน

ค่อย ๆ  เดินถอยออกห่างจากครูไปเรือ่ย ๆ

จนจบเพลง

 4.  ท�ากิจกรรมซ�้าโดยให้ทุกคนอยู่ต�าแหน่ง

เดมิทีเ่พลงจบ จากนัน้ครเูปิดเพลงอกีครัง้ 

แล้วให้นักเรียนทุกคนเดินเข้ามาหาครูอย่างช้า ๆ  จนจบเพลง

 5.  นักเรียนเปรียบเทียบผลการได้ยินเสียงเพลงจากการท�ากิจกรรม ระหว่างการยืนอยู่ใกล้ครู

กับการยืนอยู่ไกลครู แล้วบันทึกผลลงในสมุด

 6.   ทกุคนร่วมกันอภปิรายผลการท�ากจิกรรม และสรปุผลเกีย่วกบัการได้ยนิเสยีงดงั เสยีงค่อย
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 การทํากิจกรรมตอนที่ 2 หากนักเรียนในชั้นเรียนมีจํานวนมาก ครูอาจใช

วิธีการแบงนักเรียนออกเปน 2 กลุม โดยใหผลัดกันทํากิจกรรม คือ กลุมที่ 1 ทํา

กิจกรรมกอน แลวใหกลุมที่ 2 คอยสังเกต จากนั้นใหกลุมที่ 2 ทํากิจกรรม แลว

ใหกลุมที่ 1 คอยสังเกต ซึ่งจะทําใหนักเรียนไดทํากิจกรรมครบทุกคนและเขาใจ

ในบทเรียนมากขึ้น

แนวตอบ หนูตอบได

ขอ 4.

 • เปดวิทยุเสียงดัง เพราะถาเราอยูไกลจากวิทยุ จะไดยินเสียงของวิทยุเบา 

ทาํใหเราไดยนิเสยีงจากวทิยไุมชดัเจน ดงันัน้ เราตองเปดวทิยใุหมีเสยีงดงัๆ เพือ่

ทําใหไดยินเสียงวิทยุชัดเจนมากขึ้น

 • ยกวิทยุมาใกลๆ ตัว เพราะเมื่อเราเปดวิทยุดังมากๆ และฟงเสียงดังเปน

เวลานานๆ จะทาํใหเกดิอนัตรายตอเยือ่แกวหขูองเราได ดงันัน้ ควรเปดเสยีงวทิยุ

ใหเหมาะสม แลวยกวิทยุมาใกลตัวจะทําใหไดยินเสียงวิทยุชัดเจนขึ้น

สรปุ ประเมนินาํ สอน

ขัน้สอน
สาํรวจคนหา

5.  นักเรียนรวมกันตั้งสมมติฐานจากปญหาที่

สงสัยวา ระยะหางของแหลงกําเนิดเสียงมีผล

ตอความดังของเสียงที่ผูรับเสียงไดรับอยางไร 

  (แนวตอบ ถาระยะหางจากแหลงกําเนิดเสียง

มีผลตอความดังของเสียง  ดังน้ัน ระยะหาง

จากแหลงกําเนิดเสียงนอยเสียงที่ไดยินจะดัง

มากกวาระยะหางจากแหลงกําเนิดเสียงมาก)

6.  ครูใหสมาชิกทุกคนในกลุมชวยกันทํากิจกรรม

ตอนที ่2 จากหนงัสอืเรียนหนานี ้โดยใหปฏบิตัิ

หนาท่ีเดิมจากการทํากิจกรรมตอนท่ี 1 แลว

บนัทกึผลลงสมดุ หรอืแบบฝกหดัวทิยาศาสตร 

ป.5 เลม 1

  (หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช

แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม)

อธบิายความรู

1.  ครูสุมเลือกสมาชิกคนที่ 4 ของแตละกลุมให

ออกมานําเสนอผลการทํากิจกรรมที่หนาชั้น

เรียนตามลําดับการจับสลากของครู 

2.  นักเรียนและรวมกันสรุปความรูท่ีไดจากการ

ทดลอง จนไดขอสรุปวา ความดังของเสียง

ขึ้นอยูกับพลังในการสั่นของแหลงกําเนิดเสียง 

และระยะทางระหวางตัวเรากับแหลงกําเนิด

เสียง

 (หมายเหตุ : คําถามขอสุดทายของหนูตอบได เปนคําถามที่ออกแบบใหผูเรียนฝกใชทักษะการคิดขั้นสูง 
คือ การคิดแบบใหเหตุผล และการคิดแบบโตแยง ซึ่งผูเรียนอาจเลือกตอบอยางใดอยางหนึ่งก็ได ใหครู
พิจารณาจากเหตุผลสนับสนุน)

เฉลย   ผลการทํากิจกรรมที่ 3

ตาราง บันทึกผลการทํากิจกรรม (ตอนที่ 2)

การทดสอบ เสียงที่ไดยิน ผลการทดสอบ

เดินเขาใกลโทรศัพท เสียงดัง ไดยินเสียงเพลง

ดังชัดเจน

เดินออกหางโทรศัพท เสียงคอย ไดยินเสียงเพลงเบา

ไมคอยชัดเจน

สรปุผล จากการทดสอบ พบวา ความดงัของเสยีงทีเ่ราไดยนิขึน้อยูกบัระยะทาง

ระหวางตวัเรากับแหลงกาํเนิดเสยีง เมือ่เราอยูใกลกบัแหลงกาํเนดิเสยีง (โทรศพัท) 

จะไดยินเสียงดังและชัดเจน แตถาเราอยูไกลจากแหลงกําเนิดเสียง (โทรศัพท) 

จะไดยินเสียงเบาหรือคอย และไมคอยชัดเจน
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หนวยการเรียนรูที่ 4
¾ÅÑ§§Ò¹àÊÕÂ§

  2. เสียงดัง เสียงค่อย เป็นสมบัติของเสียงที่เรียกว่า ความดังของเสียง

ขึ้นอยู่กับปริมาณพลังงานของเสียงที่เดินทางมาถึงหูเรา เสียงต่าง ๆ  ที่เราได้ยิน

มีความดังของเสียงไม่เท่ากัน เช่น เสียงเครื่องบิน มีพลังงานของเสียงมาก

ท�าให้เกิดเสียงดัง เสียงกระซิบ มีพลังงานเสียงน้อยท�าให้เกิดเสียงค่อย

   ในการวัดความดังของเสียง จะใช้

เครื่องมือวัดระดับความเข้มของเสียง เรียกว่า 

เครื่องวัดระดับเสียง (sound level meter) ซึ่งมี

หน่วยเป็น เดซิเบล (dB) 

   เครื่องวัดระดับเสียง คือ เครื่องมือที่

ใช้วัดระดับเสียง โดยทั่วไปจะเป็นเคร่ืองมือวัด

แบบถือ (hand-held) และมีไมโครโฟนส�าหรับ

ปจจัยที่มีผลทําให้วัตถุเกิดเสียงดัง เสียงค่อย
ความดังของเสียง

เสียงดัง เสียงค่อย

1. ระยะทางจากแหล่งก�าเนิดเสียง • ใกล้แหล่งก�าเนิดเสียง ✓

• ไกลแหล่งก�าเนิดเสียง ✓

2.  พลังงานในการสั่นสะเทือนของ
 แหล่งก�าเนิดเสียง

• สั่นด้วยพลังงานมาก ✓

• สั่นด้วยพลังงานน้อย ✓

  ภาพที่ 4.12 ตัวอย่างเครื่องวัดระดับ
เสียงแบบต่าง ๆ

 ความดังของเสียงนั้นไมเกี่ยวของกับความถ่ีของเสียง บางครั้งเสียงต่ําอาจเปน
เสียงดังได เชน เสียงสิงโตคําราม จะเปนเสียงต่ําเพราะมีความถ่ีตํ่า แตเปนเสียงดังได
เพราะมีพลังงานมาก และในบางครั้งเสียงสูงอาจเปนเสียงคอยได เชน เสียงผึ้งบิน 
จะเปนเสียงสูงเพราะมีความถี่สูง แตเปนเสียงคอยเพราะมีพลังงานนอย

