
๕

สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)

ใช้กระบวนการ

BBL & PBL
เน้นการทำางานของสมอง 
GPAS

เพิ่มผลสัมฤทธิ์ด้วย 

NT
O-NET
PISA

๒๑มาตรฐานสากล
ศตวรรษที่

ชั้นประถมศึกษาปีที่

5BBL Steps

คู่มือครูเพื่อใช้คู่กับหนังสือเรียน

โครงงานบูรณาการ

สู่อาเซียน
และโลก

ทักษะศตวรรษที่ ๒๑ 

จัดการเรียนรู้
ตามแนวทาง
Backward
Design

เฉลย
คำาตอบ
ละเอียดทุกข้อ



ตัวอย่างตัวอย่าง

ประเมินครบตัวชี้วัด 

มาตรฐานระดับชาติ

วัดผลแม่นยำ�ทุกระดับก�รเรียนรู้

พร้อมเฉลยและต�ร�งวิเคร�ะห์

สถ�บันฯ มอบสิทธิพิเศษให้ท่�น

ส�ม�รถพรินต์ ใช้ ได้เลย

หรือสั่งซื้อในร�ค�พิเศษจ�กสถ�บัน 

ทุกภ�คเรียน

ขอสอบประจำภาคการศึกษาที่ 1

ขอสอบประจำภาคการศึกษาที่ 2

ข้อสอบปลายภาคข้อสอบปลายภาค

	 พืชในที่แห้งแล้งมีการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมข้อใด

	 ก.	 เมื่อมีแสง	ลำาต้นจะเอนหนีแสง

	 ข.	 ลำาต้นมีลักษณะอวบและกลวง

	 ค.	 ลำาต้นมีหนามหุ้มคล้ายฟองนำ้า

	 ง.	 ใบและลำาต้นมีขี้ผึ้งเคลือบ

	 	 พืชชนิดหนึ่งขึ้นอยู่ในป่าชายเลน	มีการพัฒนาราก

	 	 ให้มีรากคำ้าจุนยื่นออกจากลำาต้นเพื่อป้องกันลำาต้นโค่นล้ม	 	

	 	 เมื่อคลื่นซัด

	 ข้อความข้างต้นเป็นการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม

	 ของพืชข้อใด

	 ก.	 ผักตบชวา	 	 	 	 	 ข.	 กระเฉด

	 ค.	 โกงกาง	 	 	 	 	 	 ง.	 บัว



คํานําคํานํา

คําอธิบาย

รายวิชา

โครงสร้าง

รายวิชา

พื้นฐาน

โครงสร้าง

เนื้อหา

ตัวอย่าง

คู่มือครู

หนังสือเรียน

ตัวอย่างแผน

การจัดการเรียนรู้

	 กระทรวงศึกษาธิการได้มีการประกาศใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด	 	

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 	 วิทยาศาสตร์ 	 และสาระภูมิศาสตร์ 																																																

ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา	 ศาสนา	 และวัฒนธรรม	 (ฉบับปรับปรุง																

พ.ศ.	๒๕๖๐)	ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน	พุทธศักราช	๒๕๕๑									

ซึ่งปีการศึกษา	๒๕๖๒	นี้	 จะครอบคลุมระดับชั้น	 ป.๑	ป.๒	ป.๔	ป.๕	ม.๑	ม.๒																

ม.๔	ม.๕	 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ	 สังคม	 วัฒนธรรม	

สภาพแวดล้อม	 และความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เจริญก้าวหน้า														

อย่างรวดเร็ว	 เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของคนในชาติให้สามารถเพิ่ม										

ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	 โดยการยกระดับคุณภาพการศึกษา

และการเรียนรู้ให้มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล	สอดคล้องกับประเทศไทย	๔.๐	

และโลกในศตวรรษที่	๒๑	 โดยจัดทำาขึ้นเพื่อให้สถานศึกษาทุกสังกัดที่จัดการศึกษา

ขั้นพื้นฐานใช้เป็นกรอบในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและจัดการเรียนการสอน

เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์											

ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่กำาหนดไว้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง	ๆ	

	 สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ	 (พว.)	 ตระหนักถึงความสำาคัญของการ	

มีส่วนร่วมในการจัดทำาสื่อการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและสอดคล้องตาม

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด	 เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ให้กับ	

ครูผู้สอน	 ด้วยคู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้แบบ	 Active	 Learning	 	

ตามแนวทาง	Backward	Design	โดยใช้กระบวนการ	GPAS	5	Steps	ซึ่งสามารถ

พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ได้ตามเป้าหมาย

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ	(พว.)



2 สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)

คำ�อธิบ�ยร�ยวิช�

ว	๑๕๑ 		วิทยาศาสตร์	 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ชั้นประถมศึกษาปีที่	๕	 เวลาเรียน	๘๐	ชั่วโมง

	 ศึกษาสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม	การปรับตัวของสิ่งมีชีวิต	ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม	

การดำารงพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต	 ลักษณะทางพันธุกรรมของพืช	 สัตว์	 และมนุษย์	 การเปลี่ยนแปลงของสสารในชีวิต															

ประจำาวัน	 การเปลี่ยนแปลงสถานะของสสาร	 การละลายของสารในนำ้า	 การเปลี่ยนแปลงของสารเมื่อเกิด																													

การเปลี่ยนแปลงทางเคมี	แรงในชีวิตประจำาวัน	การหาแรงลัพธ์ของแรงหลายแรงในแนวเดียวกันที่กระทำาต่อวัตถุ	

แรงเสียดทาน	และผลของแรงเสียดทาน	เสียงและการได้ยิน	การได้ยินเสียงผ่านตัวกลางต่าง	ๆ	เสียงสูง	เสียงตำ่า	

เสียงดัง	 และเสียงค่อย	การใช้เครื่องมือวัดระดับเสียง	ความแตกต่างของดาวเคราะห์กับดาวฤกษ	์ตำาแหน่งและ											

เส้นทางการขึ้นและตกของกลุ่มดาว	 แหล่งนำ้าในท้องถิ่นและการใช้ประโยชน์	 ความจำาเป็นของนำ้าต่อชีวิตและ															

การประหยัดนำ้า	 ปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับวัฏจักรนำ้า	 เมฆ	หมอก	นำ้าค้าง	 และนำ้าค้างแข็ง	ฝน	หิมะ												

และลูกเห็บ

	 โดยใช้แนวการจัดการเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลังด้วยวิธีการสอนแบบสืบสอบ	 แนวการสอน	๕	 ขั้นตอน												

GPAS	5	 ขั้นตอน	 รูปแบบวงจรการเรียนรู้	 ๕	 ขั้นตอน	การเรียนรู้ผ่านการใช้กิจกรรมต่าง	ๆ	 เพื่อสืบสอบความรู้											

ทางวิทยาศาสตร์รวมทั้งการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน	 บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงและสะเต็ม	 เพื่อการ																

แก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์	 สร้างความรู้และสิ่งใหม่อย่างง่ายรวมทั้งการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์	 เพื่อสนับสนุน																	

รวมทั้งการใช้และสร้างโมเดล	เพื่ออภิปรายสู่การเป็นผู้มีสมรรถนะการรู้วิทยาศาสตร์

	 เพื่อการเป็นผู้รู้วิทยาศาสตร์	 มีความสนใจ	ความตระหนัก	ความใฝ่รู้	 เป็นผู้ทำางานเป็นทีมและทำางานแบบ									

รวมพลัง	รวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อตนเองและชุมชน

     รหัสตัวชี้วัด
	 ว	๑.๑		 ป.๕/๑,		ป.๕/๒,		ป.๕/๓,		ป.๕/๔
	 ว	๑.๓			ป.๕/๑,		ป.๕/๒
	 ว	๒.๑		ป.๕/๑,		ป.๕/๒,		ป.๕/๓,		ป.๕/๔
	 ว	๒.๒	 ป.๕/๑,		ป.๕/๒,		ป.๕/๓,		ป.๕/๔,		ป.๕/๕
	 ว	๒.๓	 ป.๕/๑,		ป.๕/๒,		ป.๕/๓,		ป.๕/๔,		ป.๕/๕
	 ว	๓.๑	 ป.๕/๑,		ป.๕/๒
	 ว	๓.๒	 ป.๕/๑,		ป.๕/๒,		ป.๕/๓,		ป.๕/๔,		ป.๕/๕

	 รวมทั้งหมด	๒๗	ตัวชี้วัด
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โครงสร้�งร�ยวิช�พื้นฐ�น วิทย�ศ�สตร์

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕  เวลาเรียน ๘๐ ชั่วโมง  

ลำาดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้
มาตรฐานการเรียนรู้

และตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้

เวลาเรียน
(ชั่วโมง)

๑ ชีวิตกับ
สิ่งแวดล้อม

ว	๑.๑	ป.๕/๑,		
ป.๕/๒,	ป.๕/๓,		
ป.๕/๔

•		 สิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์มีโครงสร้างและลักษณะ										
ที่เหมาะสมในแต่ละแหล่งที่อยู่	 ซึ่งเป็นผลมาจาก							
การปรับตัวของสิ่งมีชีวิต	 เพื่อให้ดำารงชีวิตและ												
อยู่รอดได้ในแต่ละแหล่งที่อยู่	 เช่น	 ผักตบชวามี									
ช่องอากาศในก้านใบ	ช่วยให้ลอยนำ้าได้	ต้นโกงกาง
ที่ขึ้นอยู่ในป่าชายเลนมีรากคำ้าจุนทำาให้ลำาต้นไม่ล้ม	
ปลามีครีบช่วยในการเคลื่อนที่ในนำ้า

•		 ในแหล่งที่อยู่หนึ่ง	 ๆ	 สิ่งมีชีวิตจะมีความสัมพันธ์																	
ซึ่งกันและกันและสัมพันธ์กับสิ่งไม่มีชีวิต	 เพื่อ
ประโยชน์ต่อการดำารงชีวิต	 เช่น	ความสัมพันธ์กัน
ด้านการกินกันเป็นอาหาร	 เป็นแหล่งที่อยู่อาศัย							
หลบภัยและเลี้ยงดูลูกอ่อน	ใช้อากาศในการหายใจ

•		 สิ่งมีชีวิตมีการกินกันเป็นอาหาร	 โดยกินต่อกันเป็น
ทอด	ๆ	ในรูปแบบของโซ่อาหาร	ทำาให้สามารถระบุ
บทบาทหน้าที่ของสิ่งมีชีวิตเป็นผู้ผลิตและผู้บริโภค

๑๒

๒ การดำารงพันธ์ุ
ของสิ่งมีชีวิต

ว	๑.๓	ป.๕/๑,	
ป.๕/๒

•	 สิ่งมีชีวิตทั้งพืช	 สัตว์	 และมนุษย์	 เมื่อโตเต็มที่																	
จะมีการสืบพันธ์ุเพื่อเพิ่มจำานวนและดำารงพันธุ ์											
โดยลูกที่เกิดมาจะได้รับการถ่ายทอดลักษณะทาง										
พนัธกุรรมจากพ่อแมท่ำาให้มลีักษณะทางพนัธกุรรม
ที่เฉพาะแตกต่างจากสิ่งมีชีวิตชนิดอื่น

•	 พืชมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม	 เช่น	
ลักษณะของใบ	สีดอก

•	 สัตว์มีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม	 เช่น													
สีขน	ลักษณะของขน	ลักษณะของหู

•	 มนุษย์มีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม	 เช่น									
เชงิผมทีห่น้าผาก	ลกัยิม้	ลกัษณะหนงัตา	การห่อลิน้	
ลักษณะของติ่งหู

๑๐

๓ การเปลี่ยนแปลง
ของสสารใน
ชีวิตประจำาวัน

ว	๒.๑	ป.๕/๑,		
ป.๕/๒,	ป.๕/๓,	
ป.๕/๔

•		 การเปลี่ยนสถานะของสสารเป็นการเปลี่ยนแปลง
ทางกายภาพ	 เมื่อเพิ่มความร้อนให้กับสสารถึง							
ระดับหนึ่งจะทำาให้สสารที่ เป ็นของแข็งเปลี่ยน
สถานะเป็นของเหลว	 เรียกว่า	 การหลอมเหลว											
และเมื่อเพิ่มความร้อนต่อไปจนถึงอีกระดับหนึ่ง

๑๐



4 สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)

ลำาดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้
มาตรฐานการเรียนรู้

และตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้

เวลาเรียน
(ชั่วโมง)

		 ของเหลวจะเปลี่ยนเป็นแก๊ส	 เรียกว่า	 การกลาย							
เป็นไอ	แต่เมือ่ลดความร้อนลงถงึระดบัหนึง่แก๊สจะ
เปลี่ยนสถานะเป็นของเหลว	เรียกว่า	การควบแน่น	
และถ้าลดความร้อนต่อไปอีกจนถึงระดับหนึ่ง
ของเหลวจะเปลี่ยนสถานะเป็นของแข็ง	 เรียกว่า							
การแข็งตัว	 สสารบางชนิดสามารถเปลี่ยนสถานะ
จากของแข็งเป็นแก๊สโดยไม่ผ่านการเป็นของเหลว	
เรียกว่า	 การระเหิด	 ส่วนแก๊สบางชนิดสามารถ
เปลี่ยนสถานะเป็นของแข็ง	 โดยไม่ผ่านการเป็น
ของเหลว	เรียกว่า	การระเหิดกลับ

•		 เมื่อใส่สารลงในนำ้าแล้วสารนั้นรวมเป็นเนื้อเดียวกัน
กับนำ้าทั่วทุกส่วน	 แสดงว่าสารเกิดการละลาย										
เรียกสารผสมที่ได้ว่า	สารละลาย

