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คู่มือคร ู

รายวิชาพื้นฐาน 

วิทยาศาสตร์ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ เล่ม ๑ 

ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชีว้ัด 
กลุ่มสาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 
ตามหลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

จัดท าโดย 
สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ 



 

สถาบันส่งเสรมิการสอนวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี   

ค าชี้แจง 
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้จัดท าตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
๒๕๕๑ โดยมีจุดเน้นเพ่ือต้องการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถทัดเทียมกับนานาชาติ ได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ที่เชื่อมโยงความรู้กับกระบวนการ ใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้และแก้ปัญหาที่หลากหลาย มีการท ากิจกรรมด้วยการ 
ลงมือปฏิบัติเพ่ือให้ผู้เรียนได้ใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑ ซึ่งในปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
เป็นต้นไปนี้ โรงเรียนจะต้องใช้หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) สสวท. จึงได้จัดท า
คู่มือครูประกอบหนังสือเรียนที่เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตรเพ่ือให้โรงเรียนได้ใช้ส าหรับจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 

คู่มือครูรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ เล่ม ๑ นี้ สสวท. ได้พัฒนาขึ้นเพ่ือน าไปใช้เป็นคู่มือครู 
คู่กับหนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ เล่ม ๑ ตามตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
๒๕๕๑ ภายในคู่มือครูประกอบด้วยโครงสรา้งหลักสูตร แนวความคิดตอ่เนื่อง แนวทางการจัดกิจกรรมการเรยีนรูท้ี่สอดคล้อง
กับเนื้อหาในหนังสือเรียน ซึ่งเป็นตัวอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้และ
เชื่อมโยงกับชีวิตจริง ซึ่งช่วยให้ผู้ เรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาทักษะกระบวนการ 
ทางวิทยาศาสตร์และทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ การคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา และการน าไปใช้ ในการจัดท าคู่มือครูรายวิชา
พ้ืนฐานวิทยาศาสตร์เล่มนี ้ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากคณาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ ครูผู้สอนจากสถาบันต่าง ๆ  
ทั้งภาครัฐและเอกชน จึงขอขอบคุณไว้ ณ ที่นี้ 

 สสวท. หวังเป็นอย่างยิ่งวา่ คู่มือครูรายวิชาพ้ืนฐานวทิยาศาสตรเ์ล่มนีจ้ะเปน็ประโยชน์แก่ครูและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
ที่จะช่วยให้การจัดการศึกษาวิทยาศาสตร์มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล หากมีข้อเสนอแนะใดที่จะท าให้คู่มือครูสมบูรณ์
ยิ่งขึ้น โปรดแจ้ง สสวท. ทราบด้วย จักขอบคุณยิ่ง 

 
 

     (ศาสตราจารย์ชูกิจ  ลิมปิจ านงค์) 
               ผู้อ านวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

      กระทรวงศึกษาธิการ  
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ส่วนหน้า เป้าหมายของการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 
 สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
 หน่วยการเรียนรู้ 
 ความสอดคล้องของบทเรียน กิจกรรมและตัวชี้วัด 
 รายการวัสดุอุปกรณ์ 
 แนะน าการใช้คู่มือครู 
 
หน่วยที่  1  ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
หน่วยที่ 2  สารละลาย 
 บทที ่1  องค์ประกอบของสารละลายและปัจจัยที่มีผลต่อสภาพละลายได้ 
 บทที่ 2  ความเข้มข้นของสารละลาย 
หน่วยที่ 3  ร่างกายมนุษย์ 
 บทที่ 1  ระบบอวัยวะในร่างกายของเรา 
หน่วยที่ 4  การเคลื่อนที่และแรง (ก าลังด าเนินการ) 
 บทที่ 1  การเคลื่อนที่ 
 บทที่ 2  แรงในชีวิตประจ าวัน 
ภาคผนวก บรรณานุกรม 
 คณะผู้จัดท า 
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คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ 

 
 
 

ในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ค้นพบความรู้ด้วยตนเองมากที่สุด เพ่ือให้ได้กระบวนการและ
ความรู้จากการสังเกต การส ารวจตรวจสอบ การทดลอง แล้วน าผลที่ได้มาจัดระบบเป็นหลักการ แนวคิด และองค์ความรู้ 

การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์มีเป้าหมายที่ส าคัญดังนี้ 
1. เพ่ือให้เข้าใจหลักการ ทฤษฎี และกฎที่เป็นพ้ืนฐานในวิชาวิทยาศาสตร์  
2. เพ่ือให้เข้าใจขอบเขตของธรรมชาติของวิชาวิทยาศาสตร์และข้อจ ากัดในการศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์ 
3. เพ่ือให้มีทักษะที่ส าคัญในการศึกษาค้นคว้าและคิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
4. เพ่ือให้ตระหนักถึงความสัมพันธ์ระหว่างวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี มวลมนุษย์ และสภาพแวดล้อมในเชิงที่ มี

อิทธิพลและผลกระทบซึ่งกันและกัน 
5. เพ่ือน าความรู้ ความเข้าใจในวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและการด ารงชีวิต 
6. เพ่ือพัฒนากระบวนการคิดและจินตนาการ ความสามารถในการแก้ปัญหาและการจัดการ ทักษะในการสื่อสาร 

และความสามารถในการตัดสินใจ 
7. เพ่ือให้เป็นผู้ที่มีจิตวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมในการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่าง

สร้างสรรค ์
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คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ 

 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มุ่งหวังให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ ทั้งด้านความรู้ในเนื้ อหาและกระบวนการใน
การสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ตลอดจนเชื่อมโยงความรู้กับกระบวนการต่าง ๆ มีทักษะส าคัญในการค้นคว้าและ
สร้างองค์ความรู้ โดยใช้กระบวนการในการสืบเสาะหาความรู้ และแก้ปัญหาที่หลากหลาย ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้
ทุกขั้นตอน มีการลงมือปฏิบัติอย่างหลากหลาย เหมาะสมกับวัยและระดับชั้นของผู้เรียน โดยก าหนดสาระส าคัญดังนี้  

▪ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ (Biological Science) เรียนรู้เกี่ยวกับชีวิตในสิ่งแวดล้อม องค์ประกอบของสิ่งมีชีวิต  
การด ารงชีวิตของมนุษย์และสัตว์ การด ารงชีวิตของพืช พันธุกรรม ความหลากหลายทางชีวภาพและวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต 

▪ วิทยาศาสตร์กายภาพ (Physical Science) เรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติของสาร การเปลี่ยนแปลงของสาร  
การเคลื่อนที่ พลังงาน และคลื่น 

▪ วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ (Earth and Space Science) เรียนรู้เกี่ยวกับโลกและกระบวนการเปลี่ยนแปลง
ทางธรณีวิทยา ข้อมูลทางธรณีวิทยา และการน าไปใช้ประโยชน์ การถ่ายโอนพลังงานความร้อนของโลก การเปลี่ยนแปลง
ลักษณะลมฟ้าอากาศ และการด ารงชีวิตของมนุษย์โลกในเอกภพ และดาราศาสตร์กับมนุษย์ 

▪ เทคโนโลยี (Technology) 
• การออกแบบและเทคโนโลยี (Designing and Technology) เรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีเพ่ือด ารงชีวิตใน

สังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ใช้ความรู้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และศาสตร์อ่ืน ๆ เพ่ือ
แก้ปัญหาหรือพัฒนางานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เลือกใช้เทคโนโลยีอย่าง
เหมาะสมโดยค านึงถึงผลกระทบต่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม 

• วิทยาการค านวณ (Computing Science) เรียนรู้เกี่ยวกับการคิดเชิงค านวณ การคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาเป็น
ขั้นตอนและเป็นระบบ ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการ
แก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ 

 
 
 
สาระท่ี 1 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

เข้าใจความหลากหลายของระบบนิเวศ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งไม่มีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตและความสัมพันธ์
ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ในระบบนิเวศ การถ่ายทอดพลังงาน การเปลี่ยนแปลงแทนที่ใน
ระบบนิเวศ ความหมายของประชากร ปัญหาและผลกระทบที่มีต่อทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม แนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งน า
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิต การล าเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์ 
ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะต่าง ๆ ของสัตว์และมนุษย์ที่ท างานสัมพันธ์กัน 
ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะต่าง ๆ ของพืชที่ท างานสัมพันธ์กัน รวมทั้งน า
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

เข้าใจกระบวนการและความส าคัญของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม สารพันธุกรรม  
การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพและวิวัฒนาการของ
สิ่งมีชีวิต รวมทั้งน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

สาระท่ี 2 วิทยาศาสตร์กายภาพ 

เข้าใจสมบัติของสาร องค์ประกอบของสสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสสารกับโครงสร้างและ
แรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค หลักและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสสาร การเกิด
สารละลาย และการเกิดปฏิกิริยาเคมี 

เข้าใจธรรมชาติของแรงในชีวิตประจ าวัน ผลของแรงที่กระท าต่อวัตถุ ลักษณะการเคลื่อนที่ 
แบบต่าง ๆ ของวัตถุ รวมทั้งน าความรู้ไปใช้ประโยชน์  

เข้าใจความหมายของพลังงาน การเปลี่ยนแปลงและการถ่ายโอนพลังงาน ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง  
สสารและพลังงาน พลังงานในชีวิตประจ าวัน ธรรมชาติของคลื่น ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเสียง 
แสง และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า รวมทั้งน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

  

 มาตรฐาน ว 1.1 

 มาตรฐาน ว 1.2 

 มาตรฐาน ว 1.3 

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 

 มาตรฐาน ว 2.1 

 มาตรฐาน ว 2.2 

 มาตรฐาน ว 2.3 



ง  

สถาบันส่งเสรมิการสอนวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี  
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สาระท่ี 3 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ 

เข้าใจองค์ประกอบ ลักษณะ กระบวนการเกิด และวิวัฒนาการของเอกภพ กาแล็กซี ดาวฤกษ์ และ
ระบบสุริยะ รวมทั้งปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะที่ส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
อวกาศ 

เข้าใจองค์ประกอบและความสัมพันธ์ของระบบโลก กระบวนการเปลี่ยนแปลงภายในโลกและ 
บนผิวโลก ธรณีพิบัติภัย กระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศและภูมิอากาศโลก รวมทั้งผลต่อ
สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

สาระท่ี 4 เทคโนโลยี 

เข้าใจแนวคิดหลักของเทคโนโลยีเพ่ือการด ารงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  
ใช้ความรู้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และศาสตร์อ่ืน ๆ เพ่ือแก้ปัญหาหรือพัฒนา
งานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เลือกใช้เทคโนโลยีอย่าง
เหมาะสมโดยค านึงถึงผลกระทบต่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม 

เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงค านวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ  
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้ การท างาน และการแก้ปัญหาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รู้เท่าทัน และมีจริยธรรม 

  

 มาตรฐาน ว 3.2 

 มาตรฐาน ว 4.1 

 มาตรฐาน ว 3.1 

 มาตรฐาน ว 4.2 
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  สถาบันส่งเสรมิการสอนวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ 

 

 
• เข้าใจลักษณะและองค์ประกอบที่ส าคัญของเซลล์สิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ของการท างานของระบบต่าง ๆ ในร่างกายมนุษย์ 

การด ารงชีวิตของพืช การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม การเปลี่ยนแปลงของยีนหรือโครโมโซม และตัวอย่างโรคที่เกิด
จากการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม ประโยชน์และผลกระทบของสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม ความหลากหลายทางชีวภาพ 
ปฏิสัมพันธ์ขององค์ประกอบของระบบนิเวศ และการถ่ายทอดพลังงานในสิ่งมีชีวิต 

• เข้าใจองค์ประกอบและสมบัติของธาตุ สารละลาย สารบริสุทธิ์ สารผสม หลักการแยกสาร การเปลี่ยนแปลงของสาร  
ในรูปแบบของการเปลี่ยนสถานะ การเกิดสารละลาย และการเกิดปฏิกิริยาเคมี และสมบัติทางกายภาพ และการใช้
ประโยชน์ของวัสดุประเภทพอลิเมอร์ เซรามิก และวัสดุผสม 

• เข้าใจการเคลื่อนที่ แรงลัพธ์และผลของแรงลัพธ์ที่กระท าต่อวัตถุ โมเมนต์ของแรง แรงที่ปรากฏในชีวิตประจ าวัน สนาม
ของแรง ความสัมพันธ์ของงาน พลังงานจลน์ พลังงานศักย์โน้มถ่วง กฎการอนุรักษ์พลังงาน การถ่ายโอนพลังงาน สมดุล
ความร้อน ความสัมพันธ์ของปริมาณทางไฟฟ้า หลักการต่อวงจรไฟฟ้าในบ้าน พลังงานไฟฟ้า และหลักการเบื้องต้นของ
วงจรอิเล็กทรอนิกส์ 

• เข้าใจสมบัติของคลื่นและลักษณะของคลื่นแบบต่าง ๆ แสง การสะท้อน การหักเหของแสงและทัศนอุปกรณ ์
• เข้าใจการโคจรของดาวเคราะห์รอบดวงอาทิตย์ การเกิดฤดู การเคลื่อนที่ปรากฏของดวงอาทิตย์ การเกิดข้างขึ้นข้างแรม 

การข้ึนและตกของดวงจันทร์ การเกิดน้ าขึ้นน้ าลง ประโยชน์ของเทคโนโลยีอวกาศ และความก้าวหน้าของโครงการส ารวจ
อวกาศ 

• เข้าใจลักษณะของชั้นบรรยากาศ องค์ประกอบและปัจจัยที่มีผลต่อลมฟ้าอากาศ การเกิดและผลกระทบของพายุ ฟ้า
คะนอง พายุหมุนเขตร้อน การพยากรณ์อากาศ สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก กระบวนการเกิดเชื้อเพลิง
ซากดึกด าบรรพ์และการใช้ประโยชน์ พลังงานทดแทนและการใช้ประโยชน์ ลักษณะและโครงสร้างภายในโลก 
กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาบนผิวโลก ลักษณะชั้นหน้าตัดดิน กระบวนการเกิดดิน แหล่งน้ าผิวดิน  แหล่งน้ า
ใต้ดิน กระบวนการเกิดและผลกระทบของภัยธรรมชาติ และธรณีพิบัติภัย 

• เข้าใจแนวคิดหลักของเทคโนโลยี ได้แก่ ระบบทางเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ความสัมพันธ์ ระหว่าง
เทคโนโลยีกับศาสตร์อื่น โดยเฉพาะวิทยาศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ วิเคราะห์ เปรียบเทียบ และตัดสินใจเพ่ือเลือกใช้เทคโนโลยี 
โดยค านึงถึงผลกระทบต่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ และทรัพยากรเพ่ือออกแบบและสร้าง
ผลงานส าหรับการแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันหรือการประกอบอาชีพ โดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม รวมทั้ง
เลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม ปลอดภัย รวมทั้งค านึงถึงทรัพย์สินทางปัญญา 

คุณภาพผู้เรียนเมื่อจบชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 



ฉ  

สถาบันส่งเสรมิการสอนวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี  

คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ 

• น าข้อมูลปฐมภูมิเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ วิเคราะห์ ประเมิน น าเสนอข้อมูลและสารสนเทศได้ตามวัตถุประสงค์ ใช้ทักษะ
การคิดเชิงค านวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริง และเขียนโปรแกรมอย่างง่ายเพ่ือช่วยในการแก้ปัญหา ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารอย่างรู้เท่าทันและรับผิดชอบต่อสังคม 

• ตั้งค าถามหรือก าหนดปัญหาที่เชื่อมโยงกับพยานหลักฐานหรือหลักการทางวิทยาศาสตร์ ที่มีการก าหนดและควบคุม  
ตัวแปร คิดคาดคะแนค าตอบหลายแนวทาง สร้างสมมติฐานที่สามารถน าไปสู่การส ารวจตรวจสอบ ออกแบบและลงมือ
ส ารวจตรวจสอบโดยใช้วัสดุและเครื่องมือที่เหมาะสม เลือกใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพท่ีได้ผลเที่ยงตรงและปลอดภัย 

• วิเคราะห์และประเมินความสอดคล้องของข้อมูลที่ได้จากการส ารวจตรวจสอบจากพยานหลักฐาน โดยใช้ความรู้และ
หลักการทางวิทยาศาสตร์ในการแปลความหมายและลงข้อสรุป และสื่อสารความคิด ความรู้จากผลการส ารวจตรวจสอบ
หลากหลายรูปแบบ หรือใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างเหมาะสม 

• แสดงถึงความสนใจ มุ่งมั่น รับผิดชอบ รอบคอบ และซื่อสัตย์ ในสิ่งที่จะเรียนรู้ มีความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับเรื่องที่จะ
ศึกษาตามความสนใจของตนเอง โดยใช้เครื่องมือและวิธีการที่ให้ได้ผลถูกต้อง เชื่อถือได้ ศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติมจากแหล่ง
ความรู้ต่าง ๆ แสดงความคิดเห็นของตนเอง รับฟังความคิดเห็นผู้ อ่ืน และยอมรับการเปลี่ยนแปลงความรู้ที่ค้นพบเมื่อมี
ข้อมูลและประจักษ์พยานใหม่เพิ่มขึ้นหรือโต้แย้งจากเดิม 

• ตระหนักในคุณค่าของความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน ใช้ความรู้และกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการด ารงชีวิต และการประกอบอาชีพ แสดงความชื่นชม ยกย่องและเคารพสิทธิในผลงาน
ของผู้คิดค้น เข้าใจผลกระทบทั้งด้านบวกและด้านลบของการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ต่อสิ่งแวดล้อมและต่อบริบทอ่ืน ๆ 
และศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ท าโครงงานหรือสร้างชิ้นงานตามความสนใจ 

• แสดงถึงความซาบซึ้ง ห่วงใย มีพฤติกรรมเกี่ยวกับการดูแลรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ และความหลากหลายทาง
ชีวภาพ 
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ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้ 

มาตรฐาน ว 1.2 

1. ระบุอวัยวะและบรรยายหน้าที่ของ
อวัยวะที่เก่ียวข้องในระบบหายใจ 

2. อธิบายกลไกการหายใจเข้าและ
ออก โดยใช้แบบจ าลอง รวมทั้ง
อธิบายกระบวนการแลกเปลี่ยน
แก๊ส 

3. ตระหนักถึงความส าคัญของระบบ
หายใจโดยการบอกแนวทางในการ
ดูแลรักษาอวัยวะในระบบหายใจให้
ท างานเป็นปกต ิ

• ระบบหายใจมีอวัยวะต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ จมูก ท่อลม 
ปอด กะบังลม และกระดูกซี่โครง 

• มนุษย์หายใจเข้า เพ่ือน าแก๊สออกซิเจนเข้าสู่ร่างกายเพ่ือ
น า ไป ใช้ ใ น เ ซลล์  และหาย ใจออก เ พ่ื อก า จั ดแก๊ ส
คาร์บอนไดออกไซด์ออกจากร่างกาย 

• อากาศเคลื่อนที่เข้าและออกจากปอดได้ เนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงปริมาตรและความดันของอากาศภายใน 
ช่องอกซึ่งเกี่ยวกับการท างานของกะบังลม และกระดูก
ซี่โครง 

• การแลกเปลี่ยนแก๊สออกซิเจนกับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์
ในร่างกาย เกิดขึ้นบริเวณถุงลมในปอดกับหลอดเลือดฝอย
ที่ถุงลม และระหว่างหลอดเลือดฝอยกับเนื้อเยื่อ 

• การสูบบุหรี่ การสูดอากาศที่มีสารปนเปื้อน และการเป็น
โรคเกี่ยวกับระบบหายใจบางโรค อาจท าให้เกิดโรคถุงลม
โป่งพอง ซึ่งมีผลให้ความจุอากาศของปอดลดลง ดังนั้นจึง
ควรดูแลรักษาระบบหายใจ ให้ท าหน้าที่ปกติ 

4. ระบุอวัยวะและบรรยายหน้าที่ของ
อวัยวะในระบบขับถ่ายในการก าจัด
ของเสียทางไต 

5. ตระหนักถึงความส าคัญของระบบ
ขับถ่ายในการก าจัดของเสียทางไต 
โดยการบอกแนวทางในการปฏิบัติ
ตนที่ช่วยให้ระบบขับถ่ายท าหน้าที่
ได้อย่างปกต ิ

• ระบบอวัยวะขับถ่ายมีอวัยวะที่เกี่ยวข้อง คือ ไต ท่อไต 
กระเพาะปัสสาวะ และท่อปัสสาวะ โดยมีไตท าหน้าที่ก าจัด
ของเสีย เช่น ยูเรีย แอมโมเนีย กรดยูริก รวมทั้งสารที่
ร่างกายไม่ต้องการออกจากเลือด และควบคุมสารที่ มีมาก
หรือน้อยเกนิไป เช่น น้ า โดยขับออกมาในรูปของปัสสาวะ 

• การเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสม เช่น รับประทาน
อาหารที่ไม่มีรสเค็มจัด การดื่มน้ าสะอาดให้เพียงพอ เป็น
แนวทางหนึ่งที่ช่วยให้ระบบขับถ่ายท าหน้าที่ได้อย่างปกติ 
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6. บรรยายโครงสร้างและหน้าที่ของ
หัวใจ หลอดเลือด และเลือด 

7. อธิ บ ายการท า ง านของระบ บ
หมุนเวียนเลือดโดยใช้แบบจ าลอง 

• ระบบหมุนเวียนเลือดประกอบด้วยหัวใจ หลอดเลือด และ
เลือด 

• หัวใจของมนุษย์แบ่งเป็น 4 ห้อง ได้แก่ หัวใจห้องบน 2 ห้อง 
และห้องล่าง 2 ห้อง ระหว่างหัวใจห้องบนและหัวใจ 
ห้องล่างมีลิ้นหัวใจกั้น 

• หลอดเลือด แบ่งเป็น หลอดเลือดอาร์เตอรี หลอดเลือดเวน 
หลอดเลือดฝอย ซึ่งมีโครงสร้างต่างกัน 

• เลือด ประกอบด้วย เซลล์เม็ดเลือด เพลตเลต และพลาสมา 
• การบีบและคลายตัวของหัวใจท าให้เลือดหมุนเวียนและ

ล าเลียงสารอาหาร แก๊ส ของเสีย และสารอ่ืน ๆ ไปยัง
อวัยวะและเซลล์ต่าง ๆ ทั่วร่างกาย 

• เลือดที่มีปริมาณแก๊สออกซิเจนสูงจะออกจากหัวใจไปยังเซลล์
ต่าง ๆ ทั่วร่างกาย ขณะเดียวกัน แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จาก
เซลล์จะแพร่เข้าสู่เลือดและล าเลียงกลับเข้าสู่หัวใจและถูก
ส่งไปแลกเปลี่ยนแก๊สที่ปอด 

8. ออกแบบการทดลองและทดลอง 
ในการเปรียบเทียบอัตราการเต้น
ของหัวใจ ขณะปกติและหลังท า
กิจกรรม 

9. ตระหนักถึงความส าคัญของระบบ
หมุน เวี ยน เลื อด โดยการบอก
แนวทางในการดูแลรักษาอวัยวะใน
ระบบหมุนเวียนเลือดให้ท างานเป็น
ปกต ิ

• ชีพจรบอกถึงจังหวะการเต้นหัวใจ ซึ่งอัตราการเต้นของ
หัวใจในขณะปกติและหลังจากท ากิจกรรมต่าง ๆ จะ
แตกต่างกัน ส่วนความดันเลือด ระบบหมุนเวียนเลือดเกิด
จากการท างานของหัวใจและหลอดเลือด 

• อัตราการเต้นของหัวใจมีความแตกต่างกันในแต่ละบุคคล 
คนที่เป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดจะส่งผลท าให้หัวใจสูบ
ฉีดเลือดไม่เป็นปกต ิ

• การออกก าลังกาย การเลือกรับประทานอาหาร การพักผ่อน 
และการรักษาภาวะอารมณ์ให้เป็นปกติ จึงเป็นทางเลือก
หนึ่งในการดูแลรักษาระบบหมุนเวียนเลือดให้เป็นปกติ 
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10. ระบุอวัยวะและบรรยายหน้าที่ของ
อวัยวะในระบบประสาทส่วนกลาง
ในการควบคุมการท างานต่าง ๆ 
ของร่างกาย 

11. ตระหนักถึงความส าคัญของระบบ
ประสาทโดยการบอกแนวทางใน
การดูแลรักษา รวมถึงการป้องกัน
การกระทบกระเทือนและอันตราย
ต่อสมองและไขสันหลัง 

• ระบบประสาทส่วนกลาง ประกอบด้วยสมองและไขสันหลัง 
จะท าหน้าที่ร่วมกับเส้นประสาท ซึ่งเป็นระบบประสาทรอบ
นอกในการควบคุมการท างานอวัยวะต่าง ๆ รวมถึงการแสดง
พฤติกรรม เพ่ือการตอบสนองต่อสิ่งเร้า 

• เมื่อมีสิ่งเร้ามากระตุ้นหน่วยรับความรู้สึก จะเกิดกระแส
ประสาทส่งไปตามเซลล์ประสาทรับความรู้สึกไปยังระบบ
ประสาทส่วนกลาง แล้วส่งกระแสประสาทมาตามเซลล์
ประสาทสั่งการ ไปยังหน่วยปฏิบัติการ เช่น กล้ามเนื้อ 

• ระบบประสาทเป็นระบบที่มีความซับซ้อนและมีความสัมพันธ์
กับทุกระบบในร่างกาย ดังนั้นจึงควรป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ
ที่กระทบกระเทือนต่อสมอง หลีกเลี่ยงการใช้สารเสพติด 
หลีกเลี่ยงภาวะเครียด และรับประทานอาหารที่มีประโยชน์
เพ่ือดูแลรักษาระบบประสาทให้ท างานเป็นปกติ 

12. ระบุอวัยวะและบรรยายหน้าที่ของ
อวัยวะในระบบสืบพันธุ์ของเพศชาย
และเพศหญิงโดยใช้แบบจ าลอง 

13. อธิบายผลของฮอร์โมนเพศชายและ
เพศหญิงที่ควบคุมการเปลี่ยนแปลง
ของร่างกาย เมื่อเข้าสู่วัยหนุ่มสาว 

14. ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของ
ร่างกายเมื่อเข้าสู่วัยหนุ่มสาว โดย
การดูแลรักษาร่างกายและจิตใจของ
ตนเองในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลง 

• มนุษย์มีระบบสืบพันธุ์ที่ประกอบด้วยอวัยวะต่าง ๆ ที่ท า
หน้าที่เฉพาะ โดยรังไข่ในเพศหญิงจะท าหน้าที่ผลิตเซลล์ไข่ 
ส่วนอัณฑะในเพศชายจะท าหน้าที่สร้างเซลล์อสุจิ 

• ฮอร์โมนเพศท าหน้าที่ควบคุมการแสดงออกของลักษณะ
ทางเพศที่แตกต่างกัน เมื่อเข้าสู่วัยหนุ่มสาว จะมีการสร้าง
เซลล์ไข่และเซลล์อสุจิ การตกไข่ การมีรอบเดือน และถ้ามี
การปฏิสนธิของเซลล์ไข่ และเซลล์อสุจิจะท าให้เกิดการ
ตั้งครรภ์ 
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15. อธิบายการตกไข่ การมีประจ าเดือน 
การปฏิสนธิ และการพัฒนาของ 
ไซโกต จนคลอดเป็นทารก 

16. เลือกวิธีการคุมก าเนิดที่เหมาะสม
กับสถานการณ์ที่ก าหนด 

17. ตระหนักถึงผลกระทบของการ
ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร โดยการ
ประพฤติตนให้เหมาะสม 

• การมีประจ าเดือน มีความสัมพันธ์กับการตกไข่โดยเป็นผล
จากการเปลี่ยนแปลงของระดับฮอร์โมนเพศหญิง 

• เมื่อเพศหญิงมีการตกไข่และเซลล์ไข่ได้รับการปฏิสนธิกับ
เซลล์อสุจิจะท าให้ได้ไซโกต ไซโกตจะเจริญเป็นเอ็มบริโอ
และฟีตัส จนกระทั่งคลอดเป็นทารก แต่ถ้าไม่มีการปฏิสนธิ 
เซลล์ไข่จะสลายตัว ผนังด้านในมดลูกรวมทั้งหลอดเลือดจะ
สลายตัวและหลุดลอกออก เรียกว่า ประจ าเดือน 

• การคุมก าเนิดเป็นวิธีป้องกันไม่ให้เกิดการตั้งครรภ์ โดย
ป้องกันไม่ให้ เกิดการปฏิสนธิหรือไม่ให้มีการฝังตัวของ
เอ็มบริโอ ซึ่งมีหลายวิธี เช่น การใช้ถุงยางอนามัย การกินยา
คุมก าเนิด 

มาตรฐาน ว 2.1 

1. อธิบายการแยกสารผสมโดยการ
ระเหยแห้ง การตกผลึก การกลั่น
อย่างง่าย โครมาโทกราฟีแบบ
กระดาษ การสกัดด้วยตัวท าละลาย 
โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ 

2. แยกสาร โดยการระ เหยแห้ ง  
การตกผลึก การกลั่ นอย่ างง่าย  
โครมาโทกราฟี แบบกระดาษ  
การสกัดด้วยตัวท าละลาย 