เ¡Ãçด ÇÔ·Â�¹‹ÒÃÙŒ

ติดกับเครื่องเพื่อใช้วัดระดับเสียง ซึ่งจะใช้ตรวจสอบว่า เสียงที่เกิดขึ้นมีความดัง

เกินกว่าที่กฎหมายก�าหนดหรือไม่ หรือตรวจสอบว่าความดังของเสียงที่เกิดขึ้น 

จะส่งผลกระทบต่อการได้ยินของเราหรือไม่
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ปจจัยใดที่มีผลทําใหเกิดเสียงดัง เสียงคอย

 1. ระยะทางจากแหลงกําเนิดเสียง

 2. ความสั้นและยาวของแหลงกําเนิดเสียง

 3. พลังงานในการสั่นสะเทือนแหลงกําเนิดเสียง

 4. ขอ 1. และ 3. ถูกตอง

 (แนวตอบ ปจจัยที่มีผลทําใหเกิดเสียงดัง เสียงคอย ไดแก ระยะ

ทางจากแหลงกําเนิดเสียง และพลังงานในการส่ันสะเทือนแหลง

กําเนิดเสียง  ดังนั้น ขอ 4. จึงเปนคําตอบที่ถูกตอง)

แนวทางการวัดและประเมินผล

 ครูสามารถสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนจากการตอบคําถาม การทํางาน

รายบุคคล การทํางานกลุม และการนําเสนอผลการทํากิจกรรมหนาชั้นเรียนได

โดยศึกษาเกณฑการวัดและประเมินผลท่ีแนบทายแผนการจัดการเรียนรูของ

หนวยการเรียนรูที่ 4 พลังงานเสียง ดังภาพตัวอยาง

ขัน้สอน
ขยายความเขาใจ

1.  นักเรียนทุกกลุมศึกษาเน้ือหาเก่ียวกับเสียงสูง 

เสียงตํ่า จากหนังสือเรียนหนานี้ 

2.  ครูอธิบายเพิ่มเติมใหนักเรียนเขาใจวา การวัด

ความดังของเสียง เราจะใชเครื่องมือวัดระดับ

ความเขมของเสียง เรียกวา เครื่องวัดระดับ

เสียง ซึ่งมีหนวยการวัดเปน เดซิเบล (dB)

3.  นักเรียนแตละคนทํากิจกรรมหนูตอบไดจาก

หนังสือเรียน หนา 110 ลงในสมุดหรือทําใน

แบบฝกหัดวิทยาศาสตร ป.5 เลม 1

  (หมายเหตุ : ครูเร่ิมประเมินนักเรียน โดยใช

แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานรายบุคคล)

ขัน้สรปุ
ตรวจสอบผล

 ครูสุมเลือกนักเรียน 2-3 คน ใหออกมาสรุป

ความรูจากการเรียนวา เสียงดัง เสียงคอย เปน

สมบัติหนึ่งของเสียงที่เรียกวา ความดังของเสียง 

ซึ่งขึ้นอยูกับพลังในการสั่นของแหลงกําเนิดเสียง 

และระยะทางระหวางตัวเรากับแหลงกําเนิดเสียง 

โดยเราสามารถวัดความดังของเสียงไดโดยใช

เครื่องวัดระดับเสียง มีหนวยเปน เดซิเบล (dB)

ขัน้ประเมนิ
ตรวจสอบผล

1.  ครูตรวจสอบผลการทํากิจกรรมที่ 3 เรื่อง การ

เกิดเสียงดัง เสียงคอย ในสมุดประจําตัวหรือ

แบบฝกหัดวิทยาศาสตร ป.5 เลม 1

2.  ครูตรวจสอบผลการทํากิจกรรมหนูตอบได

ในสมุดประจําตัวนักเรียนหรือในแบบฝกหัด

วิทยาศาสตร ป.5 เลม 1

แบบสังเกตพฤตกิรรมการท างานรายบุคคล

ค าชี้แจง : ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ลงในช่องที่
 ตรงกับระดับคะแนน

ล าดับที่ รายการประเมิน ระดับคะแนน
3 2 1

1 การแสดงความคิดเห็น   

2 การยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น   

3 การท างานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย   

4 ความมีน้ าใจ   

5 การตรงต่อเวลา   

รวม

ลงช่ือ...................................................ผู้ประเมิน
............./.................../..............

        เกณฑ์การให้คะแนน
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ าเสมอ ให้ 3    คะแนน
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง ให้   2    คะแนน
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง ให้   1    คะแนน

    เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ

14-15 ดีมาก
11-13 ดี
8-10 พอใช้

ต่ ากว่า 8 ปรับปรุง

แบบสังเกตพฤตกิรรมการท างานกลุ่ม  

ค าชี้แจง : ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ลงในช่องที่
ตรงกับระดับคะแนน

ล าดับที่ ชื่อ–สกุล
ของนักเรียน

การแสดง
ความคิดเห็น

การยอมรับ
ฟังคนอื่น

การท างาน
ตามที่ได้รับ
มอบหมาย

ความมีน้ าใจ

การมี
ส่วนร่วมใน
การปรับปรุง
ผลงานกลุ่ม

รวม
15 

คะแนน

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1

ลงช่ือ...................................................ผู้ประเมิน
............./.................../..............

        เกณฑ์การให้คะแนน
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ าเสมอ ให้ 3    คะแนน
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง ให้   2    คะแนน
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง ให้   1    คะแนน

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ

14-15 ดีมาก
11-13 ดี
8-10 พอใช้

ต่ ากว่า 8 ปรับปรุง

ประเมินนํา สอน สรุป
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 3. ÍันตÃาย¨า¡ÁลพÔÉ·างเสียง
  ในชีวิตประจ�าวันของเรา บางครั้งเราอาจได้ยินเสียงบางเสียงท่ีก่อให้เกิด

ความร�าคาญ หรือบางครั้งอาจได้ยินเสียงดังมาก ๆ  จนอาจท�าให้เป็นอันตราย

ต่อการได้ยินของเราได้โดยไม่รู้ตัว เรียกว่า มลพิษทางเสียง (noise pollution) 

ดังนั้น เราจึงควรเรียนรู้เก่ียวกับอันตรายของเสียง เพื่อจะได้หาแนวทางหรือ

วิธีป้องกันอันตรายจากเสียงเหล่านั้นได้อย่างถูกวิธี

เสียงเครื่องบิน เสยีงเฮลคิอปเตอร

เสยีงการจราจร เสยีงสนุขัหอน

เสียงเคร่ืองเจาะถนน  ภาพที่ 4.13 ตัวอย่างการเกิดมลพิษทางเสียง
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เกร็ดแนะครู

 ครูอาจใหความรูเพิ่มเติมกับนักเรียนอีกวา อันตรายของเสียงจะกอใหเกิด

ผลกระทบตอสุขภาพไดเดนชัดท่ีสุด คือ อาการประสาทหูเสื่อม ซ่ึงเกิดจาก

ปจจัยตอไปนี้

1. ความเขมของเสียง เสียงที่มีความเขมสูง (ดังมาก) จะทําลายประสาทหู

ไดมาก

2. ความถี่เสียง เสียงแหลม (มีความถี่สูง) จะทําลายประสาทหูไดมากกวา

เสียงทุม

 3. ระยะเวลาที่ไดยินเสียง การฟงเสียงดังเปนเวลานานติดตอกัน จะทําให

ประสาทหูเสื่อมมากขึ้น

 4. ลักษณะของเสียง เสียงท่ีดังติดตอกันไปจะทําลายประสาทหูนอยกวา

เสียงที่กระแทกไมเปนจังหวะ

แนวตอบ คําถาม

 เชน เสียงสุนัขเหา เสียงสุนัขหอน เสียงสุนัข

กัดกัน เสียงรถจักรยานยนตที่มีทอเสียงดัง เสียง

เครื่องจักรในโรงงาน

ขัน้นาํ
กระตุนความสนใจ

1.  ครเูปดวดิโีอจาก www.youtube.com เกีย่วกบั

มลพิษทางเสียง ใหนักเรียนดู

2.  ครตูั้งคาํถามเพือ่กระตุนความคดิของนกัเรยีน 

ดังนี้

 •  ถาจะเลือกที่อยูอาศัย นักเรียนจะเลือกอยู

ใกลกับสนามบินหรือไม เพราะเหตุใด

   (แนวตอบ เลอืกทีใ่กลสนามบนิ เพราะสะดวก

ในการคมนาคมขนสง เลอืกหางจากสนามบนิ

เพราะไมไดรับมลพิษทางเสียง)