•		 เมื่อผสมสาร	๒	 ชนิดขึ้นไปแล้วมีสารใหม่เกิดขึ้น											
ซึ่งมีสมบัติต่างจากสารเดิมหรือเมื่อสารชนิดเดียว
เกิดการเปลี่ยนแปลงแล ้วมีสารใหม ่ เกิดขึ้น																					
การเปลี่ยนแปลงนี้	 เรียกว่า	 การเปลี่ยนแปลงทาง
เคมี	 ซึ่งสังเกตได้จากมีสีหรือกลิ่นต่างจากสารเดิม	
หรือมีฟองแก๊ส	 หรือมีตะกอนเกิดขึ้นหรือมีการ							
เพิ่มขึ้นหรือลดลงของอุณหภูมิ

•	 เมื่อสารเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้ว	 สารสามารถ	
เปลี่ยนกลับเป็นสารเดิมได้	 เป็นการเปลี่ยนแปลงที่
ผันกลับได้	 เช่น	การหลอมเหลว	การกลายเป็นไอ	
การละลาย	 แต่สารบางอย่างเกิดการเปลี่ยนแปลง
แล้วไม่สามารถเปลี่ยนกลับเป็นสารเดิมได้	 เป็น								
การเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับไม่ได้	 เช่น	การเผาไหม้	
การเกิดสนิม

๔ แรงในชีวิต
ประจำาวัน

ว	๒.๒	ป.๕/๑,		
ป.๕/๒,	ป.๕/๓,		
ป.๕/๔,	ป.๕/๕

•		 แรงลัพธ์เป็นผลรวมของแรงที่กระทำาต่อวัตถุ	 โดย
แรงลัพธ์ของแรง	๒	แรงที่กระทำาต่อวัตถุเดียวกัน											
จะมีขนาดเท่ากับผลรวมของแรงทั้งสองเมื่อแรง							
ทั้งสองอยู่ในแนวเดียวกันและมีทิศทางเดียวกัน									
แต ่จะมีขนาดเท ่ากับผลต ่างของแรงทั้ งสอง																					
เมื่อแรงทั้งสองอยู่ในแนวเดียวกันแต่มีิทิศทาง										
ตรงข้ามกัน	 สำาหรับวัตถุที่อยู่นิ่งแรงลัพธ์ที่กระทำา	
ต่อวัตถุมีค่าเป็นศูนย์

•		 การเขยีนแผนภาพของแรงทีก่ระทำาต่อวตัถสุามารถ
เขียนได้โดยใช้ลูกศร	 โดยหัวลูกศรแสดงทิศทาง		
ของแรง	 และความยาวของลูกศรแสดงขนาดของ
แรงที่กระทำาต่อวัตถุ

๘



5สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)

ลำาดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้
มาตรฐานการเรียนรู้

และตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้

เวลาเรียน
(ชั่วโมง)

•		 แรงเสียดทานเป็นแรงที่เกิดขึ้นระหว่างผิวสัมผัส									
ของวัตถุ	 เพื่อต้านการเคลื่อนที่ของวัตถุนั้น	 โดยถ้า														
ออกแรงกระทำาต่อวัตถุที่อยู่นิ่งบนพื้นผิวหนึ่งให้
เคลื่อนที่ 	 แรงเสียดทานจากพื้นผิวนั้นก็จะต้าน										
การเคลื่อนที่ของวัตถุ	 แต่ถ้าวัตถุกำาลังเคลื่อนที่											
แรงเสียดทานก็จะทำาให้วัตถุนั้นเคลื่อนที่ช้าลงหรือ
หยุดนิ่ง

๕ เสียงและการ
ได้ยิน

ว	๒.๓	ป.๕/๑,		
ป.๕/๒,	ป.๕/๓,		
ป.๕/๔,	ป.๕/๕

•	 การได้ยินเสียงต้องอาศัยตัวกลาง	 โดยอาจเป็น
ของแข็ง	 ของเหลว	 หรืออากาศ	 เสียงจะส่งผ่าน
ตัวกลางมายังหู

•	 เสียงที่ได้ยินมีระดับสูง-ตำ่าของเสียงต่างกันขึ้นกับ
ความถี่ของการสั่นของแหล่งกำาเนิดเสียง	 โดยเมื่อ
แหล่งกำาเนิดเสียงสั่นด้วยความถี่ตำ่าจะเกิดเสียงตำ่า	
แต่ถ้าสั่นด้วยความถี่สูงจะเกิดเสียงสูง	 ส่วนเสียง										
ดังค่อยที่ได้ยินขึ้นกับพลังงานการสั่นของแหล่ง
กำาเนิดเสียง	 โดยเมื่อแหล่งกำาเนิดเสียงสั่นด้วย
พลังงานมากจะเกิดเสียงดัง	แต่ถ้าแหล่งกำาเนิดเสียง
สั่นด้วยพลังงานน้อยจะเกิดเสียงค่อย

•	 เสียงดังมาก	 ๆ	 เป็นอันตรายต่อการได้ยินและ												
เสียงที่ก่อให้เกิดความรำาคาญเป็นมลพิษทางเสียง																		
เดซิเบลเป็นหน่วยที่บอกถึงความดังของเสียง

๑๐

๖ ดาว ว	๓.๑	ป.๕/๑,	ป.๕/๒ •		 ดาวที่มองเห็นบนท้องฟ้าอยู่ในอวกาศซึ่งเป็นบริเวณ
ที่อยู่นอกบรรยากาศของโลก	 มีทั้งดาวฤกษ์และ												
ดาวเคราะห์	 ดาวฤกษ์เป็นแหล่งกำาเนิดแสง	 จึง
สามารถมองเห็นได้	 ส่วนดาวเคราะห์ไม่ใช่แหล่ง
กำาเนิดแสง	 แต่สามารถมองเห็นได้เนื่องจากแสง								
จากดวงอาทิตย์ตกกระทบดาวเคราะห์แล้วสะท้อน
เข้าสู่ตา

•		 การมองเห็นกลุ่มดาวฤกษ์มีรูปร่างต่าง	 ๆ	 เกิดจาก
จินตนาการของผู้สังเกต	 กลุ่มดาวฤกษ์ต่าง	 ๆ	 ที่
ปรากฏในท้องฟ้าแต่ละกลุ่มมีดาวฤกษ์แต่ละดวง	
เรียงกันที่ตำาแหน่งคงที่	 และมีเส้นทางการขึ้นและตก
ตามเส้นทางเดิมทุกคืน	 ซึ่งจะปรากฏตำาแหน่งเดิม		
การสังเกตตำาแหน่งและการขึ้นและตกของดาวฤกษ์	
และกลุ่มดาวฤกษ์	 สามารถทำาได้โดยใช้แผนที่ดาว								
ซึ่งระบุมุมทิศและมุมเงยที่กล ุ่มดาวนั้นปรากฏ																	
ผู้สังเกตสามารถใช้มือในการประมาณค่าของมุมเงย
เมื่อสังเกตดาวในท้องฟ้า

๑๐
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ลำาดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้
มาตรฐานการเรียนรู้

และตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้

เวลาเรียน
(ชั่วโมง)

๗ นำ้าในท้องถิ่น
ของเรา

ว	๓.๒	ป.๕/๑,	
ป.๕/๒

•	 โลกมีทั้งนำ้าจืดและนำ้าเค็มซึ่งอยู่ในแหล่งนำ้าต่าง	ๆ 	ที่
มีทั้งแหล่งนำ้าผิวดิน	เช่น	ทะเล	มหาสมุทร	บึง	แม่นำ้า	
และแหล่งนำ้าใต้ดิน	 เช่น	 นำ้าในดิน	 และนำ้าบาดาล											
นำ้าทั้งหมดของโลกแบ่งเป็นนำ้าเค็มประมาณร้อยละ	
๙๗.๕		ซึ่งอยู่ในมหาสมุทรและแหล่งนำ้าอื่น	ๆ	และ
ที่เหลืออีกประมาณร้อยละ	๒.๕	เป็นนำ้าจืด	ถ้าเรียง
ลำาดับปริมาณนำ้าจืดจากมากไปน้อยจะอยู่ที่	 ธารนำ้าแข็ง	
และพืดนำ้าแข็ง	 นำ้าใต้ดิน	 ชั้นดินเยือกแข็งคงตัว										
และนำ้าแข็งใต้ดิน	ทะเลสาบ	ความชื้นในดิน	ความชื้น
ในบรรยากาศ	บึง	แม่นำ้า	และนำ้าในสิ่งมีชีวิต

•	 นำ้าจืดที่มนุษย์นำามาใช้ได้มีปริมาณน้อยมาก	จึงควร
ใช้นำ้าอย่างประหยัดและร่วมกันอนุรักษ์นำ้า

๑๐

๘ ปรากฏการณ์
ธรรมชาติที่
เกี่ยวข้องกับ
วัฏจักรนำ้า

ว	๓.๒	ป.๕/๓,
ป.๕/๔,	ป.๕/๕

•		 วฏัจกัรนำา้	เป็นการหมนุเวยีนของนำา้ทีม่แีบบรปูซำา้เดมิ	

และต่อเนื่องระหว่างนำ้าในบรรยากาศ	 นำ้าผิวดิน								
และนำ้าใต้ดิน	 โดยพฤติกรรมการดำารงชีวิตของพืช
และสัตว์ส่งผลต่อวัฏจักรนำ้า

•		 ไอนำ้าในอากาศจะควบแน่นเป็นละอองนำ้าเล็ก	 ๆ									
โดยมีละอองลอย	เช่น	เกลือ	ฝุ่นละออง	ละอองเรณู
ของดอกไม้	 เป็นอนุภาคแกนกลาง	 เมื่อละอองนำ้า
จำานวนมากเกาะกลุ่มรวมกันลอยอยู่สูงจากพื้นดิน
มาก	 เรียกว่า	 เมฆ	แต่ละอองนำ้าที่เกาะกลุ่มรวมกัน		
อยู่ใกล้พืน้ดนิ	เรยีกว่า		หมอก	ส่วนไอนำา้ทีค่วบแน่น
เป็นละอองนำ้าเกาะอยู่บนพื้นผิววัตถุใกล้พื้นดิน	
เรียกว่า	 นำ้าค้าง	 ถ้าอุณหภูมิใกล้พื้นดินตำ่ากว่า
จุดเยือกแข็ง	นำ้าค้างก็จะกลายเป็นนำ้าค้างแข็ง

•		 ฝน	 หิมะ	 ลูกเห็บ	 เป็นหยาดนำ้าฟ้าซึ่งเป็นนำ้าที่มี				
สถานะต่าง	 ๆ	 ที่ตกจากฟ้าถึงพื้นดิน	 ฝนเกิดจาก												
ละอองนำ้าในเมฆที่รวมตัวกันจนอากาศไม่สามารถ
พยุงไว้ได้จึงตกลงมา	หิมะเกิดจากไอนำ้าในอากาศ
ระเหิดกลับเป็นผลึกนำ้าแข็ง	รวมตัวกันจนมีนำ้าหนัก
มากขึ้นจนเกินกว่าอากาศจะพยุงไว้จึงตกลงมา	
ลูกเห็บเกิดจากหยดนำ้าที่เปลี่ยนสถานะเป็นนำ้าแข็ง	
แล้วถูกพายุพัดวนซำ้าไปซำ้ามาในเมฆฝนฟ้าคะนอง								
ที่มีขนาดใหญ่และอยู่ในระดับสูงจนเป็นก้อนนำ้าแข็ง
ขนาดใหญ่ขึ้นแล้วตกลงมา

๑๐

รวม ๘๐
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โครงสร้�งเนื้อห�ของหนังสือเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่	๑	 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

	 ๑.	 การปรับตัวของสิ่งมีชีวิต

	 ๒.	 ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

หน่วยการเรียนรู้ที่	๒	 การดำารงพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต

	 ๑.	 ลักษณะทางพันธุกรรมของพืช	สัตว์	และมนุษย์

	 ๒.	 ลักษณะที่คล้ายคลึงกันของตนเองกับพ่อแม่

หน่วยการเรียนรู้ที่	๓	 การเปลี่ยนแปลงของสสารในชีวิตประจำาวัน	

	 ๑.	 การเปลี่ยนแปลงสถานะของสสาร

	 ๒.	 การละลายของสารในนำ้า

	 ๓.	 การเปลี่ยนแปลงของสารเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมี

หน่วยการเรียนรู้ที่	๔	 แรงในชีวิตประจำาวัน

	 ๑.	 การหาแรงลัพธ์ของแรงหลายแรงในแนวเดียวกันที่กระทำาต่อวัตถุ

	 ๒.	 แรงเสียดทาน	และผลของแรงเสียดทาน

หน่วยการเรียนรู้ที่	๕	 เสียงและการได้ยิน

	 ๑.	 การได้ยินเสียงผ่านตัวกลางต่าง	ๆ

	 ๒.	 เสียงสูง	เสียงตำ่า	เสียงดัง	และเสียงค่อย

	 ๓.	 การใช้เครื่องมือวัดระดับเสียง

หน่วยการเรียนรู้ที่	๖	 ดาว

	 ๑.	 ความแตกต่างของดาวเคราะห์กับดาวฤกษ์

	 ๒.	 ตำาแหน่งและเส้นทางการขึ้นและตกของกลุ่มดาว

หน่วยการเรียนรู้ที่	๗	 นำ้าในท้องถิ่นของเรา

	 ๑.	 แหล่งนำ้าในท้องถิ่นและการใช้ประโยชน์

	 ๒.	 ความจำาเป็นของนำ้าต่อชีวิตและการประหยัดนำ้า

หน่วยการเรียนรู้ที่	๘	 ปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับวัฏจักรนำ้า

	 ๑.	 วัฏจักรนำ้า

	 ๒.	 เมฆ	หมอก	นำ้าค้าง	และนำ้าค้างแข็ง

	 ๓.	 ฝน	หิมะ	และลูกเห็บ
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ขั้นสังเกต รวบรวมข้อมูล 

