
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  (ส�าหรับนักเรียน)

เฉลิมพระเกยีรติ สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดา ฯ สยาม
บรม

ราช
กุม

ารี

โครงการจดัทำาส่ือ ๖๐ พรรษา

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�าหรับนักเรียน) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ เล่ม ๑ (ฉบับปรับปรุง)



เฉลิมพระเกยีรติ สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดา ฯ
 สยา

มบร
มรา

ชก
มุา

รี

โครงการจดัทำาส่ือ ๖๐ พรรษา

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  (ส�าหรับนักเรียน)

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ส�านักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาคเรียนที่ ๑
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

ฉบับปรับปรุง
เล่ม ๑

ชื่อ-สกุล               เลขที่
  ชั้นประถมศึกษาปีที่           โรงเรียน



ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�าหรับนักเรียน)

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ภาคเรียนที่ ๑

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ เล่ม ๑
ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

ารเร

จัดท�าโดย

ส�านักงานโครงการสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี

ส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน สถาบันส่งเสรมิการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี



ชุดเอกสาร สื่อ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ลิขสิทธิ์ของ    ส�านักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

              ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

              สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์

พิมพ์ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ จ�านวน ๒๒,๐๐๐ ชุด

จัดพิมพ์โดย องค์การค้า สกสค.



สารบัญ

                                    หน้า
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม   ๑

 หน่วยย่อยที่ ๑ ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม   ๒

  เรื่อง   ความสมัพนัธ์ระหว่างสิง่มชีวิีตกับสิง่มชีวิีตในแหล่งท่ีอยู ่ ๒

  เรื่อง   โซ่อาหาร   ๑๔

  เรื่อง   ความสมัพนัธ์ระหว่างสิง่มชีวิีตกับสิง่ไม่มชีวิีตในแหล่งท่ีอยู ่ ๒๔ 

 หน่วยย่อยที่ ๒ การปรับตัวของสิ่งมีชีวิต   ๓๗

  เรื่อง   โครงสร้างและลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่เหมาะสม   ๓๗

                       กับการด�ารงชีวิตในแหล่งที่อยู่   

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ ลกัษณะทางพนัธกุรรมของสิ่งมีชีวิต   ๕๓

 หน่วยย่อยที่ ๑ ลกัษณะทางพนัธกุรรมของสิ่งมีชีวิต   ๕๔

  เรื่อง   ลกัษณะทางพนัธุกรรมของมนุษย ์   ๕๔

  เรื่อง   ลกัษณะทางพนัธุกรรมของสัตว์   ๖๓

  เรื่อง   ลกัษณะทางพนัธุกรรมของพืช   ๗๔

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ สารในชีวิตประจ�าวัน   ๘๓

 หน่วยย่อยที่ ๑ การเปลีย่นแปลงทางกายภาพ   ๘๔

  เรื่อง   การเปลีย่นสถานะของสาร   ๘๔

  เรื่อง   การละลาย   ๑๑๕

 หน่วยย่อยท่ี ๒ การเปลีย่นแปลงทางเคม ี   ๑๒๔

  เรื่อง   การเกิดสารใหม่   ๑๒๔  

 หน่วยย่อยที่ ๓ การเปลี่ยนแปลงทีผ่ันกลับได้ และการเปลี่ยนแปลง ๑๔๐

                         ทีผ่ันกลับไม่ได้

  เรื่อง   ผันกลับได้และผันกลับไม่ได้   ๑๔๐

แบบทดสอบ    ๑๕๓



ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑

ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

ชดุกิจกรรมการเรยีนรู ้(ส�าหรบันักเรยีน) กลุม่สาระการเรยีนรูวิ้ทยาศาสตร์ ภาคเรยีนท่ี ๑ ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี ๕ (ฉบับปรบัปรงุ) 1



ใบงาน

ชดุกิจกรรมการเรยีนรู ้(ส�าหรบันักเรยีน) กลุม่สาระการเรยีนรูวิ้ทยาศาสตร์ ภาคเรยีนท่ี ๑ ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี ๕ (ฉบับปรบัปรงุ) 2

บ. ๑.๑ / ผ. ๑.๑

เรื่อง ความสัมพันธ์ของกลุ่มสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่ 

หน่วยย่อยที่ ๑ 

ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่ 



ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.

ชดุกิจกรรมการเรยีนรู ้(ส�าหรบันักเรยีน) กลุม่สาระการเรยีนรูวิ้ทยาศาสตร์ ภาคเรยีนท่ี ๑ ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี ๕ (ฉบับปรบัปรงุ) 

กิจกรรมที่ ๑ สิ่งมีชีวิตสัมพันธ์กันอย่างไร

จุดประสงค์

วัสดุ-อุปกรณ์

๑. แว่นขยาย

๒. พลั่ว

๓. กล้องถ่ายรูป

๔. วีดิทัศน์

วิธีท�า

 ๑. เลือกส�ารวจสิ่งมีชีวิตในบริเวณต่าง ๆ ภายในโรงเรียนบริเวณท่ีไม่ซ�้ากับกลุ่มอื่น

         หรอืชมวีดทัิศน์เก่ียวกับสิง่มชีวิีตในบรเิวณท่ีเลอืก เช่น ต้นไม้ใหญ่ แหล่งน�า้ สนามหญ้า

       หรือบริเวณอื่น ๆ พร้อมกับสังเกตความสัมพันธ์ระหว่างส่ิงมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต

        ในบริเวณนั้น ๆ และบันทึกผล

 ๒. อ่านบทความเรือ่งเต่ามะเฟือง ตอบค�าถาม อภปิรายความสมัพนัธ์ของเต่ามะเฟือง

    กับสิ่งมีชีวิตอื่น และบันทึกผล

 ๓. ร่วมกันอภปิรายผลการส�ารวจในข้อ ๑ และการอ่านบทความ และน�าเสนอความสมัพนัธ์

    ของสิ่งมีชีวิตที่พบ

๑. ส�ารวจและสังเกตความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่ 

๒. สืบค้นข้อมูลและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่

จุดประสงค์

วัสดุ-อุปกรณ์

วิธีท�า

บ. ๑.๑ / ผ. ๑.๑ - ๐๑

ตอนที่ ๑

ตอนที่ ๒

     ๑. สืบค้นข้อมูลและอภปิรายความสมัพนัธ์ระหว่างสิง่มชีวิีตกับสิง่มชีวิีตในด้านต่าง ๆ

 ๒. เขียนแผนผังสรุปความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตในด้านต่าง ๆ

ชดุกิจกรรมการเรยีนรู ้(ส�าหรบันักเรยีน) กลุม่สาระการเรยีนรูวิ้ทยาศาสตร์ ภาคเรยีนท่ี ๑ ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี ๕ (ฉบับปรบัปรงุ) 3



ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.

ใบงาน ๐๑ : การส�ารวจบริเวณต่างๆ ที่อยู่ในโรงเรียน

บ. ๑.๑ / ผ. ๑.๑ - ๐๑

บันทึกผลการท�ากิจกรรม

ลักษณะของบริเวณที่เลือก

     สิ่งมีชีวิตที่พบ ได้แก่               พฤติกรรมของสิ่งมีชีวิตที่พบ ได้แก่

วันที่ส�ารวจ   เวลา

ใบงาน ๐๑ : ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่

บันทึกผลการท�ากิจกรรม

ผลการส�ารวจบริเวณ

ตอนที่ ๑

ชดุกิจกรรมการเรยีนรู ้(ส�าหรบันักเรยีน) กลุม่สาระการเรยีนรูวิ้ทยาศาสตร์ ภาคเรยีนท่ี ๑ ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี ๕ (ฉบับปรบัปรงุ) 4



ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.

ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต (ในบริเวณที่ส�ารวจ) ได้แก่

บ. ๑.๑ / ผ. ๑.๑ - ๐๑

ชดุกิจกรรมการเรยีนรู ้(ส�าหรบันักเรยีน) กลุม่สาระการเรยีนรูวิ้ทยาศาสตร์ ภาคเรยีนท่ี ๑ ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี ๕ (ฉบับปรบัปรงุ) 5



ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.

 อ่านบทความต่อไปนี้ พร้อมตอบค�าถามให้ถูกต้อง

 เต่ามะเฟือง เป็นเต่าท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลก กระดองจะมีขนาดคล้าย

ผลมะเฟือง และครบีคู่หน้า ไม่มเีลบ็ เต่ามะเฟืองใช้เวลาอยูใ่นทะเลเกือบท้ังชวิีต

นอกจากเวลาวางไข่เท่าน้ันท่ีเต่ามะเฟืองจะขึ้นมาวางไข่ท่ีหาดทราย และไข่

ของเต่ามะเฟืองจะฟักตวัอยู่ในทรายประมาณ ๖๐-๗๐ วนั ขึน้อยูก่บัสภาพแวดล้อม

เมื่อลูกเต่าฟักออกจากไข่จะรีบคลานออกจากรังบนหาดทรายลงสู ่ทะเล

โดยทันทีเพื่อให้มีชีวิตรอดจากศัตรู เช่น นกกระสา นกนางนวล เน่ืองจาก

เต่ามะเฟืองท่ีเพิ่งฟักออกจากไข่จะมีขนาดเล็กและกระดองยังไม่แข็งแรงพอ

จึงไม่สามารถป้องกันตัวจากศัตรูผู้ล่าได้ เต่ามะเฟืองมีจะงอยปากท่ีสบกัน

เหมือนกรรไกร จึงมักกินอาหารท่ีอ่อนนุ่มเช่น แมงกะพรุน แพลงก์ตอน 

สาหร่ายทะเลต่าง ๆ

ที่มา : www.dnp.go.th

บ. ๑.๑ / ผ. ๑.๑ - ๐๑

ชดุกิจกรรมการเรยีนรู ้(ส�าหรบันักเรยีน) กลุม่สาระการเรยีนรูวิ้ทยาศาสตร์ ภาคเรยีนท่ี ๑ ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี ๕ (ฉบับปรบัปรงุ) 6



ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.

ค�าถาม

๑.  แหล่งที่อยู่ของเต่ามะเฟืองคือที่ใด

๒.  การวางไข่และการฟักไข่ของเต่ามะเฟืองเกิดขึ้นที่ใด

๕.  เต่ามะเฟืองมีความสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตอื่นในด้านใดบ้าง

๓.  เต่ามะเฟืองกินอะไรเป็นอาหาร

๔.  สัตว์ชนิดใดเป็นศัตรูของเต่ามะเฟือง

บ. ๑.๑ / ผ. ๑.๑ - ๐๑

ชดุกิจกรรมการเรยีนรู ้(ส�าหรบันักเรยีน) กลุม่สาระการเรยีนรูวิ้ทยาศาสตร์ ภาคเรยีนท่ี ๑ ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี ๕ (ฉบับปรบัปรงุ) 7



ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.

ค�าถามหลังจากท�ากิจกรรม

๑. ในบริเวณที่ส�ารวจพบสิ่งมีชีวิตอะไรบ้าง

๒. สิ่งมีชีวิตที่ส�ารวจมีความสัมพันธ์อย่างไรบ้าง

๓. ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในบริเวณที่ส�ารวจมีลักษณะใดบ้าง

บ. ๑.๑ / ผ. ๑.๑-๐๑

ชดุกิจกรรมการเรยีนรู ้(ส�าหรบันักเรยีน) กลุม่สาระการเรยีนรูวิ้ทยาศาสตร์ ภาคเรยีนท่ี ๑ ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี ๕ (ฉบับปรบัปรงุ) 8



ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.

๔. เต่ามะเฟืองมีความสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตอื่นในด้านใดบ้าง อย่างไร

๕. ในแหล่งท่ีอยูห่นึง่ ๆ จะพบความสมัพนัธ์ระหว่างสิง่มชีวิีตกับสิง่มชีวิีตหลายด้านได้หรอืไม่

   อย่างไร

๖. จากกิจกรรมนี้ สรุปได้ว่าอย่างไร

บ. ๑.๑ / ผ. ๑.๑-๐๑

ชดุกิจกรรมการเรยีนรู ้(ส�าหรบันักเรยีน) กลุม่สาระการเรยีนรูวิ้ทยาศาสตร์ ภาคเรยีนท่ี ๑ ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี ๕ (ฉบับปรบัปรงุ) 9



ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.

แผนผังสรุปความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต

สิ่งมีชีวิต

มีความสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตอื่น ดังนี้

เป็นที่หลบภัย เช่น เป็นที่อยู่อาศัย เช่น

ตอนที่ ๒

บันทึกผลการท�ากิจกรรม

บ. ๑.๑ / ผ. ๑.๑ - ๐๑

ชดุกิจกรรมการเรยีนรู ้(ส�าหรบันักเรยีน) กลุม่สาระการเรยีนรูวิ้ทยาศาสตร์ ภาคเรยีนท่ี ๑ ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี ๕ (ฉบับปรบัปรงุ) 10



ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.

ค�าถามหลังจากท�ากิจกรรม

๑. ในแหล่งที่อยู่หนึ่ง ๆ สิ่งมีชีวิตจะมีความสัมพันธ์กันในด้านใดบ้าง

๓. จากกิจกรรมนี้ สรุปได้ว่าอย่างไร

๒. สิ่งมีชีวิตจะอยู่เพียงล�าพังโดยไม่มีความสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตอื่นได้หรือไม่ อย่างไร

บ. ๑.๑ / ผ. ๑.๑ - ๐๑

ชดุกิจกรรมการเรยีนรู ้(ส�าหรบันักเรยีน) กลุม่สาระการเรยีนรูวิ้ทยาศาสตร์ ภาคเรยีนท่ี ๑ ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี ๕ (ฉบับปรบัปรงุ) 11



ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.

     แหล่งอาหาร             ที่อยู่อาศัย             ที่เลี้ยงลูก 

  ที่สืบพันธุ์ ที่หลบภัย

     ๑. เลอืกข้อความต่อไปน้ี แล้วเตมิลงในช่องว่างให้ถูกต้อง (สามารถสบืค้นข้อมลูจากแหล่งอืน่ได้)

๑.๑ ไข่กบมีลักษณะเป็นเม็ดสีด�า มีวุ้นหุ้มอยู่รอบๆ ลอยอยู่ตามผิวน�้า ซึ่งอาจเป็น 

                      ของปลาบางชนิด โดยไข่กบที่รอดจากการเป็นอาหาร

      ของปลาจะเจรญิเติบโตเป็นลกูอ๊อด ลกูอ๊อดจะอาศยัพชืน�า้เป็น

      จากศัตรู

๑.๒ ปลาหางนกยูง มักใช้สาหร่ายหางกระรอกเป็น                        จาก 

 ศัตรู เป็น                      และ                       เมือ่ตัง้ท้องจะ

      ออกลูกเป็นตวั ลกูน�า้ของยงุจะเป็น                       ของปลาหางนกยูง

๑.๓ เป็ดผีเล็กใช้พืชกลางน�้าเป็น                  เป็นที่หลบภัยจากศัตรู

      และเป็น                       อีกด้วย

๑.๔ แมลงเม่าชอบบินมาตอมไฟเวลาที่ฝนตกเสร็จใหม่ ๆ  ท�าให้เราสามารถพบจิ้งจก

 อยู่ในบริเวณนั้นด้วย เพราะแมลงเม่าเป็น                       ของจิ้งจก

ใบงาน ๐๒ : แบบฝึกหัด เรือ่งความสมัพนัธ์ระหว่างสิง่มีชวิีตกับสิง่มชีวิีต

                     ในแหล่งที่อยู่

ตัวอย่าง : ไก่มีต้นไม้ไว้เป็นที่อยู่อาศัย และจิกกินไส้เดือนดินที่อยู่ในดินเป็นแหล่งอาหาร

บ. ๑.๑ / ผ. ๑.๑ - ๐๒

ชดุกิจกรรมการเรยีนรู ้(ส�าหรบันักเรยีน) กลุม่สาระการเรยีนรูวิ้ทยาศาสตร์ ภาคเรยีนท่ี ๑ ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี ๕ (ฉบับปรบัปรงุ) 12



ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.

๒. นักเรียนมีความสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตอะไรบ้าง และสัมพันธ์กันอย่างไร ยกตัวอย่าง

บ. ๑.๑ / ผ. ๑.๑ - ๐๒

ชดุกิจกรรมการเรยีนรู ้(ส�าหรบันักเรยีน) กลุม่สาระการเรยีนรูวิ้ทยาศาสตร์ ภาคเรยีนท่ี ๑ ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี ๕ (ฉบับปรบัปรงุ) 13



ใบงาน

ชดุกิจกรรมการเรยีนรู ้(ส�าหรบันักเรยีน) กลุม่สาระการเรยีนรูวิ้ทยาศาสตร์ ภาคเรยีนท่ี ๑ ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี ๕ (ฉบับปรบัปรงุ) 14

เรื่อง โซ่อาหาร

บ. ๑.๑ / ผ. ๑.๒

หน่วยย่อยที่ ๑ 

ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม



ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.

ชดุกิจกรรมการเรยีนรู ้(ส�าหรบันักเรยีน) กลุม่สาระการเรยีนรูวิ้ทยาศาสตร์ ภาคเรยีนท่ี ๑ ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี ๕ (ฉบับปรบัปรงุ) 

บ. ๑.๑ / ผ. ๑.๒-๐๑

กิจกรรมที่ ๑ ใครกินใครกันแน่

จุดประสงค์

วัสดุ-อุปกรณ์

บัตรบทบาทหน้าที่ของสิ่งมีชีวิต

วิธีท�า

แต่ละคนในกลุม่รบับตัรบทบาทหน้าท่ีของส่ิงมชีวิีตจากคร ูได้แก่ บทบาทผูผ้ลิต บทบาท

ผู้บรโิภคพืช บทบาทผู้บรโิภคสัตว์ และบทบาทผู้บรโิภคท้ังพชืและสัตว์ เขยีนชือ่สิง่มชีวิีต

ท่ีมบีทบาทต่าง ๆ  ลงในด้านหลงัของบัตรบทบาท และเขยีนความสมัพนัธ์ในการกินต่อกัน

ตามความเข้าใจลงในใบงาน ๐๑

นักเรยีนแต่ละคนมาเข้ากลุ่มใหม่ท่ีตรงกับบทบาทท่ีได้รบั เพือ่เรยีนรูแ้ละท�าความเข้าใจ

เก่ียวกับบทบาทของส่ิงมชีวิีตและการกินต่อเป็นทอด ๆ  จากบัตรบทบาทหน้าท่ีของสิง่มชีวิีต

นักเรยีนแต่ละคนกลบัเข้ากลุม่เดิม เพือ่อธบิายบทบาทของตนให้เพือ่นสมาชกิในกลุม่ฟัง 

และแสดงบทบาทสมมตเิป็นสิง่มชีวิีตท่ีด�ารงชวิีตในแหล่งท่ีอยูน่ัน้ แล้วอาจปรบัชือ่สิง่มชีวิีต

ที่สามารถกินต่อกันเป็นทอด ๆ ได้

ร ่วมกันอภิปราย เขียนโซ่อาหารโดยการวาดรูป เขียนชื่อส่ิงมีชีวิต ใส่ลูกศร

แสดงการกินกันต่อกันเป็นทอด ๆ ให้ถูกต้องในใบงาน ๐๑

น�าเสนอโซ่อาหาร

เขียนโซ่อาหาร ระบุบทบาทหน้าที่ของสิ่งมีชีวิตในโซ่อาหาร

๑.

๒.

๓.

๔.

๕.

ชดุกิจกรรมการเรยีนรู ้(ส�าหรบันักเรยีน) กลุม่สาระการเรยีนรูวิ้ทยาศาสตร์ ภาคเรยีนท่ี ๑ ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี ๕ (ฉบับปรบัปรงุ) 15

บัตรบทบาท
หน้าที่....
ผู้ผลิต

บัตรบทบาทหน้าที่....ผู้บริโภค



ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.