• การแยกสารผสมให้เป็นสารบริสุทธิ์ท าได้หลายวิธีขึ้นอยู่กับ
สมบัติของสารนั้น ๆ การระเหยแห้งใช้แยกสารละลายซึ่ง
ประกอบด้วยตัวละลายที่เป็นของแข็งในตัวท าละลายที่เป็น
ของเหลว โดยใช้ความร้อนระเหยตัวท าละลายออกไปจนหมด
เหลือแต่ตั วละลาย การตกผลึกใช้ แยกสารละลายที่
ประกอบด้วยตัวละลายที่เป็นของแข็งในตัวท าละลายที่เป็น
ของเหลว โดยท าให้สารละลายอ่ิมตัว แล้วปล่อยให้ตัวท า
ละลายระเหยออกไปบางส่วน ตัวละลายจะตกผลึกแยกออกมา 
การกลั่นอย่างง่ายใช้แยกสารละลายที่ประกอบด้วยตัวละลาย
และตัวท าละลายที่เป็นของเหลวที่มีจุดเดือดต่างกันมาก วิธีนี้
จะแยกของเหลวบริสุทธิ์ออกจากสารละลายโดยให้ความร้อน
กับสารละลาย ของเหลวจะเดือดและกลายเป็นไอแยกจาก
สารละลาย แล้วควบแน่นกลับเป็นของเหลวอีกครั้ง ขณะที่
ของเหลวเดือด อุณหภูมิของไอจะคงที ่
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 โครมาโทกราฟีแบบกระดาษเป็นวิธีการแยกสารผสมที่มี
ปริมาณน้อยโดยใช้แยกสารที่มีสมบัติการละลายในตัวท า
ละลายและการถูกดูดซับด้วยตัวดูดซับแตกต่างกัน ท าให้สาร
แต่ละชนิดเคลื่อนที่ไปบนตัวดูดซับได้ต่างกัน สารจึงแยกออก
จากกันได้ อัตราส่วนระหว่างระยะทางที่สารองค์ประกอบ 
แต่ละชนิดเคลื่อนที่ได้บนตัวดูดซับกับระยะทางที่ตัวท า
ละลายเคลื่อนที่ได้ เป็นค่าเฉพาะตัวของสารแต่ละชนิดในตัว
ท าละลายและตัวดูดซับหนึ่ง ๆ การสกัดด้วยตัวท าละลายเป็น
วิธีการแยกสารผสมที่มีสมบัติการละลายในตัวท าละลายที่
ต่างกัน โดยชนิดของตัวท าละลายมีผลต่อชนิดและปริมาณ
ของสารที่สกัดได้ การสกัดโดยการกลั่นด้วยไอน้ า ใช้แยกสาร
ที่ระเหยง่าย ไม่ละลายน้ า และไม่ท าปฏิกิริยากับน้ าออกจาก
สารที่ระเหยยาก โดยใช้ไอน้ าเป็นตัวพา 

3. น าวิธีการแยกสารไปใช้แก้ปัญหา
ในชีวิตประจ าวัน โดยบูรณาการ
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี 
และวิศวกรรมศาสตร์ 

• ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการแยกสาร บูรณาการกับ
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี โดยใช้กระบวนการทางวิศวกรรม 
สามารถน าไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันหรือปัญหาที่พบ
ในชุมชนหรือสร้างนวัตกรรม โดยมีข้ันตอน ดังนี้ 
- ระบุปัญหาในชีวิตประจ าวันที่เกี่ยวกับการแยกสารโดยใช้

สมบัติทางกายภาพ หรือนวัตกรรมที่ต้องการพัฒนา โดย
ใช้หลักการดังกล่าว 

- รวบรวมข้อมูลและแนวคิดเกี่ยวกับการแยกสารโดยใช้
สมบัติทางกายภาพที่สอดคล้องกับปัญหาที่ระบุ หรือ
น าไปสู่การพัฒนานวัตกรรมนั้น 

- ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา หรือพัฒนานวัตกรรมที่เกี่ยวกับ
การแยกสารในสารผสม โดยใช้สมบัติทางกายภาพ โดย
เชื่อมโยงความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี  
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 และกระบวนการทางวิศวกรรม รวมทั้งก าหนดและควบคุม
ตัวแปรอย่างเหมาะสม ครอบคลุม 

- วางแผนและด าเนินการแก้ปัญหา หรือพัฒนานวัตกรรม 
รวบรวมข้อมูล จัดกระท าข้อมูลและเลือกวิธีการสื่อ
ความหมายที่เหมาะสมในการน าเสนอผล 

- ทดลอง ประเมินผล ปรับปรุงวิธีการแก้ปัญหาหรือ
นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้น โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ที่
รวบรวมได้  

- น าเสนอวิธีการแก้ปัญหา หรือผลของนวัตกรรมที่
พัฒนาขึ้น และผลที่ได้ โดยใช้วิธีการสื่อสารที่เหมาะสม
และน่าสนใจ 

4. ออกแบบการทดลองและทดลองใน
การอธิบายผลของชนิดตัวละลาย 
ชนิดตัวท าละลาย อุณหภูมิที่มีต่อ
สภาพละลายได้ของสาร รวมทั้ง
อธิบายผลของความดันที่ มี ต่ อ
สภาพละลายได้ของสาร โดยใช้
สารสนเทศ 

• สารละลายอาจมีสถานะเป็นของแข็ง ของเหลว และแก๊ส 
สารละลายประกอบด้วยตัวท าละลายและตัวละลาย กรณี
สารละลายเกิดจากสารที่มีสถานะเดียวกัน สารที่มีปริมาณ
มากที่สุดจัดเป็นตัวท าละลาย กรณีสารละลายเกิดจากสารที่มี
สถานะต่างกัน สารที่มีสถานะเดียวกันกับสารละลายจัดเป็น
ตัวท าละลาย 

• สารละลายที่ตัวละลายไม่สามารถละลายในตัวท าละลายได้อีก
ที่อุณหภูมิหนึ่ง ๆ เรียกว่า สารละลายอ่ิมตัว 

• สภาพละลายได้ของสารในตัวท าละลาย เป็นค่าที่บอกปริมาณ
ของสารทีล่ะลายได้ในตัวท าละลาย 100 กรัม จนได้สารละลาย
อ่ิมตัว ณ อุณหภูมิและความดันหนึ่ง ๆ สภาพละลายได้ของ
สารบ่งบอกความสามารถในการละลายได้ของตัวละลายใน 
ตัวท าละลาย ซึ่งความสามารถในการละลายของสารขึ้นอยู่กับ
ชนิดตัวละลายและตัวละลาย อุณหภูมิ และความดัน 

  



ฐ 

  สถาบันส่งเสรมิการสอนวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ 

 
 

 

ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้ 

 • สารชนิดหนึ่ง ๆ มีสภาพละลายได้แตกต่างกันในตัวท าละลาย
ที่แตกต่างกัน และสารต่างชนิดกันมีสภาพละลายได้ในตัวท า
ละลายหนึ่ง ๆ ไม่เท่ากัน 

• เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น สารส่วนมาก สภาพละลายได้ของสารจะ
เพ่ิมขึ้น ยกเว้นแก๊สเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น สภาพละลายได้จะ
ลดลง ส่วนความดันมีผลต่อแก๊ส โดยเมื่อความดันเพ่ิมขึ้น 
สภาพละลายได้จะสูงขึ้น 

• ความรู้เกี่ยวกับสภาพละลายได้ของสาร เมื่อเปลี่ยนแปลงชนิด
ตัวละลาย ตัวท าละลาย และอุณหภูมิ สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันเช่น การท าน้ าเชื่อมเข้มข้น การ
สกัดสารออกจากสมุนไพรให้ได้ปริมาณมากที่สุด 

5. ระบุปริมาณตัวละลายในสารละลาย 
ในหน่วยความเข้มข้นเป็นร้อยละ 
ปริมาตรต่อปริมาตร มวลต่อมวล 
และมวลต่อปริมาตร 

6. ตระหนักถึงความส าคัญของการน า
ความรู้เรื่อง ความเข้มข้นของสารไป
ใช้ โดยยกตัวอย่างการใช้สารละลาย
ในชีวิตประจ าวันอย่างถูกต้องและ
ปลอดภัย 

• ความเข้มข้นของสารละลาย เป็นการระบุปริมาณตัวละลาย
ในสารละลาย หน่วยความเข้มข้นมีหลายหน่วย ที่นิยมระบุ
เป็นหน่วยเป็นร้อยละปริมาตรต่อปริมาตร มวลต่อมวล 
และมวลต่อปริมาตร 

• ร้อยละโดยปริมาตรต่อปริมาตร เป็นการระบุปริมาตรตัว
ละลายในสารละลาย 100 หน่วยปริมาตรเดียวกัน นิยมใช้
กับสารละลายที่เป็นของเหลวหรือแก๊ส 

• ร้อยละโดยมวลต่อมวล เป็นการระบุมวลตัวละลายใน
สารละลาย 100 หน่วยมวลเดียวกัน นิยมใช้กับสารละลาย
ที่มีสถานะเป็นของแข็ง 

• ร้อยละโดยมวลต่อปริมาตร เป็นการระบุมวลตัวละลายใน
สารละลาย 100 หน่วยปริมาตร นิยมใช้กับสารละลายที่มี
ตัวละลายเป็นของแข็ง ในตัวท าละลายที่เป็นของเหลว 
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 • การใช้สารละลายในชีวิตประจ าวัน ควรพิจารณาจากความ
เข้มข้นของสารละลาย ขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ของการใช้งาน 
และผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

มาตรฐาน ว 2.2 

1. พยากรณ์การเคลื่อนที่ของวัตถุที่เป็น
ผลของแรงลัพธ์ที่เกิดจากแรงหลาย
แรงที่กระท าต่อวัตถุในแนวเดียวกัน
จากหลักฐานเชิงประจักษ์ 

2. เขียนแผนภาพแสดงแรงและแรงลัพธ์
ที่เกิดจากแรงหลายแรงที่กระท าต่อ
วัตถุในแนวเดียวกัน 

• แรงเป็นปริมาณเวกเตอร์ เมื่อมีแรงหลาย ๆ แรงกระท าต่อ
วัตถุ แล้วแรงลัพธ์ที่กระท าต่อวัตถุมีค่าเป็นศูนย์ วัตถุจะไม่
เปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ แต่ถ้าแรงลัพธ์ที่กระท าต่อวัตถุมี
ค่าไม่เป็นศนูย์ วัตถุจะเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ 

3. ออกแบบการทดลองและทดลองด้วย
วิธีที่เหมาะสมในการอธิบายปัจจัยที่
มีผลต่อความดันของของเหลว 

• เมื่อวัตถุอยู่ในของเหลวจะมีแรงที่ของเหลวกระท าต่อวัตถุ
ในทุกทิศทาง โดยแรงที่ของเหลวกระท าตั้งฉากกับผิววัตถุ
ต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่ เรียกว่า ความดันของของเหลว 

• ความดันของของเหลวมีความสัมพันธ์กับความลึกจาก
ระดับผิวหน้าของของเหลว โดยบริเวณท่ีลึกลงไปจากระดับ
ผิวหน้าของของเหลวมากขึ้น ความดันของของเหลวจะ
เพ่ิมขึ้น เนื่องจากของเหลวที่อยู่ลึกกว่า จะมีน้ าหนักของ
ของเหลวด้านบนกระท ามากกว่า 

4. วิเคราะห์แรงพยุงและการจมการลอย
ของวัตถุในของเหลวจากหลักฐานเชิง
ประจักษ ์

5. เขียนแผนภาพแสดงแรงที่กระท าต่อ
วัตถุในของเหลว 

• เมื่อวัตถุอยู่ในของเหลว จะมีแรงพยุงเนื่องจากของเหลว
กระท าต่อวัตถุ โดยมีทิศขึ้นในแนวดิ่ง การจมหรือการลอย
ของวัตถุขึ้นกับน้ าหนักของวัตถุและแรงพยุง ถ้าน้ าหนักของ
วัตถุและแรงพยุงของของเหลวมีค่าเท่ากัน วัตถุจะลอยนิ่ง
อยู่ในของเหลว แต่ถ้าน้ าหนักของวัตถุมีค่ามากกว่าแรงพยุง
ของของเหลว วัตถุจะจม 
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6. อธิบายแรงเสียดทานสถิตและ 
แรงเสียดทานจลน์จากหลักฐาน 
เชิงประจักษ ์

• แรงเสียดทานเป็นแรงที่เกิดขึ้นระหว่างผิวสัมผัสของวัตถุ   
เพ่ือต้านการเคลื่อนที่ของวัตถุนั้น โดยถ้าออกแรงกระท าต่อ
วัตถุที่อยู่นิ่งบนพ้ืนผิวให้เคลื่อนที่  แรงเสียดทานก็จะต้าน 
การเคลื่อนที่ของวัตถุ แรงเสียดทานที่เกิดขึ้นในขณะที่วัตถุยัง
ไม่เคลื่อนที่เรียก แรงเสียดทานสถิต แต่ถ้าวัตถุก าลังเคลื่อนที่ 
แรงเสียดทานก็จะท าให้วัตถุนั้นเคลื่อนที่ช้าลงหรือหยุดนิ่ง 
เรียก แรงเสียดทานจลน์ 

7. ออกแบบการทดลองและทดลองด้วย
วิธีที่เหมาะสมในการอธิบายปัจจัยที่
มีผลต่อขนาดของแรงเสียดทาน 

8. เขียนแผนภาพแสดงแรงเสียดทาน
และแรงอ่ืน ๆ ที่กระท าต่อวัตถุ 

9. ตระหนักถึงประโยชน์ของความรู้
เรื่องแรงเสียดทานโดยวิเคราะห์
สถานการณ์ปัญหาและเสนอแนะ
วิธีการลดหรือเพ่ิมแรงเสียดทานที่
เป็นประโยชน์ต่อการท ากิจกรรมใน
ชีวิตประจ าวัน 

• ขนาดของแรงเสียดทานระหว่างผิวสัมผัสของวัตถุขึ้นกับ
ลักษณะผิวสัมผัสและขนาดของแรงปฏิกิริยาตั้งฉากระหว่าง
ผิวสัมผัส 

• กิจกรรมในชีวิตประจ าวันบางกิจกรรมต้องการแรงเสียดทาน 
เช่น การเปิดฝาเกลียวขวดน้ า การใช้แผ่นกันลื่นในห้องน้ า 
บางกิจกรรมไม่ต้องการแรงเสียดทาน เช่น การลากวัตถุบน
พ้ืน การใช้น้ ามันหล่อลื่นในเครื่องยนต์ 

• ความรู้ เรื่องแรงเสียดทานสามารถน าไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

10. ออกแบบการทดลองและทดลองด้วย
วิธีที่เหมาะสมในการอธิบายโมเมนต์
ของแรง เมื่อวัตถุอยู่ในสภาพสมดุล
ต่อการหมุน และค านวณโดยใช้
สมการ M = Fl 

• เมื่อมีแรงที่กระท าต่อวัตถุโดยไม่ผ่านศูนย์กลางมวลของวัตถุ 
จะเกิดโมเมนต์ของแรง ท าให้วัตถุหมุนรอบศูนย์กลางมวลของ
วัตถุนั้น 

• โมเมนต์ของแรงเป็นผลคูณของแรงที่กระท าต่อวัตถุกับ
ระยะทางจากจุดหมุนไปตั้งฉากกับแนวแรง เมื่อผลรวมของ
โมเมนต์ของแรงมีค่าเป็นศูนย์ วัตถุจะอยู่ในสภาพสมดุลต่อ
การหมุน โดยโมเมนต์ของแรงในทิศทวนเข็มนาฬิกาจะมีขนาด
เท่ากับโมเมนต์ของแรงในทิศตามเข็มนาฬิกา 
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 • ของเล่นหลายชนิดประกอบด้วยอุปกรณ์หลายส่วนที่ ใช้
หลักการโมเมนต์ของแรง ความรู้เรื่องโมเมนต์ของแรงสามารถ
น าไปใช้ออกแบบและประดิษฐ์ของเล่นได้ 

11. เปรียบเทียบแหล่งของสนามแม่เหล็ก 
สนามไฟฟ้า และสนามโน้มถ่ วง  
และทิศทางของแรงที่กระท าต่อวัตถุ
ที่อยู่ ในแต่ละสนามจากข้อมูลที่
รวบรวมได ้

12. เขียนแผนภาพแสดงแรงแม่เหล็ก 
แรงไฟฟ้า และแรงโน้มถ่วงที่กระท า
ต่อวัตถ ุ

• วัตถุที่มีมวลจะมีสนามโน้มถ่วงอยู่โดยรอบ แรงโน้มถ่วงที่
กระท าต่อวัตถุที่อยู่ในสนามโน้มถ่วงจะมีทิศพุ่งเข้าหาวัตถุที่
เป็นแหล่งของสนามโน้มถ่วง 

• วัตถุที่มีประจุไฟฟ้าจะมีสนามไฟฟ้าอยู่โดยรอบ แรงไฟฟ้าที่
กระท าต่อวัตถุที่มีประจุจะมีทิศพุ่งเข้าหาหรือออกจากวัตถุที่
มีประจุที่เป็นแหล่งของสนามไฟฟ้า 

• วัตถุท่ีเป็นแม่เหล็กจะมีสนามแม่เหล็กอยู่โดยรอบ แรงแม่เหล็ก
ที่กระท าต่อขั้วแม่เหล็กจะมีทิศพุ่งเข้าหาหรือออกจาก
ขั้วแม่เหล็กที่เป็นแหล่งของสนามแม่เหล็ก 

13. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างขนาด
ของแรงแม่เหล็ก แรงไฟฟ้า และ 
แรงโน้มถ่วงที่กระท าต่อวัตถุที่อยู่ใน
สนามนั้น ๆ กับระยะห่างจากแหล่ง
ของสนามถึ งวั ตถุ จากข้ อมู ลที่
รวบรวมได ้

• ขนาดของแรงโน้มถ่วง แรงไฟฟ้า และแรงแม่เหล็กท่ีกระท า
ต่อวัตถุที่อยู่ในสนามนั้น ๆ จะมีค่าลดลง เมื่อวัตถุอยู่ห่างจาก
แหล่งของสนามนั้น ๆ มากขึ้น 

14. อธิบายและค านวณอัตราเร็วและ
ความเร็วของการเคลื่อนที่ของวัตถุ 

โดยใช้สมการ v = 
s

t
  และ  v⃑ = 

s⃑

t
 

จากหลักฐานเชิงประจักษ์ 
15. เขียนแผนภาพแสดงการกระจัดและ

ความเร็ว 

• การเคลื่อนที่ของวัตถุเป็นการเปลี่ยนต าแหน่งของวัตถุเทียบ
กับต าแหน่งอ้างอิง โดยมีปริมาณที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่
ซึ่งมีทั้งปริมาณสเกลาร์และปริมาณเวกเตอร์ เช่น ระยะทาง 
อัตราเร็ว การกระจัด ความเร็ว ปริมาณสเกลาร์เป็นปริมาณที่
มีขนาด เช่น ระยะทาง อัตราเร็ว ปริมาณเวกเตอร์เป็นปริมาณ
ที่มีท้ังขนาดและทิศทาง เช่น การกระจัด ความเร็ว 
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 • เขียนแผนภาพแทนปริมาณเวกเตอร์ได้ด้วยลูกศร โดย 
ความยาวของลูกศรแสดงขนาดและหัวลูกศรแสดงทิศทางของ
เวกเตอร์นั้น 

• ระยะทางเป็นปริมาณสเกลาร์ โดยระยะทางเป็นความยาวของ
เส้นทางที่เคลื่อนที่ได้ 

• การกระจัดเป็นปริมาณเวกเตอร์ โดยการกระจัดมีทิศชี้จาก
ต าแหน่งเริ่มต้นไปยังต าแหน่งสุดท้าย และมีขนาดเท่ากับ
ระยะที่สั้นที่สุดระหว่างสองต าแหน่งนั้น 

• อัตราเร็วเป็นปริมาณสเกลาร์ โดยอัตราเร็วเป็นอัตราส่วนของ
ระยะทางต่อเวลา 

• ความเร็วปริมาณเวกเตอร์มีทิศเดียวกับทิศของการกระจัด 
โดยความเร็วเป็นอัตราส่วนของการกระจัดต่อเวลา 

มาตรฐาน ว 2.3 

1. วิเคราะห์สถานการณ์และค านวณ
เกี่ยวกับงานและก าลังที่ เกิดจาก
แรงที่กระท าต่อวัตถุ โดยใช้สมการ 

W = Fs  และ  P = 
W

t
 

จากข้อมูลที่รวบรวมได้ 
2. วิ เคราะห์ หลั กการท างานของ

เครื่องกลอย่างง่าย จากข้อมูลที่
รวบรวมได ้

3. ตระหนักถึงประโยชน์ของความรู้
ของเครื่องกลอย่างง่าย โดยบอก
ประโยชน์และการประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

• เมื่อออกแรงกระท าต่อวัตถุ แล้วท าให้วัตถุเคลื่อนที่ โดยแรง
อยู่ในแนวเดียวกับการเคลื่อนที่จะเกิดงาน งานจะมีค่ามาก
หรือน้อยขึ้นกับขนาดของแรงและระยะทางในแนวเดียวกับ
แรง 

• งานที่ท าในหนึ่งหน่วยเวลาเรียกว่า ก าลัง หลักการของงาน
น าไปอธิบายการท างานของเครื่องกลอย่างง่าย ได้แก่ คาน 
พ้ืนเอียง รอกเดี่ยว ลิ่ม สกรู  ล้อและเพลา ซึ่ งน าไปใช้
ประโยชน์ด้านต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน 
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4. ออกแบบและทดลองด้วยวิ ธี ที่
เหมาะสมในการอธิบายปัจจัยที่มี
ผลต่อพลังงานจลน์ และพลังงาน
ศักย์โน้มถ่วง 

• พลังงานจลน์เป็นพลังงานของวัตถุเคลื่อนที่ พลังงานจลน์จะมี
ค่ามากหรือน้อยขึ้นกับมวลและอัตราเร็ว ส่วนพลังงาน 
ศักย์โน้มถ่วงเกี่ยวข้องกับต าแหน่งของวัตถุ จะมีค่ามากหรือ
น้อยขึ้นกับมวลและต าแหน่งของวัตถุ เมื่อวัตถุอยู่ในสนาม
โน้มถ่วง วัตถุจะมีพลังงานศักย์โน้มถ่วง พลังงานจลน์และ
พลังงานศักย์โน้มถ่วงเป็นพลังงานกล 

5. แปลความหมายข้อมูลและอธิบาย
การเปลี่ยนพลังงานระหว่างพลังงาน
ศักย์โน้มถ่วงและพลังงานจลน์ของ
วัตถุโดยพลังงานกลของวัตถุมีค่า 
คงตัวจากข้อมูลที่รวบรวมได้ 

• ผลรวมของพลังงานศักย์โน้มถ่วงและพลังงานจลน์เป็น
พลังงานกล พลังงานศักย์โน้มถ่วงและพลังงานจลน์ของวัตถุ
หนึ่ง ๆ สามารถเปลี่ยนกลับไปมาได้ โดยผลรวมของพลังงาน
ศักย์โน้มถ่วงและพลังงานจลน์มีค่าคงตัว นั่นคือพลังงานกล
ของวัตถุมีค่าคงตัว 

6. วิเคราะห์สถานการณ์และอธิบาย
การเปลี่ยนและการถ่ายโอนพลังงาน
โดยใช้กฎการอนุรักษ์พลังงาน 

• พลังงานรวมของระบบมีค่าคงตัวซึ่งอาจเปลี่ยนจากพลังงาน
หนึ่ งเป็นอีกพลังงานหนึ่ ง เช่น พลังงานกลเปลี่ยนเป็น 
พลังงานไฟฟ้า พลังงานจลน์เปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อน 
พลังงานเสียง พลังงานแสง เนื่องมาจากแรงเสียดทาน 
พลังงานเคมีในอาหารเปลี่ยนเป็นพลังงานที่ไปใช้ในการท างาน
ของสิ่งมีชีวิต 

• นอกจากนี้พลังงานยังสามารถถ่ายโอนไปยังอีกระบบหนึ่งหรือ
ได้รับพลังงานจากระบบอ่ืนได้ เช่น การถ่ายโอนความร้อน
ระหว่างสสาร การถ่ายโอนพลั งงานของการสั่ นขอ ง
แหล่งก าเนิดเสียงไปยังผู้ฟัง ทั้งการเปลี่ยนพลังงานและการ
ถ่ายโอนพลังงาน พลังงานรวมทั้งหมดมีค่าเท่าเดิมตามกฎการ
อนุรักษ์พลังงาน 
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มาตรฐาน ว 3.2 

1. เปรียบเทียบกระบวนการเกิด สมบัติ 
และการใช้ประโยชน์ รวมทั้งอธิบาย
ผลกระทบจากการใช้เชื้อเพลิงซาก
ดึกด าบรรพ์ จากข้อมูลที่รวบรวมได้ 

• เชื้อเพลิงซากดึกด าบรรพ์ เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพของ
ซากสิ่งมีชีวิตในอดีต โดยกระบวนการทางเคมีและธรณีวิทยา 
เชื้อเพลิงซากดึกด าบรรพ์ ได้แก่ ถ่านหิน หินน้ ามัน ปิโตรเลียม 
ซึ่งเกิดจากวัตถุต้นก าเนิด และสภาพแวดล้อมการเกิดที่
แตกต่างกัน ท าให้ได้ชนิดของเชื้อเพลิงซากดึกด าบรรพ์ที่มี
ลักษณะ สมบัติ และการน าไปใช้ประโยชน์แตกต่างกัน 
ส าหรับปิโตรเลียม จะต้องมีการผ่านการกลั่นล าดับส่วนก่อน
การใช้งาน เพ่ือให้ได้ผลิตภัณฑ์ท่ีเหมาะสมต่อการใช้ประโยชน์
เชื้อเพลิงซากดึกด าบรรพ์เป็นทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไป 
เนื่องจากต้องใช้เวลานานหลายล้านปี จึงจะเกิดขึ้นใหม่  

2. แสดงความตระหนักถึงผลจากการ
ใช้เชื้อเพลิงซากดึกด าบรรพ์ โดย
น าเสนอแนวทางการใช้เชื้อเพลิง
ซากดึกด าบรรพ์ 

• การเผาไหม้เชื้อเพลิงซากดึกด าบรรพ์ในกิจกรรมต่าง ๆ ของ
มนุษย์จะท าให้เกิดมลพิษทางอากาศ ซึ่งส่งผลกระทบต่อ
สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้แก๊สบางชนิดที่เกิดจาก
ก า ร เ ผ า ไ ห ม้  เ ชื้ อ เ พ ลิ ง ซ า ก ดึ ก ด า บ ร ร พ์  เ ช่ น  
แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และไนตรัสออกไซด์ ยังเป็น 
แก๊ส เรือนกระจก ซึ่ งส่ งผลให้ เกิดการเปลี่ ยนแปลง
ภูมิอากาศของโลกรุนแรงขึ้น ดังนั้นจึงควรใช้เชื้อเพลิงซาก
ดึกด าบรรพ์ โดยค านึงถึงผลที่ เกิดขึ้นต่อสิ่งมีชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม เช่น เลือกใช้พลังงานทดแทน หรือเลือกใช้
เทคโนโลยีที่ลดการใช้เชื้อเพลิงซากดึกด าบรรพ์  

3. เปรียบเทียบข้อดีและข้อจ ากัดของ
พลังงานทดแทนแต่ละประเภทจาก
การรวบรวมข้อมูลและน าเสนอ
แนวทางการใช้พลังงานทดแทนที่
เหมาะสมในท้องถิ่น 

• เชื้อเพลิงซากดึกด าบรรพ์เป็นแหล่งพลั งงานที่ส าคัญใน
กิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ เนื่องจากเชื้อเพลิงซากดึกด าบรรพ์
มีปริมาณจ ากัดและมักเพ่ิมมลภาวะในบรรยากาศมากขึ้น จึง
มีการใช้พลังงานทดแทนมากข้ึน เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ 
พลังงานลม พลังงานน้ า พลังงานชีวมวล พลังงานคลื่น 
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 พลังงานความร้อนใต้พิภพ พลังงานไฮโดรเจน ซึ่งพลังงาน
ทดแทนแต่ละชนิดจะมีข้อดีและข้อจ ากัดที่แตกต่างกัน 

4. สร้างแบบจ าลองที่อธิบายโครงสร้าง
ภายในโลกตามองค์ประกอบทางเคมี
จากข้อมูลที่รวบรวมได้ 

• โครงสร้างภายในโลกแบ่งออกเป็นชั้นตามองค์ประกอบทาง
เคมี  ได้แก่  เปลือกโลก ซึ่ งอยู่นอกสุด ประกอบด้ว ย
สารประกอบซิลิกอนและอะลูมิเนียมเป็นหลัก เนื้อโลกคือ
ส่วนที่อยู่ใต้เปลือกโลกลงไปจนถึงแก่นโลก มีองค์ประกอบ
หลักเป็นสารประกอบของซิลิกอน แมกนีเซียมและเหล็ก 
และแก่นโลกคือส่วนที่อยู่ใจกลางของโลก มีองค์ประกอบ
หลักเป็นเหล็กและนิกเกิล ซึ่งแต่ละชั้นมีลักษณะแตกต่างกัน 

5. อธิบายกระบวนการผุพังอยู่กับที่  
การกร่อนและการสะสมตัวของ
ตะกอนจากแบบจ าลอง รวมทั้ ง
ยกตัวอย่างผลของกระบวนการ
ดั งกล่ าวที่ท าให้ผิ วโลกเกิดการ
เปลี่ยนแปลง 

• การผุพังอยู่กับที่ การกร่อน และการสะสมตัวของตะกอน 
เป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยา ที่ท าให้ผิวโลก
เกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นภูมิลักษณ์แบบต่าง ๆ โดยมีปัจจัย
ส าคัญ คือ น้ า ลม ธารน้ าแข็ง แรงโน้มถ่วงของโลก สิ่งมีชีวติ 
สภาพอากาศ และปฏิกิริยาเคมี 