Gathering
ขั้นคิดวิเคราะห์และสรุปความรู้ 

Processing
GPAS 5 Steps

แนวข้อสอบ O-NETบูรณาการทักษะศตวรรษที่ 21 NET

๑

หน่
วยการเรียนรูท้ี่

๑.	 บรรยายโครงสร้างและลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมกับการดำารงชีวิต	
	 ซึ่งเป็นผลมาจากการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตในแต่ละแหล่งที่อยู่	(ว	๑.๑	ป.๕/๑)
๒.	 อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต	และความสัมพันธ์ระหว่าง
	 สิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิต	เพื่อประโยชน์ต่อการดำารงชีวิต	(ว	๑.๑	ป.๕/๒)
๓.	 เขียนโซ่อาหารและระบุบทบาทหน้าที่ของสิ่งมีชีวิตที่เป็นผู้ผลิตและผู้บริโภค
	 ในโซ่อาหาร	(ว	๑.๑	ป.๕/๓)	
๔.	 ตระหนักในคุณค่าของสิ่งแวดล้อมที่มีต่อการดำารงชีวิตของสิ่งมีชีวิต	โดยมีส่วนร่วม
	 ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม	(ว	๑.๑	ป.๕/๔)

ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

แผนผังหัวข้อหน่วยการเรียนรู้

ชีวิตกับ
สิ่งแวดล้อม

คำาศัพท์ คำาอ่าน คำาแปล

adaptation แอดแดพเท′	เชิน การปรับตัว

environment เอนไว′	เรินเมินทฺ	 สิ่งแวดล้อม

food	chain ฟูด	เชน โซ่อาหาร

habitat แฮบ′	บิแทท แหล่งที่อยู่

relationship รีเล′	เชินชิพ ความสัมพันธ์

ตัวชี้วัด ศัพท์วิทยาศาสตร์น่ารู้

การปรับตัวของพืช

การปรับตัวของสัตว์

กลุ่มสิ่งมีชีวิต
ในแหล่งที่อยู่ต่าง	ๆ

โซ่อาหาร

ความสัมพันธ์ระหว่าง
สิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต

การปรับตัวของสิ่งมีชีวิต
ความสัมพันธ์ระหว่าง
กลุ่มสิ่งมีชีวิตกับ
สิ่งแวดล้อม

แหล่งที่อยู่อาศัย

ของสิ่งมีชีวิต

ดิน

ป่าไม้

แหล่งนำ้า

เป้าหมายการเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้ 

มาตรฐาน	ว	๑.๑	

เข้าใจความหลากหลายของระบบนิเวศ	

ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่ งไม่มีชีวิตกับ																

สิ่ งมีชีวิต	 และความสัมพันธ์ระหว่าง																		

สิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตต่าง	ๆ	ในระบบนิเวศ

การถ่ายทอดพลังงาน	 การเปลี่ยนแปลง

แทนที่ในระบบนิเวศ	 ความหมายของ

ประชากร	 ปัญหาและผลกระทบที่มีต่อ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม

แนวทางในการอนรุกัษท์รพัยากรธรรมชาติ

และการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม	 รวมทั้ง							

นำาความรู้ไปใช้ประโยชน์

  สาระการเรียนรู้แกนกลาง

	 สิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์มีโครงสร้าง

และลกัษณะทีเ่หมาะสมในแตล่ะแหลง่ทีอ่ยู	่

ซึ่งเป็นผลมาจากการปรับตัวของสิ่งมีชีวิต				

ตัวอย่�งตัวอย่�ง

เพื่อให้ดำารงชีวิตและอยู่รอดได้ในแต่ละแหล่งที่อยู่	 เช่น	ผักตบชวามีช่องอากาศในก้านใบ	ช่วยให้ลอยนำ้าได้	 ต้นโกงกางที่ขึ้นอยู่								

ในป่าชายเลนมีรากคำ้าจุนทำาให้ลำาต้นไม่ล้ม	ปลามีครีบช่วยในการเคลื่อนที่ในนำ้า	

	 ในแหล่งที่อยู่หนึ่ง	 ๆ	 สิ่งมีชีวิตจะมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันและสัมพันธ์กับสิ่งไม่มีชีวิต	 เพื่อประโยชน์ต่อการดำารงชีวิต											

เช่น	ความสัมพันธ์กันด้านการกินกันเป็นอาหาร	เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยหลบภัยและเลี้ยงดูลูกอ่อน	ใช้อากาศในการหายใจ	

	 สิ่งมีชีวิตมีการกินกันเป็นอาหาร	 โดยกินต่อกันเป็นทอด	ๆ	 ในรูปแบบของโซ่อาหาร	 ทำาให้สามารถระบุบทบาทหน้าที่ของ																			

สิ่งมีชีวิตเป็นผู้ผลิตและผู้บริโภค
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รอบรู้อาเซียนและโลก

ขั้นประเมินเพื่อเพิ่มคุณค่า 

Self-Regulating

เสริมความรู้ ครูควรสอน ตัวชี้วัด

ขั้นปฏิบัติและสรุปความรู้หลังการปฏิบัติ 

Applying and Constructing the Knowledge

ขั้นสื่อสารและน�าเสนอ 

Applying the Communication Skill

asean

๑

หน่
วยการเรียนรูท้ี่

๑.	 บรรยายโครงสร้างและลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมกับการดำารงชีวิต	
	 ซึ่งเป็นผลมาจากการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตในแต่ละแหล่งที่อยู่	(ว	๑.๑	ป.๕/๑)
๒.	 อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต	และความสัมพันธ์ระหว่าง
	 สิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิต	เพื่อประโยชน์ต่อการดำารงชีวิต	(ว	๑.๑	ป.๕/๒)
๓.	 เขียนโซ่อาหารและระบุบทบาทหน้าที่ของสิ่งมีชีวิตที่เป็นผู้ผลิตและผู้บริโภค
	 ในโซ่อาหาร	(ว	๑.๑	ป.๕/๓)	
๔.	 ตระหนักในคุณค่าของสิ่งแวดล้อมที่มีต่อการดำารงชีวิตของสิ่งมีชีวิต	โดยมีส่วนร่วม
	 ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม	(ว	๑.๑	ป.๕/๔)

ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

แผนผังหัวข้อหน่วยการเรียนรู้

ชีวิตกับ
สิ่งแวดล้อม

คำาศัพท์ คำาอ่าน คำาแปล

adaptation แอดแดพเท′	เชิน การปรับตัว

environment เอนไว′	เรินเมินทฺ	 สิ่งแวดล้อม

food	chain ฟูด	เชน โซ่อาหาร

habitat แฮบ′	บิแทท แหล่งที่อยู่

relationship รีเล′	เชินชิพ ความสัมพันธ์

ตัวชี้วัด ศัพท์วิทยาศาสตร์น่ารู้

การปรับตัวของพืช

การปรับตัวของสัตว์

กลุ่มสิ่งมีชีวิต
ในแหล่งที่อยู่ต่าง	ๆ

โซ่อาหาร

ความสัมพันธ์ระหว่าง
สิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต

การปรับตัวของสิ่งมีชีวิต
ความสัมพันธ์ระหว่าง
กลุ่มสิ่งมีชีวิตกับ
สิ่งแวดล้อม

แหล่งที่อยู่อาศัย

ของสิ่งมีชีวิต

ดิน

ป่าไม้

แหล่งนำ้า

 สมรรถนะสำาคัญของผู้เรียน

๑.	 ความสามารถในการสื่อสาร

๒.	 ความสามารถในการคิด

๓.	 ความสามารถในการแก้ปัญหา

๔.	 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

๕.	 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

ใฝ่เรียนรู้

ตัวชี้วัดที่	๔.๑	 ตั้ ง ใ จ 	 เพี ย รพยาย าม																	

ในการเรียนและเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้

ตัวชี้วัดที่	๔.๒	 แ ส ว ง ห า ค ว า ม รู้ จ า ก												

แหลง่เรยีนรูต้า่ง	ๆ 	ทัง้ภายในและภายนอก

โรงเรียน	ด้วยการเลือกใช้สื่ออย่างเหมาะสม	

บันทึกความรู้	วิเคราะห์	สรุปเป็นองค์ความรู้	

สามารถนำาไปใช้ในชีวิตประจำาวันได้

มุ่งมั่นในการทำางาน

ตัวชี้วัดที่	๖.๑	 ตั้ ง ใ จ แ ล ะ รั บ ผิ ด ช อบ																	

ในการปฏิบัติหน้าที่การงาน

	 นักเรียนแบ่งกลุ่ม	แต่ละกลุ่มร่วมกันอย่างรวมพลังวางแผนสำารวจการปรับตัว

ของพืชในท้องถิ่น	 และความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม																		

จากแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย	 แล้วนำาผลงานที่สำารวจของนักเรียนมาติด											

แผงโครงงานสำารวจ	แสดงนิทรรศการ

บูรณาการทักษะศตวรรษที่ 21

คู่มือครูหนังสือเรียนคู่มือครูหนังสือเรียน
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ขั้นสังเกต รวบรวมข้อมูล 

Gathering
ขั้นคิดวิเคราะห์และสรุปความรู้ 

Processing
GPAS 5 Steps

แนวข้อสอบ O-NETบูรณาการทักษะศตวรรษที่ 21 NET

	 	 สิง่มชีวีติประกอบดว้ยพชืและสตัว์	สิง่มชีวีติสามารถดำารงชวีติอยูไ่ด	้เนือ่งจาก

มีการปรับตัวให้มีลักษณะที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม

	 	 ๑.๑	 การปรับตัวของพืช

	 	 	 พืชเป็นสิ่งมีชีวิต	 พืชแต่ละชนิดจะเจริญเติบโตได้ดีในที่ต่าง	 ๆ	 กัน		

พืชบางชนิดเจริญเติบโตได้ดีบนบก	 เช่น	 มะม่วง	 กุหลาบ	 และเข็ม	 พืชบางชนิด	

เจริญเติบโตได้ดีในนำ้า	เช่น	บัว	จอก	และแหน	พืชบางชนิดเติบโตได้ดีในที่แห้งแล้ง		

เช่น	 กระบองเพชร	ดังนั้น	 ถ้านำาพืชมาปลูกในที่ที่ไม่เหมาะสม	พืชก็จะไม่สามารถ

เจริญเติบโตและดำารงชีวิตหรือตายได้

ภาพที่ ๑.๑ ตัวอย่างการเจริญเติบโตของพืชในแหล่งที่อยู่ต่าง ๆ

มะม่วง

๑.	 การปรับตัวของสิ่งมีชีวิต

กระบองเพชร

บัว

วิทยาศาสตร์		ชั้นประถมศึกษาปีที่	๕6

๑.	นักเรียนร่วมกันสังเกต	สำารวจพืชรอบ

บริเวณโรงเรียนด้วยกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์	 โดยร่วมกันตอบคำาถาม	

ดังนี้

	 ๑.๑	 พืชมีการตอบสนอง

	 ต่อสิ่งแวดล้อมรอบตัวอย่างไร	

	 (ตัวอย่างคำาตอบ พืชบางชนิดมีการเจริญ

ของลำาต้น เพื่อรับแสง หรือการเจริญของ       

รากลงพื้นดิน เพื่อดูดนำ้าและธาตุอาหาร)

	 ๑.๒	 พืชทำาอย่างไรจึงสามารถมีชีวิต							

อยู่ได้ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม	

(ตัวอย่างคำาตอบ พืชจะต้องมีการปรับตัว

ให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม มิฉะนั้นจะทำาให้มัน

ตายได้)

ตัวชี้วัด

ว	๑.๑	ป.๕/๑

ภาระงาน/ชิ้นงาน

ภาพวาดและระบายสี	

การปรับตัวของพืชทะเลทราย

ขั้นสังเกต
รวบรวมข้อมูล

St

ep 1

เสริมความรู้ ครูควรสอน

	 กระบองเพชร	 เจริญเติบโตอยู่ในทะเลทรายจึงมีการปรับตัวเพ่ือให้										

สามารถดำารงชีวิตอยู่ได้	โดยเปล่ียนใบเป็นหนามเพ่ือลดการคายนำา้
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รอบรู้อาเซียนและโลก

ขั้นประเมินเพื่อเพิ่มคุณค่า 

Self-Regulating

เสริมความรู้ ครูควรสอน ตัวชี้วัด

ขั้นปฏิบัติและสรุปความรู้หลังการปฏิบัติ 

Applying and Constructing the Knowledge

ขั้นสื่อสารและน�าเสนอ 

Applying the Communication Skill

asean

	 การปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม	 เป็นลักษณะสำาคัญอย่างหนึ่งของสิ่งมีชีวิต	

ที่ทำาให้สามารถดำารงชีวิตอยู่ได้นานในสิ่งแวดล้อมหนึ่ง	ๆ

	 ๑.	 ฟองนำ้าขนาดเท่ากัน	 ๒	 ก้อน
	 ๒.	 ถุงพลาสติกใส	 ๑		 ใบ
	 ๓.	 ยางรัด	 ๑		 เส้น
	 ๔.	 จานพลาสติกขนาดเท่ากัน	 ๒		 ใบ
	 ๕.	 กรรไกร	 ๑	 เล่ม
	 ๖.	 นำ้าสำาหรับเทบนฟองนำ้า

ใบพืชในที่แห้งแล้งเก็บนํ้าไว้ได้อย่างไร๑.๑กิจกรรมที่

วัสดุอุปกรณ์

วิธีทํา

	 นักเรียนคิดว่า		พืชปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมได้อย่างไร

	 ๑.	 นักเรียนแบ่งกลุ่ม	แต่ละกลุ่มร่วมกันเทนำา้ปริมาณเท่ากันลงบนฟองนำา้ท้ัง	๒	ก้อนให้ชุ่ม