บทบาท 

คือ

บ. ๑.๑ / ผ. ๑.๒-๐๑

(เติมชื่อของสิ่งมีชีวิต)

บัตรบทบาทหน้าที่สิ่งมีชีวิต

       บัตรบทบาทหน้าที่่... ผู้ผลิต

   ผู้ผลิต หมายถึง สิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้าง
อาหารได ้ด ้ วยตั ว เอง โดยกระบวนการ
สังเคราะห์ด ้วยแสงจากพลังงานแสงของ
ดวงอาทิตย์ ซ่่ึงได้แก่ พืชสีเขียวทุกชนิด 
และสาหร่ายบางชนิด พืชเหล่าน้ีสร้างอาหาร
เพือ่ให้พชืมกีารเจริญเติบโต

    จดุเริม่ต้นของการถ่ายทอดพลังงาน

              ในโซ่อาหาร

  ผู ้บริ โภค เป ็นสิ่ งมีชี วิต ท่ีไม ่สามารถ
สร้างอาหารเองได้ต้องอาศัยส่ิงมีชีวิตชนิดอื่น
เมือ่ผู้บรโิภคกินสิง่มชีวิีตชนิดอืน่เป็นอาหาร ผู้บรโิภค
จะได้รบัพลงังานจากสิง่มชีวิีตน้ัน ท�าให้ด�ารงชวิีตอยูไ่ด้
   ผู้บริโภคพืช กินพืชเป็นอาหาร โดยถ้าพืช
เป็นผู้ผลติเป็นอนัดับแรก ผูบ้รโิภคพชืจะจดัเป็น
ผู้บรโิภคล�าดับท่ี ๑ เน่ืองจากได้รบัการถ่ายทอด
พลงังานจากการกินจากผู้ผลติ ซึง่สามารถเขยีนล�าดับ
การกินต่อเป็นทอด ๆ ในรปูของโซ่อาหารได้ดงัน้ี

       บัตรบทบาทหน้าท่่ี... ผู้บรโิภคพชื

       ผู้ผลิต           ผู้บริโภคพืช

(เติมชื่อของสิ่งมีชีวิต)

ชดุกิจกรรมการเรยีนรู ้(ส�าหรบันักเรยีน) กลุม่สาระการเรยีนรูวิ้ทยาศาสตร์ ภาคเรยีนท่ี ๑ ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี ๕ (ฉบับปรบัปรงุ) 16



ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.
บ. ๑.๑ / ผ. ๑.๒-๐๑

(เติมชื่อของสิ่งมีชีวิต)

(เติมชื่อของสิ่งมีชีวิต)

     ผู ้บริ โภค เป ็นสิ่ งมีชี วิตท่ีไม ่สามารถ
สร้างอาหารเองได้ต ้องอาศัยสิ่งมีชี วิตชนิดอื่น
เมือ่ผู้บรโิภคกินสิง่มชีวิีตชนดิอืน่เป็นอาหาร ผู้บรโิภค
จะได้รบัพลงังานจากสิง่มชีวิีตนัน้ ท�าให้ด�ารงชวิีตอยูไ่ด้
    ผู ้บริโภคพืชและสัตว์ กินท้ังพืชและสัตว์
เป็นอาหารได้ โดยถ้าพืชเป็นผู้ผลิตเป็นอันดับแรก
ผูบ้รโิภคท้ังพชืและสตัว์อาจอยูใ่นผู้บรโิภคล�าดบัท่ี ๑ 
หรือ ๒ หรือล�าดับถัด ๆ ไปซึ่งสามารถเขียนล�าดับ
การกินต่อกันเป็นทอด ๆ ในรปูของโซ่อาหารได้ดังนี้

   ผู ้บริ โภค เป ็นสิ่ งมีชี วิต ท่ีไม ่สามารถ
สร้างอาหารเองได้ต้องอาศัยสิ่งมีชีวิตชนิดอื่น
เมือ่ผูบ้รโิภคกินสิง่มชีวิีตชนิดอืน่เป็นอาหาร ผู้บรโิภค
จะได้รบัพลงังานจากสิง่มชีวิีตน้ัน ท�าให้ด�ารงชวิีตอยูไ่ด้
    ผู้บริโภคสัตว์ กินสัตว์ชนิดอื่นเป็นอาหาร
จะถูกจัดเป็นผู้บริโภคล�าดับท่ี ๒ ล�าดับท่ี ๓ 
เนื่องจากได้รับการถ่ายทอดพลังงานจากการกิน
ผู ้บริโภคพืช ซึ่งสามารถเขียนล�าดับการกิน
ต่อเป็นทอด ๆ ในรูปของโซ่อาหารได้ดังนี้

       บัตรบทบาทหน้าที่่... ผู้บริโภคพืชและสัตว์

         บัตรบทบาทหน้าที่่... ผู้บริโภคสัตว์

ผู้ผลิต           ผู้บริโภคพืช          ผู้บริโภคสัตว์

ผู้ผลิต           ผู้บริโภคพืช          ผู้บริโภคสัตว์

  ผู้ผลิต       ผู้บริโภคพืชและสัตว์      ผู้บริโภคสัตว์

ชดุกิจกรรมการเรยีนรู ้(ส�าหรบันักเรยีน) กลุม่สาระการเรยีนรูวิ้ทยาศาสตร์ ภาคเรยีนท่ี ๑ ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี ๕ (ฉบับปรบัปรงุ) 17



ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.

บันทึกผลการท�ากิจกรรม

แหล่งที่อยู่ คือ    

นักเรียนได้รับบทบาทเป็น    

มีหน้าที่ คือ    

ความสัมพันธ์ในการกินต่อเป็นทอด ๆ ตามความเข้าใจ เป็นดังนี้

ใบงาน ๐๑ : โซ่อาหาร

บ. ๑.๑ / ผ. ๑.๒-๐๑

ชดุกิจกรรมการเรยีนรู ้(ส�าหรบันักเรยีน) กลุม่สาระการเรยีนรูวิ้ทยาศาสตร์ ภาคเรยีนท่ี ๑ ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี ๕ (ฉบับปรบัปรงุ) 18



ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.
บ. ๒.๑ / ผ. ๑.๒-๐๑

โซ่อาหารหลังจากที่เรียนรู้จากบทบาทสมมติ เป็นดังนี้

ค�าถามหลังจากท�ากิจกรรม

๑. ผู้ผลิต ผู้บริโภคพืช ผู้บริโภคสัตว์ และผู้บริโภคทั้งพืชและสัตว์ในโซ่อาหารคือสิ่งมีชีวิต 

   ชนิดใด เพราะเหตุใด

   ผู้ผลิต ได้แก่ เพราะ

   ผู้บริโภคพืช ได้แก่ เพราะ

   ผู้บริโภคสัตว์ ได้แก่ เพราะ

   ผู้บริโภคทั้งพืชและสัตว์ ได้แก่ เพราะ

   

ชดุกิจกรรมการเรยีนรู ้(ส�าหรบันักเรยีน) กลุม่สาระการเรยีนรูวิ้ทยาศาสตร์ ภาคเรยีนท่ี ๑ ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี ๕ (ฉบับปรบัปรงุ) 19



ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.

๓. โซ่อาหารหมายถึงอะไร

๒. ผู้บริโภคขั้นสูงสุดในโซ่อาหารคือสิ่งมีชีวิตชนิดใด ทราบได้อย่างไร

๔. จากกิจกรรมนี้ สรุปได้ว่าอย่างไร

บ. ๑.๑ / ผ. ๑.๒ - ๐๑

ชดุกิจกรรมการเรยีนรู ้(ส�าหรบันักเรยีน) กลุม่สาระการเรยีนรูวิ้ทยาศาสตร์ ภาคเรยีนท่ี ๑ ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี ๕ (ฉบับปรบัปรงุ) 20



ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.

ใบงาน ๐๒ : แบบฝึกหัด เรื่องโซ่อาหาร

บ. ๑.๑ / ผ. ๑.๒ - ๐๒

 สร้างโซ่อาหารจากรปูสิง่มชีวิีตท่ีก�าหนดให้ โดยสามารถสบืค้นการกินกันเป็นอาหารเพิม่เติม

 ให้ได้ท้ังหมด ๖ โซ่อาหาร พร้อมระบุบทบาทหน้าท่ีของสิง่มชีวิีตให้ถูกต้อง

บทบาทหน้าที่ : ผู้ผลิต ผู้บริโภคพืช ผู้บริโภคสัตว์ ผู้บริโภคทั้งพืชและสัตว์

หนอน

สิ่งมีชีวิต 

ลูกปลา

เหยี่ยว

ไก่

นกยาง

ปลาช่อน

ต้นข้าว

สาหร่าย

งู

หอย

ปู

ตั๊กแตน

ต้นหญ้า

กบ

เป็ด

แมลง
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ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.

โซ่อาหารท้ัง ๖ โซ่อาหาร ได้แก่

บทบาท

๑.

๒.

๓.

บทบาท

บทบาท

บ. ๑.๑ / ผ. ๑.๒ - ๐๒

ชดุกิจกรรมการเรยีนรู ้(ส�าหรบันักเรยีน) กลุม่สาระการเรยีนรูวิ้ทยาศาสตร์ ภาคเรยีนท่ี ๑ ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี ๕ (ฉบับปรบัปรงุ) 22



ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.

บทบาท

๔.

๕.

๖.

บ. ๑.๑ / ผ. ๑.๒ - ๐๒

บทบาท

บทบาท
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ใบงาน
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บ. ๑.๑ / ผ. ๑.๓

เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตในแหล่งที่อยู่

หน่วยย่อยที่ ๑ 

ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม



ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.

ชดุกิจกรรมการเรยีนรู ้(ส�าหรบันักเรยีน) กลุม่สาระการเรยีนรูวิ้ทยาศาสตร์ ภาคเรยีนท่ี ๑ ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี ๕ (ฉบับปรบัปรงุ) 

กิจกรรมที่ ๑ สิ่งมีชีวิตมีความสัมพันธ์กับสิ่งไม่มีชีวิตอย่างไร

บ. ๑.๑ / ผ. ๑.๓ - ๐๑ 

จุดประสงค์

วัสดุ-อุปกรณ์

วีดิทัศน์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตในแหล่งที่อยู่

วิธีท�า

๑. อ่านจดหมายของเด็กชายพอเพียง

๒. อภิปรายกับเพื่อน และตอบค�าถามของเด็กชายพอเพียง

๓. ร่วมกันสรปุความสมัพนัธ์ระหว่างสิง่มชีวิีตกับสิง่ไม่มชีวิีตจากจดหมายของเด็กชายพอเพยีง

   

๑. เลือกแหล่งที่อยู่ของสิ่งมีชีวิต ๑ แหล่งที่สนใจดังต่อไปนี้ ได้แก่ แหล่งน�้าจืด ทะเล 

   ป่าไม้

๒. ร่วมกันอภิปรายและเขียนแผนผังความคิดแสดงความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิต

   กับสิ่งไม่มีชีวิต

๓. ชมวีดิทัศน์ร่วมกันสบืค้นข้อมลูการดแูลรกัษาส่ิงแวดล้อมในแหล่งท่ีอยูท่ี่เลอืก เพือ่ให้

   สิ่งมีชีวิตด�ารงชีวิตอยู่ในแหล่งที่อยู่นั้นได้ และบันทึกผล

๔. น�าเสนอผลการสืบค้นในรูปแบบที่น่าสนใจ

 ๑. อ่านข้อมูลและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตในแหล่งที่อยู่

 ๒. สืบค้นข้อมลูและบอกแนวทางในการดแูลรกัษาสิง่แวดล้อมเพ่ือให้ส่ิงมชีวิีตด�ารงชวิีต

        ในแหล่งที่อยู่ได้

ตอนที่ ๑

ตอนที่ ๒
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ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.

สวัสดีครับเพื่อน ๆ  ทุกคน

         ผมชือ่เดก็ชายพอเพยีง ผมมเีรือ่งเล่าให้เพือ่น  ๆ  ฟังว่า เมือ่วันหยดุระหว่าง ปิดภาคเรียนที่ผ่านมา ผมไปเที่ยวกับครอบครัวท่ีถ�้าเลเขากอบ ซึ่งเป็นสถานที ่ท่องเท่ียว Unseen Thailand อยู่ท่ีจังหวัดตรัง วันน้ันมีนักท่องเท่ียวมากมาย ผมจงึต้องต่อแถวเพือ่น่ังเรอืเข้าไปชมถ�า้ ผมต้องรอเกือบครึง่ชัว่โมง ระหว่างน้ันผมจงึเดินไปรอบ ๆ  บรเิวณ พบลงิมากมายและนกหลายชนิดอาศยัอยูบ่นต้นไม้ ผมรูส้กึว่าพวกมนัคงมคีวามสุขมาก เพราะป่าบรเิวณนัน้อดุมสมบูรณ์ ผู้คนต่างก็ มเีมตตาต่อสตัว์ เมือ่ถึงเวลาผมจงึได้น่ังเรอืเข้าไปในถ�า้ เรอืท่ีผมน่ังมขีนาดเลก็ น่ังได้ประมาณ ๔-๕ คน เมื่อผมเข้าไปในถ�้า เรือจะหยุดให้ขึ้นไปเดินภายในถ�้าเป็นระยะ ๆ  ระหว่างท่ีเดินผมได้ยินเสียงมาจากบนผนัังถ�้า เมื่อแหงนมอง บนผนังถ�า้พบค้างคาวบางตวัเกาะอยู ่บางตวัก็มีลูกน้อยเกาะอยูท่ี่อก คนพายเรอื บอกว่าค้างคาวชอบอยู่ในถ�้าในเวลากลางวัน และออกหากินนอกถ�้าในเวลา กลางคืน ผมพบว่าภายในถ�า้ค่อนข้างมดื แต่จะมกีารน�าหลอดไฟฟ้าไปตดิไว้ตามผนังถ�า้ จงึสามารถเดนิได้สะดวก และมองเห็นหินงอกหินย้อยท่ีสวยงามภายในถ�า้ได้ ผมสงัเกตว่ามพีชืต้นเลก็ ๆ  เจรญิเตบิโต ในบรเิวณท่ีมหีลอดไฟฟ้า จากน้ัน คนพายเรือได้พาผมและครอบครัวไปผจญภัยครั้งใหญ่ ด้วยการน่ังเรือลอดถ�้าท่ีมีระดับน�้าในถ�้าสูงเกือบถึงเพดานถ�้า เขาให้เรานอนราบไปกับเรือ คนเรือ จะดันเรือให้ลอดเข้าไปในถ�้าที่มีเพดานถ�้าต�่ามาก ขณะที่เรือลอยไปปลายจมูกของผมก็เฉียดกับเพดานถ�้า ผมตื่นเต้นมาก เมื่อลอดถ�้าไปสักพัก คนพายเรือ ก็หยุดเรือเพราะด้านหน้ามีเรือหลายล�า ท�าให้ไปต่อไม่ได้ ระหว่างนั้น ผมรู้สึกหายใจไม่สะดวก และจินตนาการขึ้นมาว่า หากผมติดอยู่ภายในถ�้าผมจะเป็นอย่างไร เพื่อน ๆ  ครับจากท่ีผมเล่ามา เพื่อน ๆ  ช่วยบอกผมหน่อยได้ไหมครับว่า 

๑. มสีิง่มชีวิีตใดบ้างอยูใ่นถ�า้ และสิง่มชีวิีตน้ันมคีวามสมัพันธ์กับส่ิงไม่มชีวิีตอย่างไร๒. ท�าไมลิงและนกที่อาศัยอยู่นอกถ�้า ไม่เข้าไปอาศัยอยู่ในถ�้า๓. เพราะเหตุใดพืชจึงเจริญเติบโตในถ�้าได้๔. ถ้าผมและคนอ่ืน ๆ  ตดิอยูใ่นถ�า้เป็นเวลานาน จะเป็นอย่างไร เพราะเหตใุด๕. เพราะเหตุใดผมจึงรู้สึกหายใจไม่สะดวก
      ผมจะรอคอยค�าตอบจากเพื่อน ๆ  นะครับ       ขอบใจเพื่อน ๆ  มากครับ           เด็กชายพอเพียง รักธรรมชาติ

จดหมายจากเด็กชายพอเพียง

บ. ๑.๑ / ผ. ๑.๓ - ๐๑ 

ชดุกิจกรรมการเรยีนรู ้(ส�าหรบันักเรยีน) กลุม่สาระการเรยีนรูวิ้ทยาศาสตร์ ภาคเรยีนท่ี ๑ ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี ๕ (ฉบับปรบัปรงุ) 26



ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.

๕. เพราะเหตุใดผมจึงรู้สึกหายใจไม่สะดวก

บ. ๑.๑ / ผ. ๑.๓ - ๐๑ 

ใบงาน ๐๑ : ความสมัพนัธ์ระหว่างสิง่มชีวิีตกัับสิง่ไม่มีชวิีต

๑. มสีิง่มชีวิีตใดบ้างอยู่ในถ�า้ และส่ิงมชีวิีตน้ันมคีวามสัมพนัธ์กับสิง่ไม่มชีวิีตอย่างไร

บันทึกผลการท�ากิจกรรม
ตอนที่ ๑

๒. ท�าไมลงิและนกท่ีอาศยัอยูน่อกถ�า้ ไม่เข้าไปอาศยัอยูใ่นถ�า้

๓. เพราะเหตใุดพชืจงึเจรญิเตบิโตในถ�า้ได้

๔. ถ้าผมและคนอืน่ ๆ  ตดิอยูใ่นถ�า้เป็นเวลานาน จะเป็นอย่างไร เพราะเหตใุด

ตอบค�าถามของจดหมายของเด็กชายพอเพียง

ชดุกิจกรรมการเรยีนรู ้(ส�าหรบันักเรยีน) กลุม่สาระการเรยีนรูวิ้ทยาศาสตร์ ภาคเรยีนท่ี ๑ ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี ๕ (ฉบับปรบัปรงุ) 27



ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.
บ. ๑.๑ / ผ. ๑.๓ - ๐๑ 

ค�าถามหลังจากท�ากิจกรรม

๑. เด็กชายพอเพียงมีความสัมพันธ์กับสิ่งไม่มีชีวิตใดบ้าง

๒. นอกจากเด็กชายพอเพียงแล้ว สิ่งมีชีวิตใดอีกบ้างที่มีความสัมพันธ์กับสิ่งไม่มีชีวิต 

   และสัมพันธ์อย่างไร

๓. จากกิจกรรมนี้ สรุปได้ว่าอย่างไร

ชดุกิจกรรมการเรยีนรู ้(ส�าหรบันักเรยีน) กลุม่สาระการเรยีนรูวิ้ทยาศาสตร์ ภาคเรยีนท่ี ๑ ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี ๕ (ฉบับปรบัปรงุ) 28



ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.
บ. ๑.๑ / ผ. ๑.๓ - ๐๑ 

บันทึกผลการท�ากิจกรรม

ตอนที่ ๒

แหล่งที่อยู่ที่เลือก ได้แก่

แผนผังความคิดแสดงความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิต

ชดุกิจกรรมการเรยีนรู ้(ส�าหรบันักเรยีน) กลุม่สาระการเรยีนรูวิ้ทยาศาสตร์ ภาคเรยีนท่ี ๑ ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี ๕ (ฉบับปรบัปรงุ) 29



ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.

แนวทางการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในแหล่งที่อยู่ที่เลือก ได้แก่

บ. ๑.๑ / ผ. ๑.๓ - ๐๑ 

ชดุกิจกรรมการเรยีนรู ้(ส�าหรบันักเรยีน) กลุม่สาระการเรยีนรูวิ้ทยาศาสตร์ ภาคเรยีนท่ี ๑ ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี ๕ (ฉบับปรบัปรงุ) 30



ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.

ค�าถามหลังจากท�ากิจกรรม

๑. สิ่งมีชีวิตมีความสัมพันธ์กับสิ่งไม่มีชีวิตในลักษณะใดบ้าง

๒. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในแหล่งน�้าจืด ท�าได้อย่างไรบ้าง

๓. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในทะเล ท�าได้อย่างไรบ้าง

๔. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในป่าไม้ ท�าได้อย่างไรบ้าง

บ. ๑.๑ / ผ. ๑.๓ - ๐๑ 

ชดุกิจกรรมการเรยีนรู ้(ส�าหรบันักเรยีน) กลุม่สาระการเรยีนรูวิ้ทยาศาสตร์ ภาคเรยีนท่ี ๑ ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี ๕ (ฉบับปรบัปรงุ) 31



ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.
บ. ๑.๑ / ผ. ๑.๓ - ๐๑ 

๕. จากกิจกรรมนี้ สรุปได้ว่าอย่างไร

ชดุกิจกรรมการเรยีนรู ้(ส�าหรบันักเรยีน) กลุม่สาระการเรยีนรูวิ้ทยาศาสตร์ ภาคเรยีนท่ี ๑ ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี ๕ (ฉบับปรบัปรงุ) 32



ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.

ใบงาน ๐๒ : แบบฝึกหัด เรือ่งความสมัพนัธ์ระหว่างสิง่มชีวิีตกับสิง่ไม่มีชวิีต

๑. จากรูป เติมข้อมูลลงในตารางให้ถูกต้อง

บ. ๑.๑ / ผ. ๑.๓ - ๐๒

ชดุกิจกรรมการเรยีนรู ้(ส�าหรบันักเรยีน) กลุม่สาระการเรยีนรูวิ้ทยาศาสตร์ ภาคเรยีนท่ี ๑ ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี ๕ (ฉบับปรบัปรงุ) 33



ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.
บ. ๑.๑ / ผ. ๑.๓ - ๐๒

ตาราง ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิต

สิ่งมีชีวิต            สิ่งไม่มีชีวิต               ความสัมพันธ์

ชดุกิจกรรมการเรยีนรู ้(ส�าหรบันักเรยีน) กลุม่สาระการเรยีนรูวิ้ทยาศาสตร์ ภาคเรยีนท่ี ๑ ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี ๕ (ฉบับปรบัปรงุ) 34



ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.