 •  มลพิษทางเสยีงเปนปญหาตอสขุภาพของเรา

หรือไม อยางไร

   (แนวตอบ เปนปญหา เน่ืองจากรบกวนการ

พักผอน ทําใหพักผอนไมเพียงพอ รบกวน

สมาธิการทํางาน ทําใหเกิดความเครียดได)

3.  นกัเรยีนรวมกันตอบคาํถามอยางอสิระ จากนัน้

ครใูหคาํชมเชยหรือมอบรางวลัใหกบันกัเรยีนที่

ตอบคําถามไดถูกตองเพื่อเปนการเสริมแรง

  (หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช

แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานรายบุคคล)

4.  ครูอธิบายเชื่อมโยงวา มลพิษทางเสียงเปน

ปญหาตอมนุษย แตเสียงแบบใดจึงจะเรียกวา

เปนมลพิษทางเสียง เราจะศึกษาในบทเรียน

ตอไปนี้ 

5.  ครูใหนักเรียนศึกษาภาพและขอมูลในหัวขอ 

อนัตรายจากมลพษิทางเสยีง จากหนงัสอืเรยีน

หนานี้ 

เสียงที่ดังมากๆ มีผลเสียตอมนุษยหรือไม อยางไร

 (แนวตอบ มผีลเสยี เพราะเสยีงทีด่งัมากจะมพีลงังานมาถึงหมูาก 

จนอาจทาํใหเยือ่แกวหเูปนอนัตรายได และอาจสงผลทาํใหสญูเสยี

การไดยิน ทําใหการสื่อสารบกพรอง)

สรปุ ประเมนินาํ สอนนํา
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ขอสอบเนนการคิดแนว O-NET

หนวยการเรียนรูที่ 4
¾ÅÑ§§Ò¹àÊÕÂ§

 จุดประสงค

 สืบค้นข้อมูล เพื่อเสนอแนวทางในการป้องกันและหลีกเลี่ยงมลพิษทางเส่ียง

4 ¡Ô¨¡ÃÃÁ·ีè

มลพิษทางเสียง

ทักษะกระบวนการ
 ทางวิทยาศาสตรที่ใช้
1. การลงความเห็นจากข้อมูล
2. การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป
3. การจัดกระท�าและสื่อความหมายข้อมูล

  ตองเตรียมตองใช

 แหล่งข้อมูล เช่น หนังสือ อินเทอร์เน็ต

  ลองทําดู

 1.  แบ่งกลุม่ จากนัน้ช่วยกนัสบืค้นข้อมลูแล้วบนัทกึผล

ในสมุดตามหัวข้อ ดังนี้

  • มลพิษทางเสียงคืออะไร

  • อันตรายจากมลพิษทางเสียงในชีวิตประจ�าวัน 

  •  วิธีป้องกันและแนวทางในการหลีกเลี่ยงอันตราย

ที่อาจเกิดขึ้นจากมลพิษทางเสียง

 2.  ให้แต่ละกลุ่มน�าเสนอผลการสืบค้นหน้าชั้นเรียน

เพื่ออภิปรายข้อมูลที่ได้สืบค้นตามหัวข้อต่าง ๆ  ภาพที่ 4.14 การสืบค้นข้อมูล

 หนูตอบได

 1. มลพิษทางเสียงคืออะไร จงอธิบายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ

 2. วิธีการป้องกันและหลีกเลี่ยงอันตรายจากมลพิษทางเสียงต้องท�าอย่างไรบ้าง

3.  ระหว่างร้านคาราโอเกะกับบริเวณตลาดนัด นักเรียนคิดว่าสถานที่ใดมีมลพิษทางเสียง 

เพราะอะไร

 3.  แต่ละกลุ่มร่วมกันสรุปข้อมูลภายในกลุ่ม จากนั้นน�าข้อมูลมาจัดท�าแผ่นพับให้ความรู้

เกีย่วกบัมลพิษทางเสยีงและวธิป้ีองกัน เพือ่น�าไปให้ความรูต้ามจดุต่าง ๆ  ของโรงเรยีนหรอื

ในชุมชน

113

ระหว่างร้านคาราโอเกะกับบริเวณตลาดนัด นักเรียนคิดว่าสถานที่ใดมีมลพิษทางเสียง 
1

ระหว่างร้านคาราโอเกะกับบริเวณตลาดนัด นักเรียนคิดว่าสถานที่ใดมีมลพิษทางเสียง 
2

ขัน้สอน
สาํรวจคนหา 

1.  นักเรียนจับกลุมกับเพื่อน 2-3 คน เพื่อทํา

กิจกรรมที่ 4 เรื่อง มลพิษทางเสียง โดยให

ศกึษาขัน้ตอนการทาํกิจกรรมจากหนงัสอืเรยีน

หนานี้ แลวไปสืบคนเพิ่มเติมเก่ียวกับมลพิษ

ทางเสียงอันตรายจากมลพิษทางเสียงในชีวิต

ประจําวัน พรอมสืบคนวิธีปองกันอันตรายที่

เกิดจากมลพิษทางเสียง จากหนังสือเรียน

หนา 115 รวมทั้งจากแหลงอื่นๆ แลวบันทึก

ขอมูลที่สืบคนมาไดลงในสมุด หรือบันทึกใน

แบบฝกหัดวิทยาศาสตร ป.5 เลม 1 

2.  นักเรียนทุกคนนําขอมูลท่ีสืบคนไดมาสรุป

รวมกัน จากนั้นนําขอมูลทั้งหมดจัดทําเปน

แผนพบัใหความรูเก่ียวกับมลพษิทางเสยีงและ

แนวทางในการปองกันมลพิษทางเสียง  

  (หมายเหตุ : ครูเร่ิมประเมินนักเรียน โดยใช

แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม)

เกร็ดแนะครู

 ครูอาจเปดวิดีโอเก่ียวกับมลพิษทางเสียงใหนักเรียนดูกอนเขาสูกิจกรรม

การเรยีนรู โดยสามารถเปดไดจาก www.youtube.com โดยพมิพคาํวา ภารกจิ

พิทักษโลก ตอนที่ 20 เสียงดังๆ 24 ชั่วโมง

 เมือ่นกัเรยีนดวูดิโีอจบแลว ครอูาจใหนกัเรยีนรวมกนัแสดงความคิดเห็นเพือ่

เชือ่มโยงสูชวีติประจาํวนั โดยตัง้คาํถามวา มลพษิทางเสยีงเปนปญหาตอสขุภาพ

ของเราหรือไม อยางไร

ขอใดเปนมลพิษทางเสียงที่เปนอันตรายมากที่สุด

 1. เสียงในรานอาหาร

 2. เสียงกริ่งรถจักรยาน

 3. เสียงพูดคุยกันในบาน

 4. เสียงเครื่องบินกําลังบินขึ้น

 (วิเคราะหคําตอบ เสียงที่เปนอันตราย หมายถึง เสียงที่ดังเกิน 85 

เดซเิบล ซึง่เสยีงเครือ่งบนิกาํลงับนิขึน้มรีะดบัเสยีงทีด่งัมากกวา 85 

เดซิเบล  ดังนั้น ขอ 4. จึงเปนคําตอบที่ถูกตอง)
นักเรียนควรรู

 1 คาราโอเกะ คือ บทเพลงที่มีเฉพาะดนตรีเปลาและเนื้อรองปรากฏ โดยตัด

เสยีงนกัรองเดมิออกไป ใชสาํหรบัใหคนทัว่ไปรอง เพือ่ความบนัเทงิและผอนคลาย

 2 ตลาดนัด คือ ตลาดหรือบริเวณที่ซ้ือขายของกันเฉพาะในวันหรือเวลาที่

กําหนดเทานั้น

แนวตอบ หนูตอบได

ขอ 3.