	 ๒.	 ใช้กรรไกรตัดถุงพลาสติกให้เป็นรอยขาด	๕	บริเวณ

	 ๓.	 หุ้มฟองนำ้าก้อนที่	๑	ด้วยถุงพลาสติกใสที่มีรอยตัด	แล้วผูกปากถุงด้วยยางรัดให้แน่น

	 ๔.	 วางถุงพลาสติกใสที่มีฟองนำ้าลงในจานพลาสติกใบที่	๑

	 ๕.	 วางฟองนำ้าก้อนที่	๒	ลงในจานพลาสติกใบที่	๒

	 ๖.	 วางจานพลาสติกทั้ง		๒	ใบ	ให้ถูกแสงประมาณ	๓	ชั่วโมง

คำ�ถ�มสำ�คัญ

ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 7

ขั้นคิดวิเคราะห์
และสรุปความรู้

St

ep 2

๒.	นักเรียนสังเกตต้นกระบองเพชร	 แล้ว

ร่วมกันสนทนา	และตอบคำาถามสำาคัญ	

ดังนี้

	 ๒.๑	 พืชปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม

ได้อย่างไร	(ตัวอย่างคำาตอบ 

 พชืทีเ่จรญิเตบิโตในทีแ่หง้แลง้จะมกีารปรบัตวั 

โดยมีขี้ผึ้งเคลือบที่ใบและลำาต้น)

๓.	นักเรียนแบ่งกลุ่ม	 กลุ่มละ	 ๔	 คน																	

คละความสามารถ	 แต่ละกลุ่มร่วมกัน

อย่างรวมพลังศึกษาวิธีทำากิจกรรม																	

ที่	๑.๑	เรื่อง	ใบพืชในที่แห้งแล้งเก็บนำ้า

ไว้ได้อย่างไร	 โดยอ่านออกเสียงดัง							

และพร้อมเพรียงกัน

๔.	นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปราย	

กอ่นทำากจิกรรม	ทำากจิกรรม	และบนัทกึผล

ขั้นสังเกต
รวบรวมข้อมูล

St

ep 1

๕.		นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์	 อภิปราย							

และแสดงความคิด เห็น เกี่ ยวกับ																

ผลการทำากิจกรรม	 โดยตอบคำาถาม	

หลังทำากิจกรรม

๖.		นกัเรยีนรว่มกนัสรปุผลการทำากจิกรรม

และสรุปสิ่งที่เข้าใจเป็นความรู้ร่วมกันว่า	

ฟองนำ้าที่มีถุงพลาสติกใสหุ้มจะชุ่มนำ้า	

ส่วนฟองนำ้าที่ไม่มีถุงพลาสติกใสหุ้ม						

จะแห้งอย่างรวดเร็ว	เปรียบเหมือนใบพืช

ที่ขึ้นอยู่ในทะเลทรายจะมีขี้ผึ้งเคลือบ

เพื่ อป้องกันการสูญเสียนำ้ า ให้กับ																		

สิ่งแวดล้อม	 ทำาให้ใบพืชเก็บรักษานำ้า							

ไว้ได้

ฟองนำ้าที่มีถุงพลาสติกใสหุ้มจะชุ่มนำ้า

ส่วนฟองนำ้าที่ไม่มีถุงพลาสติกใสหุ้ม             

จะแห้งอย่างรวดเร็ว เปรียบเหมือนใบพืช

ทีข่ึน้อยูใ่นทะเลทรายจะมขีีผ้ึง้เคลอืบเพือ่

ปอ้งกนัการสญูเสยีนำา้ใหก้บัสิง่แวดลอ้ม 

ทำาให้ใบพืชเก็บรักษานำ้าไว้ได้

ตาราง			สิ่งที่สังเกตได้จากฟองนำ้า
	 	 ที่มีและไม่มีถุงพลาสติกใสหุ้ม

ฟองนำ้า สิ่งที่สังเกตได้

มีถุงพลาสติกใสหุ้ม ฟองนำ้าชุ่มนำ้าและมีละอองนำ้า
ที่ถุงพลาสติกใส

ไม่มีถุงพลาสติกใสหุ้ม ฟองนำ้าแห้ง

สรุปผลการท�ากิจกรรมบันทึกผลการท�ากิจกรรม

เฉลยกิจกรรมการทดลอง
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ขั้นสังเกต รวบรวมข้อมูล 

Gathering
ขั้นคิดวิเคราะห์และสรุปความรู้ 

Processing
GPAS 5 Steps

แนวข้อสอบ O-NETบูรณาการทักษะศตวรรษที่ 21 NET

	 	 ฟองนำ้าในจานพลาสติกใบใดที่อุ้มนำ้าไว้ได้มากกว่าหรือสูญเสียนำ้าน้อยที่สุด
															เพราะเหตุใด

	 	 ฟองนำ้าในจานพลาสติกใบใดที่เปรียบได้กับใบพืชที่มีขี้ผึ้งเคลือบอยู่

	 	 สรุปผลการทดลองได้ว่าอย่างไร

	 	 ใบพืชที่มีขี้ผึ้งเคลือบอยู่จะเก็บนำ้าได้มากกว่าใบพืชที่ไม่มีขี้ผึ้งเคลือบอยู่หรือไม่

	 	 ใบพืชที่มีขี้ผึ้งเคลือบอยู่ช่วยทำาให้พืชปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่แห้งแล้ง
	 	 ได้อย่างไร

ตัวอย่างตารางบันทึกผลการทดลอง

ตารางที่ ๑.๑		สิ่งที่สังเกตได้จากฟองนำ้าที่มีและไม่มีถุงพลาสติกใสหุ้ม

ฟองนํ้า สิ่งที่สังเกตได้

มีถุงพลาสติกใสหุ้ม

ไม่มีถุงพลาสติกใสหุ้ม

ภาพที่ ๑.๒ การทดลอง ใบพืชในที่แห้งแล้งเก็บนํ้าไว้ได้อย่างไร

	 ๗.	 สังเกต	และบันทึกผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับฟองนำ้าทั้ง	๒	ก้อน

จานพลาสติกใบที่ ๑ จานพลาสติกใบที่ ๒

 ในที่แห้งแล้ง พืชปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม 
โดยมีขี้ผึ้งเคลือบอยู่ที่ใบและลําต้น

วิทยาศาสตร์		ชั้นประถมศึกษาปีที่	๕8

St

ep 3 ขั้นปฏิบัติ
และสรุปความรู้
หลังการปฏิบัติ

๑.  ตอบ  จานพลาสติกใบที่ ๑ เพราะมีถุงพลาสติกใสหุ้ม ทำาให้ฟองนำ้าชุ่มนำ้า นำ้าไม่ระเหยไปอย่างรวดเร็ว
๒.  ตอบ  จานพลาสติกใบที่ ๑ เพราะถุงพลาสติกใสที่หุ้มฟองนำ้าเปรียบเหมือนขี้ผึ้งที่เคลือบใบพืช
๓.  ตอบ  ฟองนำา้ทีม่ีถงุพลาสตกิใสหุม้จะชุม่นำา้ ส่วนฟองนำา้ทีไ่ม่มถีงุพลาสตกิใสหุม้จะแห้งอยา่งรวดเรว็  
  เปรียบเหมือนใบพืชที่ขึ้นอยู่ในทะเลทรายจะมีขี้ผึ้งเคลือบเพื่อป้องกันการสูญเสียนำ้าให้กับ  
  สิ่งแวดล้อม ทำาให้ใบพืชเก็บรักษานำ้าไว้ได้
๔.  ตอบ  ใบพืชที่มีขี้ผึ้งเคลือบอยู่เก็บนำ้าได้มากกว่าใบพืชที่ไม่มีขี้ผึ้งเคลือบอยู่
๕.  ตอบ  ช่วยป้องกันการสูญเสียนำ้า

		๗.	 นัก เรียนแต่ละกลุ่ มร่ วมกันวางแผน

ออกแบบ	 แล้วหาภาพหรือวาดภาพและ

ระบายสี	 การปรับตัวของพืชทะเลทราย											

จัดทำาเป็นชิ้นงาน

		๘.	 นักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่เข้าใจเป็นความรู้

ร่วมกัน	ดังนี้

	 	 	 พืชเป็นสิ่งมีชีวิต	 จึงมีการตอบสนอง

และปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมรอบตัว

	 	 	 พชืในบรเิวณตา่ง	ๆ 	ของโลกมลีกัษณะ

ของราก	 ลำาต้น	 ใบ	 เมล็ด	 แตกต่างกัน													

เพื่อช่วยให้มันมีชีวิตและเจริญเติบโตในที่

ต่าง	ๆ	ได้

	 	 	 ในที่แห้งแล้งพืชปรับตัวให้เข้ากับ													

สิ่งแวดล้อม	 โดยมีขี้ผึ้งเคลือบอยู่ที่ใบและ

ลำาต้น

ขัน้สือ่สารและน�าเสนอ

St

ep 4

		๙.	 ผู้แทนนักเรียนแต่ละกลุ่มออกมาพูดและ		

นำาเสนอภาพวาดและระบายส	ีการปรับตัว

ของพืชทะเลทรายหน้าชั้นเรียน	 เพื่อ														

แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน

๑๐.	 นักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปเกี่ยวกับ												

วิธีการทำางานให้เห็นการคิดเชิงระบบและ	

วิธีการทำางานที่มีแบบแผน

St

ep 5 ขั้นประเมินเพื่อเพิ่มคุณค่า
บริการสังคม

และจิตสาธารณะ

๑๑.	 นักเรียนร่วมกันคัดเลือกผลงานที่ดีเด่น								

จัดทำาเป็นนิทรรศการหรือจัดแสดงผลงาน	

เพื่อ เป็นแหล่งการเรียนรู้ ให้นักเรียน																	

ชั้นอื่น	ๆ

๑๒.	 นักเรียนนำา เสนอผลการศึกษาพร้อม

สะท้อนความคิดร่วมกัน

แนวค�าตอบ
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รอบรู้อาเซียนและโลก

ขั้นประเมินเพื่อเพิ่มคุณค่า 

Self-Regulating

เสริมความรู้ ครูควรสอน ตัวชี้วัด

ขั้นปฏิบัติและสรุปความรู้หลังการปฏิบัติ 

Applying and Constructing the Knowledge

ขั้นสื่อสารและน�าเสนอ 

Applying the Communication Skill

asean

	 	 พืชที่ขึ้นอยู่ในทะเลทรายปรับตัวให้มีชีวิตอยู่ในทะเลทรายได้อย่างไร

	 	 พืชทะเลทรายมีใบป้องกันการสูญเสียนำ้าได้อย่างไร

 พชืทีอ่าศยัอยูใ่นทะเลทราย เปลีย่นใบใหเ้ปน็หนามแหลม 
เพื่อลดการคายนํ้า และมีลําต้นอวบเพื่อให้เก็บนํ้าได้มาก

คำ�ถ�มสำ�คัญ

นักเรียนคิดว่า	พืชทะเลทรายปรับตัวให้ดำารงชีวิตอยู่ได้อย่างไร

การดํารงชีวิตของพืชทะเลทราย๑.๒กิจกรรมที่

	 นักเรียนแบ่งกลุ่ม	 แต่ละกลุ่มร่วมกันวางแผน	 ศึกษาค้นคว้า	 เก็บรวบรวมข้อมูลและ
เขียนรายงานเกี่ยวกับการดำารงชีวิตของพืชที่ขึ้นในทะเลทรายมา	 ๑	 ชนิด	 โดยนักเรียน	
เลือกคำาถามต่อไปนี้เป็นแนวในการศึกษาค้นคว้า

วิธีทํา

	 	 การปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม	 เป็นการทำาตัวให้กลมกลืนหรืือจัดตัว	

ให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมใหม่ที่แปลกไปจากสิ่งแวดล้อมเดิมเพื่อช่วยให้สิ่งมีชีวิต	

ได้รอดพ้นจากศัตรูและอันตรายต่าง	 ๆ	 สิ่งมีชีวิตใดที่ไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับ	

สิ่งแวดล้อมก็จะถูกศัตรูรบกวนหรือล้มตายสูญพันธุ์

ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 9

ขั้นคิดวิเคราะห์
และสรุปความรู้

St
ep 2

ตัวชี้วัด

ว	๑.๑	ป.๕/๑
ภาระงาน/ชิ้นงาน

(-)

ขั้นสังเกต
รวบรวมข้อมูล

St

ep 1

		๑.		นักเรียนดูวีดิทัศน์พืชในทะเลทราย	 แล้วร่วมกัน

สนทนา	และตอบคำาถามสำาคัญ	ดังนี้

	 ๑.๑	 พืชทะเลทรายปรับตัวให้ดำารงชีวิตอยู่ได้

อย่างไร	 (ตัวอย่างคำาตอบ พืชทะเลทรายมีลำาต้นที่อวบ

และใบหนาเพื่อเก็บนำ้า)

		๒.		นักเรียนแบ่งกลุ่ม	กลุ่มละ	๔	คน	คละความสามารถ

แต่ละกลุ่มร่วมกันอย่างรวมพลังศึกษาวิธีทำา

กิจกรรมที่	๑.๒	เรื่อง	การดำารงชีวิตของพืชทะเลทราย	

โดยอ่านออกเสียงดังและพร้อมเพรียงกัน

		๓.		นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปราย	 ก่อนทำา

กิจกรรม	ทำากิจกรรม	และบันทึกผล

แนวค�าตอบ

๑.  ตอบ  มีใบเป็นหนามและมีขี้ผึ้งเคลือบอยู่ตามลำาต้น นอกจากนี้พืชทะเลทรายบางชนิดเจริญตามขอบชายนำ้า
  ที่ไหลผ่านทะเลทราย หรือเจริญในหุบเขาลึกที่ให้ร่มเงา ทำาให้มันสามารถปรับตัวเพื่อดำารงชีวิตอยู่ได้
๒.  ตอบ  ตัวอย่างคำาตอบ  ต้นกระบองเพชรป้องกันการสูญเสียนำ้าโดยมีใบเป็นหนาม เพื่อให้ลดการสูญเสียนำ้า  
  พืชทะเลทรายบางชนิดมีขี้ผึ้งเคลือบอยู่ตามลำาต้น