• การผุพังอยู่กับที่ คือ การที่หินผุพังท าลายลงด้วยกระบวนการ
ต่าง ๆ ได้แก่ ลมฟ้าอากาศกับน้ าฝน และรวมทั้งการกระท า
ของต้นไม้กับแบคทีเรีย ตลอดจนการแตกตัวทางกลศาสตร์ซึ่ง
มีการเพ่ิมและลดอุณหภูมิสลับกัน เป็นต้น 

• การกร่อน คือ กระบวนการหนึ่งหรือหลายกระบวนการที่
ท าให้สารเปลือกโลกหลุดไป ละลายไป หรือกร่อนไปโดยมี
ตัวน าพาธรรมชาติคือ ลม น้ า และธารน้ าแข็ง ร่วมกับปัจจัย
อ่ืน ๆ ได้แก่ ลมฟ้าอากาศ สารละลาย การครูดถู การน าพา 
ทั้งนี้ไม่รวมถึงการพังทลายเป็นกลุ่มก้อน เช่น แผ่นดินถล่ม 
ภูเขาไฟระเบิด 
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ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้ 

 • การสะสมตัวของตะกอน คือ การสะสมตัวของวัตถุจากการ
น าพาของน้ า ลม หรือธารน้ าแข็ง 

6. อธิบายลักษณะของชั้นหน้าตัดดิน
และกระบวนการเกิดดิน จากแบบ 
จ าลอง รวมทั้งระบุปัจจัยที่ท าให้ดิน
มีลักษณะและสมบัติแตกต่างกัน 

• ดินเกิดจากหินที่ผุ พังตามธรรมชาติผสมคลุกเคล้ากับ
อินทรียวัตถุที่ได้จากการเน่าเปื่อยของซากพืชซากสัตว์ 
ทับถมเป็นชั้น ๆ บนผิวโลก ชั้นดินแบ่งออกเป็นหลายชั้น 
ขนานหรือเกือบขนานไปกับผิวหน้าดิน แต่ละชั้นมีลักษณะ
แตกต่างกัน เนื่องจากสมบัติทางกายภาพ เคมี ชีวภาพ และ
ลักษณะอ่ืน ๆ เช่น สี โครงสร้าง เนื้อดิน การยึดตัว ความ
เป็นกรด-เบส สามารถสังเกตได้จากการส ารวจภาคสนาม 
การเรียกชื่อชั้นดินหลักจะใช้อักษรภาษาอังกฤษตัวใหญ่ 
ได้แก่ O, A, E, B, C, R 

• ชั้นหน้าตัดดิน เป็นชั้นดินที่ มีลักษณะปรากฏให้ เห็น
เรียงล าดับเป็นชั้นจากชั้นบนสุดถึงชั้นล่างสุด 

• ปัจจัยที่ท าให้ดินแต่ละท้องถิ่นมีลักษณะและสมบัติแตกต่าง
กัน ได้แก่ วัตถุต้นก าเนิดดิน ภูมิอากาศ สิ่งมีชีวิตในดิน 
สภาพภูมิประเทศ และระยะเวลาในการเกิดดิน 

7. ตรวจวัดสมบัติบางประการของดิน 
โดยใช้เครื่องมือที่เหมาะสมและ
น าเสนอแนวทางการใช้ประโยชน์
ดินจากข้อมูลสมบัติของดิน 

• สมบัติบางประการของดิน เช่น เนื้อดิน ความชื้นดิน ค่าความ
เป็นกรด-เบส ธาตุอาหารในดิน สามารถน าไปใช้ในการ
ตัดสินใจถึงแนวทางการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยอาจน าไปใช้
ประโยชน์ทางการเกษตร เช่น ดินจืด ดินเปรี้ยว ดินเค็ม และ
ดินดาน อาจเกิดจากสภาพดินตามธรรมชาติ หรือการใช้
ประโยชน์จะต้องปรับปรุงให้มีสภาพเหมาะสม เพ่ือน าไปใช้
ประโยชน์ 

8. อธิบายปัจจัยและกระบวนการเกิด
แหล่งน้ าผิวดิน และแหล่งน้ าใต้ดิน 
จากแบบจ าลอง 

• แหล่งน้ าผิวดินเกิดจากน้ าฝนที่ตกลงบนพ้ืนโลกไหลจาก 
ที่สูงลงสู่ที่ต่ าด้วยแรงโน้มถ่วง การไหลของน้ าท าให้พ้ืนโลก
เกิดการกัดเซาะเป็นร่องน้ า เช่น ล าธาร คลอง และแม่น้ า 
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ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้ 

 ซึ่งร่องน้ าจะมีขนาดและรูปร่างแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับปริมาณ
น้ าฝน ระยะเวลาในการกัดเซาะ ชนิดดินและหิน และลักษณะ
ภูมิประเทศ เช่น ความลาดชัน ความสูงต่ าของพ้ืนที่ เมื่อน้ า
ไหลไปยังบริเวณที่เป็นแอ่งจะเกิดการสะสมตัวเป็นแหล่ง เช่น 
บึง ทะเลสาบ ทะเล และมหาสมุทร 

• แหล่งน้ าใต้ดินเกิดจากการซึมของน้ าผิวดินลงไปสะสมตัวใต้
พ้ืนโลก ซึ่งแบ่งเป็นน้ าในดินและน้ าบาดาล น้ าในดินเป็นน้ าที่
อยู่ร่วมกับอากาศตามช่องว่างระหว่างเม็ดดิน ส่วนน้ าบาดาล
เป็นน้ าที่ไหลซึมลึกลงไปและถูกกักเก็บไว้ในชั้นหินหรือชั้นดิน 
จนอ่ิมตัวไปด้วยน้ า 

9. สร้างแบบจ าลองที่อธิบายการใช้น้ า 
และน าเสนอแนวทางการใช้น้ า
อย่างยั่งยืนในท้องถิ่นของตนเอง 

• แหล่งน้ าผิวดินและแหล่งน้ าใต้ดินถูกน ามาใช้ในกิจกรรม
ต่าง ๆ ของมนุษย์ ส่งผลต่อการจัดการใช้ประโยชน์น้ าและ
คุณภาพของแหล่งน้ า เนื่องจากการเพ่ิมขึ้นของจ านวน
ประชากร การใช้ประโยชน์พ้ืนที่ในด้านต่าง ๆ เช่น ภาค
เกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศ ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงปริมาณน้ าฝนในพ้ืนที่
ลุ่มน้ าและแหล่งน้ าผิวดินไม่เพียงพอส าหรับกิจกรรมของ
มนุษย์ น้ าจากแหล่งน้ าใต้ดินจึงถูกน ามาใช้มากขึ้น ส่งผลให้
ปริมาณน้ าใต้ดินลดลงมาก จึงต้องมีการจัดการการใช้น้ า
อย่างเหมาะสมและยั่งยืน ซึ่งอาจท าได้โดยการจัดหา 
แหล่งน้ าเพ่ือให้มีแหล่งน้ าเพียงพอส าหรับการด ารงชีวิต 
การจัดสรรและการใช้น้ าอย่างมีประสิทธิภาพ การอนุรักษ์
และฟ้ืนฟูแหล่งน้ า การป้องกันและแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ า 
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ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้ 

10. สร้างแบบจ าลองที่อธิบายกระบวน 
การเกิดและผลกระทบของน้ าท่วม การ
กัดเซาะชายฝั่ ง ดินถล่ม หลุมยุบ 
แผ่นดินทรุด 

• น้ าท่วม การกัดเซาะชายฝั่ง ดินถล่ม หลุมยุบ แผ่นดินทรุด  
มีกระบวนการเกิดและผลกระทบที่แตกต่างกัน ซึ่งอาจสร้าง
ความเสียหายร้ายแรงแก่ชีวิต และทรัพย์สิน 

• น้ าท่วม เกิดจากพ้ืนที่หนึ่งได้รับปริมาณน้ าเกินกว่าที่จะ 
กักเก็บได้ ท าให้แผ่นดินจมอยู่ใต้น้ า โดยขึ้นอยู่กับปริมาณน้ า
และสภาพทางธรณีวิทยาของพ้ืนที่ 

• การกัดเซาะชายฝั่ง เป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงของชายฝั่ง
ทะเลที่เกิดขึ้นตลอดเวลาจากการกัดเซาะของคลื่นหรือลม  
ท าให้ตะกอนจากที่หนึ่ งไปตกทับถมในอีกบริ เวณหนึ่ ง  
แนวของชายฝั่งเดิมจึงเปลี่ยนแปลงไป บริเวณที่มีตะกอน
เคลื่อนเข้ามาน้อยกว่าปริมาณที่ตะกอนเคลื่อนออกไปถือว่า
เป็นบริเวณที่มีการกัดเซาะชายฝั่ง 

• ดินถล่ม เป็นการเคลื่อนที่ของมวลดินหรือหินจ านวนมากลง
ตามลาดเขา เนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกเป็นหลัก ซึ่งเกิด
จากปัจจัยส าคัญ ได้แก ่ความลาดชันของพ้ืนที่ สภาพธรณีวิทยา 
ปริมาณน้ าฝน พืชปกคลุมดิน และการใช้ประโยชน์พื้นที่ 

• หลุมยุบ คือ แอ่งหรือหลุมบนแผ่นดินขนาดต่าง ๆ ที่อาจเกิด
จากการถล่มของโพรงถ้ าหินปูน เกลือหินใต้ดิน หรือเกิดจาก
น้ าพัดพาตะกอนลงไปในโพรงถ้ าหรือธารน้ าใต้ดิน 

• แผ่นดินทรุดเกิดจากการยุบตัวของชั้นดิน หรือหินร่วน เมื่อ
มวลของแข็งหรือของเหลวปริมาณมากที่รองรับอยู่ใต้ชั้นดิน
บริเวณนั้นถูกเคลื่อนย้ายออกไปโดยธรรมชาติหรือโดยการ
กระท าของมนุษย์ 
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รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เล่ม 1 เวลา 60 ชั่วโมง 

หน่วยการเรียนรู้ เวลา (ช่ัวโมง) 

หน่วยที่   1   ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ 
จิตวิทยาศาสตร์   

3 

หน่วยที่   2   สารละลาย 
บทที่  1  องค์ประกอบของสารละลายและปัจจัยที่มีผลต่อสภาพละลายได้ 

เรื่องท่ี  1  องค์ประกอบของสารละลาย 
เรื่องท่ี  2  สภาพละลายได้และปัจจัยที่มีผลต่อสภาพละลายได้ 

กิจกรรมท้ายบท การใช้ตัวท าละลายอย่างถูกต้องและปลอดภัยท าได้
อย่างไร 

บทที่  2  ความเข้มข้นของสารละลาย 
เรื่องท่ี  1  ความเข้มข้นของสารละลายในหน่วยร้อยละ 

กิจกรรมท้ายบท น าสารละลายที่มีความเข้มข้นต่าง ๆ มาใช้ประโยชน์ได้
อย่างไร 

14 

หน่วยที่   3   ร่างกายมนุษย์ 
บทที่  1  ระบบอวัยวะในร่างกายของเรา 

เรื่องท่ี  1  ระบบหมุนเวียนเลือด 
เรื่องท่ี  2  ระบบหายใจ 
เรื่องท่ี  3  ระบบขับถ่าย 
เรื่องท่ี  4  ระบบประสาท 
เรื่องท่ี  5  ระบบสืบพันธุ์ 

กิจกรรมท้ายบท ระบบอวัยวะของร่างกายมนุษย์ท างานได้อย่างไร 

21 
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รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เล่ม 1 เวลา 60 ชั่วโมง 

หน่วยการเรียนรู้ เวลา (ช่ัวโมง) 

หน่วยที่   4   การเคลื่อนที่และแรง 
บทที่  1  การเคลื่อนที่ 

เรื่องท่ี  1  ต าแหน่ง ระยะทางและการกระจัด 
เรื่องท่ี  2  อัตราเร็วและความเร็ว 

กิจกรรมท้ายบท เดินทางมาโรงเรียนได้เร็วหรือช้า 
บทที่  2  แรงในชีวิตประจ าวัน 

เรื่องท่ี  1  แรงลัพธ์ 
เรื่องท่ี  2  แรงเสียดทาน 
เรื่องท่ี  3  แรงและความดันของของเหลว 
เรื่องท่ี  4  แรงพยุงของของเหลว 
เรื่องท่ี  5  โมเมนต์ของแรง 
เรื่องท่ี  6  แรงและสนามของแรง 

กิจกรรมท้ายบท สร้างรถไฟ Maglev ได้อย่างไร  

22 
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หน่วยการเรียนรู้/บทเรียน กิจกรรม ตัวช้ีวัด 

มาตรฐาน ว 2.1 

หน่วยที่ 2 สารละลาย 
บทที่ 1 องค์ประกอบของสารละลาย
และปัจจัยที่มีผลต่อสภาพละลายได้ 

กิจกรรมที่ 2.1 ระบุตัวละลาย
และตัวท าละลายได้อย่างไร 

• ระบุองค์ประกอบของสารละลายได้ว่า
สารใดเป็นตัวละลายหรือตัวท าละลาย 

กิจกรรมที่ 2.2 สารละลายอ่ิมตัว
คืออะไร 

• อธิบายผลของชนิดตัวละลาย ชนิดตัวท า
ละลาย อุณหภูมิ และความดันที่มีต่อ
สภาพละลายได้ของสาร กิจกรรมที่  2.3 ชนิดของตัว

ละลายและตัวท าละลายมีผลต่อ
สภาพละลายได้ของสารอย่างไร 

กิจกรรมที่  2.4 อุณหภูมิมีผลต่อ
สภาพละลายได้ของสารอย่างไร 

กิจกรรมท้ายบท 
การใช้ตัวท าละลายอย่างถูกต้อง
และปลอดภัยท าได้อย่างไร 

หน่วยที่ 2 สารละลาย 
บทที่ 2 ความเข้มข้นของสารละลาย 

กิจกรรม 2.5 ระบุความเข้มข้น
ของสารละลายในหน่วยร้อยละ
ได้อย่างไร 

• ระบุปริมาณตัวละลายในสารละลายใน
หน่วยความเข้มข้นเป็นร้อยละ ปริมาตร
ต่อปริมาตร  มวลต่อมวล และมวลต่อ
ปริมาตร 

กิจกรรมท้ายบท น าสารละลายที่
มีความเข้มข้นต่าง ๆ มาใช้
ประโยชน์ได้อย่างไร 

• ตระหนักถึงความส าคัญของการน า
ความรู้เรื่องความเข้มข้นของสารไปใช้  
โดยยกตัวอย่างการใช้สารละลายใน
ชีวิตประจ าวันที่อย่างถูกต้องและ
ปลอดภัย 

  

ความสอดคล้องของบทเรียน กิจกรรมการเรยีนรู้ และตัวช้ีวัด 
ในหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เลม่ 1 
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หน่วยการเรียนรู้/บทเรียน กิจกรรม ตัวช้ีวัด 

มาตรฐาน ว 1.2 

หน่วยที่ 3 ร่างกายมนุษย์ 
บทที่ 1 ระบบอวัยวะในร่างกาย
ของเรา 

กิจกรรมที่ 3.1 เซลล์เม็ดเลือดมี
ลักษณะอย่างไร 

• บรรยายโครงสร้างและหน้าที่ของหัวใจ 
หลอดเลือด และเลือด 

กิจกรรม 3.2 หัวใจท างาน
อย่างไร  

• อธิบายการท างานของระบบหมุนเวียน
เลือด โดยใช้แบบจ าลอง 

กิจกรรม 3.3 กิจกรรมใดมีผลต่อ
อัตราการเต้นของหัวใจมากกว่า
กัน 

• ออกแบบการทดลองและทดลอง ในการ
เปรียบเทียบอัตราการเต้นของหัวใจขณะ
พักและหลังท ากิจกรรม 

 • ตระหนักถึงความส าคัญของระบบ
หมุนเวียนเลือด โดยการบอกแนวทางใน
การดูแลรักษาอวัยวะในระบบหมุนเวียน
เลือดให้ท างานเป็นปกติ 

 • ระบุอวัยวะและบรรยายหน้าที่ของ
อวัยวะที่เก่ียวข้องในระบบหายใจ 

กิจกรรม 3.4 การหายใจเข้าและ
หายใจออกเกิดขึ้นได้อย่างไร 

• อธิบายกลไกการหายใจเข้าและออก  
โดยใช้แบบจ าลอง รวมทั้งอธิบาย
กระบวนการแลกเปลี่ยนแก๊ส 

กิจกรรม 3.5 ปอดจุอากาศได้
เท่าใด 

• ตระหนักถึงความส าคัญของระบบหายใจ 
โดยการบอกแนวทางและปฏิบัติตนใน
การดูแลรักษาอวัยวะในระบบหายใจให้
ท างานเป็นปกติ 

กิจกรรม 3.6 ท าอย่างไรเพื่อให้
ระบบหายใจท างานอย่างเป็น
ปกติ 

  

ความสอดคล้องของบทเรียน กิจกรรมการเรยีนรู้ และตัวช้ีวัด 
ในหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เลม่ 1 
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คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ 

 
 

 

 

หน่วยการเรียนรู้/บทเรียน กิจกรรม ตัวช้ีวัด 

หน่วยที่ 3 ร่างกายมนุษย์ 
บทที่ 1 ระบบอวัยวะในร่างกาย
ของเรา 

 • ระบุอวัยวะและบรรยายหน้าที่ของ
อวัยวะในระบบขับถ่ายในการก าจัดของ
เสีย 

กิจกรรม 3.7 ดูแลรักษาไต
อย่างไร 

• ตระหนักถึงความส าคัญของระบบ
ขับถ่าย โดยการบอกแนวทางและปฏิบัติ
ตนในการดูแลรักษาอวัยวะในระบบ
ขับถ่ายให้ท างานเป็นปกติ 

กิจกรรมเสริม  เราจ าได้มากแค่
ไหน 

• ระบุอวัยวะและบรรยายหน้าที่ของ
อวัยวะในระบบประสาทส่วนกลาง ใน
การควบคุมการท างานต่าง ๆ ของ
ร่างกาย และการแสดงพฤติกรรม 

กิจกรรม 3.8 ร่างกายจะมี
ปฏิกิริยาอย่างไรเมื่อถูกเคาะ
บริเวณหัวเข่า 

กิจกรรม 3.9 นักเรียนตอบสนอง
ได้ดีแค่ไหน 

• ตระหนักถึงความส าคัญของระบบ
ประสาท โดยการบอกแนวทางและ
ปฏิบัติตนในการดูแลรักษาอวัยวะใน
ระบบประสาทให้ท างานเป็นปกติ 

 • ระบุอวัยวะและบรรยายหน้าที่ของ
อวัยวะในระบบสืบพันธุ์ของเพศชายและ
เพศหญิง โดยใช้แบบจ าลอง 

กิจกรรม 3.10 การเปลี่ยนแปลง
ของร่างกายเม่ือเข้าสู่วัยหนุ่มสาว
เป็นอย่างไร 

• อธิบายผลของฮอร์โมนเพศชายและเพศ
หญิงที่ควบคุมการเปลี่ยนแปลงของ
ร่างกายเมื่อเข้าสู่วัยหนุ่มสาว 

  

ความสอดคล้องของบทเรียน กิจกรรมการเรยีนรู้ และตัวช้ีวัด 
ในหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เลม่ 1 
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คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ 

 
 

 

หน่วยการเรียนรู้/บทเรียน กิจกรรม ตัวช้ีวัด 

หน่วยที่ 3 ร่างกายมนุษย์ 
บทที่ 1 ระบบอวัยวะในร่างกาย
ของเรา 

 • อธิบายการตกไข่ การมีประจ าเดือน   
การปฏิสนธิ และการพัฒนาของไซโกต 
จนคลอดเป็นทารก 

กิจกรรม 3.11 เลือกวิธีการ
คุมก าเนิดอย่างไรให้เหมาะสม 

• เลือกวิธีการคุมก าเนิดที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์ที่ก าหนด 

กิจกรรม 3.12  การตั้งครรภ์ก่อน
วัยอันควรส่งผลกระทบอย่างไร
บ้าง   

• ตระหนักถึงผลกระทบของการตั้งครรภ์
ก่อนวัยอันควร โดยการประพฤติตนให้
เหมาะสม 

กิจกรรมท้ายบท  ระบบร่างกาย
มนุษย์กับสถานีอวกาศเหมือน
หรอืต่างกันอย่างไร 

 

มาตรฐาน ว 2.2 

หน่วยที่ 4 การเคลื่อนที่และแรง 
บทที่ 1 การเคลื่อนที่ 

กิจกรรมที่ 4.1 ระบุต าแหน่ง 
ของวัตถุในห้องเรียนได้อย่างไร 

• อธิบายวิธีการบอกต าแหน่งของวัตถุ 

กิจกรรมที่ 4.2 ระยะทางและ
ระยะห่างระหว่างสองต าแหน่ง
แตกต่างกันอย่างไร 

• บอกความหมายและความแตกต่างของ
ระยะทางและการกระจัด 

• หาระยะทางและการกระจัด 
• บอกความหมายของปริมาณเวกเตอร์

และปริมาณสเกลาร์ 

กิจกรรมที่ 4.3 อัตราเร็วและ
ความเร็วแตกต่างกันอย่างไร 

• บอกความหมายและความแตกต่างของ
อัตราเร็วและความเร็ว 

• ค านวณอัตราเร็วและความเร็ว กิจกรรมท้ายบท เดินทางมา
โรงเรียนได้เร็วหรือช้า 

  

ความสอดคล้องของบทเรียน กิจกรรมการเรยีนรู้ และตัวช้ีวัด 
ในหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เลม่ 1 
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หน่วยการเรียนรู้/บทเรียน กิจกรรม ตัวช้ีวัด 

หน่วยที่ 4 การเคลื่อนที่และแรง 
บทที่ 2 แรงในชีวิตประจ าวัน 

กิจกรรมที่ 4.4 การรวบรวมใน
ระนาบเดียวกันท าได้อย่างไร 
 

• เขียนแผนภาพแสดงแรงและแรงลัพธ์ที่
เกิดจากแรงหลายแรงที่กระท าต่อวัตถุใน
ระนาบเดียวกัน 

• พยากรณ์การเคลื่อนที่ของวัตถุท่ีเป็นผล
ของแรงลัพธ์ที่เกิดจากแรงหลายแรงที่
กระท าต่อวัตถุในระนาบเดียวกันจาก
หลักฐานเชิงประจักษ์ 

กิจกรรมที่ 4.5 แรงเสียดทาน 
เมื่อวัตถุไม่เคลื่อนที่และวัตถุ
เคลื่อนที่แตกต่างกันอย่างไร 

• อธิบายแรงเสียดทานสถิตและแรงเสียด
ทานจลน์จากหลักฐานเชิงประจักษ์ 

กิจกรรมที่ 4.6 ปัจจัยใดบ้างที่มี
ผลต่อขนาดของแรงเสียดทาน 

• ออกแบบการทดลองและทดลองด้วยวิธี
ที่เหมาะสมในการอธิบายปัจจัยที่มีผลต่อ
ขนาดของแรงเสียดทาน 

• เขียนแผนภาพแสดงแรงเสียดทานที่
กระท าต่อวัตถุเมื่อวัตถุหยุดนิ่งและ
เคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัว 

• ตระหนักถึงประโยชน์ของความรู้เรื่อง
แรงเสียดทานโดยวิเคราะห์สถานการณ์
ปัญหาและเสนอแนะวิธีการลดหรือเพ่ิม
แรงเสียดทานที่เป็นประโยชน์ต่อการท า
กิจกรรมในชีวิตประจ าวัน 

  

ความสอดคล้องของบทเรียน กิจกรรมการเรยีนรู้ และตัวช้ีวัด 
ในหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เลม่ 1 
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หน่วยการเรียนรู้/บทเรียน กิจกรรม ตัวช้ีวัด 

หน่วยที่ 4 การเคลื่อนที่และแรง 
บทที่ 2 แรงในชีวิตประจ าวัน 

กิจกรรมที่ 4.7  
น้ ามีแรงกระท าต่อวัตถุหรือไม่ อย่างไร 

• เขียนแผนภาพแสดงแรงที่กระท าต่อวัตถุ
ในของเหลว 

กิจกรรมที่ 4.8 
ปัจจัยใดบ้างที่มีผลต่อความดันของ
ของเหลว 

• ออกแบบการทดลองและทดลองด้วยวิธี
ที่เหมาะสมในการอธิบายปัจจัยที่มีผลต่อ
ความดันของของเหลว 

กิจกรรมที่ 4.9  
แรงพยุงของของเหลวเป็นอย่างไร 

• วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อแรงพยุงของ
ของเหลวและการจม การลอยของวัตถุ
ในของเหลวจากหลักฐานเชิงประจักษ์ กิจกรรมที่ 4.10  

ปัจจัยใดบ้างที่มีผลต่อขนาดของ
แรงพยุงของของเหลว 

กิจกรรมที่ 4.11  
โมเมนต์ของแรงคืออะไร 

• ออกแบบการทดลอง และทดลองด้วยวิธี
ที่เหมาะสมในการอธิบายโมเมนต์ของ
แรง เมื่อวัตถุอยู่ในสภาพสมดุลต่อการ
หมุน และค านวณโดยใช้สมการ M = Fl 

กิจกรรมที่ 4.12  
ท าอย่างไรให้ไม้เมตรอยู่นิ่งในแนว
ระดับ 

กิจกรรมที่ 4.13  
สนามแม่เหล็กเป็นอย่างไร 

• เปรียบเทียบแหล่งของสนามแม่เหล็ก 
สนามไฟฟ้า และสนามโน้มถ่วง และ
ทิศทางของแรงที่กระท าต่อวัตถุท่ีอยู่ใน
แต่ละสนามจากข้อมูลที่รวบรวมได้ 

กิจกรรมที่ 4.14 ขนาดของ
แม่เหล็กข้ึนอยู่กับอะไร 

• เขียนแผนภาพแสดงแรงแม่เหล็ก แรง
ไฟฟ้า และแรงโน้มถ่วงที่กระท าต่อวัตถุ 

กิจกรรมท้ายบท สร้างรถไฟ 
Maglev ได้อย่างไร 

  

ความสอดคล้องของบทเรียน กิจกรรมการเรยีนรู้ และตัวช้ีวัด 
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ที ่ รายการ ปริมาณ/กลุ่ม 

หน่วยที่ 1 

1.  กล่องปริศนา 1 กล่อง 
2.  เครื่องมือที่ช่วยในการสังเกต เช่น ไม้บรรทัด เครื่องชั่ง ดินสอ ฯลฯ 1 ชุด 

หน่วยที่ 2 

1.  โซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนต 6.5 กรัม 
2.  ดีเกลือ 42 กรัม 
3.  พิมเสน 7 กรัม 
4.  จุนสี 6 กรัม 
5.  เอทานอล 10 ลูกบาศก์เซนติเมตร 
6.  เอทานอลผสมสี 30 ลูกบาศก์เซนติเมตร 
7.  น้ ากลั่น 730 ลูกบาศก์เซนติเมตร 
8.  บีกเกอร์ขนาด 250 cm3 2 ใบ 
9.  บีกเกอร์ขนาด 50 cm3 3 ใบ 
10.  กระบอกตวงขนาด 25 cm3 1 ใบ 
11.  กระบอกตวงขนาด 10 cm3 1 ใบ 
12.  หลอดทดลองขนาดใหญ่ 4 หลอด 
13.  ช้อนตักสารเบอร์หนึ่ง 1 อัน 
14.  ช้อนตักสารเบอร์สอง 2 อัน 
15.  แท่งแก้วคน 4 อัน 
16.  หลอดหยด 2 อัน 
17.  เทอร์มอมิเตอร์ 1 อัน 
18.  ขาตั้งพร้อมที่จับ 1 ชุด 
19.  ชุดตะเกียงแอลกอฮอล์ 1 ชุด 
20.  เครื่องชั่ง 2–3 เครื่อง/ห้อง 

  

ตารางรายการวัสดอุุปกรณ์ประกอบหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 เล่ม 1 

 



ล 

  สถาบันส่งเสรมิการสอนวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ 

 
 

 

ที ่ รายการ ปริมาณ/กลุ่ม 

หน่วยที่ 3 

1.  น้ าสี 1 ลิตร 
2.  สไลด์ถาวรเลือดของมนุษย์ 1 แผ่น 
3.  แบบจ าลองการท างานของปอด 1 อัน 
4.  กล้องจุลทรรศน์ใช้แสง 1 กล้อง 
5.  ท่อปั๊มน้ า 2 อัน 
6.  ชุดอุปกรณ์วัดความจุอากาศของปอด 1 ชุด 
7.  ภาชนะใส่น้ าสี เช่น ขวดน้ า 5 L  2 ใบ 
8.  บีกเกอร์ ขนาด 2,000 cm3 2 ใบ 
9.  นาฬิกาจับเวลา 1 อัน 
10.  ค้อนยางขนาดเล็ก 1 อัน 
11.  เหรียญบาท 1 เหรียญ 
12.  เทปใส 1 ม้วน 
13.  กรรไกร 1 เล่ม 
14.  กระดาษปรู๊ฟ 2 แผ่น 
15.  ปากกาเคมี คละสี 3 แท่ง 
16.  กระดาษแข็ง ขนาด 9 x 9 cm 10 แผ่น 

  

 
  

ตารางรายการวัสดอุุปกรณ์ประกอบหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 เล่ม 1 

 



ว  

สถาบันส่งเสรมิการสอนวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี  

คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ 

 
 

 