 • คาราโอเกะ เพราะเปนรานทีเ่ปดเสยีงเพลงดัง

ตลอดเวลาเม่ือมีการรองเพลง ซึง่จะมเีสยีงทีดั่งเกนิ 

85 เดซิเบล หากฟงตดิตอกันเวลานานอาจสงผลเสยี

ตออวัยวะรับเสียง (หู) เชน อาจทําใหเกิดอาการ

หูอื้อชั่วคราว 

 • ตลาดนัด เพราะในตลาดนัดเปนสถานที่ที่

มีผู คนพลุกพลาน ซ่ึงมีท้ังเสียงคนและเสียงจาก

เครื่องขยายเสียงของรานคาตางๆ ท่ีมีความดัง

หลายระดับเสียง จึงอาจกอใหเกิดความหงุดหงิด

และความรําคาญตอผูคนในบริเวณนั้นได

สรปุ ประเมนินาํ สอน
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ขอสอบเนนการคิดแนว O-NET

 การรับฟังเสียงที่มีระดับความเข้มเสียงตั้งแต่ 
85 เดซิเบลขึ้นไป ติดต่อกันเกินวันละ 8 ชั่วโมง 
จะท�าให้เยื่อแก้วหูเป็นอันตราย เกิดอาการมึนงง 
และอาจตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ  ผิดพลาดได้

อันตราย

60 dB
เสียงพูดคุยปกติ

125 dB
เสียงพลุหรือเสียงประทัด

40 dB
เสียงในห้องสมุด

30 dB
เสียงพูดเบา ๆ  
เสียงกระซิบ

70 dB
เสียงเครื่องดูดฝุน

90 dB
เสียงเครื่องตัดหญ้า

140 dB
เสียงเครื่องบินก�าลังบินขึ้น 

ระดับความดัง
ของเสียงต่าง ๆ

 ภาพที่ 4.15 ตัวอย่างระดับความดังของเสียงต่าง ๆ

  เสียงต่าง ๆ  ที่เราได้ยินในชีวิตประจ�าวัน บางครั้งอาจท�าให้เกิดอันตราย

กับหูของเราได้ โดยเสียงแต่ละเสียงจะมีระดับความดังของเสียงไม่เท่ากัน

ซึ่งบริเวณท่ีจะเกิดเสียงดังมากและเกิดเสียงดังขึ้นเป็นประจ�า เช่น บริเวณใกล้

ถนนใหญ่ ภายในโรงงานอุตสาหกรรม บริเวณสนามบิน ส่วนเสียงบางเสียง

แม้ว่าจะไม่ดังมากจนเป็นอันตรายต่อเยื่อแก้วหู แต่อาจก่อให้เกิดความรู้สึก

หงุดหงิดและร�าคาญได้ เช่น เสียงสุนัขหอน

มลพิษทางเสียง114

ส่ือ Digital

 ครูใหนักเรียนเรียนรูเกี่ยวกับมลพิษทางเสียงเพ่ิมเติมจากสื่อดิจิทัล โดย

ใหสแกน QR Code เรื่อง มลพิษทางเสียง จากหนังสือเรียน หนา 114 ซึ่งจะ

ปรากฏคลิปวิดีโอ ดังภาพตัวอยาง

ตาราง  ปรมิาณเวลาทีอ่นญุาตใหพนกังานทาํงานไดอยางปลอดภยั

เมื่อไดรับความเขมเสียงอยางตอเนื่องในระดับตางๆ

ระดับความเขมเสียงที่ไดรับอยางตอเนื่อง (dB) 91 90 85 80

เวลาที่อนุญาตใหทํางานไดอยางปลอดภัย (ชั่วโมง) 6 7 8 9

 จากตาราง การทํางานลักษณะใดมีโอกาสไดรับอันตรายจาก

เสียงมากที่สุด

 1. ทํางาน 5 ชั่วโมง ในบริเวณที่มีระดับความเขมเสียง 91 dB

 2. ทํางาน 6 ชั่วโมง ในบริเวณที่มีระดับความเขมเสียง 90 dB

 3. ทํางาน 8 ชั่วโมง ในบริเวณที่มีระดับความเขมเสียง 80 dB

 4. ทํางาน 9 ชั่วโมง ในบริเวณที่มีระดับความเขมเสียง 85 dB

 (วิเคราะหคําตอบ ในบริเวณที่มีระดับความเขมเสียง 85 เดซิเบล 

กําหนดใหทํางานไดไมเกิน 8 ชั่วโมง เพราะฉะน้ันถาทํางาน 9 

ชั่วโมง จึงมีโอกาสไดรับอันตรายจากเสียงมากที่สุด ดังนั้น ขอ 4. 

จึงเปนคําตอบที่ถูกตอง)

ขัน้สอน
อธบิายความรู

1.  ครูสุมตัวแทนนักเรียนใหออกมานําเสนอผล

การทํากิจกรรมของตนเองหนาชั้นเรียน โดยมี

ครูคอยแนะนําเพิ่มเติม

2.  ครูใหนักเรียนในชั้นเรียนเปรียบเทียบผลงาน

แผนพบัใหความรูของแตละกลุม พรอมทัง้ถาม

คําถาม แลวใหนักเรียนชวยกันตอบ ดังนี้

 • นักเรียนจะนําแผนพับไปแจกใหกับใคร

   (แนวตอบ คนที่ทํางานบริเวณท่ีมีเสียงดัง 

และชุมชนท่ีอยูในบริเวณที่มีเสียงดัง เชน 

ใกลโรงงานอุตสาหกรรม ใกลถนน หรือ 

สนามบิน)

 •  เพราะเหตุใดนักเรียนจึงนําแผนพับไปแจก

ใหกลุมคนดังกลาว

   (แนวตอบ เพื่อประชาสัมพันธใหทุกคนทราบ

ถึงภัยอันตรายของเสียงท่ีดังเกินไปและรูวิธี

ปองกันมลพิษทางเสียง)

  (หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช

แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม)

สรปุ ประเมนินาํ สอน
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
พลังงานเสียง

  การรู้จักป้องกันหรอืหลกีเลีย่งเสยีงดัง จะช่วยป้องกนัไม่ให้เยือ่แก้วหูของเรา

เกิดอันตราย และยังช่วยป้องกันประสาทการรับฟังเสียงไม่ให้เสื่อม โดยแนวทาง

การป้องกันและหลีกเลี่ยงมลพิษทางเสียงท�าได้หลายวิธี เช่น

 ภาพที่ 4.18 สวมเครื่องป้องกันหู

 ภาพที่ 4.16 สร้างก�าแพงป้องกันเสียง

 ภาพที่ 4.19 เปิดเครื่องเสียงให้เหมาะสม 

 ภาพที่ 4.17 ใช้มืออุดหูทันทีเมื่อได้ยินเสียงดัง 

1.  สถานท่ีที่อยู่ใกล้กับถนนใหญ่ เช่น บริเวณบ้านหรือ

โรงเรยีนทีอ่ยูต่ดิกบัถนนใหญ่ ควรมกีารปลกูต้นไม้สงู ๆ  

หรือสร้างก�าแพง เพื่อใช้เป็นแนวกั้นเสียง

3.  คนที่ต้องท�างานในบริเวณที่มีเสียงดังเป็นประจ�า เช่น 

บริเวณสนามบิน โรงงานอุตสาหกรรม สนามยิงปืน 

ควรมีอุปกรณ์ครอบหู เพื่อป้องกันเสียงดัง

2.  หากเราได้ยินเสียงที่ดังมาก ๆ  อย่างกะทันหัน เช่น 

เสียงประทัด เสียงฟ้าผ่า อาจจะท�าให้เกิดอาการ 

หูดับฉับพลันได้ ดังนั้น ให้ใช้มืออุดหูทันทีี

4.  หากเป็นเครื่องเสียงที่มีเสียงดังมากให้ลดความดัง

ของเสียงลงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมกับการฟัง 

และไม่ควรฟังเสียงผ่านหูฟังที่มีเสียงดังเป็นเวลา

นาน ๆ  เพราะอาจท�าให้เยื่อแก้วหูเสื่อมได้
115

เกร็ดแนะครู

 ครใูหความรูเพิ่มเติมกับนกัเรียนวา หนวยงานของรัฐทีม่ีหนาที่เกี่ยวของกบั

การควบคมุมลพษิทางเสยีง คอื กรมควบคุมมลพษิ กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดลอม นอกจากนี ้ยงัมหีนวยงานอืน่ๆ ทีเ่กีย่วของอกี เชน กรมสงเสรมิ