ตาราง ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิต (ต่อ)

สิ่งมีชีวิต              สิ่งไม่มีชีวิต                ความสัมพันธ์

บ. ๑.๑ / ผ. ๑.๓ - ๐๒

ชดุกิจกรรมการเรยีนรู ้(ส�าหรบันักเรยีน) กลุม่สาระการเรยีนรูวิ้ทยาศาสตร์ ภาคเรยีนท่ี ๑ ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี ๕ (ฉบับปรบัปรงุ) 35



ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.

๒. แนวทางในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในแหล่งที่อยู่นี้มีอะไรบ้าง

บ. ๑.๑ / ผ. ๑.๓ - ๐๒

ชดุกิจกรรมการเรยีนรู ้(ส�าหรบันักเรยีน) กลุม่สาระการเรยีนรูวิ้ทยาศาสตร์ ภาคเรยีนท่ี ๑ ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี ๕ (ฉบับปรบัปรงุ) 36



ใบงาน

ชดุกิจกรรมการเรยีนรู ้(ส�าหรบันักเรยีน) กลุม่สาระการเรยีนรูวิ้ทยาศาสตร์ ภาคเรยีนท่ี ๑ ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี ๕ (ฉบับปรบัปรงุ) ชดุกิจกรรมการเรยีนรู ้(ส�าหรบันักเรยีน) กลุม่สาระการเรยีนรูวิ้ทยาศาสตร์ ภาคเรยีนท่ี ๑ ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี ๕ (ฉบับปรบัปรงุ) 37

บ. ๑.๒ / ผ. ๒

หน่วยย่อยที่ ๒ 

การปรับตัวของสิ่งมีชีวิต

เรื่อง โครงสร้างและลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่เหมาะสม

กับการด�ารงชีวิตในแหล่งที่อยู่



ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.

กิจกรรมที่ ๑ โครงสร้างและลักษณะของสิ่งมีีชีวิตที่เหมาะสมกับการด�ารงชีวิต
              เป็นอย่างไร

บ. ๑.๒ / ผ. ๒ - ๐๑

จุดประสงค์ 

 ๑. ส�ารวจและบรรยายโครงสร้างและลักษณะของส่ิงมชีวิีตท่ีเหมาะสมต่อการด�ารงชวิีต

        ในแหล่งที่อยู่ต่าง ๆ 

     ๒. อธิบายเกี่ยวกับโครงสร้างและลักษณะของสิ่งมีชีวิตและการปรับตัวของสิ่งมีชีวิต

วัสดุ-อุปกรณ์

 ๑. กล้องถ่ายรูป

 ๒. ดินสอสี

วิธีท�า

     
 ๑.

 ๒.

 ๓.

 ๔.

     ๕.

 ส�ารวจและเลอืกสิง่มชีวิีต ๑ ชนิด สังเกต วาดรปูหรอืถ่ายรปูเพือ่แสดงโครงสร้าง

และลักษณะของส่ิงมีชีวิต และระบุแหล่งท่ีอยู่ของสิ่งมีชีวิตท่ีเลือก บันทึกผล  

 สบืค้นข้อมลูและอภปิรายในกลุม่ว่า โครงสร้างและลกัษณะของสิง่มชีวิีตท่ีเลือกว่า

 มีความเหมาะสมกับการด�ารงชีวิตในแหล่งที่อยู่หรือไม่ อย่างไร และบันทึกผล

 อ่านใบความรู้เรื่องโครงสร้างและลักษณะของสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่ต่าง ๆ และ

 ร่วมกันสรปุเก่ียวกับโครงสร้างและลกัษณะท่ีส�าคัญของสิง่มชีวิีตท่ีมคีวามเหมาะสม

 กับการด�ารงชีวิตในแหล่งที่อยู่ต่าง ๆ

 ร่วมกันอภิปรายเก่ียวกับโครงสร้างและลักษณะของส่ิงมีชีวิตกับการปรับตัว

 ของสิง่มชีวิีตจากใบความรูเ้รือ่งโครงสร้างและลักษณะของส่ิงมชีวิีตในแหล่งท่ีอยูต่่าง ๆ

 บันทึกผลในรปูแบบท่ีน่าสนใจ

 เขยีนเรือ่งราวหรอืนิทานโดยใช้ข้อมลูจากใบความรู ้ ซึง่แสดงให้เห็นถึงโครงสร้าง

   และลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมกับการด�ารงชีวิตในแหล่งที่อยู่ แล้วน�าเสนอ

 โดยการเล่านิทานหรือแสดงบทบาทสมมติ

ชดุกิจกรรมการเรยีนรู ้(ส�าหรบันักเรยีน) กลุม่สาระการเรยีนรูวิ้ทยาศาสตร์ ภาคเรยีนท่ี ๑ ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี ๕ (ฉบับปรบัปรงุ) 38



ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.
บ. ๑.๒ / ผ. ๒ - ๐๑

บันทึกผลการท�ากิจกรรม

สิ่งมีชีวิตที่เลือกคือ 

รูปโครงสร้างและลักษณะของสิ่งมีชีวิต

โครงสร้างและลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมกับการด�ารงชีวิตในแหล่งที่อยู่นี้คือ

ใบงาน ๐๑ : โครงสร้างและลกัษณะของสิง่มีชีวิีตท่ีเหมาะสมกับการด�ารงชีวิต

             ในแหล่งที่อยู่

ชดุกิจกรรมการเรยีนรู ้(ส�าหรบันักเรยีน) กลุม่สาระการเรยีนรูวิ้ทยาศาสตร์ ภาคเรยีนท่ี ๑ ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี ๕ (ฉบับปรบัปรงุ) 39



ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.
บ. ๑.๒ / ผ. ๒ - ๐๑

ชดุกิจกรรมการเรยีนรู ้(ส�าหรบันักเรยีน) กลุม่สาระการเรยีนรูวิ้ทยาศาสตร์ ภาคเรยีนท่ี ๑ ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี ๕ (ฉบับปรบัปรงุ) 40

ใบความรู้

เรื่องโครงสร้างหรือลักษณะของสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยูุ่ต่าง ๆ

   บนโลกมีสัตว์และพืชอยู่มากมายท่ีอาศัยอยู่ตามแหล่งท่ีอยู่ต่าง ๆ

โดยท้ังสตัว์และพชืมโีครงสร้างและลกัษณะแตกต่างกัน ซึง่มคีวามเหมาะสม

ต่อการด�ารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตในแหล่งท่ีอยู่ท่ีอาศัยได้ ตัวอย่างเช่น

ในแหล่งน�้าจะพบสัตว์และพืชชนิดต่าง ๆ ท่ีมีโครงสร้างและลักษณะ

ท่ีเหมาะสมกับการด�ารงชีวิต เช่น ปลาและกบมีโครงสร้างท่ีช่วยใน

กา ร เคลื่ อ น ท่ี ในน�้ า  โ ดยปลามี ค รี บ และกบมี พั ง ผื ด ท่ี เ ท ้ า

ซึ่งมีลักษณะคล้ายใบพาย พืชน�้าต่าง ๆ เช่น ผักตบชวามีก้าน

ซึ่ งมีช ่ องอากาศอยู ่ ภายในจ� านวนมาก ท่ีช ่ วยในการลอยน�้ า

ผักกระเฉดมนีวมหุ้มล�าต้นคล้ายฟองน�า้ท�าให้ลอยน�า้ได้

รูปผักตบชวา รูปผักกระเฉด

นวม



ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.

 บรเิวณขัว้โลกท่ีมอีากาศหนาวเยน็ตลอดปี จะพบสัตว์หลายชนิดท่ีมโีครงสร้าง

และลกัษณะท่ีเหมาะสมกับการด�ารงชวิีตเช่นกัน เช่น หมขีัว้โลกมขีนเป็นสขีาว 

เพ่ือให้เข้ากับสภาพแวดล้อมท่ีอาศยัอยู ่มขีนและชัน้ไขมนัท่ีหนาปกคลุมร่างกาย

เพื่อให้ความอบอุ่นแก่ร่างกาย หมาป่าขั้วโลกมีใบหูและจมูกท่ีสั้นเพื่อลด

การระบายความร้อนในร่างกาย หรือแม้แต่นกฮูกท่ีอาศัยอยู ่ในบริเวณน้ี 

ก็มีขนดกแน่นท่ีอุ ้งเท้าเพื่อให้สามารถยืนอยู ่บนก่ิงไม้ท่ีมีหิมะปกคลุมได้

รูปกบ รูปหมีขั้วโลก

 ส่วนบรเิวณทะเลทราย สัตว์ท่ีอาศยัอยููจ่ะมกีาร 

ปรับโครงสร้างหรือลักษณะให้เหมาะสมกับการ 

ด�ารงชีวิตในแหล่งท่ีอยู่ได้ เช่น อูฐมีขนตายาวเพื่อ

ป้องกันฝุน่ทราย มขีายาวเพือ่ให้ล�าตวัของอฐูอยูห่่าง

จากพ้ืน มีเท้าท่ีมีพื้นท่ีกว้างเพื่อไม่ให้จมลงไป

ในทราย ขับถ่ายปัสสวะน้อยเพื่อลดการสูญเสียน�้า 

หมาจิ้งจอกทะเลทรายมีใบหูท่ีใหญ่และมีขนท่ีใบหู  

เพือ่ปกป้องไม่ให้ทรายเข้าหู และมจีมกูท่ียาวเพือ่ช่วย

ระบายความร้อนในร่างกายได้

รูปอูฐในทะเลทราย

รูปหมาป่าขั้วโลก

บ. ๑.๒ / ผ. ๒ - ๐๑

รูปสุนัขจิ้งจอกทะเลทราย

ชดุกิจกรรมการเรยีนรู ้(ส�าหรบันักเรยีน) กลุม่สาระการเรยีนรูวิ้ทยาศาสตร์ ภาคเรยีนท่ี ๑ ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี ๕ (ฉบับปรบัปรงุ) 41



ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.

   พื ช ท่ี อยู่ ใ นทะ เลทราย เช่ น 

กระบอง เพชร มี การปรั บตั ว โดย

เปลี่ยนใบให้มีขนาดเล็ก แหลม แข็ง

คล ้ายหนามเพื่ อลดการสูญเ สียน�้ า

รูปต้นกระบองเพชร

รูปป่าชายเลน

ที่มา : ดร.สุภัทรา พงศ์ภราดร

 ในป่าชายเลนจะพบสัตว์และพืชท่ีมี

โครงสร้างและลักษณะต่าง ๆ ท่ีเหมาะสม

กับการด�ารงชวิีตในแหล่งท่ีอยูน้ี่ เช่น ปลาตนี

จะมีครีบอกท่ีแข็งแรงจึงสามารถเคล่ือนท่ี

คล้ายกับการเดินบนเลนได้ ต้นโกงกางมีราก

จ�านวนมากยื่นออกมาจากบริเวณล�าต้น

แล ้วป ักลงในเลนเพ่ือช ่วยค�้าจุนล�าต ้น รูปปลาตีน

บ. ๑.๒ / ผ. ๒ - ๐๑

ชดุกิจกรรมการเรยีนรู ้(ส�าหรบันักเรยีน) กลุม่สาระการเรยีนรูวิ้ทยาศาสตร์ ภาคเรยีนท่ี ๑ ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี ๕ (ฉบับปรบัปรงุ) 42



ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.
บ. ๑.๒ / ผ. ๒ - ๐๑

 สิ่งมีชีวิตที่พบในบริเวณต่าง ๆ ที่กล่าวมา มีโครงสร้างและลักษณะที่เหมาะสม

ต่อการด�ารงชีวิตในแหล่งท่ีอยู่นั้น ๆ ซึ่งโครงสร้างและลักษณะต่าง ๆ ของสิ่งมีชีวิต 

เป็นผลมาจากการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตตั้งแต่อดีต จนท�าให้สิ่งมีชีวิตสามารถด�ารงชีวิต

อยู่ในปัจจุบันได้ แต่ถ้าแหล่งที่อยู่มีสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป อาจส่งผลให้โครงสร้าง

และลักษณะของสิ่งมีชีวิตในแหล่งท่ีอยู่น้ันไม่เหมาะสมต่อการด�ารงชีวิต สิ่งมีชีวิต

อาจมีการปรับตัวด้านโครงสร้างและลักษณะหรือด้านอื่น ๆ เช่น พฤติกรรม

เพื่อให้ด�ารงชีวิตต่อไปได้ หรือถ้าปรับตัวไม่ได้ สิ่งมีชีวิตอาจสูญพันธุ์ หรืออพยพ

ไปอยู่แหล่งที่อยู่อื่น
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ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.

สรุปโครงสร้างและลักษณะที่ส�าคัญของสิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมต่อการด�ารงชีวิต

ในแหล่งที่อยู่ต่าง ๆ 

บริเวณแหล่งน�้า

สตัว์มส่ีวนของร่างกายท่ีมลีกัษณะคล้ายใบพาย

ท�าให้เคลือ่นท่ีในน�า้ได้

บริเวณขั้วโลก

บ. ๑.๒ / ผ. ๒ - ๐๑
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ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.

บริเวณทะเลทราย

บริเวณป่าชายเลน

บ. ๑.๒ / ผ. ๒ - ๐๑
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ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.

สรุปเกี่ยวกับโครงสร้างและลักษณะของสิ่งมีชีวิตกับการปรับตัวของสิ่งมีชีวิต

บ. ๑.๒ / ผ. ๒ - ๐๑
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ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.

เรื่อง

เรื่องราวหรือนิทานที่แสดงถึงโครงสร้างและลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่เหมาะสม

กับการด�ารงชีวิตในแหล่งที่อยู่

บ. ๑.๒ / ผ. ๒ - ๐๑
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ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.
บ. ๑.๒ / ผ. ๒ - ๐๑
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ค�าถามหลังจากท�ากิจกรรม

๑. ท�าไมส่ิงมชีวิีตท่ีเลอืกสงัเกตจึงมีโครงสร้างและลักษณะต่าง ๆ ตามท่ีสังเกต  

๒. พืชที่อยู่ในน�้า มีโครงสร้างและลักษณะที่ส�าคัญใด ที่ท�าให้ลอยน�้าได้

๓. สัตว์ที่อาศัยอยู่ในน�้า มีโครงสร้างและลักษณะที่ส�าคัญใด ที่ท�าให้ว่ายน�้าได้

๔. สัตว์ที่อาศัยอยู่บริเวณขั้วโลกมีโครงสร้างและลกัษณะท่ีส�าคัญใด ที่ท�าให้สัตว์อาศัยอยู่

   บริเวณนั้นได้



ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.
บ. ๑.๒ / ผ. ๒ - ๐๑

ชดุกิจกรรมการเรยีนรู ้(ส�าหรบันักเรยีน) กลุม่สาระการเรยีนรูวิ้ทยาศาสตร์ ภาคเรยีนท่ี ๑ ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี ๕ (ฉบับปรบัปรงุ) 49

๖. สตัว์และพืชในป่าชายเลนมโีครงสร้างและลักษณะท่ีส�าคัญใด ท่ีท�าให้ส่ิงมชีวิีตด�ารงชวิีตอยูใ่น

   บรเิวณน้ีได้

๕. สัตว์ที่อาศัยอยู่บริเวณทะเลทรายมีโครงสร้างและลกัษณะท่ีส�าคัญใด ท่ีท�าให้สตัว์สามารถ

    อาศยัอยูใ่นบรเิวณน้ีได้

๗. สิ่งมีชีวิตทีี่สูญพันธุ์ไปแล้วเกี่ยวข้องกับการปรับตัวอย่างไร

๘. สิ่งมีชีวิตที่ยังมีชีวิตอยู่เกี่ยวข้องกับการปรับตัวอย่างไร



ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.
บ. ๑.๒ / ผ. ๒ - ๐๑

๙. จากกิจกรรมนี้ สรุปได้ว่าอย่างไร

ชดุกิจกรรมการเรยีนรู ้(ส�าหรบันักเรยีน) กลุม่สาระการเรยีนรูวิ้ทยาศาสตร์ ภาคเรยีนท่ี ๑ ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี ๕ (ฉบับปรบัปรงุ) 50



ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.

ใบงาน ๐๒ : แบบฝึกหัด เรื่อ่งโครงสร้างและลกัษณะของสิง่มีชวิีตท่ีเหมาะสม

                         กับการด�ารงชวิีตในแหลง่ท่ีอยู่

จากสถานการณ์ตอบค�าถามต่อไปนี้

บ. ๑.๒ / ผ. ๒ - ๐๒

 ในป่าทางภาคใต้ของไทย มีนกชนิดหนึ่งที่มีสวยงามเป็น ๑ ใน ๓๐ ชนิด

ของโลก ชือ่ว่านกแต้วแล้วท้องด�า ซึง่จะท�ารงัอยูท่ีี่ต้นระก�าหรอืหวายท่ีมหีนามแหลม

ใกล้ ๆ  ล�าธารในป่า เพื่อเป็นที่อยู่อาศัย เลี้ยงดูลูก

และใช้หลบภยัศตัรไูด้ กินไส้เดอืน หนอน กบ แมลง

เป็นอาหารได้ มีปีกท่ีมีลักษณะเป็นแผง เบา 

กระดูกเป็นโพรงน�า้หนักตวัเบา ท�าให้บินไปท่ีต่าง ๆ ได้ 

มนีิว้เท้าข้างหน้า ๓ นิว้ ข้างหลงั ๑ น้ิว ท�าให้กระโดดได้

อย่างคล่องแคล่วและเกาะก่ิงไม้ได้แน่น

 ปัจจุบันนกแต้วแล้วท้องด�าจัดเป็น สัตว์ป่าสงวน 

หรือสัตว์ป่าหายากใกล้จะสูญพันธุ์เพราะเหลือจ�านวนน้อยมาก เน่ืองจากพื้นป่า

ซึ่งเป็นท่ีอยู่อาศัยเปลี่ยนเป็นพื้นท่ีเพาะปลูกโดยมนุษย์ เมื่อแหล่งท่ีอยู ่ถูกท�าลาย

นกแต้วแล้วท้องด�าไม่สามารถปรับตัว หรือรูปร่าง หรือพฤติกรรมให้อยู ่รอดได้

ในท่ีท่ีเพาะปลูกน้ี อาจอพยพหรือตายไป ท�าให ้ เป ็นสัตว ์อีกชนิดหนึ่ง ท่ีใกล ้

จะสูญพันธุ์ไปจากประเทศไทย

นกแต้วแ
ล้วท้องด

�า

ที่มา : h
ttps://w

ww.khertz.n
et
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ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.
บ. ๑.๒ / ผ. ๒ - ๐๒

๑. นกแต้วแล้วท้องด�ามีโครงสร้างและลักษณะอะไรบ้างที่เหมาะสมต่อการด�ารงชีวิต

๒. สาเหตุใดที่ท�าให้นกแต้วแล้วท้องด�าใกล้จะสูญพันธุ์

๓. สิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปมีผลต่อนกแต้วแล้วท้องด�าอย่างไร

๔. เรามีส่วนช่วยกันอนุรักษ์นกแต้วแล้วท้องด�าอย่างไร
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒
ลกัษณะทางพันธกุรรม

ของสิ่งมีชีวิต

ชดุกิจกรรมการเรยีนรู ้(ส�าหรบันักเรยีน) กลุม่สาระการเรยีนรูวิ้ทยาศาสตร์ ภาคเรยีนท่ี ๑ ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี ๕ (ฉบับปรบัปรงุ) 53



ใบงาน

ชดุกิจกรรมการเรยีนรู ้(ส�าหรบันักเรยีน) กลุม่สาระการเรยีนรูวิ้ทยาศาสตร์ ภาคเรยีนท่ี ๑ ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี ๕ (ฉบับปรบัปรงุ) 54

ใบงาน

เรื่อง ลักษณะทางพันธุกรรมของมนุุษย์

หน่วยย่อยที่ ๑ 

ลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต

บ. ๒.๑ / ผ. ๑.๑



ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.