ที ่ รายการ ปริมาณ/กลุ่ม 

หน่วยที่ 4 

1.  เกลือแกง มวล 1 kg 3 ถุง 
2.  ของเหลวชนิดต่าง ๆ เช่น น้ า น้ าสี น้ าเชื่อม น้ าเกลือ น้ ามันพืช 600 มิลลิลิตร 
3.  ถุงทราย มวล 500 g 3 ถุง 
4.  ผงเหล็ก 1 ขวด 
5.  แท่งเหล็ก 1 แท่ง 
6.  แท่งแม่เหล็ก (magnetic bar) 2 แท่ง 
7.  แผ่นไม้ 1 แผ่น 
8.  เชือก 2 ม้วน 
9.  ถุงพลาสติก 2 ใบ 
10.  กระดาษทราย  1 แผ่น 
11.  แผ่นโฟม 2 แผ่น 
12.  แผ่นกระดาษลูกฟูก 1 แผ่น 
13.  แผ่นพลาสติกลูกฟูก 2 แผ่น 
14.  แผ่นพลาสติกใส 1 แผ่น 
15.  ภาชนะใส่น้ า 1 ใบ 
16.  ภาชนะใส่น้ าก้นลึก 1 ใบ 
17.  ภาชนะรองรับน้ า 1 ใบ 
18.  ขวดน้ าพลาสติกขนาดต่าง ๆ ขนาดละ 1 ขวด 
19.  ลูกแก้ว 1 ลูก 
20.  จุกยางที่เสียบหลอดแก้วน าแก๊ส 1 อัน 
21.  ลูกโป่ง 1 ใบ 
22.  ดินน้ ามัน 2 ก้อน 
23.  เครื่องชั่งสปริง 1 เครื่อง 

  

ตารางรายการวัสดอุุปกรณ์ประกอบหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 เล่ม 1 

 



ศ 

  สถาบันส่งเสรมิการสอนวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ 

 
 

 

ที ่ รายการ ปริมาณ/กลุ่ม 

หน่วยที่ 4 

24.  นาฬิกาจับเวลา 1 เรือน 
25.  เข็มทิศ 5 อัน 
26.  ไม้เมตร 1 อัน 
27.  ไม้บรรทัด 1 อัน 
28.  ไม้บรรทัดวัดมุม 1 อัน 
29.  โปรแกรมแสดงแผนที่ เช่น Google map 1 โปรแกรม 
30.  วงแหวน 1 วง 
31.  เทปใส 1 ม้วน 
32.  กระดาษกราฟ 1 แผ่น 
33.  กระดาษ A4 1 แผ่น 
34.  เข็มหมุด 3 อัน 

  

  

ตารางรายการวัสดอุุปกรณ์ประกอบหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 เล่ม 1 

 



ษ  

สถาบันส่งเสรมิการสอนวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี  

คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ 

 
 

 
ชื่อหน่วยและจุดมุ่งหมายของหน่วยการเรียนรู้ 
องค์ประกอบของหน่วย ซ่ึงจัดเป็นบทเรียน เรื่องของ
บทเรียนนั้น และกิจกรรมท้ายบท รวมทั้งแสดงเวลาที่ใช้ 

 

ภาพรวมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  แสดงความ
สอดคล้องของจุดประสงค์ของบทเรียน แนวความคิด
ต่อเนื่อง และรายการประเมิน 

 

 

 
ชื่อบทเรียนและสาระส าคัญ แสดงสาระส าคัญที่
นักเรียนจะได้เรียนรู้ในบทเรียน 
จุดประสงค์ของบทเรียน แสดงเป้าหมายหรือสิ่งที่
นักเรียนจะท าได้เมื่อเรียนจบบทเรียน 

 

ทักษะที่นักเรียนควรจะได้รับหรือฝึกปฏิบัติ เมื่อ
เรียนจบในแต่ละเร่ือง 

 

 แนะน าการใชคู้่มือครู 



ส 

  สถาบันส่งเสรมิการสอนวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ 

 
 
 

  

 
การน าเข้าสู่หน่วยการเรียนรู้ แสดงแนวทางการจัด 
การเรียนการสอนเมื่อเริ่มต้นบทเรียน 
ภาพน าบทพร้อมค าอธิบายภาพ เพื่อสร้างความสนใจ
ในการเรียนในบทนี้ 

 

ทบทวนความรู้ก่อนเรียน เพื่อทบทวนความรู้ 
ขั้นพื้นฐานของนักเรียน ที่ควรจะมีเพื่อเตรียมพร้อม
ในการเรียนเร่ืองนี้ 

 
รู้อะไรบ้างก่อนเรียน เพื่อตรวจสอบความรู้เดิมของ
นักเรียน เกี่ยวกับเรื่องที่ก าลังจะเรียน โดยนักเรียน
ไม่จ าเป็นต้องตอบถูกต้องครบถ้วน ซ่ึงครูสามารถ
น าไปวางแผนในการจัดการเรียนการสอน ในเรื่อง
นั้น ๆ ได้ 

 

 

 
ชื่อเร่ืองและแนวการจัดการเรียนรู้ของเร่ือง 
ภาพน าเรื่องพร้อมค าอธิบายภาพ เพื่อสร้างความสนใจ
ในการเรียนในหน่วยนี้ 

  



ห  

สถาบันส่งเสรมิการสอนวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี  

คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ 

   

 
กิจกรรมการเรียนรู้ของเรื่อง แสดงแนวการจัดการ
เรียนรู้ ก่อน ระหว่าง และหลังท ากิจกรรม 

 

แนวคิดคลาดเคลื่อน 

แสดงแนวคิดคลาดเคลื่อนและแนวคิดที่ถูกต้องในเรื่อง
นั้น ๆ 

  

 
เฉลยค าถามระหว่างเรียนแสดงแนวค าตอบของ
ค าถาม 

 

ข้อสรุปที่นักเรียนควรได้ เมื่ออภิปราย และสรุปสิ่งที่
ได้เรียนรู้หลังข้อความ เพื่อให้ได้ข้อสรุป 

 

กิจกรรมเสริม ตัวอย่างผลการท ากิจกรรม และ
ตัวอย่างองค์ความรู้หรือทักษะที่นักเรียนควรได้รับ
จากการท ากิจกรรมเสริม 

 

 



ฬ 

  สถาบันส่งเสรมิการสอนวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ 

 
 
 

  

 
ความรู้เพิ่มเติมส าหรับครูที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาในเรื่อง 
แต่นอกเหนือผลการเรียนรู้ ซ่ึงไม่ควรน าไปใช้ ในการ
วัดผลประเมินผลนักเรียน 

 

เฉลยแบบฝึกหัดท้ายหน่วยพร้อมแสดงระดับความยาก 
(**) และง่าย (*) ของแบบฝึกหัด โดยแบบฝึกหัดท้าย
หน่วยสอดคล้องกับแบบทดสอบระดับชาติ (O-NET) 
และนานาชาติ (PISA) 

 

 
สรุปกิจกรรมการเรียนรู้ของเร่ือง 
โดยแสดง 
• จุดประสงค์ 
• เวลาที่ใช้ในการท ากิจกรรม 
• รายการวัสดุและอุปกรณ์ 
• การเตรียมตัวล่วงหน้าส าหรับครู 
• ข้อควรระวังในการท ากิจกรรม 
• ข้อเสนอแนะน าในการท ากิจกรรม 
• สื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ 
• ตัวอย่างผลการท ากิจกรรม 
• เฉลยค าถามท้ายกิจกรรม 

 

เฉลยแบบฝึกหัดท้ายบท พร้อมแสดงระดับความยาก 
(**) และง่าย (*) ของแบบฝึกหัด 

 



1 
 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

หน่วยที ่1 | ธรรมชาตขิองวิทยาศาสตร์ 
คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

  

 

หน่วยที ่1 
หน่วยการเรียนรู้นี้มีจุดมุ่งหมายให้นักเรียนเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติ

ของวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ เพื่อตระหนักถึงลักษณะส าคัญของ
วิทยาศาสตร์และลักษณะนิสัยของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึกนึกคิดทาง
วิทยาศาสตร ์

 

ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์        เวลาท่ีใช้  2 ชั่วโมง 

จิตวิทยาศาสตร์ เวลาที่ใช ้  1  ชั่วโมง   

                                                                              รวมเวลาที่ใช ้   3 ชั่วโมง 

องค์ประกอบของหน่วย 



012 
 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

หน่วยที ่1 | ธรรมชาตขิองวิทยาศาสตร์ 
คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

 

 

 

สาระส าคัญ 

วิทยาศาสตร์มีลักษณะเฉพาะตัวที่แตกต่างจากศาสตร์แขนงอ่ืน ๆ  โดยธรรมชาติของวิทยาศาสตร์จะให้ความส าคัญกับ
การมองโลกในมุมมองแบบวิทยาศาสตร์ที่ว่า เราสามารถท าความเข้าใจปรากฏการณ์ต่าง ๆ ได้โดยอาศัยกระบวนการหาหลักฐาน 
ลงความคิดเห็น ผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ ในการสร้างแนวคิดและค าอธิบายทางวิทยาศาสตร์ที่มีความ
น่าเชื่อถือ อย่างไรก็ตามองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่มีความคงทนก็อาจจะเปลี่ยนแปลงได้ เมื่อมีหลักฐานเพ่ิมเติมที่มีความ
น่าเชื่อถือมากกว่า วิทยาศาสตร์จึงเป็นวิถีทางแห่งการเรียนรู้สิ่งรอบตัวอย่างที่ไม่มีที่สิ้นสุดของมนุษย์และไม่ใช่แนวคิดจากความ
เชื่อฟังที่สืบต่อกันมาเท่านั้น อย่างไรก็ตามวิทยาศาสตร์ก็ไม่สามารถให้ค าตอบที่สมบูรณ์หรือตอบค าถามทุกค าถามได้ 
(AAAS, 1990; 1993; Lederman, 1992; McComas และ Olson, 1998;  NGSS, 2013) 

การสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์เป็นส่วนส าคัญอีกส่วนหนึ่งของธรรมชาติวิทยาศาสตร์ เป็นกระบวนการทีม่นุษย์
ใช้แสวงหาค าตอบ สร้างแนวคิดและค าบรรยายเกี่ยวกับปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่เรียกว่า ทฤษฎี  (theory) และอธิบาย
ความสัมพันธ์หรือรูปแบบของสิ่งต่าง ๆ  ในปรากฏการณ์ ที่เรียกว่า กฎ (law) เพ่ือใช้อธิบายหรือท านายการเกิดปรากฏการณ์ใน
ธรรมชาติ เป็นกระบวนการที่มีระบบแต่ไม่มีรูปแบบที่ตายตัว มักเริ่มต้นจากค าถาม มีการเก็บข้อมูลหลักฐานด้วยวิธีการต่าง ๆ  
วิเคราะห์ข้อมูลและสร้างค าอธิบายจากหลักฐานที่ได้ จากนั้นเชื่อมโยงค าอธิบายที่ค้นพบกับผู้อื่นและสื่อสารอย่างมีเหตุผล แม้ว่า
วิทยาศาสตร์จะมีลักษณะเฉพาะตัว แต่ก็ถือว่าเป็นกิจการทางสัมคมของมนุษยชาติทีทุ่กคนสามารถท าได้ และมสี่วนร่วมได้ทั้งใน
ระดับบุคคล สังคม และองค์กร ความรู้ทางวิทยาศาสตร์มีการจัดระบบและแตกแขนงเป็นสาขาที่หลากหลาย โดยองค์กรต่าง ๆ  
และมีหลักจริยธรรมในการด าเนินการร่วมกัน (AAAS, 1990; 1993; NGSS, 2013) 

ลักษณะนิสัยของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึกนึกคิดทางวิทยาศาสตร์ เรียกว่า จิตวิทยาศาสตร์ ซึ่งแสดงออกได้หลาย
แนวทาง เช่น วิเคราะห์และให้เหตุผลแต่ละข้อมูลก่อนการประเมินและตัดสินใจ ไม่แสดงความคิดเห็นต่อสถานการณ์ต่าง ๆ  ก่อน
ลงมือท าหรือได้ข้อมูลเพียงพอ สืบเสาะและใช้หลักฐานสนับสนุนค าอธิบายทางวิทยาศาสตร์ รายงานหลักฐานเชิงประจักษ์อย่าง
ครบถ้วน ไม่แอบอ้างผลงานผู้อ่ืน ยอมรับความเห็นหรือแนวคิดที่มีประจักษ์พยานและเหตุผล แม้ว่าความเห็นหรือแนวคิด
ดังกล่าวจะแตกต่างจากตนเอง รวมทั้งเห็นคุณค่า ความส าคัญ และความสนใจต่อวิทยาศาสตร์  

 
จุดประสงค์ของหน่วย เมื่อเรียนจบบทนี้แล้ว นักเรียนจะสามารถท าสิ่งต่อไปนี้ได้ 

1. ยกตัวอย่างและอธิบายธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ 
2. ยกตัวอย่างและอธิบายจิตวิทยาศาสตร์ 

ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
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จุดประสงค์ 
การเรียนรู้ของบทเรียน 

แนวความคิดต่อเนื่อง กิจกรรม รายการประเมิน 

1. ยกตัวอย่างและอธิบาย
ธรรมชาติของ
วิทยาศาสตร์ 

1. วิทยาศาสตร์มีลักษณะเฉพาะตัวที่
แตกต่างจากศาสตร์ความรู้แขนง
อ่ืน ๆ ซึ่งเรียกว่า ธรรมชาติของ
วิทยาศาสตร์ 

2. ในการมองปรากฏการณ์ต่างๆใน
ธรรมชาติแบบวิทยาศาสตร์นั้นมี
ลักษณะแตกต่างจากศาสตร์อ่ืน ๆ 
เช่น ในมุมมองแบบวิทยาศาสตร์
มองว่า สิ่งต่าง ๆ สามารถท าความ
เข้าใจได้โดยอาศัยหลักฐาน
สนับสนุน การแปลผล และสรุป
เป็นองค์ความรู้ด้วยสติปัญญาของ
มนุษย์ แนวคิดทางวิทยาศาสตร์
เปลี่ยนแปลงได้ เมื่อมีหลักฐาน
เพ่ิมเติมที่เชื่อถือได้และน ามาสร้าง
ค าอธิบายใหม่ 

3. การสืบเสาะหาความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ก็มีลักษณะเฉพาะ
เช่นกัน โดยเป็นการรวบรวมข้อมูล
หลักฐานเพ่ือน ามาสร้างค าอธิบาย 
หรือตอบค าถามในสิ่งที่สงสัย โดยใช้
กระบวนการหรือวิธีการต่าง ๆ ที่เป็น
ระบบ แต่ไม่ตายตัว 

กิจกรรม 1.1 
ความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์
พัฒนาได้อย่างไร 
กิจกรรม 1.2  
วัตถุอะไรอยู่ใน
กล่อง 
 

1. ยกตัวอย่าง
ธรรมชาติของ
วิทยาศาสตร์ 

2.  อธิบายธรรมชาติ
ของวิทยาศาสตร์ 

 

  

ภาพรวมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
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จุดประสงค์ 
การเรียนรู้ของบทเรียน 

แนวความคิดต่อเนื่อง กิจกรรม รายการประเมิน 

 3. วิทยาศาสตร์เป็นกิจกรรมของ
มนุษยชาติ มีหลายมิติทั้งในระดับ 
บุคคล สังคม หรือองค์กร แตก
แขนงเป็นสาขาต่าง ๆ  แต่หลักการ
หรือค าอธิบายทางวิทยาศาสตร์ไม่
มีขอบเขตแบ่งแยก 

  

2. ยกตัวอย่างและอธิบาย
จิตวิทยาศาสตร์ 

1.  ลักษณะนิสัยของบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กับความรู้สึกนึกคิดทางวิทยาศาสตร์ 
เรียกว่า จิตวิทยาศาสตร์  

2.  จิตวิทยาศาสตร์มีการนึกคิดและ
แสดงออกได้หลายแนวทาง เช่น 
การวิเคราะห์และให้เหตุผลแต่ละ
ข้อมูลก่อนการประเมินและ
ตัดสินใจ  การไม่แสดงความคิดเห็น
ต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ก่อนลงมือ
ท าหรือได้ข้อมูลเพียงพอ  

3. จิตวิทยาศาสตร์ยังรวมทั้งการเห็น
คุณค่า ความส าคัญ ความชอบ 
ความสนใจต่อวิทยาศาสตร์ 

 1.  นักเรียนสามารถ
ยกตัวอย่างและ 
อธิบาย 
จิตวิทยาศาสตร์ 
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ทักษะ เรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างไร 
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

การสังเกต • 

การวัด  
การจ าแนกประเภท  

การหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับสเปซ  
และสเปซกับเวลา 

 

การใช้จ านวน  

การจัดกระท าและสื่อความหมายข้อมูล  
การลงความเห็นจากข้อมูล • 

การพยากรณ์  
การตั้งสมมติฐาน  

การก าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ  

การก าหนดและควบคุมตัวแปร  
การทดลอง  

การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป  

การสร้างแบบจ าลอง  
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 

ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา  

ด้านการสื่อสารสารสนเทศและการรู้เท่าทันสื่อ  
ด้านความร่วมมือ การท างานเป็นทีมและภาวะผู้น า • 

ด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม  
ด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร 

 

ด้านการท างาน การเรียนรู้ และการพ่ึงตนเอง • 
 

 

 

 

ทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ที่ควรจะได้จากบทเรียน 
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1. กระตุ้นความสนใจของนักเรียน เพ่ือน าเข้าสู่
หน่วยการเรียนรู้ที่  1 เรื่อง ธรรมชาติของ
วิทยาศาสตร์  โดยตั้งค าถามสร้างความสนใจว่า
นักเรียนคิดว่าวิทยาศาสตร์แตกต่างจากศาสตร์
อ่ืน ๆ อย่างไร  

2. ทบทวนความรู้ พ้ืนฐานของนักเรียนเกี่ยวกับ
โครงสร้างอะตอมและวิทยาศาสตร์ โดยอาจตั้ง
ค าถามดังนี ้

• วิทยาศาสตร์คืออะไร (วิทยาศาสตร์เป็น
ความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติซึ่งสามารถอธิบาย
ได้ด้วยหลักฐานและความเป็นเหตุเป็นผลทาง
วิทยาศาสตร์ โดยวิทยาศาสตร์มิใช่ความรู้
เกี่ยวกับความจริงของธรรมชาติเพียงอย่าง
เดียวแต่ยังครอบคลุมไปถึงกระบวนการ
เรียนรู้และท าความเข้าใจความรู้นั้นอย่างเป็น
ระบบและเป็นเหตุเป็นผล) 

• ความรู้ เกี่ ยวกับอะตอมที่ เรี ยนรู้ ในชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็นอย่างไร (อะตอมเป็น
หน่วยย่อยของสสาร โดยโครงสร้างอะตอม
ประกอบด้ วย นิ ว เคลี ยสซึ่ งมี โปรตอน
นิวตรอนอยู่เป็นศูนย์กลาง และมีอิเล็กตรอน
โคจรโดยรอบ) 

 

3. น าเข้าสู่กิจกรรมที่ 1.1 ความรู้ทางวิทยาศาสตร์พัฒนาได้อย่างไร โดยใช้ค าถามว่า การพัฒนาองค์ความรู้ดังกล่าว
เป็นตัวอย่างหนึ่งของการพัฒนาองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์  ซึ่งมีลักษณะสำคัญเฉพาะตัว องค์ความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์พัฒนาได้อย่างไร และมีลักษณะส าคัญเฉพาะตัวอย่างไร  

 
ความรู้เพิ่มเติมส าหรับครู 

 ภาพน าหน่วย คือ ข้อมูลบางส่วนของ การพัฒนาองค์ความรู้
เกี่ยวกับอะตอม ซึ่งมีแนวคิดเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ปรากฏใน
หนังสือเรียนแทรกเป็นระยะ การค้นพบและต่อยอดองค์ความรู้
ของนักคิดนักวิทยาศาสตร์พัฒนามาเป็นความรู้ เกี่ยวกับ
โครงสร้างอะตอมในปัจจุบัน 

ครูด าเนินการดังนี้ การน าเข้าสู่หน่วยการเรียนรู ้
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4.   
 

แนวการจัดการเรียนรู้ ครูด าเนินการดังนี้ 

 

1. ให้นักเรียนอ่านชื่อกิจกรรม จุดประสงค์ และวิธีด าเนินกิจกรรม และตรวจสอบความเข้าใจการอ่านโดยใช้ค าถามดังต่อไปนี้ 

• กิจกรรมนี้เกี่ยวกับเรื่องอะไร (การพัฒนาความรู้ทางวิทยาศาสตร์) 

• กิจกรรมนี้มีจุดประสงค์อย่างไร (อ่าน วิเคราะห์ และสรุปแนวคิดเกี่ยวกับธรรมชาติวิทยาศาสตร์) 

• วิธีด าเนินกิจกรรมมีขั้นตอนโดยสรุปอย่างไร (อ่านบทความการพัฒนาองค์ความรู้วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับอะตอมและการ
วิจัยทางโบราณคดีหญิงสาวโบราณปลายยุคประวัติศาสตร์ จากนั้นเขียนแผนผังเชื่อมโยงหลักฐานและข้อสรุปที่ค้นพบ) 

• นักเรียนต้องสังเกตหรือรวบรวมข้อมูลอะไรบ้าง (ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาองค์ความรู้วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับอะตอมและ
การวิจัยทางโบราณคดีหญิงสาวโบราณปลายยุคประวัติศาสตร์) 

 
 

2. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเริ่มท ากิจกรรม ครูสังเกตการท างานของนักเรียน และให้ค าแนะน าเมื่อนักเรียนมีค าถาม 
3. เน้นให้นักเรียนวิเคราะห์หาหลักฐานและข้อสรุปจากบทความ 

  
 

4. ให้นักเรียนน าเสนอผลการท ากิจกรรม ตอบค าถามท้ายกิจกรรม และร่วมกันสรุปผลของกิจกรรมโดยใช้ค าถามท้าย
กิจกรรมเป็นแนวทาง เพื่อให้ได้ข้อสรุปจากกิจกรรมว่า การสรุปองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ต้องอาศัยข้อมูล 
หลักฐานที่ได้จากการศึกษาอย่างเป็นระบบ ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เปลี่ยนแปลงได้เมื่อมีหลักฐานที่น่าเชื่อถือมา
สนับสนุนแนวคิดใหม่ และเมื่อมีหลักฐานใหม่เพ่ิมขึ้นจะท าให้ความรู้เพ่ิมพูนชัดเจนขึ้น การสร้างองค์ความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ประกอบด้วย การตั้งค าถาม การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การสร้างค าอธิบายเชื่อมโยงจากข้อมูล
และแนวคิดทางวิทยาศาสตร์เพื่อตอบค าถาม และการสื่อสารหรือเผยแพร่องค์ความรู้นั้น 
 

5. ให้นักเรียนอ่านเนื้อหาในหนังสือเรียนเกี่ยวกับธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ จากนั้นตอบค าถามระหว่างเรียน และร่วมกัน
อภิปรายเกี่ยวกับธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ เพื่อให้ได้ข้อสรุปว่า วิทยาศาสตร์มีลักษณะเฉพาะตัวที่แตกต่างจากศาสตร์
ความรู้แขนงอ่ืน ๆ ซึ่งเรียกว่า ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ การมองปรากฏการณ์ต่าง ๆ ในมุมมองแบบวิทยาศาสตร์มี
ลักษณะเฉพาะตัว เช่น วิทยาศาสตร์มองว่า สิ่งต่าง ๆ สามารถท าความเข้าใจได้โดยอาศัยหลักฐานสนับสนุน การแปลผล 
และสรุปเป็นองค์ความรู้ด้วยสติปัญญาของมนุษย์ แนวคิดทางวิทยาศาสตร์เปลี่ยนแปลงได้ เมื่อมีหลักฐานเพ่ิมเติมที่เชื่อถือ
ได้และน ามาสร้างค าอธิบายใหม่ การสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ก็มีลักษณะเฉพาะเช่นกัน โดยเป็นการรวบรวม
ข้อมูลหลักฐานเพ่ือน ามาสร้างค าอธิบาย หรือตอบค าถามในสิ่งที่สงสัย โดยใช้กระบวนการหรือวิธีการต่าง ๆ ที่เป็นระบบ 
แต่มีล าดับขั้นตอนที่ไม่ตายตัว วิทยาศาสตร์เป็นกิจการทางสัมคมที่ซับซ้อนของมนุษยชาติ มีหลายมิติทั้งในระดับ บุคคล 
สังคม หรือองค์กร แตกแขนงเป็นสาขาต่าง ๆ แต่หลักการหรือค าอธิบายทางวิทยาศาสตร์มีความเป็นสากล เช่น 

องค์ประกอบของสารละลาย เร่ืองที่ 1                      ความรู้ทางวิทยาศาสตร์พัฒนาได้อย่างไร กิจกรรมที่ 1.1 

ก่อนการท ากิจกรรม (10 นาที) 

ระหว่างการท ากิจกรรม (25 นาที) 

หลังการท ากิจกรรม (15 นาที) 
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นักวิทยาศาสตร์ในหลายประเทศ สามารถอธิบายและท าความเข้าใจองค์ความรู้เรื่ององค์ประกอบของเซลล์ได้เหมือนกัน 
แม้จะมีความแตกต่างทางด้านภาษา สังคม และวัฒนธรรม 

 
เฉลยค าถามระหว่างเรียน 

• ค าถามแบบใดที่วิทยาศาสตร์ไม่สามารถตอบได้ 
 แนวค าตอบ ค าถามที่ไม่มีหลักฐานที่น่าเชื่อถือและตรวจสอบได้มาสนับสนุนข้อสรุปเป็นค าถามที่วิทยาศาสตร์

ไม่สามารถตอบได ้เช่น เรื่องความเชื่อต่าง ๆ หรือเรื่องลี้ลับที่ยังไม่มีค าตอบชัดเจน 

• ยกตัวอย่างธรรมชาติของวิทยาศาสตร์อย่างน้อย 3 ตัวอย่างที่พบจากบทความเกี่ยวกับโครงสร้างอะตอม 
และการศึกษาวิจัยใบหน้าของหญิงสาวโบราณปลายยุคก่อนประวัติศาสตร์ 

 แนวค าตอบ นักเรียนสามารถตอบได้ตามความเข้าใจของตนเอง เช่น 
o การศึกษาวิจัยใบหน้าของหญิงสาวโบราณปลายยุคก่อนประวัติศาสตร์ได้ข้อสรุปเพ่ิมมากขึ้นเมื่อมีหลักฐานที่

น่าเชื่อถือมาเพ่ิม เช่น จากการค้นพบโครงกระดูก ต่อมามีการวิเคราะห์ทางกายภาพจนสรุปได้ว่าเป็นโครงกระดูก
ของหญิงสาว หรือการน าชิ้นส่วนกระดูกไปวิเคราะห์หาอายุ จนได้ข้อสรุปว่าโครงกระดูกดังกล่าวมีอายุราว 
13,640 ปี 

o   ข้อสรุปสามารถได้จากข้อมูลหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ผสมผสานกับจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ เช่น 
นักวิทยาศาสตร์จินตนาการและสร้างสรรค์ภาพหญิงสาวโบราณจากข้อมูลโครงกระดูกหญิงและข้อมูลอ่ืน ๆ โดยที่
ไม่ได้เห็นด้วยตาตัวเอง 

o ข้อสรุปสามารถเปลี่ยนแปลงได้เมื่อมีหลักฐานที่น่าเชื่อถือมาสนับสนุนแนวคิดใหม่และลบล้างแนวคิดเก่า เช่น 
จากแนวคิดเดิมที่ว่าอะตอมเป็นสิ่งที่เล็กที่สุดของสสาร ต่อมามีการค้นพบอิเล็กตรอน โปรตอน หรือแนวคิดที่ว่า
อะตอมประกอบด้วยอนุภาคประจุบวกและลบกระจายอยู่ทั่วอะตอม ต่อมาจากหลักฐานต่าง ๆ ได้ข้อสรุปว่า 
อนุภาคประจุบวกอยู่เป็นนิวเคลียสตรงกลาง และมีอนุภาคประจุลบโคจรโดยรอบ 

o วิทยาศาสตร์เป็นกิจการทางสังคมของมนุษยชาติ มีความเป็นสากล เช่น องค์ความรู้เกี่ยวกับอะตอมมีการศึกษา
ทั้งในคนจากประเทศต่าง ๆ ร่วมกันสรุปจนได้องค์ความรู้ 

o กระบวนการท างานเพ่ือให้ได้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ มีตั้งแต่การตั้งค าถาม การเก็บข้อมูลหรือหาหลักฐาน  
การสร้างค าอธิบาย การเชื่อมโยงสู่หลักการทางวิทยาศาสตร์และการสื่อสาร เช่น มีค าถามเกี่ยวกับองค์ประกอบ
ของสสาร หรือข้อมูลของโครงกระดูกที่ค้นพบ น าไปสู่การหาหลักฐานต่าง ๆ จนได้ข้อสรุปในแต่ละยุคเท่าที่มี
หลักฐานเพียงพอที่จะอธิบายได้ และเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงค าอธิบายเดิมเม่ือมีข้อมูลใหม่ที่น่าเชื่อถือมา
สนับสนุน เช่น แบบจ าลองอะตอมที่เปลี่ยนแปลงไปตามหลักฐานที่เพ่ิมมากขึ้น 

7. น าเข้าสู่กิจกรรมที่ 1.2 วัตถุอะไรอยู่ในกล่อง เพ่ือความเข้าใจยิ่งขึ้นเกี่ยวกับธรรมชาติวิทยาศาสตร์ในกิจกรรมต่อไป
ว่า ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ดังกล่าวช่วยส่งเสริมสนับสนุนการสร้างความรู้ทางวิทยาศาสตร์อย่างไร 
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แนวการจัดการเรียนรู้ ครูด าเนินการดังนี้ 

 

1. ให้นักเรียนอ่านชื่อกิจกรรม จุดประสงค์ และวิธีด าเนินกิจกรรม และตรวจสอบความเข้าใจการอ่านโดยใช้ค าถาม
ดังต่อไปนี้ 

• กิจกรรมนี้เกี่ยวกับเรื่องอะไร (ลักษณะของธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ จากการหาค าตอบว่าอะไรอยู่ในกล่องปริศนา) 