คุณภาพสิ่งแวดลอม มูลนิธิสิ่งแวดลอมไทย

ขัน้สอน
ขยายความเขาใจ

1.  นักเรียนทุกกลุมศึกษาเนื้อหาเกี่ยวกับมลพิษ

ทางเสียง อันตรายจากมลพิษทางเสียง และ

แนวทางการปองกันมลพิษทางเสียง จาก

หนังสือเรียน หนา 114-116

2.  นักเรียนจับคูกับเพื่อนแลวศึกษาขอมูลมลพิษ

ทางเสียงเพิ่มเติมจากสื่อดิจิทัลจากในหนังสือ

เรียน หนา 114 โดยใชโทรศัพทมือถือสแกน 

QR Code เรื่อง มลพิษทางเสียง จากนั้นรวม

กันอภิปรายและสรุปภายในชั้นเรียน โดยให

ครูคอยอธิบายเพิ่มเติมในสวนที่บกพรอง

กิจกรรม 21st Century Skills

1. นักเรียนแบงกลุม กลุมละ 3-5 คน 

2.  สมาชิกแตละกลุมรวมกันสาํรวจขอมลูวา บรเิวณหรอืสถานทีใ่ด

ในชุมชนบางท่ีจัดเปนแหลงท่ีมลพิษทางเสียง โดยใหถายภาพ

หรือวาดภาพลงในสมุดวาดเขียน พรอมบันทึกขอมูล

3.  นําขอมูลมาจัดกระทําเปนสมุดบันทึกรวบรวมแหลงมลพิษทาง

เสียงของชุมชน พรอมตกแตงใหสวยงาม

4.  ใหนักเรียนแตละกลุมนําเสนอผลงานหนาชั้นเรียนดวยวิธีการที่

นาสนใจ และอภิปรายพรอมสรุปผลรวมกันภายในชั้นเรียน

สรปุ ประเมนินาํ สอน
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กิจกรรม สรปุความรูประจําบทท่ี 1

ระยะทางจากแหล่งก�าเนิดเสียงกับหูของผู้ฟัง มีผลต่อความดังของเสียงหรือไม่ อย่างไร

¤Ó¶ÒÁ·ŒÒ·ÒÂ¡ÒÃ¤Ô´¢Ñé¹ÊÙ§

 โดยทัว่ไปหขูองคนปกตจิะสามารถรบัเสยีงทีม่คีวามดงัของเสยีงตํา่สดุ 0 เดซเิบล (dB) 

และสูงสุด 120 เดซิเบล (dB) (ความถี่ของคลื่นเสียง ตั้งแต 20-20,000 เฮิรตซ) ซึ่งระดับ

เสียงที่มีความปลอดภัยในการไดยินสําหรับมนุษย คือ ความดังประมาณ 75 เดซิเบล (dB) 

หรือนอยกวานั้น

เ¡Ãçด ÇÔ·Â�¹‹ÒÃÙŒ

รายการ
เกณฑ

ดี พอใช้ ควรปรับปรุง

1. เข้าใจเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องพลังงานเสียง

2. สามารถท�ากิจกรรมและอธิบายผลการท�ากิจกรรมได้

3. สามารถตอบค�าถามจากกิจกรรมหนูตอบได้ได้

4. ท�างานกลุ่มร่วมกับเพื่อนได้ดี

5. น�าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ�าวันได้

หลังเรียนจบบทนี้แล้ว ให้นักเรียนบอกสัญลักษณ์ที่ตรงกับระดับความสามารถของตนเอง

ตรวจสอบตนเอง

¡Ô¨¡ÃÃÁ ¾Ñ²¹Ò¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ·Õè 1
  จับคู่กับเพื่อน จากนั้นสังเกตภาพท่ีกําหนด แล้วเลือกภาพที่คิดว่าทําให้

เกิดมลพิษทางเสียงมา 1 ภาพ พร้อมยกตัวอย่างวิธีปองกันหรือหลีกเลี่ยงมลพิษ

ทางเสียงจากภาพนั้นมา 2 ข้อ แล้วนําเสนอหน้าชั้นเรียน

 เสียงเฮลิคอปเตอร์  เสียงกระซิบ  เสียงจราจร  เสียงในห้องสมุด

ความดงัของเสยีง

1. 2. 3. 4.

116

เกร็ดแนะครู

 ครูใหความรูความเขาใจกับนักเรียนเพิ่มเติมวา ชวงความถ่ีของเสียงพูด

ระหวางความถี่ 500-2,000 เฮิรตซ หูของมนุษยจะมีความอดทนในการรับฟง

เสยีงในขอบเขตจาํกัด สาํหรบัผูทีอ่ยูในสภาพแวดลอมทีมี่เสยีงดงัมากๆ จะทาํให

อวัยวะรับเสียงเสื่อมเร็วขึ้น และอาจทําใหความสามารถในการรับฟงเสียงลดลง 

หรอืทีเ่รียกวา “อาการหูตงึ” โดยหากอยูในสภาพแวดลอมทีม่เีสยีงดงัตอไปนานๆ 

จะทําใหเกิดอาการหูหนวกได และไมสามารถไดยินเสียงพูดคุยตามปกติได

เชนเดิม  ดังนั้น นักเรียนควรหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีเสียงดัง

กิจกรรม ทาทาย
 ใหนกัเรยีนแตละคนไปสาํรวจลกัษณะของเสยีงตางๆ 10 เสยีง 

จากสื่อตางๆ เชน วิทยุ โทรทัศน อินเทอรเน็ต แลวบันทึกผลลงใน

กระดาษ A4 โดยใหบอกความรูสึกเม่ือไดฟงเสียงนั้น แลวนํามา

เปรียบเทียบกับเพ่ือนๆ ในชั้นเรียน เพื่อรวมกันอภิปรายเกี่ยวกับ

ลักษณะเสียงที่ไดยิน

แนวตอบ คําถามทาทายการคิดขั้นสูง

 มีผลตอความดังของเสียง เพราะระยะทาง

จากแหลงกําเนิดเสียงคือปจจัยหน่ึงท่ีทําใหเกิด

เสียงดัง เสียงคอย แตกตางกันไป หากผูฟงอยูใกล

แหลงกาํเนดิเสยีงจะไดยนิเสยีงดงั หากผูฟงอยูไกล

จากแหงกําเนิดเสียงจะไดยินเสียงคอย

ขัน้สอน
ขยายความเขาใจ

3.  ครูอธิบายเพิ่มเติมวา การรับฟงเสียงที่มีระดับ

ความเขมเสียงตั้งแต 85 เดซิเบล (dB) ขึ้นไป

ติดตอกันเกินวันละ 8 ช่ัวโมง จะมีผลทําให

เยื้อแกวหูเปนอันตรายได ดังนั้น นักเรียน

ไมควรฟงเสยีงทีด่งัมากตดิตอกนัเปนเวลานาน 

4.  นักเรียนแตละคนทํากิจกรรมหนูตอบไดจาก

หนังสือเรียน หนา 113 ลงในสมุดหรือทําใน

แบบฝกหัดวิทยาศาสตร ป.5 เลม 1

5.  นักเรียนทํากิจกรรมพัฒนาการเรียนรูที่ 1 จาก

หนังสือเรียนหนานี้ ลงในสมุด

6.  ครูใหนักเรียนทบทวนความรู ความเขาใจ

เกี่ยวกับเนื้อหาหนวยการเรียนรูท่ี 4 บทท่ี 1 

พลังงานเสียงที่เรียนผานมา โดยสุมเรียกชื่อ

นักเรียนใหออกมาเลาวาตนเองไดรับความรู

อะไรบาง

7.  นักเรียนเขียนสรุปความรู เกี่ยวกับเรื่องท่ีได

เรียนมาจากบทที่ 1 ในรูปแบบตางๆ เชน 

แผนผังความคิด แผนภาพ ลงในสมุด

 (หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช

แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานรายบุคคล)

สรปุ ประเมนินาํ สอน
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โครงสรา้งภายในหู