ชดุกิจกรรมการเรยีนรู	้(ส�าหรบันักเรยีน)	กลุม่สาระการเรยีนรูวิ้ทยาศาสตร์	ภาคเรยีนท่ี	๑	ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี	๕	(ฉบับปรบัปรงุ)	

กิจกรรมที่ ๑ ลักษณะทางพันธุกรรมของเรามีอะไรบ้าง

จุดประสงค์

วัสดุ – อุปกรณ์

	 ๑.	สงัเกต	เปรยีบเทียบ	และระบุลกัษณะท่ีเหมอืนหรอืคล้ายกันของพ่อแม่และลกู

	 ๒.	บอกความหมายของลักษณะทางพันธุกรรม

 -

วิธีท�า

สงัเกตรปูครอบครวัในใบงาน	๐๑	และบันทึกลกัษณะท่ีเหมอืนหรอืคล้ายกันของพ่อแม่

และลกู

สังเกตและบันทึกลักษณะของส่วนต่าง	ๆ	ของร่างกายตนเองว่ามีลักษณะใดบ้าง

ที่เหมือนหรือคล้ายกับพ่อหรือแม่	หรือทั้งพ่อทั้งและแม่

ร่วมกันสบืค้นข้อมลูและอภปิรายความหมายของลกัษณะทางพนัธกุรรม	ลกัษณะท่ีเป็น

ลกัษณะทางพันธุกรรม	และลักษณะทางพนัธกุรรมของลูกน้ันได้รบัการถ่ายทอดมาได้

อย่างไร	

ร่วมกันอภปิรายลกัษณะต่าง	ๆ 	ท่ีสังเกตได้ในข้อ	๑	และ	๒	ว่าลักษณะใดเป็นลกัษณะ

ทางพันธุกรรม		และน�าเสนอผลการสังเกต

บ. ๒.๑ / ผ. ๑.๑  - ๐๑

๑.

๒.

๓.

๔.
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ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.

			เลือกและเติมข้อความที่แสดงลักษณะของลูก	แล้วท�าเครื่องหมาย		√			ในช่อง

			ลักษณะของลูกที่เหมือนหรือคล้ายกับพ่อแม่	

					สีผม

					เส้นผม

	 หนังตา

	 ลักยิ้ม

	 รูปใบหน้า

ผมสดี�า         ผมสนี�า้ตาล     เส้นผมหยกิ      เส้นผมตรง    หนังตาชัน้เดียว     

หนังตาสองชัน้   มลีกัยิม้         ไม่มลีกัยิม้        รปูหน้าร ี     รปูหน้าเหลีย่ม             

บันทึกผลการท�ากิจกรรม

ใบงาน ๐๑ : ลักษณะทางพันธุกรรมของเรา

ลูกคนที่	๑ ลูกคนที่	๒

บ. ๒.๑ / ผ. ๑.๑  - ๐๑

พ่อ แม่ พ่อ แม่

ชดุกิจกรรมการเรยีนรู ้(ส�าหรบันักเรยีน) กลุม่สาระการเรยีนรูวิ้ทยาศาสตร์ ภาคเรยีนท่ี ๑ ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี ๕ (ฉบับปรบัปรงุ) 56

ลูกคนที่	๑ ลูกคนที่	๒



ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.

ลกัษณะของส่วนต่าง	ๆ 	ของร่างกายตนเองท่ีเหมอืนหรอืคล้ายกับพ่อหรอืแม่หรอืท้ังพ่อและแม่

บ. ๒.๑ / ผ. ๑.๑  - ๐๑

๑.

๒.

๓.

๔.

๕.

๖.

๗.

๘.

๙.

๑๐.

ชดุกิจกรรมการเรยีนรู ้(ส�าหรบันักเรยีน) กลุม่สาระการเรยีนรูวิ้ทยาศาสตร์ ภาคเรยีนท่ี ๑ ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี ๕ (ฉบับปรบัปรงุ) 57



ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.

ลักษณะที่เหมือนหรอืคล้ายกบัพ่อ	ได้แก่

ลักษณะที่เหมือนหรอืคล้ายกบัแม่	ได้แก่

ลกัษณะท่ีเหมอืนหรอืคล้ายท้ังพ่อและแม่	ได้แก่

บ. ๒.๑ / ผ. ๑.๑  - ๐๑

ชดุกิจกรรมการเรยีนรู ้(ส�าหรบันักเรยีน) กลุม่สาระการเรยีนรูวิ้ทยาศาสตร์ ภาคเรยีนท่ี ๑ ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี ๕ (ฉบับปรบัปรงุ) 58



ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.

ผลการสบืค้นข้อมลู

ลกัษณะทางพนัธกุรรม	หมายถึง

ลกัษณะของลกูท่ีเหมอืนหรอืคล้ายกับพ่อหรอืแม่	หรอืเหมอืนหรอืคล้ายท้ังพ่อและแม่นัน้

มีการถ่ายทอดมาได้เพราะ

บ. ๒.๑ / ผ. ๑.๑  - ๐๑

ลักษณะที่เป็นลักษณะทางพันธุกรรมของมนุษย์	ได้แก่

ชดุกิจกรรมการเรยีนรู ้(ส�าหรบันักเรยีน) กลุม่สาระการเรยีนรูวิ้ทยาศาสตร์ ภาคเรยีนท่ี ๑ ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี ๕ (ฉบับปรบัปรงุ) 59



ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.

๑.	ร่างกายของนักเรยีนมส่ีวนใดบ้างท่ีมลัีกษณะท่ีเหมอืนหรอืคล้ายกับพ่อแม่

๒.	ลักษณะของส่วนต่าง	ๆ	ของร่างกายที่เหมือนหรือคล้ายกับพ่อแม่เรียกว่าอะไร

๓.	ลักษณะใดบ้างของมนุษย์ที่เป็นลักษณะทางพันธุกรรม	รู้ได้อย่างไร

ค�าถามหลังจากท�ากิจกรรม

๔.	จากกิจกรรมนี้	สรุปได้ว่าอย่างไร

บ. ๒.๑ / ผ. ๑.๑  - ๐๑

ชดุกิจกรรมการเรยีนรู ้(ส�าหรบันักเรยีน) กลุม่สาระการเรยีนรูวิ้ทยาศาสตร์ ภาคเรยีนท่ี ๑ ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี ๕ (ฉบับปรบัปรงุ) 60



ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.

พิจารณาลักษณะของลูกต่อไปนี้

ลกัษณะของลกูในข้อใดบ้างท่ีไม่เป็นลกัษณะทางพนัธกุรรมจากพ่อหรอืแม่	เพราะเหตุใด

๑.๑	 		ชอบอาหารรสเปรี้ยวเหมือนพ่อ	 ๑.๒	 มีนิ้วเท้ายาวเหมือนพ่อ

๑.๓			มีแผลที่คิ้วเหมือนแม่	 ๑.๔	 มีลักยิ้มเหมือนแม่

ใบงาน ๐๒ : แบบฝึกหัด เรื่องลักษณะทางพันธุกรรมของเรา

ตอบค�าถามต่อไปน้ีให้ถูกต้อง

ข้อท่ีเลอืกคือ

บ. ๒.๑ / ผ. ๑.๑  - ๐๒

ชดุกิจกรรมการเรยีนรู ้(ส�าหรบันักเรยีน) กลุม่สาระการเรยีนรูวิ้ทยาศาสตร์ ภาคเรยีนท่ี ๑ ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี ๕ (ฉบับปรบัปรงุ) 61



ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.

๒.	ลักษณะทางพันธุกรรมของมนุษย์ได้แก่อะไรบ้าง	ยกตัวอย่าง

62

บ. ๒.๑ / ผ. ๑.๑  - ๐๒      

ชดุกิจกรรมการเรยีนรู ้(ส�าหรบันักเรยีน) กลุม่สาระการเรยีนรูวิ้ทยาศาสตร์ ภาคเรยีนท่ี ๑ ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี ๕ (ฉบับปรบัปรงุ) 62



ใบงาน

ชดุกิจกรรมการเรยีนรู ้(ส�าหรบันักเรยีน) กลุม่สาระการเรยีนรูวิ้ทยาศาสตร์ ภาคเรยีนท่ี ๑ ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี ๕ (ฉบับปรบัปรงุ) ชดุกิจกรรมการเรยีนรู ้(ส�าหรบันักเรยีน) กลุม่สาระการเรยีนรูวิ้ทยาศาสตร์ ภาคเรยีนท่ี ๑ ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี ๕ (ฉบับปรบัปรงุ) 63

บ.๒.๑ / ผ. ๑.๒

ใบงาน

เรื่อง ลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์

หน่วยย่อยที่ ๑ 

ลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต



ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.

จุดประสงค์

๑.	สังเกตและอธิบายลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์

๒.	ออกแบบและอธิบายลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์ตามจินตนาการ

วัสดุ-อุปกรณ์

๑.	รูปครอบครัวสัตว์ชนิดต่าง	ๆ

๒.	ดินสอสี

กิจกรรมที่ ๑ ลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์มีอะไรบ้าง

วิธีท�า

๑.	สังเกตรูปลูกสัตว์ในใบงาน	๐๑	แล้วเลือกพ่อหรือแม่สัตว์ให้ถูกต้อง

๒.	ร่วมกันอภปิรายลกัษณะทางพนัธกุรรมของสัตว์ในใบงาน	๐๑	และบันทึกผล

๓.	หารปูครอบครวัสตัว์	๑	ครอบครวั	ซึง่มทีัง้พ่อแม่และลกู	หรือพ่อกับลูก	หรือแม่กับลกู

			แล้วตดิลงในใบงาน	บันทึกลกัษณะทางพนัธกุรรมของสมาชกิในครอบครวั	และน�าเสนอ

๔.	ร่วมกันอภปิรายลกัษณะทางพนัธกุรรมของสตัว์ท่ีพบเพิม่เตมิจากใบงาน	๐๑

๕.	ร่วมกันออกแบบโดยการวาดรปูครอบครวัสัตว์ตามจนิตนาการในใบงาน	และน�าเสนอ

บ. ๒.๑ / ผ. ๑.๒  - ๐๑

ชดุกิจกรรมการเรยีนรู ้(ส�าหรบันักเรยีน) กลุม่สาระการเรยีนรูวิ้ทยาศาสตร์ ภาคเรยีนท่ี ๑ ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี ๕ (ฉบับปรบัปรงุ) 64



ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.

ก.๑.

ข.๒.

ค.๓.

ง.๔.

	 จับคู่โยงเส้นลูกสัตว์กับพ่อแม่สัตว์ให้ถูกต้อง

บันทึกผลการท�ากิจกรรม

ใบงาน ๐๑ : ลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์

บ. ๒.๑ / ผ. ๑.๒  - ๐๑

ชดุกิจกรรมการเรยีนรู ้(ส�าหรบันักเรยีน) กลุม่สาระการเรยีนรูวิ้ทยาศาสตร์ ภาคเรยีนท่ี ๑ ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี ๕ (ฉบับปรบัปรงุ) 65



ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.

ลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์ชนิดต่าง	ๆ

ชนิดของสัตว์ ลักษณะทางพันธุกรรม

๑.	นก
ตัวอย่างเช่น	ขนสีเทา

๒.	ม้าลาย

๓.	ไก่

๔.	สุนัข

บ. ๒.๑ / ผ. ๑.๒  - ๐๑

ชดุกิจกรรมการเรยีนรู ้(ส�าหรบันักเรยีน) กลุม่สาระการเรยีนรูวิ้ทยาศาสตร์ ภาคเรยีนท่ี ๑ ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี ๕ (ฉบับปรบัปรงุ) 66



บ. ๒.๑ / ผ. ๑ - ๐๑ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.
บ. ๒.๑ / ผ. ๑.๒  - ๐๑

ชดุกิจกรรมการเรยีนรู ้(ส�าหรบันักเรยีน) กลุม่สาระการเรยีนรูวิ้ทยาศาสตร์ ภาคเรยีนท่ี ๑ ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี ๕ (ฉบับปรบัปรงุ) 67

รูปครอบครัวสัตว์



ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.

๒.

๔.

๓.

๖.

๕.

๘.

๗.

๑๐.

๙.

บ. ๒.๑ / ผ. ๑.๒  - ๐๑

ชดุกิจกรรมการเรยีนรู ้(ส�าหรบันักเรยีน) กลุม่สาระการเรยีนรูวิ้ทยาศาสตร์ ภาคเรยีนท่ี ๑ ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี ๕ (ฉบับปรบัปรงุ) 68

ลักษณะทางพันธุกรรมของสมาชิกในครอบครัวของ

ลักษณะทางพันธุกรรมที่เหมือนหรือคล้ายกับพ่อแม่ของลูก

๑.



ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.
บ. ๒.๑ / ผ. ๑.๒  - ๐๑

ผลการออกแบบครอบครัวสัตว์ตามจินตนาการ

ชดุกิจกรรมการเรยีนรู ้(ส�าหรบันักเรยีน) กลุม่สาระการเรยีนรูวิ้ทยาศาสตร์ ภาคเรยีนท่ี ๑ ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี ๕ (ฉบับปรบัปรงุ) 69



ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.
บ. ๒.๑ / ผ. ๑.๒  - ๐๑

ชดุกิจกรรมการเรยีนรู ้(ส�าหรบันักเรยีน) กลุม่สาระการเรยีนรูวิ้ทยาศาสตร์ ภาคเรยีนท่ี ๑ ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี ๕ (ฉบับปรบัปรงุ) 70

ค�าถามหลังจากท�ากิจกรรม

๑.	สิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันมีลักษณะส่วนใหญ่คล้ายกันหรือแตกต่างกัน

๒.	สิ่งมีชีวิตต่างชนิดกันมีลักษณะส่วนใหญ่คล้ายกันหรือแตกต่างกัน

๓.	ลกัษณะทางพันธุกรรมของสตัว์มอีะไรบ้าง

๔.	ลกัษณะของลกูสตัว์มคีวามคล้ายหรอืเหมอืนกับลักษณะของพ่อหรอืแม่	หรือทั้งพ่อและแม่

			เพราะเหตุใด

๕.	จากกิจกรรมนี้	สรุปได้ว่าอย่างไร



ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.

๑.๑	 พ่อหรือแม่ของสัตว์ในรูปข้างบนคือข้อใด	เพราะเหตุใด

๑.๒	พ่อหรือแม่ของสัตว์ในรูปข้างบนคือข้อใด	เพราะเหตุใด

ก.	

ค.	

ก.	

ค.	

ข.	

ง.	

ข.	

ง.	

๑.	ท�าเครื่องหมาย X	ทับค�าตอบที่เลือก	และเขียนบอกลักษณะทางพันธุกรรมที่แสดงว่า

			เป็นพ่อหรือแม่กับลูก

ลักษณะทางพันธุกรรมที่แสดงว่าเป็นพ่อหรือแม่กับลูก	เช่น

ลักษณะทางพันธุกรรมที่แสดงว่าเป็นพ่อหรือแม่กับลูก	เช่น

บ. ๒.๑ / ผ. ๑.๒  - ๐๒

ชดุกิจกรรมการเรยีนรู ้(ส�าหรบันักเรยีน) กลุม่สาระการเรยีนรูวิ้ทยาศาสตร์ ภาคเรยีนท่ี ๑ ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี ๕ (ฉบับปรบัปรงุ) 71

ใบงาน ๐๒ : แบบฝึกหัด เรื่องลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์



ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.

๑.๓.	พ่อหรือแม่ของสัตว์ในรูปข้างบนคือข้อใด	เพราะเหตุใด

๑.๔	พ่อหรือแม่ของสัตว์ในรูปข้างบนคือข้อใด	เพราะเหตุใด

ก.	

ค.	

ข.	

ง.	

ก.	

ค.	

ข.	

ง.	

ลักษณะทางพันธุกรรมที่แสดงว่าเป็นพ่อหรือแม่กับลูก	เช่น

ลักษณะทางพันธุกรรมที่แสดงว่าเป็นพ่อหรือแม่กับลูก	เช่น

บ. ๒.๑ / ผ. ๑.๒  - ๐๒

ชดุกิจกรรมการเรยีนรู ้(ส�าหรบันักเรยีน) กลุม่สาระการเรยีนรูวิ้ทยาศาสตร์ ภาคเรยีนท่ี ๑ ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี ๕ (ฉบับปรบัปรงุ) 72



ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.

๒.	เมื่อน�าพ่อปุยฝ้ายและแม่พลอยมาผสมพันธ์ุกันได้ลูกปุยนุ่นที่มีลักษณะดังรูป

พ่อปุยฝ้าย แม่พลอย ลูกปุยนุ่น

ตอบค�าถามต่อไปนี้

๒.๑	ลักษณะใดบ้างที่ปุยนุ่นได้รับการถ่ายทอดจากพ่อปุยฝ้าย

๒.๒	ลักษณะใดบ้างที่ปุยนุ่นได้รับการถ่ายทอดจากแม่พลอย

บ. ๒.๑ / ผ. ๑.๒  - ๐๒

ชดุกิจกรรมการเรยีนรู ้(ส�าหรบันักเรยีน) กลุม่สาระการเรยีนรูวิ้ทยาศาสตร์ ภาคเรยีนท่ี ๑ ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี ๕ (ฉบับปรบัปรงุ) 73



ใบงาน

ชดุกิจกรรมการเรยีนรู ้(ส�าหรบันักเรยีน) กลุม่สาระการเรยีนรูวิ้ทยาศาสตร์ ภาคเรยีนท่ี ๑ ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี ๕ (ฉบับปรบัปรงุ) 74

บ. ๒.๑ / ผ. ๑.๓

ใบงาน

หน่วยย่อยที่ ๑

ลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต

เรื่อง ลักษณะทางพันธุกรรมของพืช



ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.

ชดุกิจกรรมการเรยีนรู	้(ส�าหรบันักเรยีน)	กลุม่สาระการเรยีนรูวิ้ทยาศาสตร์	ภาคเรยีนท่ี	๑	ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี	๕	(ฉบับปรบัปรงุ)	

จุดประสงค์

สังเกตและอธิบายลักษณะทางพันธุกรรมของพืช

วัสดุ-อุปกรณ์

บัตรภาพต้นพืชที่เป็นต้นพ่อหรือต้นแม่กับต้นลูก

กิจกรรมที่ ๑ ลักษณะทางพันธุกรรมของพืชมีอะไรบ้าง

วิธีท�า

๑.	สังเกตภาพต้นพืชที่เป็นต้นพ่อหรือต้นแม่กับภาพต้นลูกจากบัตรภาพ	และบันทึก

			ลักษณะทางพันธุกรรมของพืช

๒.	น�าเสนอและอภิปรายลักษณะทางพันธุกรรมของพืช

บ. ๒.๑ / ผ. ๑.๓  - ๐๑

ชดุกิจกรรมการเรยีนรู ้(ส�าหรบันักเรยีน) กลุม่สาระการเรยีนรูวิ้ทยาศาสตร์ ภาคเรยีนท่ี ๑ ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี ๕ (ฉบับปรบัปรงุ) 75



ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.

บัตรภาพต้นพืช

ต้นพ่อ ต้นแม่

ต้นลูก

กล้วยไม้

บ. ๒.๑ / ผ. ๑.๓  - ๐๑

ชดุกิจกรรมการเรยีนรู ้(ส�าหรบันักเรยีน) กลุม่สาระการเรยีนรูวิ้ทยาศาสตร์ ภาคเรยีนท่ี ๑ ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี ๕ (ฉบับปรบัปรงุ) 76



ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.

ต้นพ่อ ต้นแม่

ต้นลูก

ข้าหลวง

บ. ๒.๑ / ผ. ๑.๓  - ๐๑

ชดุกิจกรรมการเรยีนรู ้(ส�าหรบันักเรยีน) กลุม่สาระการเรยีนรูวิ้ทยาศาสตร์ ภาคเรยีนท่ี ๑ ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี ๕ (ฉบับปรบัปรงุ) 77



ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.

บันทึกผลการท�ากิจกรรม

ใบงาน ๐๑ : ลักษณะทางพันธุกรรมของพืช

ตาราง ลักษณะทางพันธุกรรมของพืช

ลักษณะของพืชต้นลูก
ลกัษณะทางพนัธกุรรมของต้นลูก

ท่ีเหมอืนกับต้นพ่อหรอืต้นแม่

ท�าเครื่องหมาย	Pใน							

ตามที่สังเกตได้

ต้นลูก ต้นพ่อ ต้นแม่

ลักษณะใบเรียว ยาว และหนา
P P

บ. ๒.๑ / ผ. ๑.๓  - ๐๑

ชดุกิจกรรมการเรยีนรู ้(ส�าหรบันักเรยีน) กลุม่สาระการเรยีนรูวิ้ทยาศาสตร์ ภาคเรยีนท่ี ๑ ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี ๕ (ฉบับปรบัปรงุ) 78



ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.