• กิจกรรมนี้มีจุดประสงค์อะไร (สังเกต อภิปรายและลงความเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่อยู่ในกล่องปริศนา จากนั้นยกตัวอย่าง
และอธิบายธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ที่สอดคล้องกับกิจกรรม) 

• การท ากิจกรรมมีขั้นตอนโดยสรุปอย่างไร (สังเกต เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์สิ่งที่อยู่ในกล่องปริศนาโดยใช้
ประสาทสัมผัส ต่อมาจึงใช้เครื่องมือ จากนั้นน าเสนอและอภิปรายสรุปร่วมกัน) 

• นักเรียนต้องสังเกตหรือรวบรวมข้อมูลอะไรบ้าง (ข้อมูลหลักฐานต่าง ๆ เพ่ือสนับสนุนความคิดว่าสิ่งใดอยู่ในกล่อง
ปริศนา โดยใช้ประสาทสัมผัสต่าง ๆ) 

 
 

2. ขณะที่แต่ละกลุ่มท ากิจกรรม ครูควรเดินสังเกตการท ากิจกรรมในแต่ละกลุ่ม และให้ค าแนะน า ถ้านักเรียนมีข้อสงสัย
ในประเด็นต่าง ๆ เช่น การใช้ประสาทสัมผัสหรือการใช้เครื่องมือในการเก็บข้อมูล 
 
 

3. ให้นักเรียนน าเสนอผลการท ากิจกรรม ตอบค าถามท้ายกิจกรรม เพื่อให้ได้ข้อสรุปจากกิจกรรมว่า ธรรมชาติของ
วิทยาศาสตร์มีมุมมองเชิงวิทยาศาสตร์ว่า ปรากฏการณ์หรือค าถามต่าง ๆ สามารถท าความเข้าใจได้โดยอาศัยหลักฐาน
สนับสนุน การแปลผล ผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ โดยสรุปเป็นค าอธิบายหรือแนวคิดทาง
วิทยาศาสตร์ซ่ึงเปลี่ยนแปลงได้ เมื่อมีหลักฐานเพ่ิมเติมที่เชื่อถือได้และน ามาสร้างค าอธิบายใหม่ การสืบเสาะหาความรู้
ทางวิทยาศาสตร์ประกอบโดยการรวบรวมข้อมูลหลักฐานจากวิธีการที่หลากหลาย เช่น การสังเกต การทดสอบ หรือ
วิธีการต่าง ๆ เพ่ือน ามาสร้างค าอธิบายหรือตอบค าถามในสิ่งที่สงสัย ซึ่งเป็นกระบวนการที่เป็นระบบ แต่ขั้นตอนก็มี
ความยืดหยุ่นกลับไปกลับมาได้ไม่ตายตัว จากกิจกรรมจะเห็นได้ว่า วิทยาศาสตร์เป็นกิจการทางสังคมที่ซับซ้อนของ
มนุษยชาติ แนวคิดหรือค าอธิบายทางวิทยาศาสตร์มีความเป็นสากลแต่อาจจะมีความแตกต่างกัน และในบางครั้ง
วิทยาศาสตร์ก็ไม่สามารถให้ค าตอบที่สมบูรณ์หรือตอบค าถามทุกค าถามได้ คล้ายกับการหาค าตอบในกิจกรรม 

  

วัตถุอะไรอยู่ในกล่อง กิจกรรมที่ 1.2 

ก่อนการท ากิจกรรม (10 นาที) 

ระหว่างการท ากิจกรรม (15 นาที) 

หลังการท ากิจกรรม (15 นาที) 
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4. ให้นักเรียนเรียนรู้เพ่ิมเติม โดยอ่านเนื้อหาและตอบค าถามระหว่างเรียนเกี่ยวกับจิตวิทยาศาสตร์จากหนังสือเรียน  
5. ให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับจิตวิทยาศาสตร์ เพื่อให้ได้ข้อสรุปว่า จิตวิทยาศาสตร์ เป็นลักษณะนิสัยของบุคคล

ที่เก่ียวข้องกับความรู้สึกนึกคิดทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีการนึกคิดและแสดงออกได้หลายแนวทางเช่น การวิเคราะห์และ
ให้เหตุผลแต่ละข้อมูลก่อนการประเมินและตัดสินใจ การไม่แสดงความคิดเห็นต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ก่อนลงมือท า
หรือได้ข้อมูลเพียงพอ การสืบเสาะและใช้หลักฐานสนับสนุนการอธิบายทางวิทยาศาสตร์ การรายงานหลักฐานเชิง
ประจักษ์อย่างครบถ้วน ไม่แอบอ้างผลงานผู้อื่น รวมทั้งการเห็นคุณค่า ความส าคัญ และความสนใจต่อวิทยาศาสตร์ 

 
เฉลยค าถามระหว่างเรียน 

• จากบทความเกี่ยวกับโครงสร้างอะตอม และหญิงโบราณ นักเรียนคิดว่านักวิทยาศาสตร์น่าจะมีลักษณะ
นิสัยอย่างไรบ้าง เพราะเหตุใด 
แนวค าตอบ ทีมนักวิจัยหรือนักวิทยาศาสตร์น่าจะมีลักษณะนิสัยช่างสงสัยเกี่ยวกับปรากฏการณ์ต่าง ๆ
รอบตัว มีความอดทนในการค้นคว้าหรือท าการทดลองเพ่ือเก็บข้อมูลหลักฐาน เชื่อมต่อหลักฐานและการลง
ข้อสรุปจากหลักฐานที่มี ซื่อสัตย์ต่อหลักฐานที่มี ยอมรับความเห็นคนอ่ืน ใจกว้างหากมีข้อมูลใหม่มาลบล้าง
แนวคิดเดิม 

• ในการท ากิจกรรมที่ 1.2 นักเรียนมีจิตวิทยาศาสตร์อย่างไรบ้าง 
แนวค าตอบ นักเรียนสามารถตอบได้ตามความเข้าใจของตนเอง เช่น มีความช่างสงสัยในการท ากิจกรรม  
มีความอดทนในการเก็บข้อมูล ใจกว้างในการยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น 

• จิตวิทยาศาสตร์ช่วยให้การท างานบรรลุผลส าเร็จได้อย่างไร 
แนวค าตอบ นักเรียนสามารถตอบได้ตามความเข้าใจของตนเอง เช่น ท าให้ได้ข้อมูลที่เป็นจริงสอดคล้องกับ
หลักฐานที่มีไมม่ีอคติ เนื่องจากเชื่อมั่นต่อหลักฐานนั้น ท าให้งานที่ต้องใช้เวลาและความทุ่มเทส าเร็จเนื่องจาก
มีความอดทน ท าให้งานที่ต้องใช้แนวคิดร่วมกันหลายคนวิเคราะห์ส าเร็จได้เนื่องจากมีความใจกว้างยอมรับ
ความเห็นของผู้อื่นทีน่่าเชื่อถือ 

 
 

 
เฉลยค าถามระหว่างเรียน 

• ยกตัวอย่างเครื่องมือที่ช่วยในการสังเกตหรือเก็บข้อมูลต่าง ๆ มา 3 ตัวอย่าง 
แนวค าตอบ ตัวอย่างเครื่องมือที่ช่วยในการสังเกตหรือเก็บข้อมูล เช่น ไม้บรรทัด เครื่องชั่ง กล้องจุลทรรศน์ 
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สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

หน่วยที ่1 | ธรรมชาตขิองวิทยาศาสตร์ 
คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

6. ให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปเกี่ยวกับธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์  เพื่อให้ได้ข้อสรุปว่า
วิทยาศาสตร์มีลักษณะเฉพาะตัวที่แตกต่างจากศาสตร์แขนงอ่ืน ๆ โดยธรรมชาติของวิทยาศาสตร์จะให้ความส าคัญกับการ
มองโลกในมุมมองแบบวิทยาศาสตร์ที่เห็นว่า ปรากฏการณ์ต่าง ๆ เราสามารถท าความเข้าใจได้โดยอาศัยกระบวนการหา
หลักฐาน ลงความคิดเห็น ผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ ในการสร้างแนวคิดและค าอธิบายทาง
วิทยาศาสตร์ที่มีความน่าเชื่อถือ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์จึงเป็นวิถีทางแห่งการ
เรียนรู้สิ่งรอบตัวอย่างที่ไม่มีที่สิ้นสุด โดยลักษณะนิสัยของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึกนึกคิดทางวิทยาศาสตร์ เรียกว่า  
จิตวิทยาศาสตร์ ซึ่งแสดงออกได้หลายแนวทาง เช่น วิเคราะห์และให้เหตุผลแต่ละข้อมูลก่อนการประเมินและตัดสินใจ  
ไม่แสดงความคิดเห็นต่อสถานการณ์ต่าง ๆ  ก่อนลงมือท าหรือได้ข้อมูลเพียงพอ สืบเสาะและใช้หลักฐานสนับสนุนค าอธิบาย
ทางวิทยาศาสตร์ รายงานหลักฐานเชิงประจักษ์อย่างครบถ้วน ไม่แอบอ้างผลงานผู้อ่ืน ยอมรับความเห็นหรือแนวคิดที่มี
ประจักษ์พยานและเหตุผล แม้ว่าความเห็นหรือแนวคิดดังกล่าวจะแตกต่างจากตนเอง รวมทั้งเห็นคุณค่า ความส าคัญ และ
ความสนใจต่อวิทยาศาสตร์  

7. ให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายค าถามน าหน่วย เพ่ือให้ได้ค าตอบดังตัวอย่าง 

 
 
 
 
 
 

เฉลยค าถามน าหน่วย 

• ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เปลี่ยนแปลงได้หรือไม่ อย่างไร  
 แนวค าตอบ ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เปลี่ยนแปลงได้หากมีหลักฐานและค าอธิบายใหม่ที่น่าเชื่อถือมาสนับสนุน 

• วิทยาศาสตร์มีลักษณะเฉพาะตัวอย่างไร  
 แนวค าตอบ วิทยาศาสตร์ให้ความส าคัญกับข้อมูลหลักฐานและการสร้างค าอธิบายที่สอดคล้องกับหลักฐานนั้น 

ความรู้ทางวิทยาศาสตร์มีความเป็นสากล เป็นกิจกรรมของมนุษยชาติ องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์คงทน
เชื่อถือได้ แต่เปลี่ยนแปลงเมื่อมีหลักฐานหรือข้อมูลใหม่ ๆ มาสนับสนุน การสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์
ประกอบด้วยกระบวนการที่เป็นระบบแต่ไม่มีข้ันตอนตายตัว  

• ลักษณะนิสัยแบบใดที่ช่วยให้ท างานทางวิทยาศาสตร์ส าเร็จ 
 แนวค าตอบ ลักษณะนิสัยที่ช่วยให้การท างานทางวิทยาศาสตร์ส าเร็จมีหลากหลาย เช่น ใจกว้างยอมรับ

ความเห็นผู้อ่ืนที่น่าเชื่อถือ ช่างสงสัย ละเอียดรอบคอบ อดทน เชื่อมั่นต่อหลักฐาน ซื่อสัตย์ ไม่แอบอ้างผลงาน
ของผู้อื่นมาเป็นของตนเอง 
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สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

หน่วยที ่1 | ธรรมชาตขิองวิทยาศาสตร์ 
คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

8. ให้นักเรียนตรวจสอบตนเองเพ่ือสรุปองค์ความรู้ที่ได้จากบทเรียน โดยการเขียนบรรยาย วาดภาพ หรือเขียนผัง  
มโนทัศน์สิ่งที่ได้เรียนรู้จากหน่วยการเรียนรู้นี้ 

9. เชื่อมโยงไปสู่การเรียนรู้เรื่องต่อไปว่า ในหน่วยการเรียนรู้ต่อ ๆ ไป จะเปิดโอกาสให้นักเรียนได้สร้างองค์ความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ซึ่งสอดคล้องกับธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ และพัฒนาจิตวิทยาศาสตร์ให้เพ่ิมขึ้น เพ่ือเป็นรากฐานใน  
การด ารงชีวิตจริงต่อไป 

  

 
ตัวอย่างผังมโนทัศน์ในบทเรียนธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 

 

ธรรมชาติของวิทยาศาสตรแ์ละจิตวิทยาศาสตร ์

ธรรมชาติของวิทยาศาสตร ์จิตวิทยาศาสตร ์

ช่างสงสัย 

มีความอดทน 

เชื่อมั่นต่อหลักฐาน 

ใจกว้าง 

ซื่อสัตย ์

การอธบิายปรากฎการณ์ต่าง ๆ 

โดยความรู้ทางวิทยาศาสตร ์

การสืบเสาะความรู้ทาง

วิทยาศาสตร์มีกระบวนการท่ีเป็น

ระบบ แต่มีล าดับขั้นตอนไม่ตายตวั 

วิทยาศาสตร์เป็นกจิการสากลของ

มนุษยชาติ ทกุคนมีส่วนร่วมได ้

ความรู้ทางวิทยาศาสตร์

เปลี่ยนแปลงได้ เมื่อมี

หลักฐานใหม่ ๆ 

ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 

มีความคงทน 

ปรากฏการณ์ต่าง ๆ 

สามารถอธบิายและ

ท านายได ้

ประกอบด้วย 

เช่น เช่น เช่น 

วิทยาศาสตร์ตอบ

ค าถามที่สมบูรณ์ไม่ได้

ทุกค าถาม 
ความรู้ทางวทิยาศาสตร์มกีารจัดระบบ

และแตกแขนงเป็นสาขาทีห่ลากหลาย 

โดยองค์กรต่าง ๆ  และมีหลกัจริยธรรม

ในการด าเนินการร่วมกัน 
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สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

หน่วยที ่1 | ธรรมชาตขิองวิทยาศาสตร์ 
คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 

 

 

 

 

 

เฉลยกิจกรรมของหน่วยที่ 1 
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สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

หน่วยที ่1 | ธรรมชาตขิองวิทยาศาสตร์ 
คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

 
นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ผ่านการอ่านและวิเคราะห์ข้อมูลการพัฒนาองค์ความรู้

วิทยาศาสตร์ 

อ่านบทความ วิเคราะห์และสรุปแนวคิดเก่ียวกับธรรมชาติวิทยาศาสตร์ 
 

45 นาที 
 

  
-ไม่มี- 

 
-ไม่มี- 
 

 
-ไม่มี- 
 

 

• หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 เล่ม 1 ของ สสวท.  
 
 
 
 

 

  

เวลาที่ใช้ใน 

การท ากิจกรรม 

วัสดุและอุปกรณ์ 

ข้อเสนอแนะ 

ในการท ากิจกรรม 

สื่อการเรียนรู้/ 

แหล่งเรียนรู้ 

จุดประสงค์ 

การเตรียมตัว 

ล่วงหน้าส าหรับครู 

ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์เป็นอย่างไร กิจกรรมที่ 1.1 
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สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

หน่วยที ่1 | ธรรมชาตขิองวิทยาศาสตร์ 
คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 

  

 
ตัวอย่างผลการท ากิจกรรม 

การพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างอะตอม 

หลักฐาน แนวคิด/ข้อสรุป 

พบอนุภาคประจบุวกแผ่มาจากอะตอม    
พบอนุภาคประจลุบแผ่มาจากอะตอม 

อะตอมประกอบด้วยอนุภาคประจบุวก
และอนุภาคประจลุบกระจายอยู่ท่ัว

อะตอม 

สสารประกอบด้วยอนุภาคขนาดเล็กท่ี
แบ่งแยกอีกไม่ได้เรยีกว่า อะตอม 

เมื่อยิงอนุภาคประจุบวกเข้าไปในอะตอม 
บางครั้งอนุภาคดังกล่าวมีการสะทอ้นกลับ

หรือเบนไปจากแนวเดมิ 

น้ าหนักอะตอมของฮีเลียมหนักกว่าที่ควรจะเป็น 2 

เท่า 

อะตอมประกอบด้วยอนุภาคประจบุวก
ขนาดใหญ่อยู่ตรงกลางและมีอนุภาคประจุ

ลบเคลื่อนที่โดยรอบ 

อะตอมประกอบด้วยอนุภาคประจบุวกขนาด
เล็กอยู่ตรงกลางเป็นนิวเคลียสและมีอนุภาค

ประจลุบเคลื่อนที่โดยรอบ 

นิวเคลียสของอะตอมมีอนุภาคที่เป็นกลาง
เรียกว่า นิวตรอน 
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สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

หน่วยที ่1 | ธรรมชาตขิองวิทยาศาสตร์ 
คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

  

 
ตัวอย่างผลการท ากิจกรรม 

การพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับหญิงสาวโบราณปลายยุคก่อนประวัติศาสตร์ 

หลักฐาน แนวคิด/ข้อสรุป 

พบโครงกระดูก ณ เพิงถ้ าผาลอด   เมื่อน ามา
วิเคราะห์และได้ข้อมลูลักษณะทางกายภาพ   

เช่น กระดูกเชิงกราน และฟันกราม 

ข้อมูลจากการทดสอบหาอายุโดยใช้
คาร์บอน-14 โครงกระดูกมีอายรุาว 13,640 ปี 

ข้อมูลจากการสแกนตัวอย่างกระโหลก 
และจ าลองโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

โครงกระดูกเพศหญิง อายุเมื่อตาย 25-35 ปี 
ความสูงประมาณ 5 ฟุต 

โมเดลต้นแบบ 3 มติิ ของโครงกระดูก 

ข้อมูลจากเทคนิคการจ าลองใบหน้าจาก
กระโหลก การวิเคราะห์เนื้อเยื่อ และ

กล้ามเนื้อบนใบหน้า 

ภาพวาดใบหน้าหญิงโบราณ  
รูปปั้นใบหน้าหญิงสาวยุคโบราณ 
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สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

หน่วยที ่1 | ธรรมชาตขิองวิทยาศาสตร์ 
คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

  

 
เฉลยค าถามท้ายกิจกรรม 

1. องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ได้มาอย่างไร 
 แนวค าตอบ ข้อสรุปหรือองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์จะต้องอาศัยข้อมูลหลักฐาน รวมทั้งการวิเคราะห์ข้อมูล 

และสร้างค าอธิบายที่น่าเชื่อถือและสอดคล้องกับหลักฐานนั้น 
2. ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เปลี่ยนแปลงได้หรือไม่ อย่างไร 
 แนวค าตอบ ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เปลี่ยนแปลงได้เมื่อมีหลักฐานเพ่ิมเติม หรือหลักฐานใหม่ลบล้างแนวคิด

หรือข้อสรุปเดิม 
3. จากกิจกรรม สรุปได้ว่าอย่างไร 
 แนวค าตอบ ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์มีลักษณะเฉพาะตัวที่แตกต่างจากศาสตร์อ่ืน  ๆ โดยมุมมองแบบ

วิทยาศาสตร์ต่อปรากฏการณ์ต่างๆ มีลักษณะเฉพาะ เช่น องค์ความรู้หรือค าอธิบายต่อปรากฏการณ์หรือสิ่ง
ต่างๆอาศัยข้อมูลหรือหลักฐานที่น่าเชื่อถือมาประกอบกันเพ่ือสร้างค าอธิบาย โดยองค์ความรู้หรื อค าอธิบาย
ต่างๆ สามารถเปลี่ยนแปลงได้เมื่อมีหลักฐานเพ่ิมข้ึน หรือหลักฐานใหม่ที่น่าเชื่อถือมาสนับสนุนค าอธิบายใหม่  
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สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

หน่วยที ่1 | ธรรมชาตขิองวิทยาศาสตร์ 
คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

 

 
นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ผ่านการสังเกต เก็บข้อมูล ลงความเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่อยู่ใน

กล่องปริศนา 

1. สังเกต เก็บข้อมูล อภิปรายและลงความเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่อยู่ในกล่อง 
2. ยกตัวอย่างและอธิบายธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ที่สอดคล้องกับการท ากิจกรรม 

 

40 นาที 
 

  
วัสดุที่ใช้ต่อกลุ่ม 

รายการ ปริมาณ/กลุ่ม 

1. กล่องปริศนา 1 กล่อง 

2. อุปกรณช์่วยในการสังเกต เช่น  
ไม้บรรทัด เครื่องชั่ง ดินสอ ไม้จิ้มฟัน 

1 ชุด 

 
เตรียมกล่องบรรจุวัตถุปริศนาที่คุณครูเลือกเอง โดยกล่องปิดทึบไม่สามารถมองเห็นวัตถุปริศนา
ได้ และเจาะรูเล็ก ๆ ด้านข้าง 1 รู วัตถุปริศนาควรเป็นวัตถุท่ีหาได้ง่าย นักเรียนทุกคนรู้จัก 

 
-ไม่มี- 
 
 

• หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 เล่ม 1 ของ สสวท. 
  

เวลาที่ใช้ใน 

การท ากิจกรรม 

วัสดุและอุปกรณ์ 

ข้อเสนอแนะ 

ในการท ากิจกรรม 

สื่อการเรียนรู้/ 

แหล่งเรียนรู้ 

จุดประสงค์ 

การเตรียมตัว 

ล่วงหน้าส าหรับครู 

วัตถุอะไรอยู่ในกล่อง กิจกรรมที่ 1.2 
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สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

หน่วยที ่1 | ธรรมชาตขิองวิทยาศาสตร์ 
คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 
ตัวอย่างผลการท ากิจกรรม 

     ผลการสังเกตและเก็บรวบรวมข้อมูลวัตถุปริศนาที่อยู่ในกล่อง โดยใช้ประสาทสัมผัสของตนเอง 

• เมื่อเขย่ากล่องมีเสียงวัตถุกระทบข้างกล่อง กล่องเบา 

• กล่องไม่มีกลิ่น และมีสี (ตามกล่องที่ครูเตรียม) 

• วัตถุมีพ้ืนที่ให้เคลื่อนที่ในกล่องมาก 
     การลงข้อสรุปเกี่ยวกับวัตถุปริศนา 

• วัตถุของแข็ง ขนาดเล็ก น้ าหนักไม่มาก 
    ผลการสังเกตและเก็บรวบรวมข้อมูลวัตถุปริศนาที่อยู่ในกล่อง โดยใช้เครื่องมือต่างๆช่วยในการสังเกต 

• เมื่อใช้ดินสอไม้หรือไม่จิ้มฟันเจาะรูกล่องและสัมผัสกับวัตถุพบว่าบางครั้งดินสอสามารถทะลุช่องของวัตถุไป
ได้บริเวณตรงกลางของวัตถุ มีรูปร่างแบน ๆ ความสูงประมาณ 1 เซนติเมตร 

การลงข้อสรุปเกี่ยวกับวัตถุปริศนา 

•  วัตถุปริศนามีรูปร่างกลมแบนมีรูตรงกลาง วัตถุปริศนาน่าจะเป็นยางลบ หรือเทปกาว  

  
 

 
เฉลยค าถามท้ายกิจกรรม 

1. การลงความเห็นสิ่งที่อยู่ในกล่อง จากข้อมูลที่ได้จากการสังเกตโดยใช้ประสาทสัมผัส โดยใช้เครื่องมือ  
และการอภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน เหมือนหรือแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร  

    แนวค าตอบ แตกต่างกันโดยเมื่อใช้ประสาทสัมผัสของตนเอง จะลงข้อสรุปได้ว่าเป็นของแข็งขนาดเล็ก น้ าหนัก
เบา เมื่อใช้เครื่องมือโดยใช้ดินสอลอดผ่านกล่องไปสัมผัสวัตถุได้ข้อมูลเพ่ิมขึ้นว่าเป็นวัตถุที่มีลักษณะกลมแบน  
เมื่ออภิปรายร่วมกันทั้งชั้นเรียนก็ได้ข้อมูลหลักฐานเพ่ิมขึ้นว่ามีความหนาประมาณ 1 เซ็นติเมตร จนสรุปร่วมกัน
ว่าวัตถุดังกล่าวน่าจะเป็น ยางลบ หรือ เทปกาว 

2. เพราะเหตุใดการลงความเห็นในข้อ 1 จึงเหมือนหรือแตกต่างกัน 
 แนวค าตอบ การลงความเห็นในข้อ 1 แตกต่างกันเนื่องจากมีข้อมูลหลักฐานเพ่ิมเติมที่น่าเชื่อถือมาสนับสนุน

ค าอธิบายใหม่ 
3. การท ากิจกรรมของนักเรียนสอดคล้องกับธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ใดบ้าง อธิบาย 
 แนวค าตอบ การท ากิจกรรมสอดคล้องกับธรรมชาติวิทยาศาสตร์ในการวิเคราะห์หลักฐานและสรุปข้อมูล 

จากนั้นเมื่อมีข้อมูลเพิ่มหรือหลักฐานใหม่ก็สามารถเปลี่ยนแปลงข้อสรุปได้ การสร้างค าอธิบายอาศัยจินตนาการ 
การลงความคิดเห็น เชื่อมโยงกับหลักฐานอย่างมีเหตุผล 
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สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

หน่วยที ่1 | ธรรมชาตขิองวิทยาศาสตร์ 
คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
เฉลยค าถามท้ายกิจกรรม 

4. จากกิจกรรม สรุปได้ว่าอย่างไร 
 แนวค าตอบ การลงความเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่อยู่ในกล่องท าได้โดยใช้หลักฐานที่เก็บได้ในแต่ละขั้นตอน ทั้งการใช้

ประสาทสัมผัส และการใช้เครื่องมือช่วย โดยข้อสรุปเปลี่ยนแปลงได้เมื่อมีหลักฐานใหม่เพ่ิมเติม หรือแนวคิดใน
การวิเคราะห์ที่น่าเชื่อถือและสอดคล้องกับหลักฐานนั้น โดยกระบวนการท างานดังกล่าวสอดคล้องกับธรรมชาติ
วิทยาศาสตร์ที่ว่า สิ่งต่างๆสามารถท าความเข้าใจได้เมื่อมีหลักฐานสนับสนุน แนวคิดสามารถเปลี่ยนแปลงได้
เมื่อมีหลักฐานเพ่ิมเติมที่เชื่อถือได้ การสร้างค าอธิบายอาศัยจินตนาการ การลงความคิดเห็นเชื่อมโยงกับ
หลักฐานอย่างมีเหตุผล 
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สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

หน่วยที ่2 | สายละลาย 
คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ 

หน่วยที ่2 
หน่วยการเรียนรู้นี้ มี จุดมุ่ งหมายให้นัก เรียน เรี ยนรู้ เกี่ ยวกับ

องค์ประกอบของสารละลาย ปัจจัยที่มีผลต่อสภาพละลายได้และความ
เข้มข้นของสารละลาย เพื่อให้เข้าใจว่าสารละลายประกอบด้วยตัวละลาย
และตัวท าละลาย ซึ่งละลายโดยใช้อัตราส่วนต่าง ๆ และไม่เกิดสารใหม่ 
สารละลายอิ่มตัวมีอัตราส่วนระหว่างตัวละลายต่อตัวท าละลายสูงสุด 
อัตราส่วนดังกล่าวคือสภาพละลายได้ของสารละลาย ขึ้นอยู่กับชนิดของ 
ตัวละลายและตัวท าละลาย อุณหภูมิและความดัน การระบุความเข้มข้น
ของสารละลายสามารถระบุได้ในหน่วยร้อยละ การใช้สารละลายใน
ชีวิตประจ าวันควรค านึงถึงความเข้มข้นของสารละลาย และผลกระทบต่อ
สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

 

บทที่ 1  องค์ประกอบของสารละลายและปัจจัยที่มีผลต่อสภาพละลายได้   

เรื่องท่ี 1 องค์ประกอบของสารละลาย        เวลาท่ีใช้  2 ชั่วโมง 

เร่ืองท่ี 2 สภาพละลายได้และ          เวลาท่ีใช ้  6  ชั่วโมง 30 นาที 

 ปัจจัยท่ีมีผลต่อสภาพละลายได้   

กิจกรรมท้ายบท เวลาที่ใช ้   30  นาที 

บทที่ 2 ความเข้มข้นของสารละลาย 

เร่ืองท่ี 1 ความเข้มข้นของสารละลาย เวลาที่ใช้ 4 ชั่วโมง 

ในหน่วยร้อยละ 

กิจกรรมท้ายบท เวลาที่ใช้ 1 ชั่วโมง 

                                                                              รวมเวลาที่ใช ้  14 ชั่วโมง 

องค์ประกอบของหน่วย 
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สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

หน่วยที ่2 | สารละลาย 
คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ 

 

 

สาระส าคัญ 

สารละลายประกอบด้วยตัวท าละลายและตัวละลาย  สารละลายมีทั้งสถานะของแข็ง ของเหลว และแก๊ส 
สารละลายที่เกิดจากสารที่มีสถานะเดียวกัน สารที่มีปริมาณมากที่สุดจัดเป็นตัวท าละลาย กรณีสารละลายเกิดจากสารที่มี
สถานะต่างกัน สารที่มีสถานะเดียวกันกับสารละลายและมีปริมาณมากที่สุดจัดเป็นตัวท าละลาย สารละลายที่ตัวละลาย
ไม่สามารถละลายในตัวท าละลายปริมาณหนึ่ง ๆ ได้อีกที่อุณหภูมิและความดันหนึ่ง ๆ เรียกว่า สารละลายอ่ิมตัว  
สภาพละลายได้ของสารในตัวท าละลายเป็นค่าที่บอกปริมาณของสารเป็นกรัมที่ละลายได้ในตัวท าละลาย 100 กรัม จนได้
สารละลายอ่ิมตัว ณ อุณหภูมิและความดันหนึ่ง ๆ สภาพละลายได้ของสารบ่งบอกความสามารถในการละลายของ  
ตัวละลายในตัวท าละลาย ขึ้นอยู่กับชนิดของตัวท าละลายและตัวละลาย อุณหภูมิ และความดัน สารชนิดหนึ่ง ๆ มี 
สภาพละลายได้แตกต่างกันในตัวท าละลายที่แตกต่างกัน ส่วนสารต่างชนิดกันมีสภาพละลายได้ในตัวท าละลายหนึ่ง ๆ  
ไม่เท่ากันเมื่ออุณหภูมิคงที่ แต่เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น สภาพละลายได้ของสารส่วนมากจะเพ่ิมขึ้น ยกเว้นแก๊สเมื่ออุณหภูมิ
สูงขึ้นสภาพการละลายได้จะลดลง  ส่วนความดันมีผลต่อสภาพละลายได้ของแก๊ส โดยเมื่อความดันเพ่ิมขึ้น สภาพละลาย
ได้ของแก๊สจะเพ่ิมขึ้น ความรู้เกี่ยวกับสภาพละลายได้ของสารเมื่อเปลี่ยนแปลงชนิดตัวละลายและตัวท าละลาย อุณหภูมิ
และความดัน สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน  