มนษุยส์รา้งขึ้น เชน่ เสยีงโทรทศัน์

ตามธรรมชาต ิเชน่ เสยีงฟา้ผา่    

ของแขง็ เชน่ อฐิ

ของเหลว เชน่ น้ํา

แกส๊ เชน่ อากาศ

»ÃÐ¨íÒº··Õè   1

อวัยวะรับเสียง (หู)

เสยีงที่กอ่ใหเ้กดิความรําคาญ

เสยีงที่มคีวามดงัมาก ๆ  หรอื

เสยีงต่ํา (ความถีต่ํ่า)

มีหน่วยเป็น เดซิเบล (dB)
เชน่ ใชอ้ปุกรณป์อ้งกนัหู

สรา้งกําแพงเป็นแนวกนัเสยีงไมอ่ยูใ่นบรเิวณทีม่เีสยีงดงันาน ๆ

เสยีงสงู (ความถีส่งู) 

เสยีงคอ่ย (พลงังานนอ้ย)

แห
ล่ง

กํา
เนิ

ดเ
สีย

ง

เสยีงดงั (พลงังานมาก)

ความหมาย

แนวท

างก
าร

ปอ้
งก

นั

ตัวกลางของเสียง

ระดบัเสยีงความดงัของเสยีง

เค
รื่อ

งว
ัดระดับเสียง

การได้ยินเสียง

มลพิษทางเสียงลกัษณะของเสยีง

MILK

พลังงานเสียง

เสียงตํา่                      เสียงสูง

 มฐ. ว 2.3 ป.5/1 - ป.5/5
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ขัน้สอน
ขยายความเขาใจ

 8.  นักเรียนแตละคนศึกษาแผนผังความคิด 

(Mind Mapping) สรุปสาระสําคัญ ประจํา

บทที่ 1 จากหนังสือเรียนหนานี้ เพื่อตรวจ-

สอบกับการเขียนสรุปความรูท่ีนักเรียนทําไว

ในสมุด

 9.  นักเรียนทํากิจกรรมฝกทักษะบทท่ี 1 จาก

หนังสือเรียนหนา 118 ขอ 1-3 ลงในสมุด

หรอืทาํในแบบฝกหัดวทิยาศาสตร ป.5 เลม 1

 10.  นักเรียนแตละคนทํากิจกรรมทาทายการคิด

ขั้นสูง จากแบบฝกหัดวิทยาศาสตร ป.5 

เลม 1

   (หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช

แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานรายบุคคล)

11.   นักเรียนแบงกลุม กลุมละ 3-4 คน จากนั้น

ศึกษากิจกรรมสรางสรรคผลงานจากหนังสือ

เรียน หนา 119 แลวใหปฏิบัติกิจกรรมตาม

ขั้นใหครบถวน จากนั้นนําเสนอหนาชั้นเรียน

   (หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช

แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม)

12.   นักเรียนทําทบทวนทายหนวยการเรียนรูที่ 4

เรื่อง พลังงานเสียง จากในแบบฝกหัด

วิทยาศาสตร ป.5 เลม 1

 แขวนแผนเหล็กชนิดเดียวกัน 

มคีวามหนาแนนเทากนั แตมขีนาด

ตางกัน ดังภาพ

ถาตีแผนเหล็กดวยแรงเทากัน เสียงที่เกิดเปนอยางไร (ตอบ 2 ขอ)

 1. แผนที่ 1 เสียงสูงกวาแผนที่ 3 2. แผนที่ 2 เสียงสูงกวาแผนที่ 1

 3. แผนที่ 2 เสียงสูงกวาแผนที่ 4  4. แผนที่ 3 เสียงสูงกวาแผนที่ 1

 5. แผนที่ 3 เสียงสูงเทากับแผนที่ 4  6. แผนที่ 4 เสียงสูงกวาแผนที่ 2 

 (วิเคราะหคําตอบ วัตถุที่มีขนาดเล็กหรือมีความยาวนอย จึงสั่นดวยความถี่สูง ทําใหเกิดเสียงสูง (แผนเหล็ก

แผนที่ 3 จึงมีเสียงสูงกวาแผนที่ 1) และวัตถุที่มีขนาดใหญ หรือมีความยาวมาก จะสั่นดวยความถี่ตํ่า ทําให

เกิดเสียงตํ่า (แผนเหล็กแผนที่ 4 จึงมีเสียงสูงกวาแผนที่ 2)  ดังนั้น ขอ 4. และขอ 6. จึงเปนคําตอบที่ถูกตอง)

3 cm 3 cm
2 cm 2 cm

1 cm 2 cm 1 cm 2 cm

แผ่นที่ 1 แผ่นที่ 2 แผ่นที่ 3 แผ่นที่ 4

สรปุ ประเมนินาํ สอน
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ขอสอบเนนการคิด

กิจกรรม
ฝกทักษะ

º··ีè 1

ก. อวัยวะรับเสียง ข. ตัวกลางของเสียง ค. มลพิษทางเสียง

  ง. ระดับเสียง จ. แหล่งก�าเนิดเสียง  ฉ. ความดังของเสียง

 1. ตอบคําถามต่อไปนี้

 1) องค์ประกอบที่ท�าให้มนุษย์สามารถได้ยินเสียง มีอะไรบ้าง

 2) เสียงสามารถเคลื่อนที่ผ่านตัวกลางใดได้บ้าง จงยกตัวอย่างประกอบ

 3)  นักเรียนคิดว่า หากเกิดการระเบิดในอวกาศนอกโลกของเรา นักบินอวกาศ

จะได้ยินเสียงหรือไม่ เพราะอะไร

 2. นําตัวอักษรหน้าข้อความที่กําหนดให้ไปเติมหน้าข้อที่มีความสัมพันธกัน

 …………………. 1) เสียงที่มีความดังมาก ก่อให้เกิดความร�าคาญ

 …………………. 2) สิ่งต่าง ๆ  เมื่อเกิดการสั่นสะเทือนแล้วท�าให้เกิดเสียง

 …………………. 3) สิ่งที่ท�าให้เสียงเคลื่อนที่จากแหล่งก�าเนิดเสียงเข้าสู่รูหูของเราได้

 …………………. 4) เกิดจากวัตถุสั่นด้วยความถี่ที่แตกต่างกัน จึงท�าให้เกิดเสียงสูง-ต�่า

 …………………. 5) มีความสัมพันธ์กับพลังงานในการสั่นวัตถุ ท�าให้เกิดเสียงดังและ

   เสียงค่อย

 3.  สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ที่มีมลพิษทางเสียง 1 แห่ง แล้ววาดภาพหรือติดภาพ 

ลงในสมุด พร้อมบอกวิธีปองกันมลพิษทางเสียงจากสถานที่นั้นมาพอสังเขป

(วา
ดภ

าพ
หร

ือต
ิดภ

าพ
)

1) สถานที่ที่มีมลพิษทางเสียง คือ

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

2) วิธีป้องกันมลพิษทางเสียง มีดังนี้

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

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

(บัน
ทึก

ลง
ใน

สม
ุดป

ระจ
�าต
ัว)

(บัน
ทึกล

งใน
สมุด

ประ
จ�าต

ัว)

ทาทายการคิดขัน้สงูกิจกรรม
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เกร็ดแนะครู

 ครสูามารถใชแบบทดสอบหลงัเรยีนทีแ่นบมาทายแผนการจัดการเรยีนรูของ

หนวยการเรียนรูที่ 4 พลังงานเสียง ไดดังภาพตัวอยาง

แนวตอบ กิจกรรมฝกทักษะ

ขอ 1.

 1) ม ี3 อยาง ไดแก แหลงกาํเนดิเสยีง ตวักลาง

ของเสียง และอวัยวะรับเสียง (หู)

 2) เสียงเคลื่อนที่ผานตัวกลางท่ีเปนของแข็ง 

เชน กอนหิน ตัวกลางที่เปนของเหลว เชน นํ้าเปลา  

และตัวกลางที่เปนอากาศ เชน แกสออกชิเจน

 3) ไมไดยินเสียง เพราะในอวกาศเปนบริเวณ

ที่ไมมีอากาศ จึงไมมีตัวกลางของเสียงท่ีจะทําให

นักบินอวกาศไดยินเสียง

ขอ 2. 