ตาราง ลักษณะทางพันธุกรรมของพืช (ต่อ)

ลักษณะของพืชต้นลูก
ลกัษณะทางพนัธกุรรมของต้นลูก

ท่ีเหมอืนกับต้นพ่อหรอืต้นแม่

ท�าเครื่องหมาย	Pใน							

ตามที่สังเกตได้

ต้นลูก ต้นพ่อ ต้นแม่

บ. ๒.๑ / ผ. ๑.๓  - ๐๑

ชดุกิจกรรมการเรยีนรู ้(ส�าหรบันักเรยีน) กลุม่สาระการเรยีนรูวิ้ทยาศาสตร์ ภาคเรยีนท่ี ๑ ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี ๕ (ฉบับปรบัปรงุ) 79



ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.

๑.	ลกัษณะทางพันธุกรรมของพืชมอีะไรบ้าง	

๒.	ลกัษณะทางพนัธกุรรมของต้นลกูท่ีเหมอืนต้นพ่อและต้นแม่นีม้กีารถ่ายทอดมาได้อย่างไร

ค�าถามหลังจากท�ากิจกรรม

๓.	จากกิจกรรมนี้	สรุปได้ว่าอย่างไร

บ. ๒.๑ / ผ. ๑.๓  - ๐๑

ชดุกิจกรรมการเรยีนรู ้(ส�าหรบันักเรยีน) กลุม่สาระการเรยีนรูวิ้ทยาศาสตร์ ภาคเรยีนท่ี ๑ ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี ๕ (ฉบับปรบัปรงุ) 80



ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.

ใบงาน ๐๒ : แบบฝึกหัด เรื่องลักษณะทางพันธุกรรมของพืช

เขียนแผนผังความคิดของลักษณะทางพันธุกรรมของพืชในรูป

บ. ๒.๑ / ผ. ๑.๓  - ๐๒

ชดุกิจกรรมการเรยีนรู ้(ส�าหรบันักเรยีน) กลุม่สาระการเรยีนรูวิ้ทยาศาสตร์ ภาคเรยีนท่ี ๑ ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี ๕ (ฉบับปรบัปรงุ) 81



ชดุกิจกรรมการเรยีนรู ้(ส�าหรบันักเรยีน) กลุม่สาระการเรยีนรูวิ้ทยาศาสตร์ ภาคเรยีนท่ี ๑ ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี ๕ (ฉบับปรบัปรงุ) 82



หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓
สารในชีวิตประจ�าวัน

ชดุกิจกรรมการเรยีนรู ้(ส�าหรบันักเรยีน) กลุม่สาระการเรยีนรูวิ้ทยาศาสตร์ ภาคเรยีนท่ี ๑ ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี ๕ (ฉบับปรบัปรงุ) 83



ใบงาน

เรื่อง  การเปลี่ยนสถานะของสสาร

หน่วยย่อยที่ ๑

การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ

บ. ๓.๑ / ผ. ๑.๑

ชดุกิจกรรมการเรยีนรู ้(ส�าหรบันักเรยีน) กลุม่สาระการเรยีนรูวิ้ทยาศาสตร์ ภาคเรยีนท่ี ๑ ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี ๕ (ฉบับปรบัปรงุ) 84



ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.

จุดประสงค์

      สังเกตและอธิบายการเปลี่ยนสถานะของน�้าแข็ง	

วัสดุ-อุปกรณ์

					๑.	น�้าแข็งก้อนเล็ก	ๆ	 					

					๒.	ถุงพลาสติกใส	 	

					๓.	ขวดรูปกรวย	 	

					๔.	ไม้ขีดไฟ

					๕.	ยางรัดของ

					๖.	ชุดตะเกียงแอลกอฮอล์

					๗.	กระป๋องทรายส�าหรับดับไฟ

	 	 						

วิธีท�า

	 ๑.	คาดคะเนและบันทึกว่าจะเกิดอะไรขึน้	เมือ่น�าน�า้แขง็ก้อนเล็ก	ๆ	จ�านวน	๑-๒	ก้อน	

	 			ใส่ในขวดรปูกรวยแล้วครอบปากขวดด้วยถุงพลาสตกิใส	มดัปากถุงให้แน่น	ดังรปู	

	 				วางไว้สกัครู่

	

บ. ๓.๑ / ผ. ๑.๑ - ๐๑

กิจกรรมที่ ๑ น�้าแข็งเปลี่ยนสถานะอย่างไร 

รปูขวดรปูกรวยท่ีมก้ีอนน�า้แขง็ท่ีครอบปากขวดด้วยถุงพลาสตกิใส

ชดุกิจกรรมการเรยีนรู ้(ส�าหรบันักเรยีน) กลุม่สาระการเรยีนรูวิ้ทยาศาสตร์ ภาคเรยีนท่ี ๑ ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี ๕ (ฉบับปรบัปรงุ) 85
ชดุกิจกรรมการเรยีนรู ้(ส�าหรบันักเรยีน) กลุม่สาระการเรยีนรูวิ้ทยาศาสตร์ ภาคเรยีนท่ี ๑ ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี ๕ (ฉบับปรบัปรงุ) 



ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.

ท�ากิจกรรมเพ่ือตรวจสอบการคาดคะเน	 สังเกตส่ิงท่ีเกิดขึ้น	จนกระท่ังมองไม่เห็น

ก้อนน�า้แขง็	บันทึกผลโดยการวาดภาพและเขยีนบรรยาย

คาดคะเนและบันทึกต่อไปว่า	จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อน�าขวดรูปกรวยในข้อ	๒	ไปตั้งไฟ

เป็นระยะเวลาหน่ึงและจะเกิดอะไรขึน้เมือ่ดบัไฟ

ท�ากิจกรรมเพ่ือตรวจสอบการคาดคะเน	 โดยน�าขวดรูปกรวยไปตั้งไฟอ่อน	 ๆ	

สังเกตสิ่ง ท่ีเกิดขึ้นภายในขวดรูปกรวยและภายในถุงพลาสติกอย่างละเอียด	

ตั้งแต่เริ่มวางขวดรูปกรวยบนตะแกรงจนครบ	 ๓	 นาที	 และบันทึกผลเช่นเดิม

ดับไฟ	สังเกตสิ่งท่ีเกิดขึ้นภายในขวดรูปกรวยและภายในถุงพลาสติกอย่างละเอียด

ประมาณ	๒	นาที	และบนัทึกผล

ร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับการเปลี่ยนสถานะของน�้าแข็งแต่ละช่วง	และน�าเสนอ

อ่านใบความรู้และสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมว่าการเปล่ียนสถานะของน�้าแข็งแต่ละช่วง

เรยีกว่าอะไร		อภปิราย	บนัทึกผลและน�าเสนอ

บ. ๓.๑ / ผ. ๑.๑ - ๐๑

๒.	

๓.	

๔.	

๕.	

๖.		

๗.			

ชดุกิจกรรมการเรยีนรู ้(ส�าหรบันักเรยีน) กลุม่สาระการเรยีนรูวิ้ทยาศาสตร์ ภาคเรยีนท่ี ๑ ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี ๕ (ฉบับปรบัปรงุ) 86



ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.

ใบงาน ๐๑ : การเปลี่ยนสถานะของน�้าแข็ง

บันทึกผลการท�ากิจกรรม		

การคาดคะเนและผลการสังเกต

ตาราง การเปลี่ยนแปลงของก้อนน�้าแข็งจากการคาดคะเนและการสังเกต

บ. ๓.๑ / ผ. ๑.๑ - ๐๑

ผลการสังเกตขั้นตอนการท�ากิจกรรม การคาดคะเน

ว า ง ข ว ด รู ป ก ร ว ย ท่ี มี

ก้อนน�า้แขง็ท่ีครอบปากขวด

ด้วยถุงพลาสตกิใสไว้สกัครู่

ชดุกิจกรรมการเรยีนรู ้(ส�าหรบันักเรยีน) กลุม่สาระการเรยีนรูวิ้ทยาศาสตร์ ภาคเรยีนท่ี ๑ ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี ๕ (ฉบับปรบัปรงุ) 87



ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.
บ. ๓.๑ / ผ. ๑.๑ - ๐๑

น�าขวดรูปกรวยที่มองไม่เห็น

ก้อนน�้าแข็งไปตั้งไฟ	๓	นาที

หลงัดบัไฟท่ีให้แก่ขวดรปูกรวย

ท่ีมองไม่เห็นก้อนน�้าแข็ง

ประมาณ	๒	นาที

ผลการสังเกตขั้นตอนการท�ากิจกรรม การคาดคะเน

ตาราง การเปลี่ยนแปลงของก้อนน�้าแข็งจากการคาดคะเนและการสังเกต (ต่อ)

ชดุกิจกรรมการเรยีนรู ้(ส�าหรบันักเรยีน) กลุม่สาระการเรยีนรูวิ้ทยาศาสตร์ ภาคเรยีนท่ี ๑ ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี ๕ (ฉบับปรบัปรงุ) 88



ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.

ใบความรู้

เรื่องการเปลี่ยนสถานะของน�้าแข็ง

					น�้าแข็งซ่ึงมีสถานะเป็นของแข็งเมื่อได้รับความร้อนจะเปล่ียนเป็นน�้าซึ่งมีสถานะ

เป็นของเหลว	และเมื่อได้รับความร้อนต่อไปจะเปลี่ยนเป็นไอน�้าซึ่งมีสถานะเป็นแก๊ส

เมื่อเย็นลงไอน�้าจะเปลี่ยนสถานะกลับมาเป็นน�้า	การเปล่ียนสถานะของแข็งเป็นของเหลว

เรียกว่า การหลอมเหลว	การเปล่ียนสถานะของเหลวเป็นแก๊สเรียกว่า	การกลายเป็นไอ

ซึง่ม	ี๒	ลกัษณะ	คือ	การระเหยและการเดือด ส่วนการเปลีย่นสถานะของแก๊สเป็นของเหลว

เรียกว่า	การควบแน่น		 ท้ังการหลอมเหลว	การกลายเป็นไอ	และการควบแน่นเป็น

การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพซึ่งไม่มีการเปลี่ยนเป็นสารใหม่

แก๊สของเหลวของแข็ง
การหลอมเหลว

การควบแน่น

การกลายเป็นไอ

พลังงานความร้อนเพิ่มขึ้น

พลังงานความร้อนลดลง

รูปกระบวนการเปลี่ยนสถานะของสสาร

บ. ๓.๑ / ผ. ๑.๑ - ๐๑

ชดุกิจกรรมการเรยีนรู ้(ส�าหรบันักเรยีน) กลุม่สาระการเรยีนรูวิ้ทยาศาสตร์ ภาคเรยีนท่ี ๑ ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี ๕ (ฉบับปรบัปรงุ) 89



ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.

ผลการอภปิรายและการสบืค้นข้อมลูเก่ียวกับการเปลีย่นแปลงสถานะของน�า้แขง็ในแต่ละช่วง	

•	วางขวดรูปกรวยที่มีก้อนน�้าแข็งไว้สักครู่	

		สารมีการเปลี่ยนสถานะจาก																							เป็น	

		เรียกการเปลี่ยนสถานะนี้ว่า

•	น�าขวดรูปกรวยที่มองไม่เห็นก้อนน�้าแข็งไปตั้งไฟ	๓	นาที

		สารมีการเปลี่ยนสถานะจาก																								เป็น	

		เรียกการเปลี่ยนสถานะนี้ว่า

•	หลังดับไฟที่ให้แก่ขวดรูปกรวย	ที่มองไม่เห็นก้อนน�้าแข็งประมาณ	๒	นาที

		สารมีการเปลี่ยนสถานะจาก																							เป็น	

		เรียกการเปลี่ยนสถานะนี้ว่า

บ. ๓.๑ / ผ. ๑.๑ - ๐๑
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ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.
บ. ๓.๑ / ผ. ๑.๑ - ๐๑

๑.	เมื่อวางขวดรูปกรวยท่ีใส่น�้าแข็งไว้	น�้าแข็งมีการเปลี่ยนสถานะอย่างไร	และเรียก
			การเปลี่ยนสถานะนี้ว่าอะไร		

๒.	เมื่อน�าขวดรูปกรวยท่ีมองไม่เห็นก ้อนน�้าแข็งไปให ้ความร ้อนโดยการตั้งไฟ
				มีการเปลี่ยนสถานะอย่างไร	และเรียกการเปลี่ยนสถานะนี้ว่าอะไร

๓.	เมื่อน�าขวดรูปกรวยจากข้อ	๒	ที่ให้ความร้อนโดยการตั้งไฟแล้ว	วางไว้ที่อุณหภูมิห้อง	

				มีการเปลี่ยนสถานะอย่างไร	และเรียกการเปลี่ยนสถานะนี้ว่าอะไร	

๔.	ผลการสังเกตเหมือนหรือแตกต่างจากการคาดคะเน	อย่างไร

ค�าถามหลังจากท�ากิจกรรม

เมื่อวางขวดรูปกรวยที่ใส่น�้าแข็งไว้สักครู่	ได้ผล																											กับที่

คาดคะเน	คือ

น�าขวดรูปกรวยที่มองไม่เห็นเป็นก้อนน�้าแข็งไปตั้งไฟ	๓	นาที	ได้ผล

กับที่คาดคะเน	คือ
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ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.
บ. ๓.๑ / ผ. ๑.๑ - ๐๑

๕.	การเปลี่ยนสถานะของน�้าในสถานะต่าง	ๆ	เกิดขึ้นได้อย่างไร

๖.	จากกิจกรรมนี้	สรุปได้ว่าอย่างไร

หลังดับไฟที่ให้แก่ขวดรูปกรวยที่มองไม่เห็นก้อนน�้าแข็งประมาณ	๒	นาที	ได้ผล

																												กับที่คาดคะเน	คือ
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ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.

จุดประสงค์

				สังเกตและอธิบายการเปลี่ยนสถานะของน�้าผลไม้

วัสดุ-อุปกรณ์

				๑.	น�้าผลไม้	 																			

				๒.	กะละมังพลาสติก		 									 				

				๓.	ช้อน	

				๔.	น�้าแข็งก้อนเล็ก	ๆ

				๕.	เกลือแกง

				๖.	แก้วพลาสตกิใส

	 				

วิธีท�า	

				๑.	เตรียมอุปกรณ์ดังรูป	

	

				๒.	คาดคะเนและบันทึกว่าจะเกิดอะไรขึน้กับน�า้ผลไม้	เมือ่น�าแก้วพลาสตกิท่ีใส่น�า้ผลไม้

							แช่ในกะละมังน�้าแข็งผสมเกลือแกงแล้วคนน�้าแข็งที่ผสมเกลือแกงไปเรื่อย	ๆ	

				

กิจกรรมที่ ๒ น�้าผลไม้เป็นเกล็ดน�้าแข็งได้อย่างไร 

บ. ๓.๑ / ผ. ๑.๑ - ๐๒

เกลอืแกง

น�้าแข็งผสมเกลือ
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ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.
บ. ๓.๑ / ผ. ๑.๑ - ๐๒

ท�ากิจกรรมเพือ่ตรวจสอบการคาดคะเน	สงัเกตการเปลีย่นแปลงของน�า้ผลไม้	โดยคนน�า้แขง็

ผสมเกลอืในอ่างไปเรือ่ย	ๆ 	และบันทึกผลทุก	ๆ	๒	นาที	จนน�า้ผลไม้ท้ังหมดเปลีย่นสถานะ

แบ่งน�้าผลไม้ท่ีเปลี่ยนสถานะแล้วใส่แก้วใบหน่ึง	และวางไว้นอกอ่างน�า้แขง็	สังเกต

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป	ประมาณ	๓	นาที	บันทึกผล	

ร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับการเปลี่ยนสถานะของน�้าผลไม้	และน�าเสนอ

อ่านใบความรู ้และสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมว ่าการเปล่ียนสถานะในแต ่ละช ่วง

ของน�้าผลไม้เรียกว่าอะไร	บันทึกผลและน�าเสนอ

๓.	

						

๔.	

๕.			

๖.	
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ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.

ใบงาน ๐๒ : การเปลี่ยนสถานะของน�้าผลไม้

บันทึกผลการท�ากิจกรรม

ตาราง ผลการสังเกตการเปลี่ยนแปลงของน�้าผลไม้เมื่อเวลาผ่านไปทุก ๆ ๒ นาที

นาทีที่ ผลการสังเกต

๐

๒๐

บ. ๓.๑ / ผ. ๑.๑ - ๐๒

๒

๒๐

๒๐

๒๐

การคาดคะเน

๔

๖
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ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.
บ. ๓.๑ / ผ. ๑.๑ - ๐๒

ตาราง ผลการสังเกตการเปลี่ยนแปลงของน�้าผลไม้เมื่อเวลาผ่านไปทุก ๆ ๒ นาที

นาทีที่ ผลการสังเกต

๒๐

ผลการสงัเกตน�า้ผลไม้ท่ีเปลีย่นสถานะแล้วใส่ในแก้วใบท่ีวางไว้นอกอ่างน�า้แขง็ประมาณ	๓	นาที
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ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.

•	เมื่อคนน�้าแข็งผสมเกลือแกงในอ่าง

		สารในแก้วพลาสติกมีการเปลี่ยนสถานะจาก																เป็น

		เรียกการเปลี่ยนสถานะนี้ว่า

•	เมื่อแบ่งน�้าผลไม้ที่เปลี่ยนสถานะแล้วใส่แก้วใบหนึ่ง	และวางไว้นอกอ่างน�้าแข็ง

		สารมีการเปลี่ยนสถานะจาก																									เป็น							

		เรียกการเปลี่ยนสถานะนี้ว่า

ผลการอภิปรายและสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนสถานะของน�้าผลไม้	

บ. ๓.๑ / ผ. ๑.๑ - ๐๒
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ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.

	 น�า้ผลไม้ซึง่มสีถานะเป็นของเหลว	เมือ่ท�าให้เยน็ลงจนถึงระดับหน่ึงจะเปล่ียนเป็น

เกล็ดน�้าแข็งซ่ึงเป็นของแข็งเน่ืองจากสูญเสียความร้อน	และเมื่อเกล็ดน�้าแข็งได้รับ

ความร้อนจากอากาศ	จะเปลี่ยนสถานะกลับมาเป็นน�้าผลไม้เหมือนเดิม	ของเหลว

เมือ่สญูเสียความร้อนจนเยน็ลงถึงระดับหนึง่	จะเปล่ียนสถานะเป็นของแขง็เรยีกว่าการแขง็ตัว 

ส่วนของแข็งท่ีได้รับความร้อนและเปล่ียนสถานะเป็นของเหลวเรียกว่าการหลอมเหลว 

ทั้งการแข็งตัวและการหลอมเหลว	ไม่มีการเปลี่ยนเป็นสารใหม่	จึงเป็นการเปลี่ยนแปลง

ทางกายภาพ	

ใบความรู้

เรื่องการเปลี่ยนสถานะของน�้าผลไม้

บ. ๓.๑ / ผ. ๑.๑ - ๐๒

ของเหลวของแข็ง
การหลอมเหลว

พลังงานความร้อนเพิ่มขึ้น

พลังงานความร้อนลดลง

การแข็งตัว

รูปกระบวนการเปลี่ยนสถานะของสสาร
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ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.

ค�าถามหลังจากท�ากิจกรรม

๑.	เมือ่น�าแก้วท่ีใส่น�า้ผลไม้ไปแช่ในอ่างน�า้แขง็ผสมเกลือแกง	ผลการสังเกตเหมอืนหรอืแตกต่าง

			กับการคาดคะเนอย่างไร

๒.	เมือ่น�าน�า้ผลไม้ท่ีเปลีย่นสถานะแล้วใส่แก้ว	แล้ววางไว้นอกอ่างน�า้แขง็	เกิดการเปลีย่นแปลงอย่างไร

๓.	น�้าผลไม้มีการเปลี่ยนสถานะอย่างไรบ้าง	เรียกการเปลี่ยนสถานะนั้นๆ	ว่าอะไร	

๔.	การเปลี่ยนสถานะของน�้าผลไม้เกิดขึ้นได้อย่างไร

บ. ๓.๑ / ผ. ๑.๑ - ๐๒
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ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.

๕.	การเปลี่ยนสถานะของน�้าผลไม้เป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพหรือไม่	รู้ได้อย่างไร

๖.	จากกิจกรรมนี้	สรุปได้ว่าอย่างไร

บ. ๓.๑ / ผ. ๑.๑ - ๐๒
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ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.

จุดประสงค์

					สังเกตและอธิบายการเปลี่ยนสถานะของพิมเสน

วัสดุ-อุปกรณ์

					๑.	แก้วพลาสติกใส													 									

					๒.	บีกเกอร์ขนาด	๒๕๐	ลูกบาศก์เซนติเมตร	 												

					๓.	แผ่นกระดาษแข็งเจาะรู																									

					๔.	พิมเสน	 						

					๕.	ช้อนตักสารเบอร์	๒

					๖.	ชุดตะเกียงแอลกอฮอล์	

					๗.	ไม้ขีดไฟ

					๘.	กระป๋องทรายส�าหรบัดับไฟ

		

							

วิธีท�า 

					๑.