 
จุดประสงค์ของบทเรียน   เมื่อเรียนจบบทนี้แล้ว นักเรียนจะสามารถท าสิ่งต่อไปนี้ได้ 

1. ระบุองค์ประกอบของสารละลายได้ว่าสารใดเป็นตัวละลายหรือตัวท าละลาย 
2. อธิบายผลของชนิดตัวละลาย ชนิดตัวท าละลาย อุณหภูมิ และความดันที่มีต่อสภาพละลายได้ของสาร 

องค์ประกอบของสารละลายและปัจจัย 
ที่มีผลต่อสภาพละลายได้ 

บทที่ 1 
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สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

หน่วยที ่2 | สายละลาย 
คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ 

 
 

จุดประสงค์ 
การเรียนรู้ของบทเรียน 

แนวความคิดต่อเนื่อง กิจกรรม รายการประเมิน 

1. ระบุองค์ประกอบของ
สารละลายได้ว่าสารใด
เป็นตัวละลายหรือตัวท า
ละลาย 

 

1. สารละลายประกอบด้วยตัวท า
ละลายและตัวละลาย   

2. สารละลายมีสถานะเป็นได้ทั้ง
ของแข็ง ของเหลว และแก๊ส 

3. สารละลายที่ประกอบด้วยสารที่มี
สถานะต่างกัน ตัวท าละลายคือสาร
มีสถานะเหมือนกับสารละลาย  
ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นสารที่มีปริมาณ
มากที่สุด 

4. สารละลายที่ประกอบด้วยสารที่มี
สถานะเหมือนกัน สารที่มีปริมาณ
มากที่สุดจัดเป็นตัวท าละลาย ส่วน
องค์ประกอบที่มีน้อยกว่าจัดเป็นตัว
ละลาย 

กิจกรรมที่ 2.1
ระบุตัวละลาย
และตัวท าละลาย
ได้อย่างไร 

1. อธิบายเกณฑ์ท่ีใช้
ในการระบุตัว
ละลายและตัวท า
ละลาย 

2. ระบุตัวละลายและ
ตัวท าละลายใน
สารละลาย 

  

2. อธิบายผลของชนิดตัว
ละลาย ชนิดตัวท า
ละลาย อุณหภูมิ และ
ความดันที่มีต่อสภาพ
ละลายได้ของสาร 

1. สารละลายอ่ิมตัว คือ สารละลาย
ที่ตัวละลายไม่สามารถละลายใน
ตัวท าละลายปริมาณหนึ่งได้อีกที่
อุณหภูมิและความดันหนึ่ง 

2. สภาพละลายได้ของสารเป็น
ปริมาณของสารเป็นกรัมท่ีละลาย
ได้ในตัวท าละลาย 100 กรัม ได้
สารละลายอิ่มตัวพอดี ณ อุณหภูมิ
และความดันหนึ่ง 

กิจกรรมที่ 2.2 
สารละลายอิ่มตัว
คืออะไร 

1. สังเกตสารละลาย
อ่ิมตัวและอธิบาย
ความหมายของ
สารละลายอิ่มตัว 

2. วิเคราะห์และ
อธิบายสภาพ
ละลายได้ของสาร
ในตัวท าละลาย 

 

  

ภาพรวมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
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จุดประสงค์ 
การเรียนรู้ของบทเรียน 

แนวความคิดต่อเนื่อง กิจกรรม รายการประเมิน 

 3. สภาพละลายได้ของสารบ่งบอก
ความสามารถในการละลายได้ของ
ตัวละลายในตัวท าละลาย ขึ้นอยู่
กับชนิดของตัวท าละลายและตัว
ละลาย อุณหภูมิ และความดัน   

4. สารชนิดหนึ่ง ๆ มีสภาพละลายได้
ต่างกันในตัวท าละลายที่ต่างกัน   
และสารต่างชนิดกันมีสภาพละลาย
ได้ในตัวท าละลายชนิดเดียวกันไม่
เท่ากันเมื่ออุณหภูมิคงที่ 

กิจกรรมที่  2.3 
ชนิดของตัว
ละลายและตัวท า
ละลายมีผลต่อ
สภาพละลายได้
ของสารอย่างไร 
 

1. ทดลองและอธิบาย
ผลของชนิดของตัว
ละลายและตัวท า
ละลายที่มีต่อสภาพ
ละลายได้ของสาร 

 

5. เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น สารส่วนใหญ่มี
สภาพละลายได้เพ่ิมขึ้น ยกเว้น
แก๊สเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นสภาพการ
ละลายได้จะลดลง  

6. ความดันมีผลต่อสภาพละลายได้
ของแก๊ส โดยเมื่อความดันเพ่ิมข้ึน 
สภาพละลายได้ของแก๊สจะเพ่ิมข้ึน 

กิจกรรมที่  2.4 
อุณหภูมิมีผลต่อ
สภาพละลายได้
ของสารอย่างไร 
 

1. ออกแบบการ
ทดลองและทดลอง
เปรียบเทียบสภาพ
ละลายได้ของสารที่
อุณหภูมิต่าง ๆ 

7. ความรู้เกี่ยวกับสภาพละลายได้
ของสารเมื่อเปลี่ยนแปลงชนิดตัว
ละลายและตัวท าละลาย อุณหภูมิ
และความดัน สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 

กิจกรรมท้ายบท 
การใช้ตัวท า
ละลายอย่าง
ถูกต้องและ
ปลอดภัยท าได้
อย่างไร 

1. วิเคราะห์ข้อมูลและ
ระบุแนวทางการใช้
ตัวท าละลายต่าง ๆ 
อย่างถูกต้องและ
ปลอดภัย 

 

 

 

 

 



25 
 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

หน่วยที ่2 | สายละลาย 
คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ 

 

ทักษะ 
เรื่องท่ี 

1 2 ท้ายบท 
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

การสังเกต  •  
การวัด  •  

การจ าแนกประเภท •   

การหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับสเปซ  
และสเปซกับเวลา 

   

การใช้จ านวน • •  
การจัดกระท าและสื่อความหมายข้อมูล • • • 

การลงความเห็นจากข้อมูล • •  

การพยากรณ์    
การตั้งสมมติฐาน  •  

การก าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ    

การก าหนดและควบคุมตัวแปร  •  
การทดลอง  •  

การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป • • • 

การสร้างแบบจ าลอง    
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 

ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา • • • 
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศและการรู้เท่าทันสื่อ  • • 

ด้านความร่วมมือ การท างานเป็นทีม และภาวะผู้น า • • • 

ด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม  • • 
ด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร 

 • • 

ด้านการท างาน การเรียนรู้ และการพ่ึงตนเอง • • • 
 

 

 

 

ทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ที่ควรจะได้จากบทเรียน 
 



0126 
 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

หน่วยที ่2 | สารละลาย 
คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ 

 

 

1. กระตุ้นความสนใจของนักเรียน เพ่ือน าเข้าสู่
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง สารละลาย โดยให้
นักเรียนสังเกตยาแก้ไอแบบน้ าเชื่อม น้ าหวาน 
น้ ายาบ้วนปาก หรือสังเกตภาพน าหน่วยและ
ร่วมกันอภิปรายโดยใช้ค าถามต่อไปนี้ 

• นักเรียนเคยรับประทานยาแก้ ไอแบบ
น้ าเชื่อมหรือไม่ ยาแก้ไอมีลักษณะและ
รสชาติอย่างไร (นักเรียนตอบได้โดยอิสระ 
เช่น ยาแก้ไอแบบน้ าเชื่อม เป็นของเหลว 
สีแดงเข้ม รสหวาน) 

2. เชื่อมโยงเข้าสู่การเรียนในหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 
โดยใช้ค าถามว่า  

• สารต่าง ๆ ที่ยกตัวอย่าง ทั้งยาแก้ไอแบบ
น้ าเชื่อม น้ าหวาน น้ ายาบ้วนปาก มีลักษณะ
เป็นเนื้อเดียว ใส ไม่มีตะกอน สารดังกล่าว
เป็นสารประเภทใด และการใช้ประโยชน์
ต้องค านึงถึงอะไรบ้าง (นักเรียนตอบตามความเข้าใจ เช่น  สารดังกล่าวเป็นสารละลาย การใช้ประโยชน์ต้อง
ค านึงถึงข้อแนะน าการใช้ ปริมาณสารที่แนะน าให้ใช้) 

ค าตอบของนักเรียนอาจจะถูกต้องหรือยังไม่ถูกต้องทั้งหมด ให้ครูบันทึกค าตอบไว้ก่อน และอธิบายว่า
นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบของสารละลาย ปัจจัยที่มีผลต่อสภาพละลายได้ และความเข้มข้นของ
สารละลายในหน่วยการเรียนรู้นี้  

3. นักเรียนอ่านเนื้อหาน าหน่วย และร่วมกันอภิปรายเพ่ือให้ได้แนวคิดว่ายาแก้ไอแบบน้ าเชื่อม น้ าหวาน น้ ายาบ้วนปาก 
เป็นสารผสมที่ประกอบด้วยสารหลายชนิดผสมกันเป็นเนื้อเดียว จัดเป็นสารละลาย การน าสารละลายไปใช้ประโยชน์ 
ต้องค านึงถึงชนิดของสารที่น ามาผสมกัน และความเข้มข้นของสารละลาย จากนั้น นักเรียนอ่านค าถามน าหน่วยและ
ร่วมกันอภิปราย เพ่ือให้ทราบว่าจะต้องเรียนรู้เรื่องอะไรบ้างในหน่วยนี้ 

 
 

ครูด าเนินการดังนี้ การน าเข้าสู่หน่วยการเรียนรู ้
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4. เชื่อมโยงเข้าสู่บทที่ 1 โดยให้นักเรียนดูภาพน าบท
และอภิปรายร่วมกันโดยใช้ค าถาม ครูอาจเขียน
ค าถามไว้บนกระดานและบันทึกค าตอบของ
นักเรียนไว้ 

• นักเรียนคิดว่าน้ าหวานที่เห็นในภาพประกอบ
ด้วยอะไรบ้าง (นักเรียนตอบตามความเข้าใจ
ของตนเอง เช่น มีน้ า น้ าตาล สารแต่งสีและกลิ่น และอาจมีสารอ่ืนที่ละลายน้ าได้)  

• นักเรียนคิดว่าน้ าหวานเป็นสารละลายหรือไม่ เพราะเหตุใด (นักเรียนตอบตามความเข้าใจของตนเอง  เช่น 
น้ าหวานเป็นสารละลายเพราะมีน้ าตาลละลายอยู่ในน้ าหวาน)  

• นอกจากน้ าหวานแล้ว รอบ ๆ ตัวเรามีอะไรอีกบ้างที่เป็นสารละลาย ยกตัวอย่าง (นักเรียนตอบตามความเข้าใจ
ของตนเอง เช่น น้ าเกลือ น้ าชา) 

• สารแต่ละชนิดละลายในสารอีกชนิดหนึ่งได้เท่ากันหรือไม่ ขึ้นอยู่กับอะไร (นักเรียนตอบตามความเข้าใจของตนเอง 
เช่น ไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับชนิดของสารที่น ามาละลายกัน อุณหภูมิ) 

• สารละลายชนิดเดียวกัน เช่น น้ าหวานที่จ าหน่ายในท้องตลาดมีรสหวานเท่ากันหรือไม่ เพราะเหตุใด (นักเรียน
ตอบตามความเข้าใจของตนเอง เช่น มีรสหวานไม่เท่ากัน เพราะมีปริมาณน้ าตาลไม่เท่ากัน) 

5.  ให้นักเรียนอ่านเนื้อหาน าบทเพ่ือหาค าตอบของค าถามที่ครูถามหรือเขียนไว้บนกระดาน และอภิปรายเพื่อให้ได้ค าตอบ
ที่ถูกต้อง ดังนี้ 

• นักเรียนคิดว่าน้ าหวานที่เห็นในภาพประกอบด้วยอะไรบ้าง (น้ าหวานในภาพประกอบด้วยน้ า น้ าตาล สารแต่งสี
และกลิ่น) 

• นักเรียนคิดว่าน้ าหวานเป็นสารละลายหรือไม่ เพราะเหตุใด (น้ าหวานเป็นสารละลาย เพราะเป็นสารผสมที่
ประกอบด้วยสารหลายชนิดผสมกันเป็นเนื้อเดียว)  

• นอกจากน้ าหวานแล้ว รอบ ๆ ตัวเรามีอะไรอีกบ้างที่เป็นสารละลาย ยกตัวอย่าง (น้ าอัดลม น้ ายาล้างห้องน้ า 
น้ าส้มสายชู น้ ายาล้างจาน อากาศ เหล็กกล้าไร้สนิม) 

• สารแต่ละชนิดละลายในสารอีกชนิดหนึ่งได้เท่ากันหรือไม่ ขึ้นอยู่กับปัจจัยใด (สารแต่ละชนิดละลายในสารอีกชนิด
หนึ่งได้ไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับปัจจัยที่เก่ียวข้อง เช่น ชนิดของสาร อุณหภูมิ และความดัน) 

• สารละลายชนิดเดียวกัน เช่น น้ าหวาน 
ที่จ าหน่ายในท้องตลาดมีรสหวานเท่ากัน
หรือไม่ เพราะเหตุใด (น้ าหวานที่จ าหน่ายใน
ท้องตลาดมีรสหวานไม่เท่ากัน เพราะมี
อัตราส่วนผสมระหว่างน้ าตาลกับน้ าไม่
เท่ากัน) 

 
ความรู้เพิ่มเติมส าหรับครู 

 ภาพน าบทแสดงน้ าหวานสีต่าง ๆ ที่ได้จากการละลายน้ าตาล  
สารแต่งสีและกลิ่นในน้ า บางชนิดอาจมีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์
ละลายอยู่ด้วย 

 
ความรู้เพิ่มเติมส าหรับครู 

 ปัจจัย หมายถึง สาเหตุที่ท าให้เกิดผลนั้น เช่น ปัจจัยที่มีผลต่อ
การละลาย หมายถึง สาเหตุที่ท าให้เกิดการละลายไม่เท่ากัน เช่น 
ชนิดของสารที่ใช้ละลาย อุณหภูมิขณะละลาย 
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6. จากนั้นนักเรียนอ่านค าถามน าบท จุดประสงค์ของบทเรียน และอภิปรายร่วมกัน เพ่ือให้นักเรียนทราบขอบเขต
เนื้อหาที่นักเรียนจะได้เรียนรู้ในบทเรียน รวมทั้งเป้าหมายการเรียนรู้ (นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบของ
สารละลาย และบอกได้ว่าองค์ประกอบใดจัดเป็นตัวละลายหรือตัวท าละลายในสารละลาย สภาพละลายได้ อธิบาย
ผลของชนิดตัวละลาย ชนิดตัวท าละลาย อุณหภูมิ และความดันที่มีผลต่อสภาพละลายได้ของสาร)  
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7.   
 

แนวการจัดการเรียนรู้ ครูด าเนินการดังนี้ 

1. ให้นักเรียนดูภาพน าเรื่อง อ่านเนื้อหาน าเรื่อง 
ที่ เกี่ยวกับเหล็กกล้าไร้สนิม แล้วใช้ค าถาม
อภิปราย เพื่อให้ได้ข้อสรุปว่า เหล็กกล้าไร้สนิม 
หรื อ  stainless steel  เป็นสารละลายที่มี
สถานะเป็นของแข็ง ประกอบด้วยเหล็กละลาย
กับธาตุหลายชนิด เพ่ือให้มีสมบัติเหมาะสมกับ
การใช้งาน และอ่านค าส าคัญในหนังสือเรียน 

2. ให้นักเรียนท ากิจกรรมทบทวนความรู้ก่อนเรียน
แล้วน าเสนอผลการท ากิจกรรม หากครูพบว่า
นักเรียนยังท ากิจกรรมทบทวนความรู้ก่อนเรียน
ไม่ถูกต้อง ครูควรทบทวนหรือแก้ไขความเข้าใจ
ผิดของนักเรียน  เ พ่ือให้นักเรียนมีความรู้
พ้ืนฐานที่ ถู กต้องและเ พียงพอที่ จะ เรี ยน 
เรื่องสารละลายต่อไป 
 

 

 
เฉลยทบทวนความรู้ก่อนเรียน 

เขียนเครื่องหมาย  หน้าข้อความที่ถูกต้อง และเขียนเครื่องหมาย  หน้าข้อความที่ไม่ถูกต้อง  
  สารละลายมีทั้งท่ีเป็นสารเนื้อเดียวและสารเนื้อผสม  
       ไม่ถูกต้อง เพราะสารละลายเป็นสารเนื้อเดียวเสมอ 

  สาร 2 ชนิดเมื่อผสมเป็นเนื้อเดียวกันแสดงว่าเกิดการละลายกัน  
      ไม่ถูกต้อง เพราะสาร 2 ชนิดเมื่อผสมเป็นเนื้อเดียวกันอาจไม่เกิดการละลาย แต่เกิดปฏิกิริยาเคมีได้ 
  น้ าแข็งเมื่อเปลี่ยนเป็นน้ าแสดงว่ามีการละลายเกิดข้ึน  
       ไม่ถูกต้อง เพราะน้ าแข็งเปลี่ยนเป็นน้ า เป็นการเปลี่ยนสถานะจากของแข็งเป็นของเหลว เรียกว่า  

การหลอมเหลว 

องค์ประกอบของสารละลาย เร่ืองที่ 1 
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3.  ตรวจสอบความรู้เดิมของนักเรียนเกี่ยวกับตัวละลายและตัวท าละลายโดยท ากิจกรรมรู้อะไรบ้างก่อนเรียน นักเรียน
สามารถตอบตามความเข้าใจของตนเอง โดยครูจะไม่เฉลยค าตอบ แต่น าข้อมูลจากการตรวจสอบความรู้เดิมของ
นักเรียนนี้ไปใช้ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ว่าควรเน้นย้ าหรืออธิบายเรื่องใดเป็นพิเศษ เมื่อนักเรียนเรียนจบ  
เรื่องนี้แล้ว นักเรียนจะมีความรู้ความเข้าใจครบถ้วนตามจุดประสงค์ของบทเรียน 

 
ตัวอย่างแนวคิดคลาดเคลื่อนซึ่งอาจพบในเรื่องนี้ 

• สารละลายมีสถานะของเหลวเท่านั้น (Adadan, E., & Savasci., 2012) 

• ตัวละลายต้องมีสถานะเป็นของแข็งเสมอ (Çalık, M., & Ayas, A., 2005) 

4. ให้นักเรียนอ่านเนื้อหาในหนังสือเรียนหน้า 13 และอภิปรายร่วมกัน เกี่ยวกับองค์ประกอบของสารละลาย เพื่อให้ได้
ข้อสรุปว่า สารละลาย (solution) เป็นสารผสมเนื้อเดียวที่ประกอบด้วยตัวละลาย (solute) และตัวท าละลาย 
(solvent) โดยที่อนุภาคของตัวละลายกระจายตัวอย่างสม่ าเสมออยู่ในอนุภาคของตัวท าละลาย สารละลายมีทั้ง
สถานะของแข็ง ของเหลว และแก๊ส จากนั้นตอบค าถามระหว่างเรียน 

 
เฉลยค าถามระหว่างเรียน 

• จากภาพ 2.2 อธิบายการละลายของสารได้อย่างไร 
 แนวค าตอบ  จากภาพ 2.2 อธิบายการละลายของสารได้ว่าในสารละลายซึ่งเป็นของผสมเนื้อเดียว ตัวละลาย

กระจายตัวอยู่ในตัวท าละลายอย่างสม่ าเสมอทุกส่วน และไม่รวมกันเป็นสารใหม่ 

5. น าเข้าสู่กิจกรรมท่ี  2.1 ระบุตัวละลายและตัวท าละลายได้อย่างไร โดยครูตั้งค าถามสร้างความสนใจว่านักเรียนทราบ
หรือไม่ว่าจะระบุตัวละลายและตัวท าละลายได้อย่างไร ใช้เกณฑ์ใดในการระบุ ถ้าใช้เกณฑ์ต่างกันจะได้ผลต่างกันหรือไม่ 
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แนวการจัดการเรียนรู้ ครูด าเนินการดังนี้ 

 

1. ให้นักเรียนอ่านชื่อกิจกรรม จุดประสงค์ และวิธีด าเนินกิจกรรม และตรวจสอบความเข้าใจการอ่านโดยใช้ค าถาม
ดังต่อไปนี้ 

• กิจกรรมนี้เกี่ยวกับเรื่องอะไร (ตัวละลายและตัวท าละลาย) 

• กิจกรรมนี้มีจุดประสงค์อะไร (วิเคราะห์ข้อมูลและอธิบายเกณฑ์ที่ใช้ระบุตัวละลายและตัวท าละลายในสารละลาย) 

• วิธีด าเนินกิจกรรมมีข้ันตอนโดยสรุปอย่างไร (วิเคราะห์สถานะและปริมาณเป็นร้อยละขององค์ประกอบแต่ละชนิด
ของสารละลายในตาราง เพ่ืออธิบายเกณฑ์ที่ใช้ในการระบุว่าองค์ประกอบใดเป็นตัวละลายและตัวท าละลาย) 

• นักเรียนต้องสังเกตหรือรวบรวมอะไรบ้าง (สถานะและปริมาณเป็นร้อยละขององค์ประกอบแต่ละชนิดของ
สารละลายในตาราง) 

 
 

2. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มลงมือท ากิจกรรม ครูเดินสังเกตการท ากิจกรรมของนักเรียน พร้อมให้ค าแนะน ากรณีนักเรียนมี
ข้อสงสัยในประเด็นต่าง ๆ เช่น วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลในตาราง 
 

 

3. สุ่มนักเรียนบางกลุ่มน าเสนอผลการท ากิจกรรม ครูควรบันทึกผลการท ากิจกรรมของนักเรียนบนกระดานเพ่ือใช้
ประกอบการอภิปราย จากนั้นครูน าอภิปรายเพ่ือวิเคราะห์ตารางข้อมูลองค์ประกอบของสารแต่ละชนิด โดยอาจใช้
แนวค าถามดังต่อไปนี้ 

• น้ าหวาน น้ าเชื่อมเมเปิล และน้ าโซดา มีสารใดเป็นตัวท าละลายตามล าดับ (น้ าหวาน น้ าเชื่อมเมเปิล และ 
น้ าโซดา มีน้ าเป็นตัวท าละลาย) 

• ตัวท าละลายของน้ าหวาน น้ าเชื่อมเมเปิล และน้ าโซดา มีสถานะเหมือนหรือแตกต่างจากสถานะของสารละลาย
อย่างไร  (ตัวท าละลายของน้ าหวาน น้ าเชื่อมเมเปิล และน้ าโซดา มีสถานะเหมือนกับสารละลายคือสถานะของเหลว) 

• ตัวละลายของน้ าหวาน น้ าเชื่อมเมเปิล และน้ าโซดา มีสถานะเหมือนหรือแตกต่างจากสถานะของสารละลาย
อย่างไร (ตัวละลายของสารละลายทั้ง 3 ชนิด มีสถานะแตกต่างจากสถานะของสารละลาย คือ ของน้ าหวานเป็น
ของแข็ง ตัวละลายของน้ าเชื่อมเมเปิลเป็นของแข็ง ตัวละลายของน้ าโซดาเป็นแก๊ส) 

• ถ้าสารละลายประกอบด้วยสารต่างสถานะกัน มีเกณฑ์อย่างไรในการระบุตัวท าละลาย (ถ้าสารละลาย
ประกอบด้วยสารต่างสถานะกัน ตัวท าละลายมีสถานะเดียวกันกับสารละลาย) 

ระบุตัวละลายและตัวท าละลายได้อย่างไร กิจกรรมที่ 2.1 

ก่อนการท ากิจกรรม (10 นาที) 

ระหว่างการท ากิจกรรม (15 นาที) 

หลังการท ากิจกรรม (25 นาที) 
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• ทอง 18 K น้ าส้มสายชู อากาศ มีสารใดเป็นตัวท าละลายตามล าดับ และมีสถานะเหมือนหรือต่างจากสารละลาย
อย่างไร  

    (ทอง 18 K ประกอบด้วยทองค าร้อยละ 75 ทองแดงร้อยละ 16 และเงินร้อยละ 9 เป็นตัวละลาย ทั้งทองค า ทองแดง 
และเงิน ต่างมีสถานะของแข็ง ทอง 18 K มีทองค าเป็นตัวท าละลาย ซึ่งมีสถานะของแข็งเหมือนกับทอง 18 K  

    น้ าส้มสายชูประกอบด้วยน้ าร้อยละ 95  กรดน้ าส้มร้อยละ 5 ทั้งน้ าและกรดน้ าส้มเป็นของเหลว น้ าส้มสายชูมีน้ า
เป็นตัวท าละลาย ซึ่งมีสถานะเดียวกันกับน้ าส้มสายชู 

 อากาศประกอบด้วยไนโตรเจนร้อยละ 78 และออกซิเจน อาร์กอน คาร์บอนไดออกไซด์  และแก๊สอ่ืน ๆ  รวม
ประมาณร้อยละ 22  ซึ่งทั้งหมดล้วนมีสถานะแก๊ส อากาศมีไนโตรเจนเป็นตัวท าละลายและมีสถานะเดียวกันกับ
อากาศ) 

• ตัวท าละลายของทอง 18 K น้ าส้มสายชู และอากาศ มีปริมาณเป็นอย่างไรเมื่อเปรียบเทียบกับตัวละลายใน
สารละลาย (ตัวท าละลายมีปริมาณมากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับตัวละลาย) 

• ถ้าสารละลายประกอบด้วยสารที่มีสถานะเหมือนกัน มีเกณฑ์อย่างไรในการระบุตัวท าละลาย (ถ้าสารละลาย
ประกอบด้วยสารที่มีสถานะเหมือนกัน สารที่มีปริมาณมากกว่าจัดเป็นตัวท าละลาย ส่วนองค์ประกอบที่เหลือ
จัดเป็นตัวละลาย) 

4. ให้นักเรียนตอบค าถามท้ายกิจกรรมและอภิปรายค าตอบร่วมกัน  เพื่อให้ได้ข้อสรุปจากกิจกรรมว่า ในการระบุ 
ตัวละลายหรือตัวท าละลายในสารละลาย พิจารณาจากสถานะและปริมาณของสารองค์ประกอบในสารละลาย  
สารละลายที่ประกอบด้วยสารที่มีสถานะต่างกัน สารที่มีสถานะเหมือนกับสารละลาย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสารที่มีปริมาณ
มากที่สุดจัดเป็นตัวท าละลาย (solvent)  ส่วนสารละลายที่ประกอบด้วยสารที่มีสถานะเดียวกัน สารที่มีปริมาณมาก
ที่สุดจัดเป็นตัวท าละลาย สารอ่ืน ๆ ที่เหลือจัดเป็นตัวละลาย (solute) 
 

5. ให้นักเรียนเรียนรู้เพ่ิมเติมเกี่ยวกับเกณฑ์การระบุตัวละลายและตัวท าละลาย โดยอ่านเนื้อหาที่ต่อจากกิจกรรมที่ 2.1 
ประกอบการอภิปราย จากนั้นให้นักเรียนตอบค าถามระหว่างเรียน  ถ้าพบว่านักเรียนยังไม่เข้าใจ ควรอธิบายและ
ยกตัวอย่างเพ่ิมเติม 
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เฉลยค าถามระหว่างเรียน 

 
ภาพแผนภูมิวงกลมปริมาณองค์ประกอบในอะมัลกัมอุดฟัน 

• สารใดเป็นตัวละลาย สารใดเป็นตัวท าละลาย ทราบได้อย่างไร  
 แนวค าตอบ อะมัลกัมอุดฟัน (ของแข็ง) มีเงิน (ของแข็ง) เป็นตัวท าละลาย มีปรอท (ของเหลว) ดีบุก (ของแข็ง) 

ทองแดง (ของแข็ง)  และของแข็งอ่ืน ๆ เป็นตัวละลาย โดยพิจารณาจากสถานะของอะมัลกัมอุดฟัน ซึ่งเป็น
สารละลายที่มีสถานะเป็นของแข็ง เงินซึ่งมีสถานะเดียวกับอะมัลกัมอุดฟันและเป็นของแข็งที่มีปริมาณมากท่ีสุด
จัดเป็นตัวท าละลาย ส่วนสารอื่น ๆ จัดเป็นตัวละลาย  

• สารละลายอ่ืน ๆ ในชีวิตประจ าวันที่มีสถานะเป็นของแข็ง ของเหลว และแก๊ส มีอะไรบ้าง ยกตัวอย่างและ
ระบุว่ามีสารใดเป็นตัวละลายและตัวท าละลาย 

 แนวค าตอบ ตัวอย่างสารละลายอื่น ๆ ในชีวิตประจ าวัน เช่น 
          สารละลายที่มีสถานะเป็นของแข็ง เช่น ทองเหลืองชนิดหนึ่ง ประกอบด้วยทองแดงกับสังกะสี ใน