		๔.		นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์	 อภิปราย	 และแสดง									

ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการทำากิจกรรม	 โดย												

ตอบคำาถามหลังทำากิจกรรม

		๕.	 นักเรียนร่วมกันสรุปผลการทำากิจกรรมและสรุป											

สิ่งที่เข้าใจเป็นความรู้ร่วมกันว่า	

	 	 พืชที่ขึ้นอยู่ในทะเลทรายปรับตัวให้มีชีวิตอยู่ใน

ทะเลทรายได้	 โดยมีใบเป็นหนามและมีขี้ผึ้งเคลือบ

อยูต่ามลำาตน้	เพือ่ปอ้งกนัการสญูเสยีนำา้ทางปากใบ	

ต้นกระบองเพชรป้องกันการสูญเสียนำ้าให้กับ														

สิ่งแวดล้อมโดยเปลี่ยนใบเป็นหนาม

St

ep 3 ขั้นปฏิบัติ
และสรุปความรู้
หลังการปฏิบัติ

ขัน้สือ่สารและน�าเสนอ

St

ep 4

St

ep 5 ขั้นประเมินเพื่อเพิ่มคุณค่า
บริการสังคม

และจิตสาธารณะ 		๖.	 นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวางแผน	 ออกแบบ									

และนำ าผลการค้นคว้ ามาจัดทำ า เป็นรายงาน																				

การดำารงชีวิตของพืชที่อยู่ในทะเลทราย

		๗.		นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันสรุปสิ่งที่ เข้าใจเป็น									

ความรู้ร่วมกัน	ดังนี้	

	 	 พืชที่อาศัยอยู่ในทะเลทราย	 เปลี่ยนใบให้เป็น									

หนามแหลม	 เพื่อลดการคายนำ้า	 และมีลำาต้นอวบ

เพื่อให้เก็บนำ้าได้มาก

		๘.		ผู้แทนนักเรียนแต่ละกลุ่มออกมาพูด	 และนำาเสนอ

รายงานหน้าชั้นเรียน	 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน										

เพื่อน	ๆ	ร่วมกันตรวจสอบและแก้ไขให้ถูกต้อง

		๙.		นักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปเกี่ยวกับวิธีการทำางาน								

ให้ เห็นการคิดเชิ งระบบและวิธีการทำ างานที่มี 							

แบบแผน

๑๐.	 นักเรียนนำารายงานมอบให้ห้องวิทยาศาสตร์									

ของโรงเรียน	 เพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้ ให้ 							

นักเรียนชั้นอื่น	ๆ

๑๑.	 นักเรียนนำาเสนอผลการศึกษาพร้อมสะท้อน		

ความคิดร่วมกัน
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ขั้นสังเกต รวบรวมข้อมูล 

Gathering
ขั้นคิดวิเคราะห์และสรุปความรู้ 

Processing
GPAS 5 Steps

แนวข้อสอบ O-NETบูรณาการทักษะศตวรรษที่ 21 NET

	 	 พืชที่อาศัยอยู่ในนำ้าได้แก่อะไรบ้าง

	 	 พืชที่อาศัยอยู่ในนำ้าปรับตัวให้มีชีวิตอยู่ในนำ้าได้อย่างไร

 พืชที่อาศัยอยู่ในนํ้ามักมีลําต้นอวบ 
หรือมีส่วนที่ช่วยให้พืชลอยนํ้าได้

	 	 พืชที่เจริญเติบโตในแหล่งที่อยู่ที่ต่างกัน	 จะมีลักษณะใบ	 ลำาต้น	 และราก	

ที่เหมาะสมกับการดำารงชีวิตอยู่ในแหล่งที่อยู่ที่ต่างกัน	 เช่น	 กระบองเพชรเป็นพืช	

ที่อยู่ในทะเลทราย	มีการปรับตัวโดยเปลี่ยนใบให้มีขนาดเล็ก	แหลม	แข็งคล้ายหนาม	

และมีขีี้ผึ้งเคลือบ	 เพื่อลดการสูญเสียนำ้า	 ก้านใบของผักตบชวา	 หรือรากของจอก		

ซึ่งเป็นพืชนำ้า	จะอวบพอง	มีช่องอากาศ	และกลวง	ช่วยให้ลอยนำ้าได้

นักเรียนคิดว่า	พืชปรับตัวให้ดำารงชีวิตอยู่ในนำ้าได้อย่างไร

การดํารงชีวิตของพืชนํ้า๑.๓กิจกรรมที่

	 นักเรียนแบ่งกลุ่ม	 แต่ละกลุ่มร่วมกันวางแผน	 ศึกษาค้นคว้า	 เก็บรวบรวมข้อมูลและ
เขียนรายงานเกี่ยวกับการดำารงชีวิตของพืชที่อาศัยอยู่ในนำ้า	โดยนักเรียนเลือกคำาถามต่อไปนี้
เป็นแนวในการศึกษาค้นคว้า

วิธีทํา

คำ�ถ�มสำ�คัญ

วิทยาศาสตร์		ชั้นประถมศึกษาปีที่	๕10

ขั้นคิดวิเคราะห์
และสรุปความรู้

St

ep 2

ตัวชี้วัด

ว	๑.๑	ป.๕/๑
ภาระงาน/ชิ้นงาน

ภาพวาดและระบายสี	 การปรับตัวของ	

พืชนำ้าในท้องถิ่น

ขั้นสังเกต
รวบรวมข้อมูล

St

ep 1

๑.	 นักเรียนสังเกตลักษณะของพืชนำ้าใน										

ท้องถิ่นแล้วร่วมกันตอบคำาถามสำาคัญ	

ดังนี้

	 ๑.๑	 พืชปรับตัวให้ดำารงชีวิตอยู่ในนำ้า										

ได้อย่างไร  (ตัวอย่างคำาตอบ พืชที่อาศัย                               

อยู่ในนำ้ามักมีลำาต้นอวบ หรือมีส่วนช่วยให้       

พืชลอยนำ้าได้)

๒.		นักเรียนแบ่งกลุ่ม	 กลุ่มละ	 ๔	 คน	 คละ	

ความสามารถ	 แต่ละกลุ่มร่วมกันอย่าง	

รวมพลังศึกษาวิธีทำากิจกรรมที่ 	 ๑.๓											

เรื่อง	 การดำารงชีวิตของพืชนำ้ า 	 โดย																

อ่านออกเสียงดังและพร้อมเพรียงกัน

๓.		นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปราย									

ก่อนทำากิจกรรม	ทำากิจกรรม	และบันทึกผล

๔.	 นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์	 อภิปรายและ

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการทำา

กิจกรรม	โดยตอบคำาถามหลังทำากิจกรรม

๕.		นักเรียนร่วมกันสรุปผลการทำากิจกรรม

และสรุปสิ่งที่เข้าใจเป็นความรู้ร่วมกันว่า	

	 	 พืชที่อาศัยอยู่ในนำ้าปรับตัวให้มีชีวิต

อยู่ ในนำ้ าได้โดยการพัฒนารากพิเศษ												

ใบ	และโครงสร้างอื่น	ๆ 	ที่ช่วยให้พืชได้รับ

แก๊สออกซิเจน	 และแก๊สคาร์บอนได-

ออกไซด์ที่พืชต้องการ

แนวข้อสอบ O-NETNET

			ผักตบชวา		บัว		ผักบุ้ง

มีการปรับตัวให้มีชีวิตอยู่ในนำ้าได้ตามข้อใด

๑ 	 ลำาต้นทึบ		ตัน	 	 	 ๒ 	 ลำาต้นแข็ง		หนา

๓ 	 ลำาต้นอวบ		กลวง	 	 ๔ 	 ลำาต้นอ่อน		บาง		 	

(เฉลย  ๓   เหตุผล  พืชที่อาศัยอยู่ในนำ้ามักมีลำาต้นอวบ กลวง ช่วยให้พืชลอยนำ้าได้)
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รอบรู้อาเซียนและโลก

ขั้นประเมินเพื่อเพิ่มคุณค่า 

Self-Regulating

เสริมความรู้ ครูควรสอน ตัวชี้วัด

ขั้นปฏิบัติและสรุปความรู้หลังการปฏิบัติ 

Applying and Constructing the Knowledge

ขั้นสื่อสารและน�าเสนอ 

Applying the Communication Skill

asean

 พืชมีโครงสร้างและลักษณะที่เหมาะสมในแต่ละแหล่งที่อยู่ 
ซึ่งเป็นผลมาจากการปรับตัวเพื่อให้ดํารงชีวิตและอยู่รอดได้ 
ในแต่ละแหล่งที่อยู่

ภาพที่ ๑.๓ ใบเปลี่ยนเป็นหนามของกระบองเพชร

ภาพที่ ๑.๔ ผักตบชวา ภาพที่ ๑.๕ ต้นโกงกาง 

ลำาต้นของกระเฉดมีนวมหุ้มคล้ายฟองนำ้า	 ทำาให้ลอยนำ้าได้	 ตำาลึงมีลำาต้นอ่อน		

จึงเลื้อยพันไปตามต้นไม้อื่น	 ต้นโกงกางที่ขึ้นอยู่ในป่าชายเลนมีการพัฒนาราก	

ให้มีรากคำ้าจุนจำานวนมากยื่นออกมาจากบริเวณลำาต้น	และปักลงในเลน	เพื่อป้องกัน

ลำาต้นโค่นล้มเมื่อคลื่นซัด	หรือมีนำ้าขึ้น	นำ้าลง

ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 11

แนวข้อสอบ O-NETNET

ต้นกระบองเพชรปรับตัวเพื่อให้ดำารงชีวิตอยู่ในทะเลทรายได้อย่างไร

๑ 	 ลำาต้นกลวง		มีช่องว่างอากาศมาก

๒ 	 ลำาต้นมีนวมหุ้มคล้ายฟองนำ้า

๓ 	 ปากใบอยู่บริเวณหลังใบ

๔ 	 ใบเปลี่ยนเป็นหนาม	 	 	

(เฉลย  ๔   เหตุผล ต้นกระบองเพชรเปลี่ยนใบเป็นหนามป้องกันการสูญเสียนำ้า)

St

ep 3 ขั้นปฏิบัติ
และสรุปความรู้
หลังการปฏิบัติ

ขัน้สือ่สารและน�าเสนอ

St

ep 4

St

ep 5 ขั้นประเมินเพื่อเพิ่มคุณค่า
บริการสังคม

และจิตสาธารณะ

		๖.	 นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวางแผน

สำารวจพชืนำา้ในทอ้งถิน่ทีม่กีารปรบัตวั

ให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมเฉพาะท้องถิ่น	

แล้วหาภาพหรือวาดภาพและระบายสี	

พร้อมระบุชื่อพืช	จัดทำาเป็นชิ้นงาน

		๗.	นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันสรุปสิ่งที่

เข้าใจเป็นความรู้ร่วมกัน	ดังนี้	

	 	 	 พชืทีอ่าศยัอยูใ่นนำา้มกัมลีำาตน้อวบ	

หรือมีส่วนช่วยให้พืชลอยนำ้าได้

		๘.	ผู้แทนนักเรียนแต่ละกลุ่มออกมา									

พูดนำาเสนอภาพวาดและระบายสี								

การปรับตัวของพืชนำ้ า ในท้องถิ่น											

หน้าชั้นเรียน	 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้

กัน	 เพื่อน	 ๆ	 ร่วมกันตรวจสอบและ

แก้ไขให้ถูกต้อง

		๙.	นกัเรยีนรว่มกนัอภปิรายสรปุเกีย่วกบั

วิธีการทำางานให้เห็นการคิดเชิงระบบ

และวิธีการทำางานที่มีแบบแผน

๑๐.	นักเรียนร่วมกันคัดเลือกผลงานที่ 													

ดี เด่นจัดทำ า เป็นนิทรรศการหรือ														

จัดแสดงผลงาน	 เพื่อ เป็นแหล่ง														

การเรียนรู้ให้นักเรียนชั้นอื่น	ๆ

๑๑.	นั ก เ รี ยนนำ า เ สนอผลการศึ กษา											

พร้อมสะท้อนความคิดร่วมกัน
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ขั้นสังเกต รวบรวมข้อมูล 