					๒.

					

	

ตกัพมิเสน	๕	ช้อนเบอร์	๒	ใส่ในบกีเกอร์	สังเกตสมบตัขิองพิมเสน	ได้แก่	สถานะ

สี	และกลิ่น	บันทึกผล	

น�ากระดาษแข็งท่ีเจาะรูไว้	๔-๕	รู	วางบนปากบีกเกอร์	แล้วน�าแก้วพลาสติกใส

ครอบบนกระดาษแข็ง	

	

กิจกรรมที่ ๓ พิมเสนมีการเปลี่ยนสถานะอย่างไร

บ. ๓.๑ / ผ. ๑.๑ - ๐๓
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ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.

คาดคะเนและบันทึกว่าจะเกิดอะไรขึ้น	เมื่อน�าบีกเกอร์ท่ีใส่พิมเสนไปให้ความร้อน

โดยตั้งไฟอ่อน	ๆ	ดังรูป

ท�ากิจกรรมเพื่อตรวจสอบการคาดคะเน	สังเกตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น	บันทึกผล

ดับไฟ	แล้วตั้งท้ิงไว้	๕	นาที	สังเกตการเปล่ียนแปลงในบีกเกอร์	แก้วพลาสติกใส

และบนกระดาษ

ร่วมกันอภิปรายเปรียบเทียบสมบัติของสารท่ีพบบนกระดาษและในแก้วพลาสติกใส

กับสมบัติของพิมเสนก่อนให้ความร้อน	บันทึกผล

ร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับการเปลี่ยนสถานะของพิมเสน	และน�าเสนอ	

อ่านใบความรูแ้ละสบืค้นข้อมลูเพิม่เตมิว่า	การเปล่ียนสถานะในแต่ละช่วงของพมิเสน

เรียกว่าอะไร	บันทึกผลและน�าเสนอ

๓.

๔.

๕.

๖.

๗.

๘.

บ. ๓.๑ / ผ. ๑.๑ - ๐๓
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ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.

ใบงาน ๐๓ : การเปลี่ยนสถานะของพิมเสน

บันทึกผลการท�ากิจกรรม

ผลการสังเกตสมบัติของพิมเสน

การคาดคะเนสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อน�าบีกเกอร์ที่มีพิมเสนไปให้ความร้อนโดยตั้งไฟอ่อน	ๆ

วาดรปูและบรรยายสิง่ท่ีเกิดขึน้ในบีกเกอร์และในแก้วพลาสตกิใสเมือ่พมิเสนได้รบัความร้อน

บ. ๓.๑ / ผ. ๑.๑ - ๐๓

ชดุกิจกรรมการเรยีนรู ้(ส�าหรบันักเรยีน) กลุม่สาระการเรยีนรูวิ้ทยาศาสตร์ ภาคเรยีนท่ี ๑ ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี ๕ (ฉบับปรบัปรงุ) 103



ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.

ผลการอภิปรายสมบัติของพิมเสนก่อนและหลังให้ความร้อน

ผลการอภิปรายและสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนสถานะของพิมเสน

•	เมื่อให้ความร้อนกับเกล็ดพิมเสน

		สารมีการเปลี่ยนสถานะจาก																						เป็น	

		เรียกการเปลี่ยนสถานะนี้ว่า

•	หลังจากดับไฟ

		สารมีการเปลี่ยนสถานะจาก																						เป็น	

		เรียกการเปลี่ยนสถานะนี้ว่า

บ. ๓.๑ / ผ. ๑.๑ - ๐๓

ผลการสังเกตเมื่อดับไฟ

ชดุกิจกรรมการเรยีนรู ้(ส�าหรบันักเรยีน) กลุม่สาระการเรยีนรูวิ้ทยาศาสตร์ ภาคเรยีนท่ี ๑ ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี ๕ (ฉบับปรบัปรงุ) 104



ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.

		 ของแข็งบางชนิด	เช่น	พิมเสน	เมื่อได้รับความร้อนจะเปลี่ยนสถานะเป็นแก๊ส

โดยไม่เปลี่ยนสถานะเป็นของเหลวก่อน	เมื่อเย็นลงหรือสูญเสียความร้อน	แก๊สน้ัน

จะเปลี่ยนสถานะเป ็นของแข็งดังเดิม	 เรียกการเปล่ียนสถานะของของแข็ง

เป็นแก๊สโดยไม่เปลี่ยนสถานะเป็นของเหลวก่อนว่า	 การระเหิด	 และเรียกการ

เปลี่ยนสถานะของแก๊สเป็นของแข็งโดยไม่เปล่ียนสถานะเป็นของเหลวก่อนว่า

การระเหิดกลับ ท้ังการระเหิดและการระเหิดกลับไม่มีการเปลี่ยนเป็นสารใหม	่

จึงเป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ

ใบความรู้

เรื่องการเปลี่ยนสถานะของพิมเสน

บ. ๓.๑ / ผ. ๑.๑ - ๐๓

รูปกระบวนการเปลี่ยนสถานะของสสาร

แก๊สของเหลวของแข็ง

การระเหิดกลับ

การระเหิด

พลังงานความร้อนเพิ่มขึ้น

พลังงานความร้อนลดลง

ชดุกิจกรรมการเรยีนรู ้(ส�าหรบันักเรยีน) กลุม่สาระการเรยีนรูวิ้ทยาศาสตร์ ภาคเรยีนท่ี ๑ ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี ๕ (ฉบับปรบัปรงุ) 105



ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.

ค�าถามหลังจากการท�ากิจกรรม

๑.	เมื่อให้ความร้อนกับพิมเสน	ผลการสังเกตเหมือนหรือแตกต่างกับการคาดคะเนอย่างไร	

๒.	เมื่อหยุดให้ความร้อนกับพิมเสน	เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไร	

๓.	พิมเสนมีการเปลี่ยนสถานะอย่างไรบ้าง	เรียกการเปลี่ยนสถานะนั้น	ๆ	ว่าอะไร	

๔.	การเปลี่ยนสถานะของพิมเสนเกิดขึ้นได้อย่างไร	

บ. ๓.๑ / ผ. ๑.๑ - ๐๓

ชดุกิจกรรมการเรยีนรู ้(ส�าหรบันักเรยีน) กลุม่สาระการเรยีนรูวิ้ทยาศาสตร์ ภาคเรยีนท่ี ๑ ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี ๕ (ฉบับปรบัปรงุ) 106



ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.

๖.	จากกิจกรรมนี้	สรุปได้ว่าอย่างไร

บ. ๓.๑ / ผ. ๑.๑ - ๐๓

๕.	การเปลี่ยนสถานะของพิมเสนเป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพหรือไม่	รู้ได้อย่างไร	

ชดุกิจกรรมการเรยีนรู ้(ส�าหรบันักเรยีน) กลุม่สาระการเรยีนรูวิ้ทยาศาสตร์ ภาคเรยีนท่ี ๑ ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี ๕ (ฉบับปรบัปรงุ) 107



ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.

จุดประสงค์

					อภิปรายและยกตัวอย่างการเปลี่ยนสถานะของสสาร

วัสดุ-อุปกรณ์

					-

		

							

วิธีท�า 

					๑.

					๒.

					

	

ร่วมกันอ่านใบความรู้	เรื่องการเปลี่ยนสถานะของสสาร

ร่วมกันส�ารวจและสบืค้นข้อมลูการเปลีย่นสถานะของสสาร	ยกตวัอย่าง	บันทึกผล

และน�าเสนอ

กิจกรรมที่ ๔ สสารมีการเปลี่ยนสถานะอย่างไรบ้าง

บ. ๓.๑ / ผ. ๑.๑ - ๐๔

ชดุกิจกรรมการเรยีนรู ้(ส�าหรบันักเรยีน) กลุม่สาระการเรยีนรูวิ้ทยาศาสตร์ ภาคเรยีนท่ี ๑ ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี ๕ (ฉบับปรบัปรงุ) 108



ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.
บ. ๓.๑ / ผ. ๑.๑ - ๐๔

ตัวอย่างการเปลี่ยนสถานะของสสาร

การหลอมเหลว

การกลายเป็นไอ

การควบแน่น

การแข็งตัว

การระเหิด

การระเหิดกลับ

ใบงาน ๐๔ : การเปลี่ยนสถานะของสสาร

บันทึกผลการท�ากิจกรรม

ชดุกิจกรรมการเรยีนรู ้(ส�าหรบันักเรยีน) กลุม่สาระการเรยีนรูวิ้ทยาศาสตร์ ภาคเรยีนท่ี ๑ ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี ๕ (ฉบับปรบัปรงุ) 109



ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.

ใบความรู้

เรื่องการเปลี่ยนสถานะของสสาร

	 		จากแผนภาพรปู การหลอมเหลวเป็นการเปล่ียนสถานะจากของแขง็เป็นของเหลว

ส่วนการกลายเป็นไอ	เป็นการเปลี่ยนสถานะจากของเหลวเป็นแก๊ส	ซึ่งมี	๒	ลักษณะ	คือ

การระเหยและการเดือด	การเปลี่ยนสถานะจากแก๊สเป็นของเหลว	เรียกว่า	การควบแน่น	

และการเปลี่ยนสถานะจากของเหลวเป็นของแข็ง	 เรียกว่า	การแข็งตัว ของแข็งบางชนิด	

เช่น	การบูร	พิมเสน	ลูกเหม็น	สามารถเปลี่ยนสถานะจากของแข็งเป็นแก๊สได้โดยไม่ผ่าน

การเป็นของเหลว	เรยีกว่า	การระเหิด และการเปลีย่นสถานะจากแก๊สเป็นของแขง็โดยไม่ผ่าน

การเป็นของเหลว	เรียกว่า	การระเหิดกลับ

บ. ๓.๑ / ผ. ๑.๑ - ๐๔

แก๊สของเหลวของแข็ง

การหลอมเหลว

การควบแน่น

การกลายเป็นไอ

การระเหิดกลับ

การระเหิด

พลังงานความร้อนเพิ่มขึ้น

พลังงานความร้อนลดลง

การแข็งตัว

ชดุกิจกรรมการเรยีนรู ้(ส�าหรบันักเรยีน) กลุม่สาระการเรยีนรูวิ้ทยาศาสตร์ ภาคเรยีนท่ี ๑ ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี ๕ (ฉบับปรบัปรงุ) 110



ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.

ค�าถามหลังจากท�ากิจกรรม

๑.	สสารในแต่ละสถานะเปลี่ยนสถานะอย่างไรบ้าง

๒.	จากกิจกรรมนี้	สรุปได้ว่าอย่างไร

บ. ๓.๑ / ผ. ๑.๑ - ๐๔

ชดุกิจกรรมการเรยีนรู ้(ส�าหรบันักเรยีน) กลุม่สาระการเรยีนรูวิ้ทยาศาสตร์ ภาคเรยีนท่ี ๑ ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี ๕ (ฉบับปรบัปรงุ) 111



ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.

ใช้ข้อมูลต่อไปนี้	ตอบค�าถามข้อ	๑-๒

	 ใส่เกล็ดไอโอดีนซึ่งเป็นของแข็งสีม่วงเข้มลงในขวดรูปกรวยประมาณครึ่งช้อนชา

ปิดฝาขวดให้สนิท	จากนั้นสังเกตการเปลี่ยนแปลงเมื่อเริ่มให้ความร้อนผ่านไป	๑๐	นาที

และดับตะเกียง	แล้วปล่อยให้ขวดรูปกรวยเย็นลง	ได้ผลดังรูป	ก	ข	และ	ค	ตามล�าดับ

ใบงาน ๐๕ : แบบฝึกหัด เรื่องการเปลี่ยนสถานะของสสาร

๑.	ไอโอดีนในรูป	ข	และ	ค	มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร	เรียกว่าอะไร

๒.	การเปลี่ยนแปลงของไอโอดีนท่ีเกิดขึ้นเป็นการเปล่ียนแปลงทางกายภาพหรือไม่

			เพราะเหตุใด

บ. ๓.๑ / ผ. ๑.๑ - ๐๕

รูป	ขรูป	ก รูป	ค

เริ่มให้ความร้อน หลังให้ความร้อน	๑๐	นาที หลังปล่อยให้เย็นตัวลง

ชดุกิจกรรมการเรยีนรู ้(ส�าหรบันักเรยีน) กลุม่สาระการเรยีนรูวิ้ทยาศาสตร์ ภาคเรยีนท่ี ๑ ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี ๕ (ฉบับปรบัปรงุ) 112



ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.

๓.	ใส่น�้าแข็งในแก้ว	วางไว้สักครู ่	น�้าแข็งค่อยๆ	กลายเป็นน�้าและมีหยดน�้าเกาะท่ีผิว

			ด้านนอกแก้ว	การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมีการเปลี่ยนสถานะหรือไม่	อย่างไร

๔.	ช่างแกะสลักเทียนพรรษาจะน�าเศษเทียนและขี้ผึ้งซึ่งเป็นของแข็งมาให้ความร้อน	และ

			น�าของเหลวท่ีได้มาเทใส่แบบพมิพ์	แล้วปล่อยให้เยน็ก็จะแขง็ตวัเป็นรปูทรงตามต้องการ		

			จากสถานการณ์มีการเปลี่ยนสถานะใดบ้าง	และเรียกการเปลี่ยนสถานะนั้นว่าอะไร

๕.	บรรจุน�้าใส่ขวดประมาณครึ่งขวดและปิดฝาให้แน่น	แล้วน�าขวดไปวางไว้กลางแดด	

			พบว่ามีหยดน�้าเกาะท่ีผิวด้านในของขวด	 จากสถานการณ์มีการเปล่ียนสถานะ

			อย่างไรบ้าง	และเรียกการเปลี่ยนสถานะนั้นว่าอะไร	

บ. ๓.๑ / ผ. ๑.๑ - ๐๕

ชดุกิจกรรมการเรยีนรู ้(ส�าหรบันักเรยีน) กลุม่สาระการเรยีนรูวิ้ทยาศาสตร์ ภาคเรยีนท่ี ๑ ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี ๕ (ฉบับปรบัปรงุ) 113



ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.

๖.	ไอศกรมีเป็นของหวานท่ีหลายคนชอบรบัประทาน	การท�าไอศกรมีอาจเริม่จากน�าส่วนผสม

			ท่ีเป็นนม	น�้าตาล	และสารแต่งกลิ่นซึ่งเป็นสารท่ีเลียนแบบกล่ินในธรรมชาติ	มากวน

			ให้ส่วนผสมคลุกเคล้าเข้ากันจนหนืด	แล้วน�าส่วนผสมมาเทใส่ในภาชนะและเสียบไม้

				จากน้ันน�ามาจุม่ลงในชอ็กโกแลตเหลวน�าไปแช่ในตูแ้ช่ซ่ึงมอีณุหภมูติ�า่เป็นระยะเวลาหนึง่

			จะได้แท่งไอศกรีมดังรูป	การท�าไอศกรีมมีการเปลี่ยนสถานะอย่างไร

บ. ๓.๑ / ผ. ๑.๑ - ๐๕
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ใบงาน

เรื่อง การละลาย

หน่วยย่อยที่ ๑

การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ

บ. ๓.๑ / ผ. ๑.๒

ชดุกิจกรรมการเรยีนรู	้(ส�าหรบันักเรยีน)	กลุม่สาระการเรยีนรูวิ้ทยาศาสตร์	ภาคเรยีนท่ี	๑	ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี	๕	(ฉบับปรบัปรงุ)	 115



ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.

กิจกรรมที่ ๑ การละลายเป็นอย่างไร

จุดประสงค์

	 สังเกตและอธิบายการละลายของสารในน�้า	

วัสดุ-อุปกรณ์

					๑.	เมล็ดงา		 	

					๒.	เอทิลแอลกอฮอล์	

					๓.	พิมเสน	 	

					๔.	น�้าตาลทราย

					๕.	น�้ามันพืช

					๖.	น�้า

					๗.	แก้วพลาสติก	

					๘.	แท่งแก้วคน

					๙.	ช้อนตักสารเบอร์	๒		

	 	 	

วิธีท�า

๑.

๒.

๓.

๔.

สังเกตลักษณะของเมล็ดงา	พิมเสน	น�้าตาลทราย	น�้ามันพืช	และเอทลิแอลกอฮอล์

และบันทึกผล

ตวงสารแต่ละชนิดอย่างละเท่า	ๆ	 กัน	ลงในแก้วพลาสติกใสใบละ	๑	ชนิด

คาดคะเนและบนัทึกว่าจะเกิดอะไรขึน้	ถ้าเตมิน�า้ปรมิาณเท่า	ๆ		กันลงในแก้วแต่ละใบ		

คนสารด้วยแท่งแก้วคน	แล้ววางไว้	๒	นาที	

ท�ากิจกรรมเพื่อตรวจสอบการคาดคะเน	สังเกตและบันทึกผล

ร่วมกันอภิปราย	อ่านใบความรู้และสืบค้นข้อมูลเก่ียวกับการละลายเพื่อระบุว่า

การเปลี่ยนแปลงของสารที่ผสมน�้าคู่ใด		มีการละลายเกิดขึ้นอย่างไร	เพราะเหตุใด

บ. ๓.๑ / ผ. ๑.๒ - ๐๑

น�้ามันพืช
	เอทิลแอลกอฮอล์

น�้า
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ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.

ใบงาน ๐๑ : การละลาย

บันทึกผลการท�ากิจกรรม

ตาราง ๑  ลักษณะของสารแต่ละชนิด

ผลการสังเกตสาร

๑.	เมล็ดงา

๒.	พิมเสน

๓.	น�้าตาลทราย

๔.	น�้ามัันพืช	

๕.	เอทิลแอลกอฮอล์	

ลักษณะของสาร

บ. ๓.๑ / ผ. ๑.๒ - ๐๑

ชดุกิจกรรมการเรยีนรู ้(ส�าหรบันักเรยีน) กลุม่สาระการเรยีนรูวิ้ทยาศาสตร์ ภาคเรยีนท่ี ๑ ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี ๕ (ฉบับปรบัปรงุ) 117



ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.

ตาราง ๒ ลักษณะของสารหลังผสมกับน�้าจากการคาดคะเนและการสังเกต

ผลการสังเกต
สาร

ลักษณะของสารหลังผสม

การคาดคะเน

บ. ๓.๑ / ผ. ๑.๒ - ๐๑

๑.	เมล็ดงา

๒.	พิมเสน

๓.	น�้าตาลทราย
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ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.

ตาราง ๒ ลักษณะของสารหลังผสมกับน�้าจากการคาดคะเนและการสังเกต (ต่อ)

บ. ๓.๑ / ผ. ๑.๒ - ๐๑

ผลการสังเกต
สาร

ลักษณะของสารหลังผสม

การคาดคะเน

๔.	น�้ามัันพืช	

๕.	เอทิลแอลกอฮอล์	

น�้ามันพืช
	เอทิลแอลกอฮอล์
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ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.

	 เมื่อผสมสารบางชนิดกับน�้าแล้ว	สารน้ันดูเหมือนหายไปในน�้าท�าให้มองเห็น

เป็นสารเน้ือเดียว	การเปล่ียนแปลงดังกล่าวน้ีเป็นการละลาย	แต่ถ้ามองเห็นเป็นสารเน้ือผสม

จะไม่มีการละลายเกิดขึ้น	

	 การละลายเป็นการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นจากการท่ีสารตั้งแต่	 ๒	ชนิดขึ้นไป

มารวมตัวกันเป็นเน้ือเดียว	โดยหลังการเปลี่ยนแปลง	สารแต่ละชนิดยังคงเป็นสารเดิม

ซึ่งสารผสมท่ีได้เป็นสารละลาย	ส่วนสารผสมของสารตั้งแต่	๒	ชนิดขึ้นไป	มารวมตัวกัน	

แล้วไม่เห็นเป็นเนื้อเดียวกันทั้งหมด	เรียกว่าสารเนื้อผสม

ใบความรู้ 

เรื่องการละลาย

บ. ๓.๑ / ผ. ๑.๒ - ๐๑
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ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.

๑.	เมื่อผสมสารแต่ละชนิดกับน�้าแล้วคน	ผลการสังเกตเหมือนกับที่คาดคะเนไว้หรือไม่	

			อย่างไร

๒.	สารใดบ้างที่ผสมกับน�้าแล้วมองเห็นเป็นเนื้อเดียวกันทั้งหมด	รู้ได้อย่างไร

๓.	สารใดบ้างท่ีผสมกับน�า้แล้วมองเห็นไม่เป็นเน้ือเดียวกันท้ังหมดหรอืเป็นเน้ือผสม	รูไ้ด้อย่างไร

ค�าถามหลังจากท�ากิจกรรม

๔.	การเปลี่ยนแปลงของสารผสมคู่ใดมีการละลายเกิดขึ้น	รู้ได้อย่างไร

๕.	จากกิจกรรมนี้	สรุปได้ว่าอย่างไร

บ. ๓.๑ / ผ. ๑.๒ - ๐๑
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ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.