อัตราส่วนโดยมวลของทองแดง : สังกะสี = 5 : 95 โดยสังกะสีเป็นตัวท าละลาย ทองแดงเป็นตัวละลาย 
(ทองเหลืองชนิดอ่ืนอาจมีอัตราส่วนโดยมวลของทองแดง : สังกะสีต่างจากนี้ ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์การใช้งาน) 

สารละลายท่ีมีสถานะเป็นของเหลว เช่น แอลกอฮอล์ล้างแผล ประกอบด้วยไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์และ
น้ า ในอัตราส่วนโดยปริมาตรของไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์ : น้ า = 70 : 30 โดยไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์เป็นตัว
ท าละลาย และน้ าเป็นตัวละลาย 

สารละลายที่มีสถานะเป็นแก๊ส เช่น แก๊สหุงต้ม ประกอบด้วยแก๊สโพรเพนและบิวเทนในอัตราส่วนโดย
ปริมาตรของโพรเพน : บิวเทน = 70 : 30 โดยโพรเพนเป็นตัวท าละลายและบิวเทนเป็นตัวละลาย 
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6. อภิปรายร่วมกับนักเรียนเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการท ากิจกรรม 2.1 การตอบค าถามระหว่างเรียน และการอ่าน
เพ่ิมเติม เพื่อให้ได้ข้อสรุปว่า สารละลายเป็นสารผสมเนื้อเดียวที่ประกอบด้วยสารบริสุทธิ์ตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไป มีทั้งที่
เป็นของแข็ง ของเหลว และแก๊ส องค์ประกอบของสารละลายจ าแนกเป็นตัวละลายและตัวท าละลาย โดยอนุภาคของ
ตัวละลายกระจายตัวอยู่ในตัวท าละลายทั้งหมดอย่างสม่ าเสมอ สารละลายจึงเป็นสารเนื้อเดียว  สารละลายที่เกิดจาก
สารที่มีสถานะต่างกัน ตัวท าละลายคือสารที่มีสถานะเหมือนกับสารละลาย สารละลายที่เกิดจากสารที่มีสถานะ
เหมือนกัน สารที่มีปริมาณมากที่สุด จัดเป็นตัวท าละลาย ส่วนองค์ประกอบที่เหลือจัดเป็นตัวละลาย 

7. ถ้าพบว่านักเรียนมีแนวความคิดคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับเรื่องนี้ จากการตอบค าถามก่อนเรียน ระหว่างเรียน หรืออาจ
ตรวจสอบโดยใช้กลวิธีอ่ืน ๆ ให้ครูแก้ไขแนวคิดคลาดเคลื่อนนั้นให้ถูกต้อง เช่น  

แนวคิดคลาดเคลื่อน แนวคิดที่ถูกต้อง 

สารละลายเป็นของเหลวเสมอ  
(Adadan, E., & Savasci., 2012) 

สารละลายมีทั้งท่ีเป็นของแข็ง ของเหลว และแก๊ส 
(Solutions, 2015) 

ตัวละลายต้องมีสถานะเป็นของแข็งเสมอ 
(Çalık, M., & Ayas, A., 2005) 

ตัวละลายมีทั้งท่ีเป็นของแข็ง ของเหลว และแก๊ส 
(Solutions, 2015) 

8. น าเข้าสู่เรื่องสภาพละลายได้และปัจจัยที่มีผลต่อสภาพละลายได้ โดยครูใช้ค าถามว่าในสารละลายหนึ่ง ๆ ตัวละลาย
จะละลายในตัวท าละลายอย่างไม่จ ากัดปริมาณหรือไม่ และมีปัจจัยใดบ้างที่มีผลต่อการละลายของสาร 
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แนวการจัดการเรียนรู้ ครูด าเนินการดังนี้ 

1.  สร้างความสนใจแก่นักเรียนโดยครูน ารูปภาพ
หรือเล่าเหตุการณ์เกี่ยวกับสารละลายอ่ิมตัว
เ พ่ือให้นักเรียนพิจารณา เช่น การเตรียม
น้ าเชื่อม การท าผลไม้เชื่อม ผลไม้แช่ อ่ิมใน
ท้องถิ่นของนักเรียน การน าผลไม้เชื่อมไปแช่
เย็นแล้วพบว่ามีเกล็ดน้ าตาลเกิดขึ้น ครูอาจใช้
ค าถามว่า ปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นได้อย่างไร มี
ปัจจัยอะไรบ้างที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าต้องการท า
น้ าเชื่อมให้เข้มข้นมาก ๆ จะท าได้อย่างไร 

2. ให้นักเรียนดูภาพน าเรื่อง ซึ่งเป็นภาพน้ าเชื่อม 
อ่านเนื้อหาน าเรื่องที่เกี่ยวกับการเตรียมน้ าเชื่อม 
และอ่านค าส าคัญ ท ากิจกรรมทบทวนความรู้
ก่อนเรียน แล้วน าเสนอผลการท ากิจกรรม  
หากครูพบว่านักเรียนยังท ากิจกรรมทบทวน
ความรู้ก่อนเรียนไม่ถูกต้อง ครูควรทบทวนหรือ
แก้ไขความเข้าใจผิดของนักเรียน เพ่ือให้นักเรียน
มีความรู้พื้นฐานที่ถูกต้องและเพียงพอที่จะเรียนเรื่องสภาพละลายได้และปัจจัยที่มีผลต่อสภาพละลายได้ต่อไป 

 

 
เฉลยทบทวนความรู้ก่อนเรียน 

เขียนเครื่องหมาย  หน้าข้อความที่ถูกต้อง เขียนเครื่องหมาย X หน้าข้อความที่ไม่ถูกต้อง 
 สารละลายเกิดจากสาร 2 ชนิดขึ้นไปละลายเข้าด้วยกันในอัตราส่วนผสมต่าง ๆ 
 สารละลายที่มีสถานะเป็นของเหลวจะมีน้ าเป็นตัวท าละลาย  

ไม่ถูกต้อง เพราะสารละลายที่มีสถานะเป็นของเหลวอาจมีของเหลวอ่ืน ๆ เช่น เอทานอล เป็นตัวท าละลาย 
 สารละลายที่มีสถานะเป็นแก๊ส แก๊สที่มีปริมาณมากที่สุดเป็นตัวท าละลาย 

สภาพละลายได้และปัจจัยที่มีผลต่อสภาพละลายได้ เร่ืองที่ 2 
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3. ตรวจสอบความรู้เดิมของนักเรียนเกี่ยวกับสภาพละลายได้และปัจจัยที่มีผลต่อสภาพละลายได้  โดยให้ตอบค าถามใน  
รู้อะไรบ้างก่อนเรียน นักเรียนสามารถตอบตามความเข้าใจของนักเรียน โดยครูจะไม่เฉลยค าตอบ และครูน าข้อมูล
จากความรู้เดิมของนักเรียนนี้ไปใช้ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ว่าควรเน้นย้ าหรืออธิบายเรื่องใดเป็นพิเศษ  
เมื่อนักเรียนเรียนจบเรื่องนี้แล้ว นักเรียนจะมีความรู้ความเข้าใจครบถ้วนตามจุดประสงค์ของบทเรียน 

 
ตัวอย่างแนวคิดคลาดเคลื่อนซึ่งอาจพบในเรื่องนี้ 

• ถ้าเพ่ิมอุณหภูมิของสารละลาย ตัวละลายจะละลายได้มากขึ้นเสมอ  
(Uzuntiryaki, E. and Geban, O., 2005). 

4. น าเข้าสู่กิจกรรม 2.2 สารละลายอ่ิมตัวคืออะไร โดยใช้ค าถามสร้างความสนใจว่า ถ้าละลายตัวละลายจ านวนมากใน
น้ า แล้วตัวละลายจะละลายหมดหรือไม่ เพราะเหตุใด 
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แนวการจัดการเรียนรู้ ครูด าเนินการดังนี้ 

 

1. ให้นักเรียนอ่านชื่อกิจกรรม จุดประสงค์ และวิธีด าเนินกิจกรรม และตรวจสอบความเข้าใจการอ่านโดยใช้ค าถาม
ดังต่อไปนี้ 

• กิจกรรมนี้เกี่ยวกับเรื่องอะไร (สารละลายอิ่มตัว) 

• กิจกรรมนี้มีจุดประสงค์อะไร (สังเกตและบรรยายการละลายของสาร) 

• วิธีด าเนินกิจกรรมมีขั้นตอนโดยสรุปอย่างไร (เติมโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตครั้งละ 1 ช้อนเบอร์หนึ่งลงใน 
น้ า 20 ลูกบาศก์เซนติเมตร ใช้แท่งแก้วคนจนละลายหมด และเติมเพ่ิมลงไปทีละช้อนจนโซเดียมไฮโดรเจน
คาร์บอเนตเริ่มละลายไม่หมด สังเกตและบันทึกจ านวนช้อนของโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตที่ใช้ทั้งหมด) 
        ครูแนะน าการตวงสารด้วยช้อนตักสารที่ถูกต้อง โดยใช้ช้อนตักสารขึ้นมา จากนั้นปาดสารให้เสมอกับ 
ขอบช้อนโดยไม่ออกแรงกดด้วยด้ามช้อนตักสารอีกคันหนึ่ง 
        ครูเน้นให้นักเรียนใช้แท่งแก้วคนของเหลวในบีกเกอร์จนโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตละลาย สังเกต  
การเปลี่ยนแปลงแล้วจึงเติมลงไปอีกทีละช้อน เมื่อสังเกตเห็นสารละลายเหลืออยู่จึงหยุดเติม ครูควรแจ้งนักเรียน
ให้ทราบว่าปริมาณสารที่จัดให้เพียงพอต่อการท ากิจกรรมแล้ว ไม่สามารถขอเพ่ิมได้อีก เพ่ือให้นักเรียนตระหนักถึง
ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม  

• ข้อควรระวังในการท ากิจกรรมมีอะไรบ้าง (ละลายโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตจนหมดก่อนแล้วจึงเติมตัวละลาย
เพ่ิมลงไปอีกทีละช้อนจนเริ่มละลายไม่หมด จึงหยุดเติมตัวละลาย และหากมีสารเหลือ ห้ามเทสารกลับลงใน 
ขวดสารเคมี) 

• นักเรียนต้องสังเกตหรือรวบรวมอะไรบ้าง (สังเกตการละลายของโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตในน้ า และบันทึก
จ านวนช้อนของโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตที่ใช้ทั้งหมด) 

 
 

2. นักเรียนแต่ละกลุ่มลงมือท ากิจกรรม โดยครูเดินสังเกตการท ากิจกรรมของนักเรียน พร้อมให้ค าแนะน ากรณีนักเรียนมี
ข้อสงสัยในประเด็นต่าง ๆ เช่น วิธีการสังเกตว่าโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตละลายหมดหรือยัง วิธีนับจ านวนช้อนที่
ตวงโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตทั้งหมด โดยเริ่มนับตั้งแต่ช้อนแรกที่เติมลงไป ใช้แท่งแก้วคนจนละลายหมด แล้วจึง
เติมช้อนที่สอง ท าซ้ าจนกระทั่งสารไม่ละลาย นับจ านวนช้อนเฉพาะที่สารละลายจนหมดโดยไม่ต้องนับช้อนสุดท้ายที่
ละลายไม่หมด 

  

สารละลายอิ่มตัวคืออะไร กิจกรรมที่ 2.2 

ก่อนการท ากิจกรรม (15 นาที) 

ระหว่างการท ากิจกรรม (25 นาที) 

http://ipst.me/9898 

http://ipst.me/9898
http://ipst.me/9898
http://ipst.me/9898
http://ipst.me/9898
http://ipst.me/9898
http://ipst.me/9898
http://ipst.me/9898
http://ipst.me/9898
http://ipst.me/9898
http://ipst.me/9898
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- 
 

3. ให้นักเรียนน าเสนอผลการท ากิจกรรม โดยควรน าเสนอผลการทดลองบนกระดาน และร่วมกันตรวจสอบผล อภิปราย
สาเหตุที่ท าให้ผลการท ากิจกรรมคลาดเคลื่อน เช่น การตักสาร การเติมสารในขณะที่ยังละลายไม่หมด ตอบค าถาม
ท้ายกิจกรรม และร่วมกันสรุปผลของกิจกรรมโดยใช้ค าถามท้ายกิจกรรมเป็นแนวทาง เพื่อให้ได้ข้อสรุปจากกิจกรรม
ว่า เมื่อเติมโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตซึ่งเป็นของแข็งสีขาวลงในน้ า ใช้แท่งแก้วคน สารจะละลายจนหมด แสดงว่า
โซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตละลายน้ าได้ เมื่อเติมโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตลงไปเรื่อย  ๆ จะพบว่าสารละลายได้
ช้าลง จนกระท่ังมีโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตเหลืออยู่ที่ก้นบีกเกอร์ แสดงว่าโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตละลายไม่
หมด เรียกสารละลายที่ตัวละลายไม่สามารถละลายได้หมดในตัวท าละลายปริมาณหนึ่ง ๆ ว่า สารละลายอ่ิมตัว 
 

4. ให้นักเรียนเรียนรู้เพ่ิมเติม โดยอ่านเนื้อหาในหนังสือเรียนหน้า 16 จากนั้นร่วมกันอภิปรายเพื่อให้ได้ข้อสรุปว่า 
สารละลายอ่ิมตัว (saturated solution) เป็นสารละลายที่ตัวละลายไม่สามารถละลายได้หมด โดยปริมาณมากที่สุด
ของตัวละลายที่สามารถละลายได้ในตัวท าละลายจ านวนหนึ่ง เรียกว่า สภาพละลายได้ของสาร (solubility) โดยทั่วไป
สภาพละลายได้ของสารในน้ ามีหน่วยเป็น กรัมของสารต่อน้ า 100 กรัม (g/100 gwater) นอกจากนี้อาจพบเห็นใน
หน่วยอื่นได้ เช่น กรัมต่อลิตร  

5. ให้นักเรียนเรียนรู้เพ่ิมเติม  โดยอภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับสารละลายอ่ิมตัว  โดยใช้ตาราง  2.1  สภาพละลายได้ของ
สารบางชนิดในน้ า 100 กรัมที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส ในหนังสือเรียนหน้า 19 และอ่านข้อมูลเพ่ิมเติม จากนั้น
ร่วมกันอภิปรายเพื่อให้ได้ข้อสรุปว่า สภาพละลายได้ของสารแต่ละชนิดในน้ า 100 กรัมที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส 
มีค่าไม่เท่ากัน และถ้าน าสารปริมาณมากกว่าสภาพละลายได้มาละลายในน้ า 100 กรัมที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส 
จะมีสารส่วนหนึ่งไม่ละลาย ให้นักเรียนสังเกตว่า ตาราง 2.1 ระบุอุณหภูมิกับสภาพละลายได้ของสารในน้ าไว้ แสดงว่า
อุณหภูมิมีผลต่อสภาพละลายได้ของสาร 

6. ประเมินการเรียนรู้ของนักเรียนเรื่องสภาพละลายได้  โดยให้นักเรียนตอบค าถามระหว่างเรียนในหนังสือเรียน 
 

 

  

หลังการท ากิจกรรม (20 นาที) 
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เฉลยค าถามระหว่างเรียน 

• จากตาราง 2.1 สารใดละลายได้มากที่สุดในน้ าที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส 
 แนวค าตอบ  จากตาราง  2.1 น้ าตาลทรายละลายได้มากที่สุดที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส คือ 202 กรัม  

ในน้ า 100 กรัม 

• ถ้าใช้น้ า 300 กรัมจะสามารถละลายจุนสีได้สูงสุดกี่กรัมจึงจะได้สารละลายอ่ิมตัวพอดีที่อุณหภูมิ 20 องศา
เซลเซียส 

 แนวค าตอบ ถ้าใช้น้ า 300 กรัมจะสามารถละลายจุนสีได้สูงสุด 96 กรัม จะได้สารละลายอ่ิมตัวพอดีที่อุณหภูมิ 
20 องศาเซลเซียส 

7. น าเข้าสู่กิจกรรมที ่2.3 ชนิดของตัวละลายและตัวท าละลายมีผลต่อสภาพละลายได้ของสารอย่างไร โดยตั้งค าถาม
ว่า  ถ้าเปลี่ยนตัวท าละลายจากน้ าเป็นสารอ่ืน เช่น เอทานอล สภาพละลายได้ของสารแต่ละชนิดในสารนั้นจะเท่ากับ
สภาพละลายได้ของสารในน้ าหรือไม่ อย่างไร  
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แนวการจัดการเรียนรู้ ครูด าเนินการดังนี้ 

 

1. ให้นักเรียนอ่านชื่อกิจกรรม จุดประสงค์ และวิธีด าเนินกิจกรรม และตรวจสอบความเข้าใจการอ่านโดยใช้ค าถาม
ดังต่อไปนี้ 

• กิจกรรมนี้เกี่ยวกับเรื่องอะไร (ชนิดของตัวละลายและตัวท าละลายที่ส่งผลต่อสภาพละลายได้ของสาร) 

• ตัวละลายที่ใช้ในกิจกรรมนี้คืออะไร (ดีเกลือและพิมเสน) 

• ตัวท าละลายที่ใช้ในกิจกรรมนี้คืออะไร (น้ าและเอทานอล) 

• กิจกรรมนี้มีจุดประสงค์อะไร (ทดลองและอธิบายผลของชนิดตัวละลายและตัวท าละลายที่มีต่อสภาพละลายได้
ของสาร) 

• วิธีด าเนินกิจกรรมมีขั้นตอนโดยสรุปอย่างไร (ละลายดีเกลือในน้ า เขย่าและสังเกตการเปลี่ยนแปลงของดีเกลือ 
เติมดีเกลือลงไปอีกทีละช้อนจนเริ่มไม่ละลาย นับจ านวนช้อนของสารที่ใช้ทั้งหมด บันทึกผล จากนั้นตรวจสอบ
สภาพละลายได้ของดีเกลือในเอทานอล และสภาพการละลายได้ของพิมเสนในน้ าและเอทานอลด้วยวิธีการ
เดียวกัน) 

• ตารางบันทึกผลการท ากิจกรรมควรเป็นอย่างไร (ตารางบันทกึผลการท ากิจกรรมควรแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง
ปริมาณของตัวละลายในตัวท าละลายแต่ละชนิด) 

• ข้อควรระวังในการท ากิจกรรมมีอะไรบ้าง (เอทานอลติดไฟง่าย ไม่ให้น าเข้าใกล้ไฟ เพราะอาจเป็นอันตรายได้) 

• นักเรียนต้องสังเกตหรือรวบรวมอะไรบ้าง (สังเกตการเปลี่ยนแปลงของตัวละลายในตัวท าละลาย และปริมาณตัว
ละลายที่เติมลงในตัวท าละลายแต่ละชนิด) 

ครูเน้นให้นักเรียนละลายตัวละลายจนหมดก่อนแล้วจึงเติมตัวละลายลงไปอีกทีละช้อน จนสารเริ่มไม่ละลาย จึง
หยุดเติม บันทึกจ านวนช้อนที่ตวงสารทั้งหมดลงในตารางบันทึกผล 

 
 

2. นักเรียนแต่ละกลุ่มลงมือท ากิจกรรม โดยครูเดินสังเกตการท ากิจกรรมของนักเรียน พร้อมให้ค าแนะน ากรณีทีน่ักเรียน
มีข้อสงสัยในประเด็นต่าง ๆ เช่น วิธีการสังเกตการละลายของสาร การนับจ านวนช้อนที่ตวงสารแต่ละชนิด การบันทึก
ผลการท ากิจกรรม 

  

ชนิดของตัวละลายและตัวท าละลายมีผลต่อสภาพละลายได้ของสารอย่างไร กิจกรรมที่ 2.3 

ก่อนการท ากิจกรรม (25 นาที) 

ระหว่างการท ากิจกรรม (40 นาที) 

http://ipst.me/9899 

http://ipst.me/9899
http://ipst.me/9899
http://ipst.me/9899
http://ipst.me/9899
http://ipst.me/9899
http://ipst.me/9899
http://ipst.me/9899
http://ipst.me/9899
http://ipst.me/9899
http://ipst.me/9899
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3. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอผลการท ากิจกรรม โดยครูควรเขียนผลการท ากิจกรรมของกลุ่มไว้บนกระดานเพ่ือใช้
ประกอบการอภิปรายและตอบค าถามท้ายกิจกรรม ให้นักเรียนตอบค าถามท้ายกิจกรรม และร่วมกันสรุปผลของ
กิจกรรมโดยใช้ค าถามท้ายกิจกรรมเป็นแนวทาง เพื่อให้ได้ข้อสรุปจากกิจกรรมว่า ดีเกลือมีสภาพละลายได้ในน้ า
มากกว่าในเอทานอล ส่วนพิมเสนมีสภาพละลายได้ในเอทานอลมากกว่าในน้ า ชนิดของตัวละลายและตัวท าละลายมี
ผลต่อสภาพละลายได้ของสาร 
 

4. ให้นักเรียนเรียนรู้เพ่ิมเติมเกี่ยวกับผลของตัวละลายและตัวท าละลายที่มีผลต่อสภาพละลายได้ของสาร โดยอ่านเนื้อหา  
และดูภาพ 2.4 ในหนังสือเรียนหน้า 21 ประกอบการอภิปราย เพื่อให้ได้ข้อสรุปว่า สารบางชนิดละลายได้ดีใน 
ตัวท าละลายหนึ่งแต่ไม่ละลายในตัวท าละลายอ่ืน ชนิดของตัวละลายและตัวท าละลายมีผลต่อสภาพละลายได้ของสาร  
การเตรียมสารละลายจึงต้องค านึงถึงความเหมาะสมระหว่างตัวละลายและตัวท าละลาย สารหลายชนิดละลายได้ดีใน
น้ า จึงใช้น้ าเป็นตัวท าละลาย แต่สารบางชนิด เช่น สีทาเล็บ ละลายในน้ าได้น้อยมาก แต่ละลายได้ดีในน้ ายาล้างเล็บ
ซึ่งมีส่วนผสมหลักเป็นแอซีโตน การล้างสีทาเล็บจึงใช้น้ ายาล้างเล็บแทนน้ า 

5. เชื่อมโยงเข้าสู่กิจกรรมที่ 2.4 อุณหภูมิมีผลต่อสภาพละลายได้ของสารอย่างไร โดยใช้ค าถามเพ่ือน าเข้าสู่กิจกรรมว่า 
นอกจากชนิดตัวละลายและตัวท าละลายแล้ว ยังมีปัจจัยอ่ืนอีกหรือไม่ที่ส่งผลต่อสภาพละลายได้ของสาร บางครั้งถ้า
เราเปลี่ยนตัวท าละลายไม่ได้ เราจะท าอย่างไรให้ตัวท าละลายเดิมสามารถละลายตัวละลายได้มากขึ้น เช่น ในการชง
เครื่องดื่ม ถ้าต้องการให้ตัวละลายละลายในน้ ามากขึ้น จะเลือกใช้น้ าอุณหภูมิห้องหรือน้ าร้อน 

  

หลังการท ากิจกรรม (25 นาที) 
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แนวการจัดการเรียนรู้ ครูด าเนินการดังนี้ 

 

1. ให้นักเรียนอ่านชื่อกิจกรรม จุดประสงค์ และวิธีด าเนินกิจกรรม และตรวจสอบความเข้าใจการอ่านโดยใช้ค าถาม
ดังต่อไปนี้ 

• กิจกรรมนี้เกี่ยวกับเรื่องอะไร (ผลของอุณหภูมิต่อสภาพละลายได้ของสาร) 

• กิจกรรมนี้มีจุดประสงค์อะไร (ออกแบบการทดลอง ทดลอง และอธิบายผลของอุณหภูมิที่มีต่อสภาพละลายได้ของ
จุนสีในน้ า) 

• วิธีด าเนินกิจกรรมมีข้ันตอนโดยสรุปอย่างไร (ออกแบบการทดลองเพ่ือศึกษาผลของอุณหภูมิที่มีต่อสภาพละลายได้
ของจุนสี   โดยระบุปัญหา ตั้งสมมติฐาน  ก าหนดตัวแปรต้น  ตัวแปรตาม ตัวแปรควบคุม ออกแบบตารางบันทึก
ผล จากนั้นให้ลงมือทดลอง บันทึกผล อภิปราย สรุปผลการทดลอง และน าเสนอผล) 

• นักเรียนต้องสังเกตหรือรวบรวมอะไรบ้าง (สังเกตการละลายของตัวละลายในน้ าที่อุณหภูมิต่าง ๆ และบันทึก
ปริมาณของตัวละลายที่ใช้) 

ครูควรให้เวลานักเรียนแต่ละกลุ่มออกแบบการทดลองตามความคิดของกลุ่ม โดยแนะน าให้นักเรียนระบุ
ปัญหาที่สนใจจะศึกษาเกี่ยวกับผลของอุณหภูมิต่อสภาพละลายได้ของสาร และตั้งสมมติฐานหรือคาดคะเนค าตอบที่
น่าจะเป็นไปได้ก่อน แล้วจึงหาวิธีการตรวจสอบสมมติฐานโดยก าหนดและควบคุมตัวแปรที่เกี่ยวข้อง น าเสนอ  
การออกแบบการทดลองของกลุ่ม ครูอภิปรายร่วมกับนักเรียนเพ่ือปรับปรุงวิธีการทดลองให้ถูกต้ อง สามารถ
ตรวจสอบสมมติฐานที่ตั้งไว้ได้จริง โดยแต่ละกลุ่มไม่จ าเป็นต้องออกแบบการทดลองเหมือนกัน จากนั้นจึงให้นักเรียน
เริ่มด าเนินการทดลอง  

ครูให้ความรู้และแนะน าความปลอดภัยในการใช้สารเคมี ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อร่างกาย เช่น จุนสีที่ใช้ใน
กิจกรรมนี้ ถ้าสัมผัสทางผิวหนังอาจเกิดการระคายเคือง ถ้ารับประทานอาจท าให้เกิดอาการปวดท้องรุนแรง อาเจียน 
นอกจากนี้ จุนสีเป็นสารประกอบที่มีทองแดง (คอปเปอร์) ซึ่งเป็นโลหะหนักเป็นองค์ประกอบ การทิ้งสารเคมีไม่ถูกวิธี
อาจท าให้เกิดการปนเปื้อนในดิน น้ า และเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตได้ 
 

2. ขณะที่นักเรียนแต่ละกลุ่มลงมือท ากิจกรรม ครูควรเดินสังเกตการท ากิจกรรมของนักเรียน และให้ค าแนะน ากรณี
นักเรียนมีข้อสงสัยในประเด็นต่าง ๆ เช่น การควบคุมตัวแปรที่ต้องควบคุมให้คงที่ การแก้ไขปัญหาที่พบจากการ
ทดลอง 

  

อุณหภูมิมีผลต่อสภาพละลายได้ของสารอย่างไร กิจกรรมที่ 2.4 

ก่อนการท ากิจกรรม (30 นาที) 

ระหว่างการท ากิจกรรม (40 นาที) 
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3. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอผลการท ากิจกรรม ตอบค าถามท้ายกิจกรรม และร่วมกันสรุปผลของกิจกรรมโดยใช้

ค าถามท้ายกิจกรรมเป็นแนวทาง เพื่อให้ได้ข้อสรุปจากกิจกรรมว่า จุนสีละลายในน้ าที่อุณหภูมิสูงได้ดีกว่าละลายใน
น้ าที่อุณหภูมิต่ า 
 

4. ให้นักเรียนเรียนรู้เพ่ิมเติมเกี่ยวกับผลของอุณหภูมิที่มีต่อสภาพละลายได้ของสาร โดยใช้กราฟในภาพ 2.5 ในหนังสือ
เรียนหน้า 23 ประกอบการอภิปราย และอ่านข้อมูลเพ่ิมเติมในหนังสือเรียน เพื่อให้ได้ข้อสรุปว่าเมื่ออุณหภูมิเพ่ิมข้ึน 
สภาพละลายได้ของสารส่วนใหญ่เพิ่มขึ้น แต่สารบางชนิดมีสภาพละลายได้ลดลง 

5. ให้นักเรียนตอบค าถามระหว่างเรียน เพ่ือประเมินความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพละลายได้ของสารในหนังสือเรียน และ
ร่วมกันอภิปรายค าตอบ  

 
เฉลยค าถามระหว่างเรียน 

จากภาพ 2.5 ตอบค าถามต่อไปนี้ 

• อุณหภูมิมีผลอย่างไรต่อสภาพละลายได้ของสารแต่ละชนิด 
 แนวค าตอบ เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น สารส่วนใหญ่มีสภาพละลายได้เพ่ิมขึ้น แต่มีสารบางชนิดมีสภาพละลายได้

น้อยลง เช่น ซีเซียมซัลเฟต 

• ถ้าละลายโซเดียมคลอไรด์ 20 กรัม ในน้ า 100 กรัมที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส โซเดียมคลอไรด์จะ
ละลายหมดหรือไม ่

 แนวค าตอบ โซเดียมคลอไรด์ 20 กรัม ละลายได้หมดในน้ า 100 กรัม ที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส  

• ถ้าละลายโพแทสเซียมไนเทรต 20 กรัม ในน้ า 50 กรัมที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส แล้วลดอุณหภูมิลง
เหลือ 20 องศาเซลเซียส จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไร 