Gathering
ขั้นคิดวิเคราะห์และสรุปความรู้ 

Processing
GPAS 5 Steps

แนวข้อสอบ O-NETบูรณาการทักษะศตวรรษที่ 21 NET

๑.	 สังเกตภาพ	 พืชเหล่านี้มีการปรับตัวให้สามารถเจริญเติบโตและดำารงชีวิต	

	 ในแหล่งที่อยู่ใด	โยงเส้นจับคู่พืช	และแหล่งที่อยู่ให้ถูกต้อง

๒.	 พืชที่อยู่ในทะเลทรายมีการปรับตัวให้สามารถดำารงชีวิตอยู่ในที่แห้งแล้ง	

	 ได้อย่างไร
๓.	 พืชที่อยู่ในนำ้า	มีโครงสร้างหรือลักษณะใดที่ทำาให้ลอยนำ้าได้

๔.	 สัตว์ที่อาศัยอยู่ในนำ้า	มีโครงสร้างหรือลักษณะใดที่ทำาให้ว่ายนำ้าได้

๕.	 จับคู่การปรับตัวของสัตว์ทางซ้ายให้ตรงกับประโยชน์ของการปรับตัวทางขวา

	 ๕.๑	 ยีราฟมีคอยาว

	 ๕.๒	 จิ้งจกปรับสีตัว

	 ๕.๓	 สุนัขในเขตหนาวมีขนยาว

	 ๕.๔	 ตั๊กแตนมีรูปร่างเหมือนใบไม้

ก.	ป้องกันอากาศหนาว

ข.	กินใบไม้บนต้นไม้สูง

ค.	พรางตัวจากศัตรู

ง.	พรางตัวเพื่อหาอาหาร

แบบฝึกหัด

๑.	การปรับตัวของสิ่งมีชีวิต

กล้วยไม้ ต้นมะม่วง บัว ชบา จอก

ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 15

ตัวชี้วัด

ว	๑.๑	ป.๕/๑

แนวค�าตอบ

๒. 	ตอบ  พืชทะเลทรายจะมีรากเจริญอยู่ใกล้ 

 ผิวดิน แผ่ขยายไปเป็นบริเวณกว้าง เพื่อ 

 ดูดซับนำ้า เมื่อฝนตกพืชพวกนี้จะสะสมนำ้า 

 ที่บริเวณลำาต้นและใบ ใบและลำาต้นจะมี 

 ขี้ผึ้งเคลือบอยู่เพื่อไม่ให้นำ้าระเหยออกมา 

 สู ่ภายนอก พืชทะเลทรายบางชนิด เช่น  

 กระบองเพชรไม่มีใบแต่มีหนามแหลม    

 หนามก็คือ ใบพืชที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อ 

 ไม่ให้สูญเสียนำ้า

๓.  ตอบ  ตัวอย่างคำาตอบ ก้านใบอวบพอง 

 มีช่องอากาศ และกลวง ช่วยให้ลอยนำ้าได้

๔. ตอบ ตัวอย่างคำาตอบ มีครีบและหางช่วย 

 ในการว่ายนำ้า
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ตัวอย่�งตัวอย่�ง แผนก�รจัดก�รเรียนรู้แผนก�รจัดก�รเรียนรู้

 
 
 
 
 

 
  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5   เวลาเรียน 1 ชัว่โมง 

 
 
 มาตรฐานการเรียนรู้          
 มาตรฐาน ว 1.1  เขา้ใจความหลากหลายของระบบนิเวศ ความสัมพนัธ์ระหวา่งส่ิงไม่มีชีวติ 
   กบัส่ิงมีชีวติ และความสัมพนัธ์ระหวา่งส่ิงมีชีวติกบัส่ิงมีชีวติต่าง ๆ ในระบบนิเวศ
   การถ่ายทอดพลงังาน การเปล่ียนแปลงแทนท่ีในระบบนิเวศ ความหมายของประชากร 
   ปัญหาและผลกระทบท่ีมีต่อทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม แนวทางในการอนุรักษ ์
   ทรัพยากรธรรมชาติและการแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์ 
 ตัวช้ีวดั 
 ว 1.1 ป.5/1  บรรยายโครงสร้างและลกัษณะของส่ิงมีชีวติท่ีเหมาะสมกบัการด ารงชีวิต 
   ซ่ึงเป็นผลมาจากการปรับตวัของส่ิงมีชีวติในแต่ละแหล่งท่ีอยู ่
 

 
 
 1. อธิบายวธีิการปรับตวัของพืชในท่ีแหง้แลง้ได้ (K) 
 2. ปฏิบติักิจกรรม  ใบพืชในท่ีแหง้แลง้เก็บน ้าไวไ้ดอ้ยา่งไร อยา่งรวมพลงั ดว้ยความรับผิดชอบได ้(P) 
 3. สรุปผลการทดลองเพื่อลงความคิดเห็นเก่ียวกบัการปรับตวัของพืชได ้(P) 
 4. เป็นผูมี้ความรับผดิชอบ (A) 
 
 
 
 

 มาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวดั 

 จุดประสงค์การเรียนรู้ 

หน่วยการเรียนรู้ที ่1 ชีวติกบัส่ิงแวดล้อม  
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่1 

เร่ือง  ใบพืชในทีแ่ห้งแล้งเกบ็น า้ไว้ได้อย่างไร  
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 พืชเป็นส่ิงมีชีวติ จึงมีการตอบสนองและปรับตวัใหเ้ขา้กบัส่ิงแวดลอ้มรอบตวั 
 ในท่ีแหง้แลง้พืชปรับตวัใหเ้ขา้กบัส่ิงแวดลอ้ม โดยมีข้ีผึ้งเคลือบอยูท่ี่ใบและล าตน้ 
 

 

 
 
 1. ความสามารถในการส่ือสาร 
  - การอธิบาย การเขียน การพูดหนา้ชั้นเรียน 
 2. ความสามารถในการคิด 
  - การสังเกต การส ารวจ การคิดวเิคราะห์ การจดัจ าแนก การเปรียบเทียบ การสร้างค าอธิบาย  
   การอภิปราย การจดัระบบความคิดเป็นแผนภาพ การส่ือความหมาย การท ากิจกรรม 
   โดยใชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 
 3. ความสามารถในการแกปั้ญหา 
  - การแกปั้ญหาขณะปฏิบติักิจกรรมการทดลอง 
 4. ความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ 
  - กระบวนการกลุ่ม 
 5. ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี 
   (-) 
  
 
 
 1. ใฝ่เรียนรู้  

 2. มุ่งมัน่ในการท างาน 
 
 
 
 
 

 สาระการเรียนรู้ 

    สมรรถนะส าคญัของผู้เรียน 

คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
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 พืชปรับตวัให้เขา้กบัส่ิงแวดลอ้มไดอ้ยา่งไร 
 
 
 

 
 
  
 
 1. นกัเรียนร่วมกนัสังเกต ส ารวจพืชรอบบริเวณโรงเรียนดว้ยกระบวนการทางวทิยาศาสตร์  
โดยร่วมกนัตอบค าถาม ดงัน้ี 
  1.1 พืชมีการตอบสนองต่อส่ิงแวดลอ้มรอบตวัอยา่งไร 
   (ตวัอยา่งค าตอบ พืชบางชนิดมีการเจริญของล าตน้ เพื่อรับแสง หรือการเจริญของรากลงพื้นดิน 
เพื่อดูดน ้าและธาตุอาหาร) 
  1.2 พืชท าอยา่งไรจึงสามารถมีชีวิตรอดอยูไ่ดใ้นส่ิงแวดลอ้มท่ีไม่เหมาะสมกบัมนั 
   (ตวัอยา่งค าตอบ พืชจะตอ้งมีการปรับตวัใหเ้ขา้กบัส่ิงแวดลอ้ม มิฉะนั้นจะท าใหม้นัตายได)้ 
 2. นกัเรียนสังเกตตน้กระบองเพชร แลว้ร่วมกนัสนทนา และตอบค าถามส าคญั ดงัน้ี 
  2.1 พืชปรับตวัให้เขา้กบัส่ิงแวดลอ้มไดอ้ยา่งไร   
  (ตวัอยา่งค าตอบ พืชท่ีเจริญเติบโตในท่ีแหง้แลง้จะมีการปรับตวั โดยมีข้ีผึ้งเคลือบท่ีใบและล าตน้) 
 3. นกัเรียนร่วมกนัคาดคะเนค าตอบ 
 4. นกัเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน คละเพศ และคละนกัเรียนเก่ง ปานกลาง และอ่อน  
(หรือจะแบ่งกลุ่มดว้ยวธีิการต่าง ๆ เพิ่มเติมได)้ โดยแต่ละกลุ่มร่วมกนัศึกษาวธีิท าและปฏิบติักิจกรรมท่ี 1.1 
เร่ือง ใบพืชในท่ีแหง้แลง้เก็บน ้าไวไ้ดอ้ยา่งไร ในใบงานท่ี 1 ตามขั้นตอน ดงัน้ี 
  4.1 ทบทวนบทบาทหนา้ท่ีของสมาชิกในกลุ่มวา่ตอ้งท าหนา้ท่ีอยา่งไรบา้งในการด าเนินการ 
ดว้ยกระบวนการท างานกลุ่ม เช่น หวัหนา้กลุ่ม มีหนา้ท่ี .................. ผูจ้ดบนัทึก มีหนา้ท่ี .........................  
ผูเ้สนอรายงาน มีหนา้ท่ี .............. อ่ืน ๆ ................................. 
 
 

ขั้นสังเกต รวบรวมข้อมูล (Gathering) 
  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 

การท างานกลุ่ม ควรจบัคู่ 2 คน หรือ 3 คน เป็นอยา่งมาก ไม่ควรเกิน 4 คน เพื่อใหรู้้จกั 

การแบ่งงานกนัและแสดงความคิดเห็นในกลุ่มเล็กก่อน สร้างเสริมทกัษะศตวรรษท่ี 21  
ดา้นการเรียนรู้วธีิเรียนและการร่วมมือท างานเป็นทีม 

     การจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 

    ค าถามส าคญั   

St

ep 1
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  4.2 ตรวจสอบความพร้อมของส่ือ วสัดุอุปกรณ์ ส าหรับการปฏิบติักิจกรรมวา่ครบถว้น 
เหมาะสมท่ีจะใชใ้นการปฏิบติักิจกรรมเพียงใด 
 5. นกัเรียนแต่ละกลุ่มอ่านและศึกษาขั้นตอนวธีิท ากิจกรรมท่ี 1.1 เร่ือง ใบพืชในท่ีแหง้แลง้ 
เก็บน ้าไวไ้ดอ้ยา่งไร ใหเ้ขา้ใจอยา่งชดัเจน โดยเขียนขั้นตอนลงในกระดาษฟลิปชาร์ต และน าข้ึนหนา้กระดาน 
 6. นกัเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกนัแสดงความคิดเห็นก่อนท ากิจกรรม โดยร่วมกนัตอบค าถาม 
ก่อนท ากิจกรรม ดงัน้ี 
  6.1 กิจกรรมน้ีตอ้งการศึกษาเร่ืองอะไร 
  (การศึกษาเปรียบเทียบการป้องกนัการสูญเสียน ้าโดยการปรับตวัของพืช) 
 7. นกัเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกนัอยา่งรวมพลงัท ากิจกรรมท่ี 1.1 เร่ือง ใบพืชในท่ีแหง้แลง้  
เก็บน ้าไวไ้ดอ้ยา่งไร และบนัทึกผลการท ากิจกรรมในใบงานท่ี 1 
 8. ผูแ้ทนนกัเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอผลการท ากิจกรรมหนา้ชั้นเรียน เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้ง 
 

 
 
 
 9. นกัเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกนัวเิคราะห์ และอภิปรายผลการท ากิจกรรม โดยร่วมกนั 
ตอบค าถามหลงัท ากิจกรรม  ดงัน้ี 
  9.1 ฟองน ้าในจานพลาสติกใบใดท่ีอุม้น ้าไวไ้ดม้ากกวา่หรือสูญเสียน ้านอ้ยท่ีสุด เพราะเหตุใด 
  (จานพลาสติกใบท่ี 1 เพราะมีถุงพลาสติกใสหุม้ท าใหฟ้องน ้าชุ่มน ้า น ้าไม่ระเหยไปอยา่งรวดเร็ว) 
  9.2 เพราะเหตุใดจึงตดัถุงพลาสติกใสใหเ้ป็นรอยขาด 
  (เพื่อให้น ้าสามารถเกิดการระเหยไปไดบ้า้ง) 
  9.3 ฟองน ้าในจานพลาสติกใบใดท่ีเปรียบไดก้บัใบพืชท่ีมีข้ีผึ้งเคลือบอยู ่
  (จานพลาสติกใบท่ี 1 เพราะถุงพลาสติกใสท่ีหุม้ฟองน ้าเปรียบเหมือนข้ีผึ้งเคลือบใบพืช) 
  9.4 สรุปผลการทดลองไดว้า่อยา่งไร 
  (ฟองน ้าท่ีมีถุงพลาสติกใสหุม้จะชุ่มน ้า ส่วนฟองน ้าท่ีไม่มีถุงพลาสติกใสหุม้จะแหง้อยา่งรวดเร็ว 
เปรียบเหมือนใบพืชท่ีข้ึนอยูใ่นทะเลทรายจะมีข้ีผึ้งเคลือบเพื่อป้องกนัการสูญเสียน ้าให้กบัส่ิงแวดลอ้ม 
ท าใหใ้บพืชเก็บรักษาน ้าไวไ้ด)้ 
  9.5 ใบพืชท่ีมีข้ีผึ้งเคลือบอยูจ่ะเก็บน ้าไดม้ากกวา่ใบพืชท่ีไม่มีข้ีผึ้งเคลือบอยูห่รือไม่ 
  (ใบพืชท่ีมีข้ีผึ้งเคลือบอยูเ่ก็บน ้าไดม้ากกวา่ใบพืชท่ีไม่มีข้ีผึ้งเคลือบอยู)่ 
  9.6 ใบพืชท่ีมีข้ีผึ้งเคลือบอยูช่่วยท าใหพ้ืชปรับตวัเขา้กบัสภาพแวดลอ้มท่ีแหง้แลง้ไดอ้ยา่งไร 
  (ช่วยป้องกนัการสูญเสียน ้า) 

ขั้นคิดวเิคราะห์และสรุปความรู้  (Processing)  
  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •   •  •  •   

St
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  10. นกัเรียนร่วมกนัสรุปผลการท ากิจกรรมและสรุปส่ิงท่ีเขา้ใจเป็นความรู้ร่วมกนัวา่  ฟองน ้ าท่ีมี 
ถุงพลาสติกใสหุม้จะชุ่มน ้า ส่วนฟองน ้าท่ีไม่มีถุงพลาสติกใสหุม้จะแหง้อยา่งรวดเร็ว เปรียบเหมือนใบพืช 
ท่ีข้ึนอยูใ่นทะเลทรายจะมีข้ีผึ้งเคลือบเพื่อป้องกนัการสูญเสียน ้าใหก้บัส่ิงแวดลอ้ม ท าใหใ้บพืชเก็บรักษาน ้า 
ไวไ้ด ้
 