ใบงาน ๐๒ : แบบฝึกหัด เรื่องการละลาย

ใช้ข้อมูลต่อไปนี้	ตอบค�าถามข้อ	๑-๒

	 ใส่น�า้	๕	ลกูบาศก์เซนติเมตร	ลงในแก้วแต่ละใบ	จากนัน้ตกัสาร	A	ปรมิาณ	๐.๕,	

๑.๐,	๑.๕,	๒.๐,	๒.๕	และ	๓.๐	กรัม	ใส่ลงในแก้วแต่ละใบตามล�าดับ	คนสาร	สังเกต

ลักษณะของสารผสม	ได้ผลดังตาราง

แก้วใบที่ ปริมาณสาร A (กรัม) ผลการสังเกต

๑ ๐.๕

๒ ๑.๐

๓ ๑.๕

๔ ๒.๐

๕ ๒.๕

๖ ๓.๐

๑.	ใช้สาร	A	ปริมาณเท่าใด		จึงท�าให้สารผสมที่ได้เป็นสารละลาย

๒.	ใช้สาร	A	ปริมาณเท่าใด		จึงท�าให้สารผสมที่ได้เป็นสารเนื้อผสม

บ. ๓.๑ / ผ. ๑.๒ - ๐๒

			ของเหลวใส

			ของเหลวใส

			ของเหลวใส

			ของเหลวใส

			ของเหลวใส	มีตะกอน

			เล็กน้อยที่ก้นภาชนะ

		ของเหลวใส	มีตะกอน

		เล็กน้อยที่ก้นภาชนะ
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ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.

๓.	สารละลายในชีวิตประจ�าวันมีอะไรบ้าง	ยกตัวอย่าง

บ. ๓.๑ / ผ. ๑.๒ - ๐๒
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ใบงาน

หน่วยย่อยที่ ๒

การเปลี่ยนแปลงทางเคมี

เรื่อง การเกิดสารใหม่

บ. ๓.๒ / ผ. ๒
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ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.

จุดประสงค์

	 สงัเกตและอธบิายการเปลีย่นแปลงทางเคมขีองสาร

วัสดุ-อุปกรณ์

	 ๑.	น�้าตาลทราย

					๒.	เกลือแกง	

					๓.	จานหลุมโลหะ

	 ๔.	กระป๋องทรายส�าหรับดับไฟ

					๕.	ช้อน	 	

					๖.	ชุดตะเกียงแอลกอฮอล์

					๗.	ไม้ขีดไฟ

วิธีท�า

๑.	คาดคะเนและบันทึกว่าจะเกิดอะไรขึ้น	ถ้าน�าน�้าตาลทรายและเกลือแกง

			ใส่จานหลุมโลหะหลุมละ	๑	ชนิด	แล้วน�าสารท้ังคู่ไปให้ความร้อนโดย

			การตั้งไฟประมาณ	๕	นาที

๒.	ท�ากิจกรรมเพื่อตรวจสอบการคาดคะเน	สังเกต	บันทึกผล	และน�าเสนอ

๓.	ร่วมกันอ่านใบความรู้	เรื่องการเปลี่ยนแปลงทางเคมี	และอภิปราย

กิจกรรมที่ ๑ การเปลี่ยนแปลงทางเคมีคืออะไร

บ. ๓.๒ / ผ. ๒ - ๐๑

น�ำ้ตำลทรำย

เกลอืแกง
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ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.

ใบงาน ๐๑ : การเปลี่ยนแปลงทางเคมี

บันทึกผลการท�ากิจกรรม

ตาราง ๑  ลักษณะน�้าตาลทรายและเกลือแกงเมื่อน�าไปให้ความร้อนโดยการตั้งไฟ

ผลการสังเกตสาร การคาดคะเน

น�้าตาลทราย

ผลการสังเกต

เกลือแกง

บ. ๓.๒ / ผ. ๒ - ๐๑
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ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.

	 การเปลีย่นแปลงท่ีท�าให้ได้สารใหม่เป็นการเปลีย่นแปลงทางเคม	ีเช่น	กระบวนการ

สังเคราะห์ด้วยแสง	พืชใช้น�้า	แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์	และมีแสงช่วย	ได้สารใหม่	

คือ	น�า้ตาล	และแก๊สออกซเิจน	กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงจงึเป็นการเปลีย่นแปลง

ทางเคมี	รอบตัวเรามีการเปล่ียนแปลงทางเคมีอีกมากมาย	เช่น	การเกิดสนิม	การสุก

ของอาหาร	การเกิดฝนกรด

ใบความรู้ 

เรื่องการเปลี่ยนแปลงทางเคมี

บ. ๓.๒ / ผ. ๒ - ๐๑

การสุกของอาหาร

การเกิดสนิม
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ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.

ค�าถามหลังจากท�ากิจกรรม

๑.	เมือ่ให้ความร้อนแก่น�า้ตาลทรายและเกลอืแกง	มกีารเปลีย่นแปลงเกิดขึน้หรอืไม่	รูไ้ด้อย่างไร	

๒.	เมือ่ให้ความร้อนแก่น�า้ตาลทรายและเกลือแกง	สารท่ีได้เป็นสารเดมิหรอืไม่	รูไ้ด้อย่างไร	

๓.	การเปลีย่นแปลงของน�า้ตาลทรายและเกลอืแกง	เป็นการเปลีย่นแปลงแบบใด	เพราะเหตใุด

บ. ๓.๒ / ผ. ๒ - ๐๑

ชดุกิจกรรมการเรยีนรู ้(ส�าหรบันักเรยีน) กลุม่สาระการเรยีนรูวิ้ทยาศาสตร์ ภาคเรยีนท่ี ๑ ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี ๕ (ฉบับปรบัปรงุ) 128



ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.

๔.	จากกิจกรรมนี้	สรุปได้ว่าอย่างไร

บ. ๓.๒ / ผ. ๒ - ๐๑
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ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.

จุดประสงค์

					๑.	สังเกต	อภิปราย	และเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของสาร

					๒.	อภิปรายและระบุสิ่งที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงทางเคมีของสาร	

วัสดุ-อุปกรณ์

					๑.	น�้าปูนใส	 		

					๒.	ปูนขาว	 			

					๓.	สารละลายผงฟู	 	 	 	 	

					๔.	น�้าส้มสายชู	

					๕.	แอมโมเนียมคลอไรด์	

					๖.	 ผงฟู

					๗.	น�้า

					๘.	ช้อนตักสารเบอร์	๒

					๙.	บีกเกอร์

					๑๐.	แก้วน�้าพลาสติก

					๑๑.	ลูกโป่ง

					๑๒.	กระบอกตวง

					๑๓.	แท่งแก้วคน

     ๑๔.	ขวดแก้วปากแคบ

วิธีท�า

      ตอนที่ ๑

      ๑.

						

						๒.

กิจกรรมที่ ๒ รู้ได้อย่างไรว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมี

บ. ๓.๒ / ผ. ๒ - ๐๒

ผงฟู

ตวงน�า้ปูนใสและสารละลายผงฟอูย่างละ	๕	ลกูบาศก์เซนตเิมตร	ใส่ในบกีเกอร์แต่ละใบ

สังเกตลักษณะของสารพร้อมสัมผัสข้างบีกเกอร์ที่ใส่สารละลายทั้งสอง	บันทกึผล

ผสมน�้าปูนใสและสารละลายผงฟูอย่างละ	๕	ลูกบาศก์เซนติเมตร	ในบีกเกอร์

อีกใบ	สังเกตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและสัมผัสข้างบีกเกอร์	บันทึกผล

น�้า

น�้าส้มสายชู
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ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.

      ตอนที่ ๓ 

					๑.

					๒.

				

					๓.

					๔.

สงัเกตน�า้ส้มสายชแูละผงฟใูนบีกเกอร์แต่ละใบ	และสมัผัสข้างบีกเกอร์แต่ละใบท่ี

ใส่สารทั้งสอง	บันทึกผล

รนิน�า้ส้มสายชลูงในขวดแก้วประมาณ	๑/๓	ของขวด		จากน้ันตกัผงฟใูส่ในลูกโป่ง	

๒	ช้อน	แล้วน�าปากลูกโป่งครอบปากขวดแก้ว	ยกลูกโป่งขึ้น	เพื่อให้ผงฟูตกลง

ในขวด	ดังรปู	สงัเกตการเปลีย่นแปลงท่ีเกิดขึน้และสมัผสัข้างขวดแก้ว	บันทึกผล

ร่วมกันอภิปรายและเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของสารทั้ง	๓	ตอน

อภิปรายและระบุสิ่งที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงทางเคมีของสาร	บันทึกผล	

บ. ๓.๒ / ผ. ๒ - ๐๒

สงัเกตลกัษณะของแอมโมเนยีมคลอไรด์	และปูนขาวในบีกเกอร์แต่ละใบ	พร้อมสมัผัส

ข้างบีกเกอร์ที่ใส่สารทั้งสอง	บันทึกผล

ตกัแอมโมเนียมคลอไรด์และปูนขาวอย่างละ	๓	ช้อนใส่ในบกีเกอร์อกีใบ	หยดน�า้ลงไป

เลก็น้อย	แล้วคนให้เข้ากัน	สงัเกตการเปลีย่นแปลงท่ีเกิดขึน้และสมัผสัข้างบีกเกอร์

บันทึกผล

ตอนที่ ๒

๑.

๒.
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ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.

ใบงาน ๐๒ : การเปลี่ยนแปลงทางเคมี

ตอนที่ ๑

บันทึกผลการท�ากิจกรรม

ตาราง ๑ ลักษณะของน�้าปูนใส สารละลายผงฟู และน�้าปูนใสผสมสารละลายผงฟู

ผลการสังเกต

๑.	น�้าปูนใส

๒.	สารละลายผงฟู

๓.	น�า้ปูนใสผสมสารละลายผงฟู

สาร ลักษณะของสาร

บ. ๓.๒ / ผ. ๒ - ๐๒
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ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.

ค�าถามหลังจากท�ากิจกรรม 

๑.	เมื่อผสมน�้าปูนใสกับสารละลายผงฟู	เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีหรือไม่	รู้ได้อย่างไร

๒.	จากกิจกรรมนี้	สรุปได้ว่าอย่างไร

บ. ๓.๒ / ผ. ๒ - ๐๒
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ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.

ตอนที่ ๒

บันทึกผลการท�ากิจกรรม

ตาราง ๒ ลักษณะของแอมโมเนียมคลอไรด์ ปูนขาว  และแอมโมเนียมคลอไรด์ผสมปูนขาว

ผลการสังเกต

๑.	แอมโมเนียมคลอไรด์

๒.	ปูนขาว

๓.	แอมโมเนียมคลอไรด์ผสม

			ปูนขาว

สาร ลักษณะของสาร

บ. ๓.๒ / ผ. ๒ - ๐๒
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ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.

ค�าถามหลังจากท�ากิจกรรม 

๑.	เมือ่ผสมแอมโมเนียมคลอไรด์กับปูนขาว	เกิดการเปล่ียนแปลงทางเคมหีรอืไม่	รูไ้ด้อย่างไร

๒.	จากกิจกรรมนี้	สรุปได้ว่าอย่างไร

บ. ๓.๒ / ผ. ๒ - ๐๒

ชดุกิจกรรมการเรยีนรู ้(ส�าหรบันักเรยีน) กลุม่สาระการเรยีนรูวิ้ทยาศาสตร์ ภาคเรยีนท่ี ๑ ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี ๕ (ฉบับปรบัปรงุ) 135



ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.

ตอนที่ ๓

บันทึกผลการท�ากิจกรรม

ตาราง ๓ ลักษณะของน�้าส้มสายชู ผงฟู และน�้าส้มสายชูผสมผงฟู

ผลการสังเกต

๑.	น�้าส้มสายชู

๒.	ผงฟู

๓.	น�้าส้มสายชูผสมผงฟู

สาร ลักษณะของสาร

บ. ๓.๒ / ผ. ๒ - ๐๒
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ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.

ค�าถามหลังจากท�ากิจกรรม	

๑.	 เมื่อผสมน�้าส้มสายชูกับผงฟู	 เกิดการเปล่ียนแปลงทางเคมีหรือไม่	 รู ้ได้อย่างไร

๒.	จากกิจกรรมนี้	สรุปได้ว่าอย่างไร

บ. ๓.๒ / ผ. ๒ - ๐๒

ชดุกิจกรรมการเรยีนรู ้(ส�าหรบันักเรยีน) กลุม่สาระการเรยีนรูวิ้ทยาศาสตร์ ภาคเรยีนท่ี ๑ ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี ๕ (ฉบับปรบัปรงุ) 137



ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.

ใบงาน ๐๓ : แบบฝึกหัด เรื่องการเปลี่ยนแปลงทางเคมี

	 หินงอกหินย้อยในถ�า้ภเูขาหินปูน	เกิดจากน�า้ฝนเมือ่รวมตวักับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์

ในอากาศกลายเป็นกรดคาร์บอนิก	ซึง่เป็นกรดอ่อนไหลไปตามก้อนหินและกัดกร่อนหินปูน

หรือแคลเซียมคาร์บอเนตท่ีอยู่ในหินเกิดเป็นสารละลายแคลเซียมไฮโดรเจนคาร์บอเนต

ไหลไปตามผนังถ�้าและหยดลงสู่พื้นดิน	แคลเซียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตจะสลายตัวได้น�้า	

คาร์บอนไดออกไซด์	และแคลเซยีมคาร์บอเนต	เมือ่น�า้ระเหยหมดก็เหลือตะกอนของหินปูน

สะสมตัวเป็นหินงอกหินย้อย

	 สรุปการเปลี่ยนแปลงที่ท�าให้เกิดหินงอกหินย้อยดังนี้

(๑)	น�้าฝน	+	สาร	ก																สาร	ข

(๒)	สาร	ข	+	สาร	ค															สาร	ง	(สารละลายแคลเซยีมไฮโดรเจนคาร์บอเนต)

(๓)	สาร	ง														สาร	ค	+	น�้า	+	สาร	ก

			๑.		สาร	ก	ข	และ	ค	คือสารใดตามล�าดับ

	 สาร	ก	คือ	

	 สาร	ข	คือ

	 สาร	ค	คือ			

ใช้ข้อมูลต่อไปนี้ตอบค�าถามข้อ	๑-๓

๒.	การเปลี่ยนแปลงข้อ	(๑)	(๒)	และ	(๓)	เป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพหรือทางเคมี	

			เพราะเหตุใด				

			การเปลี่ยนแปลงข้อ	(๑)	เป็นการเปลี่ยนแปลงทาง

			เพราะ

บ. ๓.๒ / ผ. ๒ - ๐๓
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ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.

๓.	การเปลี่ยนแปลงใดต่อไปนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมี

			การผสมน�้ากับน�้ามัน						

		

			

			การควบแน่น								

						

			การระเหิด			

			การผสมน�้ากับน�้าหวาน	

วงกลมล้อมรอบ

ข้อความที่ถูกต้อง

การเปลี่ยนแปลงข้อ	(๒)	เป็นการเปลี่ยนแปลงทาง

เพราะ

การเปลี่ยนแปลงข้อ	(๓)	เป็นการเปลี่ยนแปลงทาง

เพราะ

การเกิดฝนกรด

	 			

การเผาไหม้

	 	

การเดือด	

การจุดพลุ		 	

	

			

การบูดเน่า			

การเกิดสนิม		

บ. ๓.๒ / ผ. ๒ - ๐๓
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ใบงาน

บ. ๓.๓ / ผ. ๓

เรื่อง ผันกลับได้และผันกลับไม่ได้

หน่วยย่อยที่ ๓

การเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้ และการเปลี่ยนแปลง
ทีผ่ันกลับไม่ได้

ชดุกิจกรรมการเรยีนรู ้(ส�าหรบันักเรยีน) กลุม่สาระการเรยีนรูวิ้ทยาศาสตร์ ภาคเรยีนท่ี ๑ ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี ๕ (ฉบับปรบัปรงุ) 140



ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.

กิจกรรมที่ ๑ ผันกลับได้และผันกลับไม่ได้เป็นอย่างไร

จุดประสงค์

	 สังเกตและอธิบายการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้และผันกลับไม่ได้

วัสดุ-อุปกรณ์

	 ๑.	พาราฟิน																											

	 ๒.	กระดาษ																									

	 ๓.	ปากคีบ																										

	 ๔.	ถ้วยกระเบื้อง																									 				

	 ๕.	ไม้ขีดไฟ																						

	 ๖.	แบบพิมพ์																										

	 ๗.	บีกเกอร์

					๘.	ชุดตะเกียงแอลกอฮอล์

					๙.	แท่งแก้วคน	

					๑๐.	จานกระดาษ

					๑๑.	กระป๋องทรายส�าหรับดับไฟ

วิธีท�า

ตอนที่ ๑

๑.

๒.

๓.

สังเกตลักษณะของพาราฟิน	และบันทึกผล	

แบ่งพาราฟินเป็น	๒	ส่วนเท่า	ๆ	กัน	คาดคะเนและบันทึกว่า	จะเกิดอะไรขึ้น

เมื่อให้ความร้อนกับพาราฟินส่วนที่	๑	และเมื่อวางไว้ให้เย็นลง

ท�ากิจกรรมเพื่อตรวจสอบการคาดคะเนโดยให้ความร้อนกับพาราฟินส่วนที่	๑

สงัเกตและบนัทึกผล	จากนัน้เทพาราฟินใส่แบบพมิพ์	วางให้เยน็	สังเกตและบนัทึกผล	

บ. ๓.๓ / ผ. ๓ - ๐๑

ชดุกิจกรรมการเรยีนรู ้(ส�าหรบันักเรยีน) กลุม่สาระการเรยีนรูวิ้ทยาศาสตร์ ภาคเรยีนท่ี ๑ ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี ๕ (ฉบับปรบัปรงุ) 141
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ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.

๔.	

ตอนที่ ๒

๑.

๒.

๓.

๔.

๕.

สังเกตลักษณะของกระดาษ	และบันทึกผล	

แบ่งกระดาษเป็น	๒	ส่วนเท่า	ๆ	กัน	คาดคะเนและบันทึกว่าจะเกิดอะไรขึ้น

ถ ้ า เผากระดาษให ้ ติดไฟในถ ้วยกระเ บ้ืองหรือภาชนะทนไฟ	 ดังรูป	

ท�ากิจกรรมเพื่อตรวจสอบการคาดคะเน	สังเกตและบันทึกผล

ร่วมกันอภปิรายเปรยีบเทียบลักษณะของส่ิงท่ีได้จากการเผากระดาษกับกระดาษ

ที่แบ่งไว้	

ร่วมกันอภิปรายเพื่อหาวิธีท่ีจะท�าให้ส่ิงท่ีได้จากการเผากระดาษให้กลับมา

เป็นกระดาษเหมือนเดิมว่าท�าได้หรือไม่	อย่างไร	และน�าเสนอ

บ. ๓.๓ / ผ. ๓ - ๐๑

ร่วมกันอภปิรายเปรยีบเทียบลกัษณะของพาราฟินส่วนท่ี	๑	หลงัจากให้ความร้อน

แล้ววางไว้ให้เยน็ลง	กับพาราฟินส่วนท่ี	๒	เขยีนแผนภาพแสดงการเปลีย่นสถานะ

ของพาราฟิน	และน�าเสนอ	
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ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.

ใบงาน ๐๑ : การเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้และผันกลับไม่ได้

ตอนที่ ๑

บันทึกผลการท�ากิจกรรม

ผลการสังเกตลักษณะของพาราฟิน

ตาราง ๑  การคาดคะเนและผลการสงัเกตพาราฟินเมือ่ได้รบัความร้อน และตัง้ไว้ให้เยน็ลง 

ผลการเปรียบเทียบลักษณะของพาราฟินส่วนที่	๑	และส่วนที่	๒

ผลการสังเกต

พาราฟิน

สาร
การคาดคะเน ผลการสังเกต

ได้รับความร้อน วางไว้ให้เย็น ได้รับความร้อน วางไว้ให้เย็น

บ. ๓.๓ / ผ. ๓ - ๐๑

ส่วนที่	๑
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ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.