1) ค. มลพิษทางเสียง

 2) จ. แหลงกําเนิดเสียง

 3) ข. ตัวกลางของเสียง

 4) ง. ระดับเสียง

 5) ฉ. ความดังของเสียง

ขอ 3. (ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของครูผูสอน)

เสียงกระซิบ เปนเสียงที่มีลักษณะอยางไร

 1. ความถี่ของเสียงตํ่า

 2. ความถี่ของเสียงสูง

 3. ความดังของเสียงตํ่า

 4. ความดังของเสียงสูง

 (วิเคราะหคําตอบ เสียงกระซิบ เปนเสียงที่มีความเขมเสียงหรือ

ความดงัของเสยีงตํา่ โดยแหลงกาํเนดิเสยีงจะสัน่ดวยพลังงานนอย 

จึงทําใหเกิดเสียงคอย  ดังนั้น ขอ 3. จึงเปนคําตอบที่ถูกตอง)

ขัน้สอน
ขยายความเขาใจ

13.   ครูใหนักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียนของ

หนวยการเรียนรูที่ 4 เพ่ือตรวจสอบความรู

ความเขาใจหลังเรียน

ขัน้สรปุ
ตรวจสอบผล

 นักเรยีนดูตารางตรวจสอบตนเอง จากหนงัสือ

เรียนวิทยาศาสตร หนา 116 จากนั้นถามนักเรียน

เปนรายบคุคลตามรายการขอ 1-5 จากตาราง เพือ่

เปนการตรวจสอบความรูความเขาใจของนกัเรยีน

หลังจากการเรียน หากนักเรียนคนใดตรวจสอบ

ตนเองโดยใหอยู ในเกณฑควรปรับปรุง ใหครู

ทบทวนบทเรยีนหรอืหากจิกรรมอ่ืนซอมเสรมิ เพือ่

ใหนักเรียนมีความรูความใจในบทเรียนมากขึ้น

แบบทดสอบหลังเรียน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4

ค าชี้แจง : ให้นักเรียนเลือกค าตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

1. เสียงเกิดขึ้นได้อย่างไร
ก.   การสั่นสะเทือนของเสียง
ข.   การสั่นสะเทือนของวัตถุ
ค.   การกระทบของอากาศ
ง.   การกดดันของวัตถุ

2. การใช้ค้อนเคาะส้อมเสียง แล้วจุ่มส้อมเสียงลง
ในน้้า ผิวน้้าจะสั่น แหล่งก้าเนิดเสียง คืออะไร
ก.   น้้า
ข.   ค้อน
ค.   อากาศ
ง.   ส้อมเสียง

3. จาก ข้อ 2 ตัวกลาง คืออะไร
ก.   น้้า
ข.   ค้อน
ค.   อากาศ
ง.   ส้อมเสียง

4. เสียงเดินทางผ่านตัวกลาง ชนิดใดได้ดีที่สุด
ก.   ของแข็ง
ข.   ของเหลว
ค.   อากาศ
ง.   ถูกทุกข้อ

5. อวัยวะส่วนใดของหูที่ท้าให้เราได้ยินเสียง
ก.   กระดูกค้อน
ข.   กระดูกท่ัง
ค.   เยื่อแก้วหู
ง.   คอเคลีย

6. การที่เสียงมีลักษณะแตกต่างกัน เช่น เสียงสูง เสียงต่้า
เพราะเหตุใด
ก.   ตัวกลางแตกต่างกัน
ข.   การได้ยินแตกต่างกัน
ค.   แหล่งก้าเนิดเสียงแตกต่างกัน
ง.   สถานที่ใช้ออกเสียงแตกต่างกัน

7. ถ้าแหล่งก้าเนิดเสียงสั่นด้วยพลังงานน้อย จะท้าให้เสียง
เป็นอย่างไร
ก.   เสียงค่อย
ข.   เสียงดัง
ค.   เสียงสั่น
ง.   เสียงก้อง

8. หน่วยวัดความดังของเสียง เรียกว่าอะไร
ก.   เดต้าเบล
ข.   มิลลิเบล
ค.   เซนติเบล
ง.   เดซิเบล

9. สถานที่ใดท้าให้เกิดมลพิษทางเสียง
ก.   วัด
ข.   โรงเรียน
ค.   สวนสาธารณะ
ง.   โรงงานอุตสาหกรรม

10. ความเข้มของเสียงเท่าไร อาจท้าให้เกิดอันตรายต่อเยื่อ
แก้วหู

ก.   เกิน 60 เดซิเบล
ข.   เกิน 70 เดซิเบล
ค.   เกิน 85 เดซิเบล

    ง.   เกิน 100 เดซิเบล

          เฉลย 1. ข 2.  ง 3.  ก 4.  ก 5. ค 6.  ค 7.  ก 8.  ง 9.  ง     10.  ค

ประเมนินาํ สอน สรุป
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ขอสอบเนนการคิดแนว O-NET

 

 การสื่อสาร  ความร่วมมือ   การแก้ปัญหา

 การสร้างสรรค์    การคิดอย่างมีวิจารณญาณ

  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ทักÉะแห่งศตวรรÉที่ 21 
✓

✓

✓

✓ ✓

 แบงกลุ ม กลุ มละ 2-3 คน แลวชวยกันระดมความคิด
เพ่ือออกแบบและประดษิฐแบบจําลองโทรศพัททีท่าํใหผูฟงคนอืน่ ๆ
หลายคนไดยินเสียงผูพูดเพียง 1 คน ไดพรอม ๆ  กัน โดยให ใช
ความรูเกี่ยวกับตัวกลางของเสียงเขามาประกอบ 
จากนั้นประดิษฐชิ้นงาน แลวนําเสนอหนาชั้นเรียน

สร้ำงสรรค�¼ลงำน
กิจกรรม

ตัวอย‹าง ¼ลงำนของ©ัน

 ภาพที่ 4.20 ตัวอย่างแบบจ�าลองโทรศัพท์

119

แนวทางการวัดและประเมินผล

 ครูสามารถวัดและประเมินผลชิ้นงาน/ผลงานการประดิษฐแบบจําลอง

โทรศัพทท่ีนักเรียนสรางข้ึน โดยศึกษาเกณฑประเมินผลงานจากแบบประเมิน

ผลงาน/ชิ้นงานที่แนบมาทายแผนการจัดการเรียนรูของหนวยการเรียนรูที่ 4 

พลังงานเสียง ดังภาพตัวอยาง

การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด) (แผนฯ ที่ 5)
ฉ)

แบบประเมินผลงานการประดิษฐ์แบบจ าลองโทรศัพท์

ล าดับที่ รายการประเมิน
ระดับคุณภาพ

3
(ดี)

2
(พอใช้)

1
(ปรับปรุง)

1 การออกแบบชิ้นงาน
2 การเลือกใช้วัสดุเพื่อสร้างชิ้นงาน
3 ความถูกต้องของเนื้อหา
4 การสร้างสรรค์ชิ้นงาน
5 ก าหนดเวลาส่งงาน

รวม

ลงช่ือ...................................................ผู้ประเมิน
  ............./.................../..............

เกณฑ์การประเมินผลงานการประดิษฐ์แบบจ าลองโทรศัพท์ (แผนฯ ที่ 5) 

รายการประเมิน ค าอธิบายระดับคุณภาพ/ระดับคะแนน 
ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 

1. การออกแบบช้ินงาน ชิ้นงานมีความถูกต้อง
ตามท่ีออกแบบไว้ มีขนาด
เหมาะสม รูปแบบ
น่าสนใจ แปลกตา และ
สร้างสรรค์ดี  

ชิ้นงานมีความถูกต้อง
ตามท่ีออกแบบไว้ มีขนาด
เหมาะสม รูปแบบ
น่าสนใจ และสร้างสรรค์ 

ชิ้นงานมีความถูกต้อง
ตามท่ีออกแบบไว้ มีขนาด
เหมาะสม รูปแบบ
น่าสนใจ  

2. การเลือกใช้วัสดุเพื่อ
สร้างช้ินงาน

เลือกใช้วัสดุมาสร้าง
ชิ้นงานตามที่ก าหนดได้
ถูกต้อง และวัสดุมีความ
เหมาะสมกับการสร้าง
ชิ้นงานดีมาก 

เลือกใช้วัสดุมาสร้าง
ชิ้นงานตามที่ก าหนดได้
ถูกต้อง และวัสดุมีความ
เหมาะสมกับการสร้าง
ชิ้นงานดี 