 
 
 

  11. นกัเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกนัวางแผน ออกแบบ แลว้หาภาพ หรือวาดภาพและระบายสี  
การปรับตวัของพืชในทะเลทราย จดัท าเป็นช้ินงาน 
 
 
  
  12. นกัเรียนร่วมกนัสรุปส่ิงท่ีเขา้ใจเป็นความรู้ร่วมกนั ดงัน้ี  
   พืชเป็นส่ิงมีชีวติ จึงมีการตอบสนองและปรับตวัใหเ้ขา้กบัส่ิงแวดลอ้มรอบตวั 
   ในท่ีแหง้แลง้พืชปรับตวัใหเ้ขา้กบัส่ิงแวดลอ้ม โดยมีข้ีผึ้งเคลือบอยูท่ี่ใบและล าตน้ 
 
 
 
  13. ผูแ้ทนนกัเรียนแต่ละกลุ่มออกมาพูดและน าเสนอภาพวาดและระบายสี การปรับตวัของ 
พืชทะเลทราย หนา้ชั้นเรียน เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้กนั เพื่อน ๆ ร่วมกนัตรวจสอบและแกไ้ขใหถู้กตอ้ง 
  14. นกัเรียนร่วมกนัอภิปรายสรุปเก่ียวกบัวธีิการท างานใหเ้ห็นการคิดเชิงระบบและวธีิการท างาน 
ท่ีมีแบบแผน 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้ันปฏิบัติและสรุปความรู้หลังการปฏิบัติ (Applying and Constructing the Knowledge) 
  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •   •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •   
 

ขั้นส่ือสารและน าเสนอ (Applying the Communication Skill) 
  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •   •  •  •  •  •   • 

 

การน าเสนอผลงานภาพวาดและระบายสี สร้างเสริมทกัษะศตวรรษท่ี 21 ดา้นการคิดสร้างสรรค ์

และการส่ือสาร 

St
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  15. นกัเรียนร่วมกนัคดัเลือกผลงานท่ีดีเด่นจดัท าเป็นนิทรรศการ หรือจดัแสดงผลงาน  
เพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้ใหน้กัเรียนชั้นอ่ืน ๆ  
  16. นกัเรียนตรวจสอบหรือประเมินขั้นตอนต่าง ๆ ท่ีเรียนมาในวนัน้ีมีจุดเด่น จุดบกพร่องอะไรบา้ง 
มีความสงสัย ความอยากรู้อยากเห็นในเร่ืองใด ใหร้ะบุ 
  17. นกัเรียนประเมินตนเอง โดยเขียนแสดงความรู้สึกหลงัการเรียน ในประเด็นต่อไปน้ี 
  • ส่ิงท่ีนกัเรียนไดเ้รียนรู้ในวนัน้ีคืออะไร 
  • นกัเรียนมีส่วนร่วมกิจกรรมในกลุ่มมากนอ้ยเพียงใด 
  • เพื่อนนกัเรียนในกลุ่มมีส่วนร่วมกิจกรรมในกลุ่มมากนอ้ยเพียงใด 
  • นกัเรียนพึงพอใจกบัการเรียนในวนัน้ีหรือไม่ เพียงใด 
  • นกัเรียนจะน าความรู้ท่ีไดน้ี้ไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัว และสังคมทัว่ไป 
   ไดอ้ยา่งไร  
  จากนั้นแลกเปล่ียนตรวจสอบขั้นตอนการท างานทุกขั้นตอนวา่จะเพิ่มคุณค่าไปสู่สังคม  
เกิดประโยชน์ต่อสังคมใหม้ากข้ึนกวา่เดิมในขั้นตอนใดบา้ง ส าหรับการท างานในคร้ังต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้ันประเมินเพ่ือเพิม่คุณค่าบริการสังคมและจิตสาธารณะ (Self-Regulating) 
  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •   •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •     
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 1.  หนงัสือเรียน รายวชิาพื้นฐาน วทิยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  
 ของสถาบนัพฒันาคุณภาพวิชาการ (พว.) 
 2.  แบบฝึกหดั รายวชิาพื้นฐาน วทิยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  
 ของสถาบนัพฒันาคุณภาพวิชาการ (พว.) 
 3.  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้พฒันาการคิดวเิคราะห์ รายวชิาพื้นฐาน วทิยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  
 ของสถาบนัพฒันาคุณภาพวิชาการ (พว.) 
 4. ตน้กระบองเพชร 
 5. วสัดุอุปกรณ์ 
  กิจกรรมท่ี 1.1 ใบพืชในท่ีแห้งแลง้เก็บน ้าไวไ้ดอ้ยา่งไร 
  1) ฟองน ้าขนาดเท่ากนั 2 กอ้น 
  2) ถุงพลาสติกใส  1 ใบ 
  3) จานพลาสติกขนาดเท่ากนั 2 ใบ 
  4) กรรไกร   1 เล่ม 
  5) น ้าส าหรับเทบนฟองน ้า  
 6. ใบงานท่ี 1 เร่ือง ใบพชืในท่ีแหง้แลง้เก็บน ้าไวไ้ดอ้ยา่งไร 
   7. แหล่งการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      ส่ือการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 
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  พืชสามารถตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มได ้การปรับตวัให้เขา้กบั
 สภาพแวดลอ้มเป็นลกัษณะส าคญัอยา่งหน่ึงของส่ิงมีชีวติท่ีจะสามารถด ารงชีวิตอยูต่่อไปไดย้าวนาน 
 ในสภาพแวดลอ้มหน่ึง ๆ การปรับตวัใหเ้ขา้กบัสภาพแวดลอ้มอาจเป็นไปในดา้นการปรับตวัในทาง 
 สรีรวทิยา เช่น ตน้กระบองเพชรอยูไ่ดดี้ในทะเลทราย 
  การท่ีส่ิงมีชีวติแต่ละชนิดจะด ารงชีวิตอยูไ่ดดี้ในสภาวะแวดลอ้มหน่ึงนั้นยอ่มตอ้งมีการปรับตวั 
 ท่ีสอดคลอ้งกนัในหลาย ๆ ดา้นในดา้นท่ีจะไดผ้ลท่ีดีท่ีสุด 
  การตอบสนองของพืชแสดงออกดว้ยการเคล่ือนไหวอนัเน่ืองมาจากการเจริญซ่ึงเป็นไปอยา่งชา้ ๆ  
 ส่วนมากเห็นไม่ชดัเจน และมีแบบแผนคลา้ยคลึงกนัแมใ้นพืชต่างชนิดกนั เช่น การเอนเขา้หาแสงสวา่ง 
 ของพืช การเจริญของรากเขา้หาแรงโนม้ถ่วงของโลก การเจริญของล าตน้หนีแรงดึงดูดของโลก  
 การตอบสนองท่ีเห็นไดช้ดัเจน ไดแ้ก่ การหุบใบของตน้ไมยราบหรือตน้หยาดน ้าคา้ง 
  การตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มในพืชแบ่งไดเ้ป็น 2 ประการ คือ 
  1. การตอบสนองอนัเน่ืองมาจากการเติบโตซ่ึงเกิดจากความแตกต่างในอตัราการยดืตวั 
 ของเซลลล์ าตน้ในแต่ละดา้น 
  2. การตอบสนองท่ีไม่เก่ียวกบัการเติบโต ซ่ึงเกิดเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงความเต่งของเซลล ์
 การตอบสนองแบบน้ีมกัจะเกิดข้ึนหลงัการเติบโตเตม็ท่ีแลว้ 
  การตอบสนองอนัเน่ืองจากการเติบโต เกิดจากความแตกต่างในอตัราการยดืตวัของเซลล ์
 ในแต่ละดา้น นอกจากการเอนเขา้หาแสงสวา่งของพืชกบัการเจริญเขา้หาแรงดึงดูดของโลก  
 การโคง้ลงของกา้นใบเกิดจากเซลลท์างดา้นบนของกา้นใบขยายตวัเร็วกวา่เซลลท์างดา้นล่าง  
 การท ามุมของก่ิงกบัล าตน้เพื่อใหเ้กิดทรงพุม่ต่าง ๆ ของตน้ไมท่ี้ข้ึนอยูใ่นแต่ละทอ้งถ่ินก็จดัเป็น 
 การตอบสนองสภาพแวดลอ้มเพื่อการเจริญของพืช 
  ส าหรับการตอบสนองสภาพแวดลอ้มท่ีไม่เก่ียวกบัการเติบโตของพืชนั้น มกัจะพบอยูท่ ัว่ ๆ ไป 
 เช่น การหุบของใบไมยราบ หรือใบหยาดน ้าคา้งในเวลากลางคืนและบานในเวลากลางวนั ในกรณี 
 การหุบและบานของใบไมยราบน้ี อาจเป็นผลการเปล่ียนแปลงความดนัของสารละลายในเซลลข์องใบ 
 ซ่ึงตอบสนองต่อแสง  ถา้ความดนัของสารในเซลลข์องใบสูง  เซลลก์็เต่งท าใหใ้บบาน  ดอกบานเยน็ 
 ท่ีบานในช่วงเวลาเยน็ การบานของพืชตระกูลถัว่ในช่วงท่ีมีแสงแดด และหุบในเวลาท่ีความเขม้ขน้ 
 ของแสงจางลงหรือเวลามืด ก็เป็นการตอบสนองการเปล่ียนแปลงความเขม้ของแสง 
  จะเห็นไดว้า่ การตอบสนองของพืชจะเกิดข้ึนเม่ือมีการเปล่ียนแปลงในสภาพแวดลอ้ม เช่น 
 ความเขม้ของแสง แรงดึงดูดของโลกและอ่ืน ๆ  
 
 

ความรู้เพิม่เติมส าหรับครู 
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 1. ประเมินความรู้ เร่ือง การปรับตวัของพืชในท่ีแหง้แลง้  (K)  ดว้ยแบบทดสอบ 

 2. ประเมินการปฏิบติัการท ากิจกรรมการทดลอง  (P)  ดว้ยแบบประเมิน 

 3. ประเมินช้ินงาน ภาพวาดและระบายสี การปรับตวัของพืชทะเลทราย  (P)  ดว้ยแบบประเมิน 

 4. ประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ดา้นใฝ่เรียนรู้  มุ่งมัน่ในการท างาน (A)  ดว้ยแบบประเมิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประเมนิการเรียนรู้ 
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 แบบประเมินการปฏิบัติการท ากจิกรรมการทดลอง 

 
 
 

รายการการประเมนิ ระดบัคุณภาพ 
4 3 2 1 

1. การท ากิจกรรม 
    การทดลอง 
    ตามแผนท่ีก าหนด 

ท ากิจกรรมการทดลอง
ตามวธีิการและขั้นตอน 
ท่ีก าหนดไวอ้ยา่งถูกตอ้ง
ดว้ยตนเอง มีการปรับปรุง
แกไ้ขเป็นระยะ  

ท ากิจกรรมการทดลอง
ตามวธีิการและขั้นตอน 
ท่ีก าหนดไวด้ว้ยตนเอง 
 มีการปรับปรุงแกไ้ขบา้ง 
 

ท ากิจกรรมการทดลอง
ตามวธีิการและขั้นตอน 
ท่ีก าหนดไว ้โดยมีครู
หรือผูอ่ื้นเป็นผูแ้นะน า 

ท ากิจกรรมการทดลอง
ไม่ถูกตอ้งตามวธีิการ 
และขั้นตอนท่ีก าหนดไว ้
ไม่มีการปรับปรุงแกไ้ข  

2. การใชอุ้ปกรณ์ 
    และ/หรือเคร่ืองมือ 

ใชอุ้ปกรณ์และ/หรือ 
เคร่ืองมือในการท า 
กิจกรรมการทดลอง 
ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
ตามหลกัการปฏิบติั 
และคล่องแคล่ว 

ใชอุ้ปกรณ์และ/หรือ 
เคร่ืองมือในการท า 
กิจกรรมการทดลอง 
ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
ตามหลกัการปฏิบติั 
แต่ไม่คล่องแคล่ว 

ใชอุ้ปกรณ์และ/หรือ 
เคร่ืองมือในการท า 
กิจกรรมการทดลอง 
ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง โดยมีครู 
หรือผูอ่ื้นเป็นผูแ้นะน า 

ใชอุ้ปกรณ์และ/หรือ 
เคร่ืองมือในการท า 
กิจกรรมการทดลอง 
ไม่ถูกตอ้ง และไม่มี 
ความคล่องแคล่ว 
ในการใช ้

3. การบนัทึกผล 
    การท ากิจกรรม 
    การทดลอง 

บนัทึกผลเป็นระยะ 
อยา่งถูกตอ้ง มีระเบียบ 
มีการระบุหน่วย มีการ 
อธิบายขอ้มูลใหเ้ห็น 
ความเช่ือมโยง  
เป็นภาพรวม เป็นเหต ุ
เป็นผล และเป็นไปตาม 
การท ากิจกรรมการทดลอง 

บนัทึกผลเป็นระยะ 
อยา่งถูกตอ้ง มีระเบียบ 
มีการระบุหน่วย มีการ
อธิบายขอ้มูลใหเ้ห็น 
ถึงความสมัพนัธ์ 
เป็นไปตามการท า
กิจกรรมการทดลอง 

บนัทึกผลเป็นระยะ 
แต่ไม่เป็นระเบียบ 
ไม่มีการระบุหน่วย 
และไม่มีการอธิบายขอ้มูล 
ใหเ้ห็นถึงความสัมพนัธ์ 
ของการท ากิจกรรม 
การทดลอง 

บนัทึกผลไม่ครบ 
ไม่มีการระบุหน่วย 
และไม่เป็นไปตาม 
การท ากิจกรรม 
การทดลอง 

4. การจดักระท าขอ้มูล 
    และการน าเสนอ 

จดักระท าขอ้มูล 
อยา่งเป็นระบบ 
มีการเช่ือมโยงใหเ้ห็น 
เป็นภาพรวม และน าเสนอ 
ดว้ยแบบต่าง ๆ  อยา่งชดัเจน
ถูกตอ้ง 