ค�าถามหลังจากการท�ากิจกรรม   

๑.	เมือ่ให้ความร้อนกับพาราฟินส่วนท่ี	๑	แล้ววางให้เยน็ลง	ผลการสังเกตเหมอืนหรอืแตกต่าง

	 	กับที่คาดคะเนไว้	อย่างไร

๒.	การเปลีย่นแปลงของพาราฟินส่วนท่ี	๑	เป็นการเปลีย่นแปลงท่ีผันกลบัได้หรอืผนักลบัไม่ได้	

				รู้ได้อย่างไร

๓.	จากกิจกรรมนี้	สรุปได้ว่าอย่างไร

บ. ๓.๓ / ผ. ๓ - ๐๑
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ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.

ตอนที่ ๒

บันทึกผลการท�ากิจกรรม

ผลการสังเกตลักษณะของกระดาษ

ตาราง ๒  การคาดคะเนและผลการสังเกตเมื่อเผากระดาษ

ผลการสังเกต

กระดาษ

สาร
ลักษณะของสาร

ผลการเปรียบเทียบลักษณะของกระดาษส่วนที่เผาและส่วนที่แบ่งไว้

บ. ๓.๓ / ผ. ๓ - ๐๑

การคาดคะเน ผลการสังเกต
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ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.

ค�าถามหลังจากท�ากิจกรรม

๑.	เมื่อเผากระดาษ	ผลการสังเกตเหมือนหรือแตกต่างกับที่คาดคะเนไว้อย่างไร

๒.	สารท่ีเกิดจากการเผากระดาษจะเปลีย่นแปลงกลับมาเป็นกระดาษได้อกีหรอืไม่	อย่างไร

			และการเปลี่ยนแปลงนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้หรือผันกลับไม่ได้	รู้ได้อย่างไร	

๓.	จากกิจกรรมนี้	สรุปได้ว่าอย่างไร

บ. ๓.๓ / ผ. ๓ - ๐๑
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ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.

ใบงาน ๐๒ : แบบฝึกหัด เรือ่งการเปลีย่นแปลงท่ีผนักลบัได้และผันกลับไม่ได้

๑.	การเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้แตกต่างจากการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับไม่ได้อย่างไร

บ. ๓.๓ / ผ. ๓ - ๐๒

ตอบค�าถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง

๒.	การเปลีย่นแปลงต่อไปน้ีเป็นการเปลีย่นแปลงท่ีผนักลับได้หรอืผันกลบัไม่ได้	เพราะเหตใุด

			a.	น�าน�้าผลไม้ไปแช่ในช่องแช่แข็ง	แล้วน�้าผลไม้แข็งตัว
	

			b.	วางจักรยานทิ้งไว้	แล้วบางส่วนที่เป็นโลหะเกิดสนิม
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ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.

	d.	ใบไม้เปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีน�้าตาล

	

บ. ๓.๓ / ผ. ๓ - ๐๒

			c.	น�าขวดพลาสติกที่ใช้แล้วมาหลอมเป็นถุงใส่ขยะ

			e.	น�าไข่ไปทอดเป็นไข่ดาว
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ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.

๓.	การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเมื่อจุดเทียนไขในข้อใดสามารถผันกลับได้	(ท�าเครื่องหมาย		

			x	หน้าตัวเลือกที่ถูก)	พร้อมบอกเหตุผล

			ก.	น�้าตาเทียนเกิดการเผาไหม้

			ข.	ไส้เทียนเกิดเปลวไฟและควัน

			ค.	ไส้เทียนสั้นลงและเกิดเขม่า

			ง.	เนื้อเทียนไขหลอมเหลวเป็นน�้าตาเทียน

			เพราะ

บ. ๓.๓ / ผ. ๓ - ๐๒
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ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.

อ่านสถานการณ์ต่อไปนี้	และตอบค�าถามข้อ	๔

	 ตู้เย็นสามารถรักษาอุณหภูมิภายในตู้ให้ต�่ามาก	ๆ		ท�าให้สามารถถนอมอาหารไว้
ไม่ให้บูดเน่า	การรักษาอุณหภูมิให้เย็นสม�่าเสมอ	มีหลักการท�างานดังนี้
	 (๑)	คอมเพรสเซอร์จะท�าหน้าท่ีอัดสารในสถานะแก๊สท่ีไหลอยู่ในท่อ	ท�าให้อุณหภูมิ
และความดันของแก๊สเพิ่มขึ้น	 แก๊สจะไหลผ่านไปยังคอยล์ร้อนซ่ึงอยู ่ด้านหลังตู ้เย็น
	ความร้อนของสารจะระบายออก	ท�าให้อณุหภมูขิองสารลดลงจนเปล่ียนเป็นสถานะของเหลว		
	 (๒)	สารในสถานะของเหลว	ไหลไปยังวาล์วขยาย
	 (๓)	เมื่อผ่านวาล์วขยาย	ความดันของสารจะลดลงอย่างรวดเร็ว	สารที่อยู่ในสถานะ
ของเหลว	เปลี่ยนเป็นแก๊สในทันที	
	 (๔)	สารในสถานะแก๊สไหลผ่านเข้าไปในคอยล์เยน็	และความร้อนจากภายในตูจ้ะถ่ายโอน
มากับแก๊สที่ไหลผ่านนั้น		ต่อจากนั้นแก๊สที่ร้อนจะผ่านเข้าไปในคอมเพรสเซอร์	และถูกอัด
และความร้อนจะระบายออกไปนอกตู้เย็น	และเกิดการเปล่ียนแปลงเป็นแบบรูปลักษณะน้ี
ไปเรื่อยๆ

วาล์วขยาย
คอมเพรสเซอร์

คอยล์ร้อน

คอยล์เย็น

บ. ๓.๓ / ผ. ๓ - ๐๒
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ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.

๔.	การเปลี่ยนแปลงของสารที่เกิดขึ้นในการท�างานของตู้เย็น	ผันกลับได้หรือผันกลับไม่ได้	

			อย่างไร

บ. ๓.๓ / ผ. ๓ - ๐๒
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ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.

ยำลดกรด
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ชื่อ	-	นามสกุล	 เลขที่	 ชั้น

โรงเรียน																						 										ข้อสอบวิชา	วิทยาศาสตร์	

ภาคเรียนที่				 			ปีการศึกษา	 							ชั้นประถมศึกษาปีที่

ค�าชี้แจง : 

ข้อสอบมีท้ังหมด ๒๕ ข้อ รวม ๙ หน้า เวลา ๕๐ นาที คะแนนเต็ม ๒๕ คะแนน

ให้เขียนเครื่องหมาย X ทับตัวอักษรหน้าค�าตอบทีถ่กูต้องทีส่ดุ ๒๕ ข้อ ๒๕ คะแนน

คะแนนเต็ม

๒๕

คะแนนที่ได้
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อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบค�าถามข้อ	๑

ก.	แมงมุมกับเหยื่อ	มีความสัมพันธ์ด้านเป็นที่สืบพันธุ์

ข.	ลูกนกกับต้นไม้	มีความสัมพันธ์ด้านเป็นที่อยู่อาศัย

ค.	กล้วยไม้กับต้นไม้	สัมพันธ์ด้านเป็นที่หลบภัย

ง.	หนอนกับนก	มีความสัมพันธ์ด้านเป็นที่อยู่อาศัย

				บนต้นไม้	มีลูกนกเล็ก	ๆ		๓	ตัวอยู่ในรัง	แม่นกจับหนอนท่ีมากัดกินใบไม้

เป็นอาหาร	นอกจากนี้ยังมีผีเส้ือบินมาตอมดอกไม้	และมีแมงมุมชักใยบนก่ิงไม้

เพื่อดักจับแมลงที่ผ่านมาติดใยแมงมุม	ส่วนที่ล�าต้นพบกล้วยไม้เกาะอยู่

๑.	ข้อใดอธิบายความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตได้ถูกต้อง

๒.	ข้อใดเป็นความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตในแหล่งที่อยู่

ก.	ลิงอาศัยอยู่บนต้นไม้

ข.	เห็บอาศัยอยู่บนตัวสุนัข

ค.	กวางกินดินที่มีแร่ธาตุ

ง.	ปลาใหญ่กินปลาเล็ก	ๆ	
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จากรูปใช้ตอบค�าถามข้อ	๓–๔	

โซ่อาหารหลาย	ๆ	โซ่มีความสัมพันธ์กันดังรูป

๓.	สิ่งมีชีวิตที่เป็นผู้บริโภคพืชและผู้บริโภคสัตว์มีกี่ชนิดตามล�าดับ

			ก.	๑	,	๔		

			ข.	๒	,	๔

			ค.	๑	,	๖

			ง.	๓	,	๓

๔.	ถ้างูตายหมด	สิ่งมีชีวิตใดจะมีจ�านวนลดลง

			ก.	นก	หนู

			ข.	หนอน	นก

			ค.	หนอน	ตั๊กแตน

			ง.	ต้นข้าว	กบ

หนู กบ

งู

นก

หนอน

ต้นข้าว

ตัก๊แตน
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๕.	ค้างคาวเป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่ตามถ�้า	ค้างคาวส่วนใหญ่กินผลไม้และแมลงเป็นอาหาร	

			ถ้าค้างคาวมีจ�านวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว	เหตุการณ์ใดมีโอกาสเกิดขึ้นน้อยที่สุด

			ก.	พืชบางชนิดที่ค้างคาวกินอาจสูญพันธ์ุได้

			ข.	แมลงที่ค้างคาวกินอาจสูญพันธ์ุได้

			ค.	มีต้นไม้ที่มีผลไม้ที่ค้างคาวกินเพิ่มขึ้น

			ง.	พืชที่เป็นอาหารของแมลงที่ค้างคาวกินมีเพิ่มขึ้น

๖.	เพราะเหตุใดสิ่งมีชีวิตจึงต้องมีการปรับตัว

			ก.	หาอาหาร

			ข.	ป้องกันศัตรู

			ค.	สืบพันธุ์มีลูก

			ง.	ถูกทุกข้อ

๗.	ข ้อใดกล่าวถูกต้องเก่ียวกับการปรับตัวของสัตว ์ ท่ี เหมาะสมกับการด�ารงชี วิต

			ในแหล่งที่อยู่ต่างๆ

			ก.	อูฐมีโหนก	เพื่อใช้เป็นที่เก็บน�้าไว้ใช้

			ข.	ตั๊กแตนใบไม้มีรูปร่างคล้ายใบไม้	เพื่อให้รอดพ้นจากศัตรู

			ค.	เป็ดมีพังผืดระหว่างนิ้ว	เพื่อช่วยให้ทรงตัวบนพื้นดินได้ดีขึ้น

			ง.	กิ้งก่าทะเลทรายมีชั้นไขมันใต้ผิวหนังหนา	เพื่อป้องกันความร้อนจากภายนอก

๘.	พืชท่ีมีโครงสร้างและลักษณะแบบใดท่ีเหมาะสมกับการด�ารงชีวิตในทะเลทราย

			ก.	มีใบที่ลดรูปเป็นหนาม

			ข.	มีต่อมขับเกลือส่วนเกิน

			ค.	มีรากแทงขึ้นมาเหนือดิน

			ง.	มีช่องอากาศภายในล�าต้น
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อ่านข้อความต่อไปนี้	แล้วตอบค�าถามข้อ	๙

						ผักตบชวาเป็นพืชที่เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว	พบกระจายในแหล่งน�้าทั่วไป	

ท�าให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับการจราจรทางน�้า	น�้าเน่าเสีย	และแหล่งน�้าตื้นเขิน

๙.	จากข้อความดังกล่าว	การจัดการกับผกัตบชวาในข้อใดบ้างท่ีไม่เป็นการท�าลายสิง่แวดล้อม

							๑.	ก�าจัดผักตบชวาโดยน�ามาท�าเป็นปุ๋ยหมัก

							๒.	ก�าจัดผักตบชวาโดยน�ามาท�าเป็นอาหารสัตว์

							๓.	ก�าจัดผักตบชวาโดยน�ามาท�าเป็นเครื่องจักสาน

							๔.	ก�าจัดผักตบชวาโดยใช้สารก�าจัดวัชพืช

			ก.	ข้อ	๑	และ	๒

			ข.	ข้อ	๑	๒	และ	๓

			ค.	ข้อ	๒	๓	และ	๔

			ง.	ข้อ	๑	๒	๓	และ	๔
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ใช้ข้อมูลที่ก�าหนดให้	ในการตอบค�าถามข้อ	๑๐–๑๑

ข้อมูลแสดงลักษณะของบุคคลในครอบครัวหนึ่ง	เป็นดังนี้

บุคคลในครอบครัว เส้นผม ลักยิ้ม สันจมูก สีผม

พ่อ

แม่

ลูกคนที่	๑

ลูกคนที่	๒

เหยียดตรง

เหยียดตรง

เหยียดตรง

หยักศก

ไม่มี

มี

มี

มี

โด่ง

โด่ง

โด่ง

โด่ง

ด�า

ด�า

น�้าตาล

น�้าตาล

๑๐.	จากข้อมูลในตาราง	ครอบครัวนี้มีลักษณะใดเหมือนกันทั้งครอบครัว

				ก.	เส้นผม

				ข.	ลักยิ้ม

				ค.	สันจมูก

				ง.	สีผม

๑๑.	ลูกคนที่	๒	มีลักษณะใดที่ได้รับการถ่ายทอดทางพันธุกรรม	และได้รับจากใคร

				ก.	มีลักยิ้ม	จากพ่อ

				ข.	มีผมสีน�้าตาล	จากแม่

				ค.	มีผมเหยียดตรง	จากพี่

				ง.	มีสันจมูกโด่ง	จากพี่
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๑๒.	แผนภาพแสดงลักษณะติ่งหูของคนในครอบครัวหนึ่ง	เป็นดังนี้

จากแผนภาพ	ลูกไม่ได้รับการถ่ายทอดลักษณะติ่งหูมาจากใคร

					ก.	ตา

					ข.	แม่

					ค.	ยาย

					ง.	ปู่

๑๓.	พ่อกระต่ายหูตูบผสมพันธุ์กับแม่กระต่ายหูตั้ง	ได้ลูกออกมา	๔	ตัว	ลูกตัวแรกมีหูตูบ

					ลูกตัวท่ีสองมีหูตั้ง	ลูกตัวท่ีสามมีหูตูบ	ลูกตัวท่ีส่ีมีหูตั้ง	ถ้าพ่อแม่กระต่ายคู่น้ีมีลูกอีก

					๑	ตัว	ลูกที่เกิดไม่น่าจะมีลักษณะหูเป็นอย่างไร

					ก.	ลูกมีหูตูบทั้ง	๒	ข้าง

					ข.	ลูกมีหูตั้งทั้ง	๒	ข้าง

					ค.	ลูกมีหูตูบ	๑	ข้าง	และหูตั้ง	๑	ข้าง

					ง.	ลูกมีหูตูบพับลงครึ่งหนึ่งทั้งสองข้าง

ปู่ ย่า ตา ยาย

พ่อ แม่

ลูก

ไม่มีติ่งหู มีติ่งหู มีติ่งหู มีติ่งหู

ไม่มีติ่งหู มีติ่งหู

มีติ่งหู
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๑๔.	ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม

				ก.	ลูกจะมีลักษณะทุกลักษณะเหมือนพ่อและแม่

				ข.	เป็นการถ่ายทอดลักษณะจากบรรพบุรุษเพียงรุ่นเดียว

				ค.	เป็นการถ่ายทอดลักษณะจากพ่อและแม่ผ่านการสืบพันธุ์

				ง.	ลูกชายต้องมีลักษณะเหมือนพ่อ	ลูกสาวต้องมีลักษณะเหมือนแม่

๑๕.	ลักษณะของพืชในข้อความใดเป็นลักษณะทางพันธุกรรมของพืช

				ก.	ใบคะน้ามีรอยหนอนเจาะ

				ข.	ดอกมะลิมีสีขาวและมีกลิ่น

				ค.	ต้นพริกแคระแกร็นมีใบหงิกงอ

				ง.	ผลมะละกอมีราสีขาวเกาะบนผิว

๑๖.	พิจารณาเหตุการณ์ต่อไปนี้	แล้วตอบค�าถาม

									๑.	การบูรที่วางไว้มีขนาดเล็กลง	และมีกลิ่น

									๒.	นมสดในขวดเริ่มมีรสเปรี้ยว

									๓.	ไข่ตกแตกบนพื้นและเนื้อไข่กลายเป็นของแข็ง

									๔.	ตะปูในกล่องเกิดสนิม

									๕.	หยดน�้าเป็นจุดเกาะที่หน้าต่างบ้าน

									๖.	เป่าอากาศเข้าไปในลูกโป่ง	ลูกโป่งค่อย	ๆ	พองขึ้น

				จากข้อความมีการเปลี่ยนแปลงทางเคมีทั้งหมดกี่เหตุการณ์

				ก.	๒

				ข.	๓

				ค.	๔

				ง.	๕

๑๗.	การกระท�าใดเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมี

				ก.	ผสมผงถ่านกับเกลือแกง	ได้สารสีด�าปนขาว

				ข.	วางน�้าแข็งไว้ในถัง	พบควันสีขาวลอยอยู่เหนือก้อนน�้าแข็ง

				ค.	ผสมน�้าตาลทรายกับน�้า	ได้ของเหลวใส	ไม่มีสี	มีรสหวาน

				ง.	บีบมะนาวลงในน�้าดอกอัญชันที่มีสีน�้าเงิน	ได้ของเหลวสีม่วงแดง
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จากแผนภาพต่อไปนี้	ตอบค�าถามข้อ	๑๘	

ของเหลว

ของแข็ง

แก๊ส
A

B

C

D

E

F

๑๘.	การเปลี่ยนแปลง	A	และ	D	คือการเปลี่ยนแปลงใดตามล�าดับ

				ก.	การหลอมเหลวและการระเหิด

				ข.	การระเหิดและการหลอมเหลว

				ค.	การกลายเป็นไอและการหลอมเหลว

				ง.	การหลอมเหลวและการกลายเป็นไอ

๑๙.	วางลูกเหม็นไว้ในห้องระยะเวลาหนึ่งพบว่า	ลูกเหม็นมีขนาดเล็กลง	และมีกลิ่น	

				การเปลี่ยนแปลงของลูกเหม็นเป็นการเปลี่ยนแปลงใด

				ก.	C

				ข.	D

				ค.	E

				ง.	F

๒๐.	การเปลี่ยนแปลงใดที่สารได้รับความร้อนและสูญเสียความร้อน	ตามล�าดับ

				ก.	การหลอมเหลวและการระเหิด

				ข.	การระเหิดและการหลอมเหลว

				ค.	การกลายเป็นไอและการแข็งตัว

				ง.	การหลอมเหลวและการกลายเป็นไอ
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๒๑.	การกระท�าใดเป็นสาเหตุที่ท�าให้สสารเปลี่ยนสถานะได้

				ก.	การท�าให้สสารเปลี่ยนสี

				ข.	การเพิ่มมวลสสารให้มากขึ้น

				ค.	การลดปริมาตรของสสารลง

				ง.	การท�าให้อุณหภูมิของสสารเปลี่ยนไป

๒๓.	ของแข็ง	A	สีขาว	มีรสเค็ม	มวล	๑๐	กรัม	ผสมน�้า	๑๐๐	กรัม	ได้ของเหลวใสไม่มีสี

				มีรสเค็ม	ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง

				ก.	สารที่ผสมแล้วเป็นสารละลาย

				ข.	สารที่ผสมแล้วเป็นสารเนื้อผสม				

				ค.	ของแข็ง	A	เปลี่ยนสถานะเป็นของเหลว

				ง.	การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมี

๒๔.	เมื่อผสมของแข็ง	A	และของเหลว	B	เกิดฟองแก๊ส	ถ้าการเปลี่ยนแปลงน้ี

					เป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมี	ฟองแก๊สที่เกิดขึ้นน่าจะเป็นสารใด

					ก.	A			

					ข.	B

					ค.	ทั้ง	A	และ	B			

					ง.	ไม่ใช่ทั้ง	A	และ	B

๒๕.	การเปลี่ยนแปลงในข้อใดสามารถผันกลับได้

				ก.	เกล็ดไอโอดีนที่วางไว้มีขนาดเล็กลง

				ข.	ตะปูในกล่องเกิดสนิม

				ค.	ธูปที่ติดไฟเกิดเขม่าและควัน

				ง.	ไข่ตกแตกบนพื้นและเนื้อไข่กลายเป็นของแข็ง

๒๒.	ต้มน�้าในบีกเกอร์	เกิดฟองแก๊ส	ฟองแก๊สที่เกิดขึ้นคือสารใด	และอยู่ในสถานะใด

				ก.	น�้า	สถานะของเหลว

				ข.	ไอน�้า	สถานะแก๊ส

				ค.	ออกซิเจน	สถานะแก๊ส

				ง.	ไม่มีสารใดอยู่ในฟองแก๊ส