เลือกใช้วัสดุมาสร้าง
ชิ้นงานไม่ตรงตามที่
ก าหนด แต่วัสดุมีความ
เหมาะสมกับการสร้าง
ชิ้นงาน 

3. ความถูกต้องของ
เนื้อหา

จ าแนกกลุ่มพืชออกเป็น 
กลุ่มพืชดอก และกลุ่มพืช
ไม่มีดอกได้ถูกต้อง
ครบถ้วน 

จ าแนกกลุ่มพืชออกเป็น 
กลุ่มพืชดอก และกลุ่มพืช
ไม่มีดอกได้ถูกต้องบ้าง 

จ าแนกกลุ่มพืชออกเป็น 
กลุ่มพืชดอก และกลุ่มพืช
ไม่มีดอกได้ถูกต้องน้อย 

4. การสร้างสรรค์
ชิ้นงาน

ตกแต่งชิ้นงานได้สวยงาม
ดีมาก 

ตกแต่งชิ้นงานได้สวยงาม
ด ี

ตกแต่งชิ้นงานได้สวยงาม
น้อย 

5. ก าหนดเวลาส่งงาน ส่งชิ้นงานภายในเวลาที่
ก าหนด 

ส่งชิ้นงานช้ากว่าก าหนด 
1-2 วัน

ส่งชิ้นงานช้ากว่าก าหนด
เกิน  3 วันขึ้นไป 

    เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

14-15 ดีมาก 
11-13 ด ี
8-10 พอใช้ 

ต่ ากว่า 8 ปรับปรุง 

ขัน้ประเมนิ
ตรวจสอบผล

 1.  ครูประเมินผลจากการสังเกตพฤติกรรมการ

ตอบคาํถาม พฤตกิรรมการทาํงานรายบคุคล 

พฤติกรรมการทํางานกลุ มและจากการ

นําเสนอผลการทํากิจกรรมหนาชั้นเรียน

 2.  ครูตรวจสอบผลการทํากิจกรรมที่ 4 เร่ือง 

มลพิษทางเสียง ในสมุดหรือในแบบฝกหัด

วิทยาศาสตร ป.5 เลม 1

 3.  ครตูรวจสอบผลทาํกิจกรรมพฒันาการเรียนรู

ที่ 1 จากสมุด

 4.  ครูตรวจสอบผลการทํากิจกรรมหนูตอบได

ในสมุด หรือในแบบฝกหัดวิทยาศาสตร ป.5

เลม 1

 5.  ครูตรวจสอบผลการทํากิจกรรมสรุปความรู

เกี่ยวกับเสียงรอบตัวเราจากสมุด

 6.  ครตูรวจผลการทาํกจิกรรมฝกฝนทกัษะบทที ่1

ในสมุด หรือในแบบฝกหัดวิทยาศาสตร ป.5

เลม 1

 7.  ครูตรวจผลการทํากิจกรรมทาทายการคิด

ขั้นสูงในแบบฝกหัดวิทยาศาสตร ป.5 เลม 1

 8.  ครตูรวจชิน้งาน/ผลงานการประดิษฐโทรศัพท 

และการนาํเสนอชิน้งาน/ผลงาน หนาชัน้เรยีน

 9.  ครูตรวจสอบผลการทํากิจกรรมทบทวน

ทายหนวยการเรียนรูที่ 4 เรื่อง พลังงานเสียง 

จากแบบฝกหัดวิทยาศาสตร ป.5 เลม 1

 10.  ครตูรวจสอบผลการทาํแบบทดสอบหลงัเรยีน

ของหนวยการเรียนรูที่ 4

 ทดลองตีกลอง 4 ใบ (ทีละใบ) ดวยแรงเทากัน แลวบันทึก

ระดับเสียงที่ไดยินไวในตาราง ดังนี้

กลอง เสียงที่ไดยิน

ใบที่ 1

ใบที่ 2

ใบที่ 3

ใบที่ 4

แหลมที่สุด

แหลม

ทุม

ทุมที่สุด

 จากตาราง การตีกลองแลวทําใหผิวหนาของกลองส่ันดวย

ความถี่ตํ่าสุด คือการตีกลองในขอใด

 1. ใบที่ 1 2. ใบที่ 2 3. ใบที่ 3 4. ใบที่ 4

 (วิเคราะหคําตอบ กลองใบที่ตีแลวเกิดการสั่นดวยความถี่ตํ่าสุด 

คือใบที่ทําใหเกิดเสียงทุมที่สุด นั่นคือ ใบที่ 4  ดังนั้น ขอ 4. จึงเปน

คําตอบที่ถูกตอง)

สรปุนาํ สอน ประเมิน
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 โครงงานสํารวจและรวบรวมขอมูล โครงงานทดลอง

 โครงงานสิ่งประดิษฐ  โครงงานทฤษฎี

โครงงาน วิทยาศาสตร

✓

สถานการณ

พรมเช็ดเทาเพิม่แรงเสยีดทาน

งั้นเราต้องมาท�าพรมเช็ดเท้าใหม่
เพือ่ให้มีแรงเสยีดทานมากข้ึนแล้วล่ะ 

คุณแม่ครับ ผมเช็ดเท้ากับพรม
เช็ดเท้าหน้าห้องน�้า แล้วลื่น
เกือบหกล้มเลยครับ

 ¨Ò¡Ê¶Ò¹¡ÒÃ³� ¹Ñ¡àÃÕÂ¹
à¡Ô´¢ŒÍÊ§ÊÑÂÍÐäÃ 

พวกเราสามารถนํา
แผนยางกันลื่นมาทํา

เปนพื้นของพรมเช็ดเทา
ไดหรือไมนะ เราวาใชผาผิวหยาบ

จะดีกวาไหม

นักเรียนคิดวาวัสดุ
ชนิดใดจะชวยเพิ่ม
แรงเสียดทานของ
พรมเช็ดเทากับพื้น

ไดดีที่สุดหรือวาเราลองใชทั้ง
แผนยางกันลื่นและ
ผาผิวหยาบเลยดีกวา
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ขั้นตอนการทําโครงงานตามกระบวนการบันได 5 ขั้น

เกณฑการประเมิน
รายการประเมิน ระดับคะแนน

3 (ดี) 2 (พอใช) 1 (ปรับปรุง)

1. ตั้งค�าถามและตั้งสมมติฐานได้

2. บอกแหล่งการเรียนรู้ได้

3.  สรุปองค์ความรู้และน�าเสนอข้อมูลได้

4. น�าความรู้จากผลงานไปใช้ประโยชน์

นักเรียนมีวิธีน�าเสนอผลงานที่ได้จากโครงงานอย่างไรบ้าง 

เพื่อท�าให้เกิดการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ และท�าให้ผู้อื่น

เกิดความเข้าใจได้ง่าย

ข้ันตอนที ่4
นําเสนอ 
(Communicate)

นักเรียนน�าความรู้ที่ได้จากการท�าโครงงานไปประยุกต์ใช้

ให้เกิดประโยชน์อย่างสร้างสรรค์ได้อย่างไร
ขัน้ตอนที ่5
ประยุกตใช 
(Serve)

นักเรียนน�าความรู ้ ข้อมูล และสารสนเทศต่าง ๆ  ที่ได้

จากการอภิปราย การส�ารวจ การทดลอง มาวิเคราะห์ 

สังเคราะห์ แล้วสรุปเปนองค์ความรู้

ขัน้ตอนที ่3
สรุปองคความรู 
(Construct)

นักเรียนสืบค้นข้อมูลได้จากแหล่งการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 

เช่น อินเทอร์เน็ต ห้องสมุด สื่อต่าง ๆ  รวมท้ังแสวงหา

ข้อมูลจากการส�ารวจ หรือการสอบถาม

ขัน้ตอนที ่2
สืบคน 
(Search)

นักเรียนอ่านสถานการณ์ที่ก�าหนด แล้วช่วยกันตั้งค�าถาม 

ระบุสมมติฐาน ก�าหนดตัวแปร และประโยชน์ที่คาดว่า

จะได้รับจากการท�าโครงงาน

ขั้นตอนที่ 1
ตั้งคําถาม
(Question)
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