จดักระท าขอ้มูล 
อยา่งเป็นระบบ มีการ 
จ าแนกขอ้มูลใหเ้ห็น 
ความสมัพนัธ์ น าเสนอ 
ดว้ยแบบต่าง ๆ ได ้
แต่ยงัไม่ชดัเจน 

จดักระท าขอ้มูล 
อยา่งเป็นระบบ 
มีการยกตวัอยา่งเพ่ิมเติม 
ใหเ้ขา้ใจง่าย และน าเสนอ 
ดว้ยแบบต่าง ๆ   
แต่ยงัไม่ชดัเจน 
และไม่ถูกตอ้ง 

จดักระท าขอ้มูลอยา่ง 
ไม่เป็นระบบ และมีการ 
น าเสนอไม่ส่ือความหมาย 
และไม่ชดัเจน 
 

   แบบประเมนิตามสภาพจริง (Rubrics) 
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 แบบประเมินช้ินงาน การจัดกระท าและน าเสนอภาพวาดและระบายสี 

 
 
 
 
 
 

รายการการประเมนิ ระดบัคุณภาพ 
4 3 2 1 

5. การสรุปผล 
    การท ากิจกรรม 
    การทดลอง 

สรุปผลการท ากิจกรรม 
การทดลอง 
ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง กระชบั 
ชดัเจน และครอบคลุม 
ขอ้มูลจากการวเิคราะห์ 
ทั้งหมด 

สรุปผลการท ากิจกรรม 
การทดลอง 
ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  
แต่ยงัไม่ครอบคลุมขอ้มูล 
จากการวเิคราะห์ทั้งหมด 

สรุปผลการท ากิจกรรม 
การทดลองได ้โดยมีครู
หรือผูอ่ื้นแนะน าบา้ง  
จึงสามารถสรุปได ้
อยา่งถูกตอ้ง 

สรุปผลการท ากิจกรรม 
การทดลองตามความรู้ 
ท่ีพอมีอยู ่โดยไม่ใช้
ขอ้มูลจากการท ากิจกรรม 
การทดลอง 

6. การดูแลและการเก็บ 
    อุปกรณ์และ/หรือ 
    เคร่ืองมือ 

ดูแลอุปกรณ์และ/หรือ 
เคร่ืองมือในการท า
กิจกรรมการทดลอง 
และมีการท าความสะอาด 
และเก็บอยา่งถูกตอ้ง 
ตามหลกัการ และแนะน า 
ใหผู้อ่ื้นดูแลและ 
เก็บรักษาไดถู้กตอ้ง 

ดูแลอุปกรณ์และ/หรือ 
เคร่ืองมือในการท า
กิจกรรมการทดลอง 
และมีการท าความสะอาด 
อยา่งถูกตอ้ง แต่เก็บ 
ไม่ถูกตอ้ง 
 

ดูแลอุปกรณ์และ/หรือ 
เคร่ืองมือในการท า
กิจกรรมการทดลอง 
มีการท าความสะอาด 
แต่เก็บไม่ถูกตอ้ง 
ตอ้งใหค้รูหรือผูอ่ื้น 
แนะน า 
 

ไม่ดูแลอุปกรณ์และ/ 
หรือเคร่ืองมือในการ 
ท ากิจกรรมการทดลอง 
และไม่สนใจท าความ 
สะอาด รวมทั้งเก็บ 
ไม่ถูกตอ้ง 

รายการการประเมนิ 
ระดบัคุณภาพ 

4 3 2 1 
การจดักระท าและ 
น าเสนอภาพวาด 
และระบายสี 

วาดภาพและระบายสี 
ไดส้มัพนัธ์กนั และ 
ถูกตอ้งตามหวัขอ้เร่ือง 
ท่ีก าหนด มีความคิด 
สร้างสรรค ์มีการ 
เช่ือมโรงใหเ้ห็น 
เป็นภาพรวม 

วาดภาพและระบายสี 
ไดส้มัพนัธ์กบัหวัขอ้เร่ือง 
ท่ีก าหนด มีความคิดริเร่ิม 
แต่ไม่มีการเช่ือมโยง 
ใหเ้ห็นเป็นภาพรวม 

วาดภาพและระบายสีได ้
ตามหวัขอ้เร่ือง โดยมีครู  
หรือผูอ่ื้นใหค้  าแนะน า 

วาดภาพและระบายสีได ้
แต่ไม่สอดคลอ้งกบั 
หวัขอ้เร่ืองท่ีก าหนด 
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                                                                                                    ลงช่ือ  
  (   ) 
  ต  าแหน่ง  
 

 
 

 
 
ผลการจดัการเรียนการสอน 
  
  
  
ปัญหา/อุปสรรค 
  
  
  
แนวทางแกไ้ข 
  
  
  
 

  ครูผูส้อน  
        (   ) 
 วนัท่ีบนัทึก  

บันทกึหลงัการสอน 

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
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           เฉลยใบงานที ่1  เร่ือง  ใบพืชในทีแ่ห้งแล้งเกบ็น า้ไว้ได้อย่างไร 
   
  วนัท่ี________เดือน_______________พ.ศ.___________ 
 ช่ือ_____________________________เลขท่ี______ชั้น__________ 
 
 ค าช้ีแจง นกัเรียนแต่ละกลุ่มปฏิบติั ดงัน้ี 
 1.  อ่านวธีิท ากิจกรรมการทดลองใหเ้ขา้ใจ  2.  ตอบค าถามก่อนท ากิจกรรม 
 3.  ท ากิจกรรมและบนัทึกผล   4.  ตอบค าถามหลงัท ากิจกรรม 
 
 กจิกรรมที ่1.1 ใบพืชในทีแ่ห้งแล้งเกบ็น า้ไว้ได้อย่างไร 
    
  
 

 1. ฟองน ้าขนาดเท่ากนั 2 กอ้น 
 2. ถุงพลาสติกใส 1 ใบ 
 3. จานพลาสติกขนาดเท่ากนั 2 ใบ 
 4. กรรไกร  1 เล่ม 
 5. น ้าส าหรับเทบนฟองน ้า 
 
 

    วธีิท า 
 

 1. นกัเรียนแบ่งกลุ่ม แต่ละกลุ่มร่วมกนัเทน ้าปริมาณเท่ากนัลงบนฟองน ้าทั้ง 2 กอ้นใหชุ่้ม 
 2. ใชก้รรไกรตดัถุงพลาสติกใหเ้ป็นรอยขาด 5 บริเวณ 
 3. หุม้ฟองน ้ากอ้นท่ี 1 ดว้ยถุงพลาสติกใสท่ีมีรอยตดั แลว้ผกูปากถุงดว้ยยางรัดใหแ้น่น 
 4. วางถุงพลาสติกใสท่ีมีฟองน ้าลงในจานพลาสติกใบท่ี 1 
 5. วางฟองน ้ากอ้นท่ี 2 ลงในจานพลาสติกใบท่ี 2 
 6. วางจานพลาสติกทั้ง 2 ใบ ใหถู้กแสงประมาณ 3 ชัว่โมง 
 7. สังเกต และบนัทึกผลการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนกบัฟองน ้าทั้ง 2 กอ้น 
 
 

ได_้_________คะแนน 
คะแนนเตม็ 10 คะแนน 

 วสัดุอุปกรณ์ 
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จานพลาสติกใบท่ี 1    จานพลาสติกใบท่ี 2 
 

การทดลอง ใบพืชในท่ีแหง้แลง้เก็บน ้าไวไ้ดอ้ยา่งไร 
 

ค าถามก่อนท ากจิกรรม 
 

 1. กิจกรรมน้ีตอ้งการศึกษาเร่ืองอะไร 
  (การศึกษาเปรียบเทียบการป้องกนัการสูญเสียน ้าโดยการปรับตวัของพืช)    
 
 
 ตาราง  ส่ิงท่ีสังเกตไดจ้ากฟองน ้าท่ีมีและไม่มีถุงพลาสติกใสหุม้ 

ฟองน า้ ส่ิงทีสั่งเกตได้ 
มีถุงพลาสติกใสหุม้ ฟองน ้าชุ่มน ้าและมีละอองน ้าท่ีถุงพลาสติกใส 
ไม่มีถุงพลาสติกใสหุม้ ฟองน ้าแหง้ 

 
 

 
 
 

 1. ฟองน ้าในจานพลาสติกใบใดท่ีอุม้น ้าไวไ้ดม้ากกวา่หรือสูญเสียน ้านอ้ยท่ีสุด เพราะเหตุใด 
  (จานพลาสติกใบท่ี 1 เพราะมีถุงพลาสติกใสหุม้ท าใหฟ้องน ้าชุ่มน ้า น ้าไม่ระเหยไปอยา่งรวดเร็ว)  
 2. เพราะเหตุใดจึงตดัถุงพลาสติกใสใหเ้ป็นรอยขาด 
  (เพื่อให้น ้าสามารถเกิดการระเหยไปไดบ้า้ง)     
 3. ฟองน ้าในจานพลาสติกใบใดท่ีเปรียบไดก้บัใบพืชท่ีมีข้ีผึ้งเคลือบอยู ่
 (จานพลาสติกใบท่ี 1 เพราะถุงพลาสติกใสท่ีหุม้ฟองน ้าเปรียบเหมือนข้ีผึ้งท่ีเคลือบใบพืช)  
 
 

ค าถามหลงัท ากจิกรรม 

บันทกึผลการท ากจิกรรม 
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 4. สรุปผลการทดลองไดว้า่อยา่งไร 
 (ฟองน ้าท่ีมีถุงพลาสติกใสหุม้จะชุ่มน ้า ส่วนฟองน ้าท่ีไม่มีถุงพลาสติกใสหุม้จะแหง้อยา่งรวดเร็ว  
 เปรียบเหมือนใบพืชท่ีข้ึนอยูใ่นทะเลทรายจะมีข้ีผึ้งเคลือบเพื่อป้องกนัการสูญเสียน ้าให้กบั  
 ส่ิงแวดลอ้ม ท าใหใ้บพืชเก็บรักษาน ้าไวไ้ด)้        
 5. ใบพืชท่ีมีข้ีผึ้งเคลือบอยูจ่ะเก็บน ้าไดม้ากกวา่ใบพืชท่ีไม่มีข้ีผึ้งเคลือบอยูห่รือไม่ 
 (ใบพืชท่ีมีข้ีผึ้งเคลือบอยูเ่ก็บน ้าไดม้ากกวา่ใบพืชท่ีไม่มีข้ีผึ้งเคลือบอยู)่     
 6. ใบพืชท่ีมีข้ีผึ้งเคลือบอยูช่่วยท าใหพ้ืชปรับตวัเขา้กบัสภาพแวดลอ้มท่ีแหง้แลง้ไดอ้ยา่งไร 
 (ช่วยป้องกนัการสูญเสียน ้า)         
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          เฉลยช้ินงาน เร่ือง การปรับตัวของพืชทะเลทราย  
   
  วนัท่ี________เดือน_______________พ.ศ.___________ 
 ช่ือ_____________________________เลขท่ี______ชั้น__________ 
 
 ค าส่ัง นกัเรียนวาดภาพและระบายสีการปรับตวัของพืชทะเลทราย พร้อมระบุช่ือพืช  
 และการปรับตวัของพืชทะเลทราย 
 (ตวัอยา่งค าตอบ) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 ช่ือพืช  (กระบองเพชร)   
 การปรับตวั  (กระบองเพชรเจริญเติบโตในท่ีแหง้แลง้ได ้เพราะมีการปรับตวัในทางสรีรวิทยา 
 ใหเ้ขา้กบัส่ิงแวดลอ้ม และมีข้ีผึ้งเคลือบอยูท่ี่ล  าตน้)  
 

ได_้_________คะแนน 
คะแนนเตม็ 10 คะแนน 



สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) 
สำานักพิมพ์ บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำากัด
๑๒๕๖/๙ ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐
โทร. ๐-๒๒๔๓-๘๐๐๐ (อัตโนมัติ ๑๕ สาย), ๐-๒๒๔๑-๘๙๙๙
แฟกซ์ : ทุกหมายเลข, แฟกซ์อัตโนมัติ : ๐-๒๒๔๑-๔๑๓๑, ๐-๒๒๔๓-๗๖๖๖

สงวนลิขสิทธิ์ หนังสือเล่มนี้ได้จดทะเบียนลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย
website : 

www.iadth.com

กลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้

สังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม สาระภูมิศาสตร์

• จัดกลุ่มสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ใหม่
• ปรับโครงสร้างรายวิชาใหม่
• เพิ่มสาระการเรียนรู้ที่มีความจำาเป็น
• เลื่อนไหลเนื้อหาให้มีความเหมาะสม
• ตัดเนื้อหาที่มีความซ้ำาซ้อนกับเนื้อหา
 กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น

8 8 5 4 5 1 5 6 1 8 8 5 2

หลักสูตรใหม่
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

• การเรียนรู้ภูมิศาสตร์  (Geo-literacy) 
 โดยมีองค์ประกอบ ๓ ส่วน คือ ความสามารถ
 ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการทางภูมิศาสตร์
 และทักษะทางภูมิศาสตร์
• ปรับตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้
 แกนกลางสาระภูมิศาสตร์

• จัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ใหม่
• เปลี่ยนชื่อสาระการเรียนรู้ใหม่
• เพิ่มเติมเนื้อหาด้านต่างๆ ที่มีความทันสมัย 
 สอดคล้องต่อการดำารงชีวิตในปัจจุบันและอนาคต
• เลื่อนไหลบางเนื้อหาให้มีความเหมาะสม
• เพิ่มเติมสาระที่ ๔ เทคโนโลยี
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