 แนวค าตอบ โพแทสเซียมไนเทรต 20 กรัม ละลายได้หมดในน้ า 50 กรัม ที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส  
ได้สารละลายใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน แต่เมื่อน าไปลดอุณหภูมิลงเหลือ 20 องศาเซลเซียส โพแทสเซียมไนเทรต 
ละลายได้เพียง 15 กรัม ในน้ า 50 กรัม เนื่องจากสภาพละลายได้ของโพแทสเซียมไนเทรตลดลงเมื่ออุณหภูมิ
ลดลง จะมีโพแทสเซียมไนเทรตบางส่วนที่ไมล่ะลายตกตะกอนอยู่ที่ก้นภาชนะ 

6. ให้นักเรียนเรียนรู้เพ่ิมเติมเกี่ยวกับผลของอุณหภูมิที่มีต่อสภาพละลายได้ของแก๊ส โดยใช้กราฟในภาพ 2.6 ในหนังสือ
เรียนหน้า 24 ประกอบการอภิปราย และอ่านข้อมูลเพ่ิมเติมในหนังสือเรียน เพื่อให้ได้ข้อสรุปว่า แก๊สมีสภาพละลาย
ได้ลดลงเมื่ออุณหภูมิเพ่ิมข้ึน  

 

 

หลังการท ากิจกรรม (20 นาที) 
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7. เชื่อมโยงความรู้เรื่องสภาพละลายได้ของแก๊สกับภาวะโลกร้อนตามหนังสือเรียน เพ่ือชวนให้นักเรียนคิดต่อไปว่า 
ถ้าโลกมีอุณหภูมิสูงขึ้น น้ าในแหล่งน้ ามีอุณหภูมิสูงขึ้น แก๊สออกซิเจนซึ่งเป็นปัจจัยจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตของ
สิ่งมีชีวิตส่วนใหญ่จะละลายในน้ าได้มากขึ้นหรือน้อยลง และส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตอย่างไร ซึ่งจะกระตุ้นให้นักเรียนเกิด
ความตระหนักในการร่วมมือกันลดความรุนแรงของภาวะโลกร้อน 

8. อภิปรายร่วมกับนักเรียนเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการท ากิจกรรมและจากข้อมูลในหนังสือเรียน เพื่อให้ได้ข้อสรุปว่า 
อุณหภูมิมีผลต่อสภาพละลายได้ของสาร เมื่ออุณหภูมิเพ่ิมขึ้น สภาพละลายได้ของสารส่วนใหญ่เพ่ิมขึ้น แต่มีสาร  
บางชนิด เมื่ออุณหภูมิเพ่ิมขึ้น สภาพละลายได้จะลดลง เช่น ซีเซียมซัลเฟต และสภาพละลายได้ของแก๊สจะลดลงเมื่อ
อุณหภูมิเพ่ิมข้ึน  

9. อภิปรายร่วมกับนักเรียนเกี่ยวกับองค์ประกอบที่ละลายในน้ าอัดลม ตามเนื้อหาในหนังสือเรียนหน้า 24 แล้วร่วมกัน
อภิปรายเพื่อให้ได้ข้อสรุปว่า แก๊สที่อยู่ในน้ าอัดลมคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ เมื่อเปิดขวด ความดันภายในขวด
ลดลงจนเท่ากับความดันบรรยากาศ ท าให้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ละลายในน้ าอัดลมได้น้อยลง จึงมีบางส่วนแยกตัว
ออกจากสารละลาย ท าให้เห็นฟองแก๊สที่ไม่สามารถละลายในน้ าอัดลมเคลื่อนที่ขึ้นสู่ผิวหน้าน้ าอัดลม 

10. เชื่อมโยงความรู้กับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่พบในชีวิตประจ าวัน เช่น การเก็บรักษาน้ าอัดลมให้มีแก๊สอัดอยู่ในน้ าอัดลม
มากที่สุด โดยใช้ภาพ 2.7 ในหนังสือเรียนหน้า 25 เพื่อให้ได้ข้อสรุปว่า ความดันเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อสภาพละลาย
ได้ของสารที่มีสถานะแก๊ส ถ้าความดันสูงขึ้น สภาพละลายได้ของแก๊สจะเพ่ิมขึ้น ซึ่งตรงกันข้ามกับอุณหภูมิ  
ถ้าอุณหภูมิสูงขึ้น สภาพละลายได้ของแก๊สจะลดลง  จากนั้นให้นักเรียนตอบค าถามระหว่างเรียน 

 
เฉลยค าถามระหว่างเรียน 

• ถ้านักเรียนต้องการเก็บรักษาความซ่าของน้ าอัดลมไว้ สามารถท าได้อย่างไรบ้าง 
 แนวค าตอบ  ควรปิดฝาขวดน้ าอัดลมให้แน่นเพ่ือรักษาความดัน และแช่ตู้เย็นเพื่อเพ่ิมสภาพละลายได้ของแก๊ส

ในสารละลาย 

11. น าอภิปรายโดยใช้ค าถามว่า นักเรียนคิดว่าความดันมีผลต่อสภาพละลายได้ของสารที่ตัวละลายมีสถานะของเหลว
และของแข็งหรือไม่ อย่างไร ทั้งนีเ้พ่ือกระตุ้นให้นักเรียนคิดวิเคราะห์และสืบค้นความรู้ต่อไป  

12. น าอภิปรายเกี่ยวกับการน าความรู้เรื่องปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อสภาพละลายได้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน โดยให้
นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันระดมความคิดหรือสืบค้นข้อมูลและน าเสนอ ครูเพ่ิมเติมความรู้ตามหนังสือเรียน เช่น 
ประโยชน์ของการเลือกตัวท าละลายที่เหมาะสมเพื่อใช้สกัดสารจากสมุนไพร 
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13. ถ้าพบว่านักเรียนมีแนวคิดคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับเรื่องสารละลายอ่ิมตัว ครูสามารถแก้ไขแนวคิดคลาดเคลื่อนของ
นักเรียนได้ตลอดช่วงการจัดการเรียนการสอน โดยครูอาจตั้งค าถามและให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายเพ่ือแก้ไขแนวคิด
คลาดเคลื่อนให้ถูกต้อง เช่น 

แนวคิดคลาดเคลื่อน แนวคิดที่ถูกต้อง 

ถ้าเพ่ิมอุณหภูมิของสารละลาย ตัวละลายจะ
ละลายได้มากข้ึนเสมอ (Uzuntiryaki, E. and 
Geban, O., 2005) 

สภาพละลายได้ของตัวละลายที่เป็นของแข็งและ
ของเหลวส่วนใหญ่จะเพ่ิมขึ้นเมื่อเพ่ิมอุณหภูมิ 
(The LibreTexts libraries, 2018) 

14. ให้นักเรียนร่วมกันสรุปหัวข้อเรื่องในบทที่ 1 องค์ประกอบของสารละลายและปัจจัยที่มีผลต่อสภาพละลายได้ สิ่งที่ได้
เรียนรู้จากบทเรียนนี้คือ สารละลายเป็นสารผสมเนื้อเดียวที่ประกอบด้วยสารบริสุทธิ์ตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไปมารวมกันโดย
ไม่มีสารใหม่เกิดขึ้น อนุภาคของตัวละลายกระจายอยู่ในตัวท าละลายทั้งหมดอย่างสม่ าเสมอ จึงมองเห็นเป็นเนื้อเดียว 
สารละลายที่มีตัวละลายอยู่ในปริมาณมากที่สุดที่สามารถละลายได้ในตัวท าละลายจ านวนหนึ่ง ณ อุณหภูมิหนึ่ง 
เรียกว่า สารละลายอ่ิมตัว ปริมาณมากที่สุดของตัวละลายที่สามารถละลายได้ในตัวท าละลายจ านวนหนึ่งเรียกว่า
สภาพละลายได้ของสาร ซึ่งข้ึนอยู่กับชนิดของสาร (ตัวละลายและตัวท าละลาย) และอุณหภูมิ ส่วนความดันเป็นปัจจัย
ที่มีผลต่อการละลายของตัวละลายที่มีสถานะแก๊ส 

15. จากนั้นครูให้นักเรียนท ากิจกรรมตรวจสอบตนเอง เพ่ือสรุปองค์ความรู้ที่ได้เรียนรู้จากบทเรียน โดยการเขียนบรรยาย
วาดภาพ หรือเขียนผังมโนทัศน์สิ่งที่ได้เรียนรู้จากบทเรียนองค์ประกอบของสารละลายและปัจจัยที่มีผลต่อสภาพ
ละลายได ้

16. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอผลงานโดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมอภิปรายในชั้นเรียน หรือติดแสดงผลงานบน
ผนังห้องเพ่ือให้นักเรียนกลุ่มอ่ืนได้ชมผลงาน จากนั้นครูและนักเรียนอภิปรายสรุปองค์ความรู้ที่ได้จากบทเรียนร่วมกัน 
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17. ให้นักเรียนท ากิจกรรมท้ายบท การใช้ตัวท าละลายอย่างถูกต้องและปลอดภัยท าได้อย่างไร และตอบค าถามท้าย
กิจกรรม จากนั้นให้นักเรียนตรวจสอบตนเองและท าแบบฝึกหัดท้ายบท 

 
ตัวอย่างผังมโนทัศน์ในบทเรียนองค์ประกอบของสารละลายและปัจจัยที่มีผลต่อสภาพละลายได้ 

 

สถานะของแข็ง 

สถานะของเหลว

สถานะของแก๊ส  

สารละลาย 

สารทีป่ระกอบด้วยสาร 2 ชนิดขึน้ไป 

ผสมเป็นเน้ือเดียวกนัโดยไม่เกดิเป็นสารใหม่ 

ตัวท าละลาย ตัวละลาย 

สถานะเหมือนสารละลาย ซ่ึง

ส่วนใหญ่มีปริมาณมากทีสุ่ดใน

สารละลาย 

ไม่สามารถละลายได้หมดที่

อุณหภูมิและความดันหน่ึง ๆ 

สารละลายอิม่ตัว 

ปริมาณตัวละลายมากทีสุ่ดในตัวท าละลาย

จ านวนหน่ึงทีอุ่ณหภูมิและความดันหน่ึง ๆ 

สภาพละลายได้ของสาร 

กรัมของตัวละลายในน า้ 100 กรัม 

ชนิดตัวละลาย 

ชนิดตัวท าละลาย 

ความดัน 

อุณหภูมิ 

ม ี

เป็น 

ประกอบด้วย 

มี เมื่อ 

ท าให้ 

มี 

ท าให้ทราบ 

มีหน่วยเป็น 

ขึ้นอยู่กับ 
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เฉลยค าถามส าคัญของบทท่ี 1 

• สารละลายมีองค์ประกอบอะไรบ้าง 
แนวค าตอบ สารละลายประกอบด้วยตัวท าละลายและตัวละลาย 

• การละลายของสารขึ้นอยู่กับปัจจัยใดบ้าง 
แนวค าตอบ การละลายของสารขึ้นอยู่กับชนิดของตัวท าละลายและตัวละลาย อุณหภูมิ และความดัน 
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เฉลยกิจกรรมและแบบฝึกหัดของบทที่ 1  

หน่วยที่ 2 
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นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบของสารละลาย ผ่านการวิเคราะห์และสื่อความหมายข้อมูลและลง

ข้อสรุปจากข้อมูลในหนังสือเรียน และอธิบายเกณฑ์ที่ใช้ระบุตัวละลายและตัวท าละลาย 

วิเคราะห์ข้อมูลและอธิบายเกณฑ์ที่ใช้ในการระบุตัวละลายและตัวท าละลาย 

 

1 ชั่วโมง 
 

  
-ไม่มี- 

 
ครูอาจเตรียมภาพหรือสารละลายของจริงที่มีชื่อในตารางมาให้นักเรียนสังเกต 
 

 
-ไม่มี- 
 

 

• หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เล่ม 1 ของ สสวท.  
 

เวลาที่ใช้ใน 

การท ากิจกรรม 

วัสดุและอุปกรณ์ 

ข้อเสนอแนะ 

ในการท ากิจกรรม 

สื่อการเรียนรู้/ 

แหล่งเรียนรู้ห 

จุดประสงค์ 

การเตรียมตัว 

ล่วงหน้าส าหรับครู 

ระบุตัวละลายและตัวท าละลายได้อย่างไร กิจกรรมที่ 2.1 
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สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

หน่วยที ่2 | สารละลาย 
คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ 

 

  

 
เฉลยค าถามท้ายกิจกรรม 

1. การระบุตัวละลายและตัวท าละลายในสารละลายน้ าหวาน น้ าเชื่อมเมเปิล น้ าโซดา มีเกณฑ์อย่างไร 
 แนวค าตอบ การระบุตัวละลายและตัวท าละลายในสารละลายน้ าหวาน น้ าเชื่อมเมเปิล น้ าโซดา พิจารณาจาก

สถานะของสารละลายกับสถานะของตัวท าละลาย โดยสารที่มีสถานะเหมือนสารละลายเป็นตัวท าละลาย และ
สารที่มีสถานะต่างจากสารละลายเป็นตัวละลาย 

2. การระบุตัวละลายและตัวท าละลายในสารละลายทอง 18 K น้ าส้มสายชู และอากาศ มีเกณฑ์อย่างไร 
 แนวค าตอบ การระบุตัวละลายและตัวท าละลายในสารละลายทอง 18 K น้ าส้มสายชู และอากาศ พิจารณา

จากปริมาณสาร สารที่มีปริมาณมากที่สุดเป็นตัวท าละลาย สารที่มีปริมาณน้อยกว่าเป็นตัวละลาย  
3. ถ้าองค์ประกอบในสารละลายมีสถานะต่างกัน จะมีเกณฑ์อย่างไรในการระบุว่าสารใดเป็นตัวละลายหรือตัว

ท าละลาย 
 แนวค าตอบ ถ้าองค์ประกอบในสารละลายมีสถานะต่างกัน จะระบุตัวละลายและตัวท าละลายได้โดยพิจารณา

จากสถานะและปริมาณสารที่เป็นองค์ประกอบ สารที่เป็นตัวท าละลายจะเป็นสารที่มีสถานะเดียวกับ
สารละลาย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสารที่มีปริมาณมากที่สุดในสารละลาย 

4. ถ้าองค์ประกอบในสารละลายมีสถานะเหมือนกัน จะมีเกณฑ์อย่างไรในการระบุว่าสารใดเป็นตัวละลายหรือ
ตัวท าละลาย 

 แนวค าตอบ ถ้าองค์ประกอบในสารละลายมีสถานะเหมือนกัน จะระบุตัวละลายและตัวท าละลายได้โดย
พิจารณาจากปริมาณสารที่เป็นองค์ประกอบ สารที่มปีริมาณมากท่ีสุดในสารละลายจัดเป็นตัวท าละลาย 

5. จากกิจกรรม สรุปได้ว่าอย่างไร 
แนวค าตอบ จากกิจกรรมสรุปได้ว่า สถานะและปริมาณของสารองค์ประกอบในสารละลายสามารถน ามาใช้ใน
การระบุว่าสารใดเป็นตัวละลายหรือตัวท าละลาย โดยสารละลายที่องค์ประกอบมีสถานะเหมือนกัน สามารถ
ระบุตัวละลายและตัวท าละลายโดยใช้ปริมาณของสารเป็นเกณฑ์  สารที่มีปริมาณมากที่สุดในสารละลายเป็น 
ตัวท าละลาย องค์ประกอบอ่ืนที่เหลือเป็นตัวละลาย แต่สารละลายที่องค์ประกอบมีสถานะต่างกัน สามารถระบุ 
ตัวละลายและตัวท าละลายโดยใช้สถานะและปริมาณของสารเป็นเกณฑ์ โดยสารที่มีสถานะเหมือนสารละลาย 
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสารที่มีปริมาณมากท่ีสุดเป็นตัวท าละลาย องค์ประกอบที่เหลือเป็นตัวละลาย 
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สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

หน่วยที ่2 | สายละลาย 
คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ 

 

 
นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับสารละลายที่มีตัวละลายอยู่มากจนไม่สามารถละลายในตัวท าละลายได้อีก ผ่านการ

สังเกตเพ่ือสรุปความหมายของสารละลายอ่ิมตัว และเชื่อมโยงไปสู่เรื่องสภาพละลายได้ของสาร 

สังเกตและบรรยายการละลายของสาร 

 

1 ชั่วโมง 
 

  
วัสดุที่ใช้ต่อกลุ่ม 

รายการ ปริมาณ/กลุ่ม 

1. โซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนต 6.5 กรัม (10 ช้อนเบอร์หนึ่ง) 

2. น  ากลั่น 20 ลูกบาศก์เซนติเมตร 

3. บีกเกอร์ขนาด 50 cm3 1 ใบ 

4. ช้อนตักสารเบอร์หนึ่ง 1 คัน 

5. แท่งแก้วคน 1 อัน 

 
ครูสามารถหาซื้อโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตได้ตามร้านขายยาหรือร้านสะดวกซื้อ ซึ่งมักใช้ชื่อ
ว่าโซเดียมไบคาร์บอเนต 

 

• ครูทบทวนวิธีการตักสารก่อนให้นักเรียนเริ่มท ากิจกรรม 

• แนะน าให้นักเรียนละลายโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนต (ตัวละลาย) จนหมดก่อนแล้วจึงเติม
ตัวละลายเพิ่มลงไปอีกทีละช้อนจนเริ่มละลายไม่หมด จึงหยุดเติมตัวละลาย 

• จ านวนช้อนของโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตที่ต้องใช้ทั้งหมด ประมาณ 5 ช้อน ดังนั้นเมื่อ
เติมโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตถึงช้อนที่ 5 อาจมีบางส่วนละลายไม่หมด ครูควรแนะน าให้
นักเรียนประมาณปริมาณโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตที่ละลายไปด้วยสายตา 
 

• หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เล่ม 1 ของ สสวท.  
 

เวลาที่ใช้ใน 

การท ากิจกรรม 

วัสดุและอุปกรณ์ 

ข้อเสนอแนะ 

ในการท ากิจกรรม 

สื่อการเรียนรู้/ 

แหล่งเรียนรู้ 

จุดประสงค์ 

การเตรียมตัว 

ล่วงหน้าส าหรับครู 

สารละลายอิ่มตัวคืออะไร กิจกรรมที่ 2.2 
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สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

หน่วยที ่2 | สารละลาย 
คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ 

 

 
ตัวอย่างผลการท ากิจกรรม 

ลักษณะของโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนต เป็นของแข็งสีขาว ไม่มีกลิ่น 
ตารางบันทึกผลการสังเกตการละลายของโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตในน้ า 

จ านวนช้อน 

ของโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนต ผลการสังเกต 

1 ของแข็งสีขาวหายไปหมดอย่างรวดเร็ว ได้ของเหลวใส ไม่มีสี 

2 ของแข็งสีขาวหายไปหมดอย่างรวดเร็ว ได้ของเหลวใส ไม่มีสี 
3 ของแข็งสีขาวค่อย ๆ หายไปหมด เนื่องจากการละลายของสารช้าลง 

ได้ของเหลวใส ไม่มีสี 
4 ของแข็งสีขาวหายไปหมดอย่างช้า ๆ ได้ของเหลวใส ไม่มีสี 

5 ของแข็งสีขาวหายไปบางส่วน มีบางส่วนเหลืออยู่ในของเหลวใส ไม่มีสี 

  

 
เฉลยค าถามท้ายกิจกรรม 

1. เมื่อเติมโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตลงในน้ า เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไร 
แนวค าตอบ เมื่อเติมโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตลงในน้ า เกิดการเปลี่ยนแปลงคือโซเดียมไฮโดรเจน
คาร์บอเนตจะละลายหายไปในน้ า และเมื่อเติมต่อไปเรื่อย ๆ โซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตจะค่อย ๆ ละลาย
หายไปอย่างช้า ๆ และเมื่อถึงปริมาณหนึ่งโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตบางส่วนไม่ละลาย ยังคงปรากฏเป็น
ของแข็งอยู่ที่ก้นบีกเกอร์ 

2. ใช้โซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตทั้งหมดกี่ช้อน ตั้งแต่เริ่มต้นจนเริ่มเห็นโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนต 
เหลืออยู ่
แนวค าตอบ เมื่อเติมโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตลงในน้ าประมาณ 5 ช้อนเบอร์หนึ่ง จะเริ่มเห็นโซเดียม
ไฮโดรเจนคาร์บอเนตเหลืออยู่ที่ก้นบีกเกอร์ 

3. สารละลายโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตเริ่มอ่ิมตัวเม่ือใช้โซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตกี่ช้อน ทราบได้อย่างไร 
แนวค าตอบ สารละลายโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตเริ่มอ่ิมตัวเมื่อเติมโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตจ านวน 
5 ช้อน เห็นได้จากมีโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตบางส่วนเหลืออยู่ที่ก้นบีกเกอร์เมื่อเติมลงไป 5 ช้อน  

4. จากกิจกรรม สรุปได้ว่าอย่างไร 
แนวค าตอบ จากกิจกรรม สรุปได้ว่า เมื่อเติมโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตลงในสารละลายไปเรื่อย ๆ ในที่สุด
โซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตจะไม่สามารถละลายได้อีก สารละลายที่ไม่สามารถละลายตัวละลายได้หมด 
เรียกว่า สารละลายอ่ิมตัว 
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สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

หน่วยที ่2 | สายละลาย 
คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ 

เมื่อเต ิ

 
 

นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับสภาพละลายได้ของสารชนิดเดียวกันในตัวท าละลายต่างกัน และสภาพละลายได้
ของสารต่างกันในตัวท าละลายที่เหมือนกัน ผ่านการทดลอง การศึกษาข้อมูลจากตารางในหนังสือเรียน จากนั้นวิเคราะห์
และสรุปผลของชนิดของตัวละลายและตัวท าละลายที่มีต่อสภาพละลายได้ของสาร 

ทดลองและอธิบายผลของชนิดตัวละลายและตัวท าละลายที่มีต่อสภาพละลายได้ของดีเกลือและ
พิมเสนในตัวท าละลายที่เป็นน้ าและเอทานอล 

 

1 ชั่วโมง 30 นาท ี
 

  
วัสดุที่ใช้ต่อกลุ่ม 

รายการ ปริมาณ/กลุ่ม 

1. ดีเกลือ 12 กรัม (ประมาณ 20 ช้อนเบอร์สอง) 

2. พิมเสน 7 กรัม (ประมาณ 20 ช้อนเบอร์สอง) 

3. น  ากลั่น 10 ลูกบาศก์เซนติเมตร 

4. เอทานอล 10 ลูกบาศก์เซนติเมตร 

5. ช้อนตักสารเบอร์สอง 2 คัน 

6. หลอดทดลองขนาดใหญ่ 4 หลอด 

7. กระบอกตวงขนาด 10 cm3 1 ใบ 

8. แท่งแก้วคน   4 อัน 

 

• ดีเกลือที่ใช้ในกิจกรรมคือแมกนีเซียมซัลเฟตหรือดีเกลือฝรั่ง ส่วนเอทานอลที่ใช้มีความเข้มข้น 
95% สารทั้งสองชนิดหาซื้อได้จากร้านจ าหน่ายสารเคมีและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ 

• พิมเสนที่ใช้เป็นของแข็ง หาซื้อได้จากร้านขายยาแผนโบราณหรือร้านสมุนไพร 

• ถ้าไม่มีหลอดทดลองขนาดใหญ่ อาจใช้ถ้วยพลาสติกใสขนาดเล็กแทนได้ 

• ถ้าไม่มีกระบอกตวง อาจใช้กระบอกฉีดยาแทนได้ 
  

เวลาที่ใช้ใน 

การท ากิจกรรม 

วัสดุและอุปกรณ์ 

จุดประสงค์ 

การเตรียมตัว 

ล่วงหน้าส าหรับครู 

ชนิดของตัวละลายและตัวท าละลายมีผลต่อสภาพละลายได้ของสารอย่างไร กิจกรรมที่ 2.3 



0154 
 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

หน่วยที ่2 | สารละลาย 
คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ 

• เอทานอลติดไฟง่าย ครูควรเตือนนักเรียนให้ระมัดระวังไม่ให้น าเข้าใกล้ไฟ เพราะอาจเป็น
อันตรายได้ 

• ครูควรแนะน าให้นักเรียนละลายตัวละลายจนหมดก่อนแล้วจึงเติมตัวละลายลงไปอีกทีละช้อน 
จนเริ่มละลายไม่หมดจึงหยุดเติม 

• การนับจ านวนช้อนตัวละลายที่ใช้ในแต่ละครั้ง ใช้วิธีการเดียวกับกิจกรรม 2.2  
 

• หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เล่ม 1 ของ สสวท.  
 

 

 
ตัวอย่างผลการท ากิจกรรม 

 

ชนิดของ 
ตัวท าละลาย 

ปริมาณตัวท าละลาย 
(cm3) ชนิดของตัวละลาย 

ปริมาณตัวละลายที่ละลายได้ 
(ช้อน) 

น้ ากลั่น 5 ดีเกลือ 8 

น้ ากลั่น 5 พิมเสน น้อยกว่า 1 

เอทานอล 5 ดีเกลือ น้อยกว่า 1 

เอทานอล 5 พิมเสน 10 

 

ข้อเสนอแนะ 

ในการท ากิจกรรม 

สื่อการเรียนรู้/ 

แหล่งเรียนรู้ 
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เฉลยค าถามท้ายกิจกรรม 

1. สภาพละลายได้ของดีเกลือมีค่าประมาณกี่กรัมในน้ า 100 กรัม (ดีเกลือ 1 ช้อนเบอร์สองมีมวล 0.61 กรัม 
และน้ า 1 ลูกบาศก์เซนติเมตรมีมวล 1 กรัม) 

 แนวค าตอบ สภาพละลายได้ของดีเกลือจากกิจกรรม ค านวณได้ดังนี้ 
 มวลของดีเกลือ 6 ช้อนเบอร์สอง   = 6 ช้อน x 0.61 กรัม  = 3.66 กรัม ในน้ า 5 กรัม  
 (ก าหนดให้น้ า 1 ลูกบาศก์เซนติเมตรหนัก 1 กรัม) 
 ดังนั้น สภาพละลายได้ของดีเกลือ  = (3.66 กรัม x 100 กรัม)/5 กรัม = 73.2 กรัม ในน้ า 100 กรัม 
2.  สภาพละลายได้ของพิมเสนมีค่าประมาณกี่กรัมในน้ า 100 กรัม (พิมเสน 1 ช้อนเบอร์สองมีมวล 0.34 กรัม 

และน้ า 1 ลูกบาศก์เซนติเมตรมีมวล 1 กรัม) 
    แนวค าตอบ สภาพละลายได้ของพิมเสนจากกิจกรรม ค านวณได้ดังนี้ 
 มวลของพิมเสน 1 ช้อนเบอร์สอง   = 1 ช้อน x 0.34 กรัม   = 0.34 กรัม ในน้ า 5 กรัม  
 (ก าหนดให้น้ า 1 ลูกบาศก์เซนติเมตรหนัก 1 กรัม) 
 ดังนั้น สภาพละลายได้ของพิมเสน  = (0.34 กรัม x 100 กรัม)/5 กรัม = 6.8 กรัม ในน้ า 100 กรัม 
 จากผลการท ากิจกรรม พิมเสนละลายได้น้อยกว่า 1 ช้อนเบอร์สอง ดังนั้นสภาพละลายได้ของพิมเสนมีค่าน้อย

กว่า 6.8 กรัมในน้ า 100 กรัม 
3.  ชนิดของตัวละลายมีผลต่อสภาพละลายได้ของสารในตัวท าละลายหนึ่ง ๆ หรือไม่ ทราบได้อย่างไร  
 แนวค าตอบ ชนิดของตัวละลายมีผลต่อสภาพละลายได้ของสาร เพราะดีเกลือมีสภาพละลายได้ในน้ ามากกว่า

พิมเสน เนื่องจากใช้ดีเกลือปริมาณมากกว่าในการท าให้สารละลายกลายเป็นสารละลายอ่ิมตัว 
4. เมื่อเปลี่ยนตัวท าละลายจากน้ ากลั่นเป็นเอทานอล สภาพละลายได้ของดีเกลือและพิมเสนเปลี่ยนแปลง

หรือไม่ อย่างไร  
 แนวค าตอบ เมื่อเปลี่ยนตัวท าละลายจากน้ ากลั่นเป็นเอทานอล สภาพละลายได้ของดีเกลือและพิมเสน

เปลี่ยนแปลง โดยสภาพละลายได้ของดีเกลือในเอทานอลมีค่าลดลงจากสภาพละลายได้ในน้ า ส่วนสภาพ
ละลายได้ของพิมเสนในเอทานอลมีค่าเพ่ิมข้ึนจากสภาพละลายได้ในน้ า 

5. จากกิจกรรม สรุปได้อย่างไร 
แนวค าตอบ จากกิจกรรม สรุปได้ว่า ดีเกลือมีสภาพละลายได้ในน้ ามากกว่าในเอทานอล ส่วนพิมเสนมี 
สภาพละลายได้ในเอทานอลมากกว่าในน้ า 
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นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิที่ส่งผลต่อสภาพละลายได้ของสารบางชนิดในน้ า ผ่าน  

การทดลอง 

ออกแบบการทดลอง ทดลอง และอธิบายผลของอุณหภูมิที่มีต่อสภาพละลายได้ของจุนสีในน้ า 

 

1 ชั่วโมง 30 นาท ี
 

  
วัสดุที่ใช้ต่อกลุ่ม 

รายการ ปริมาณ/กลุ่ม 

1. ดีเกลือ 30 กรัม 

2. น้ ากลั่น 100 ลูกบาศก์เซนติเมตร 

3. น้ าแข็ง 100 กรัม 

4. ช้อนตักสารเบอร์สอง 1 อัน 

5. บีกเกอร์ขนาด 50 cm3 3 ใบ 

6. บีกเกอร์ขนาด 250 cm3 1 ใบ 

7. กระบอกตวง 25 cm3 1 ใบ 

8. เทอร์มอมิเตอร์ 1 อัน 

9. แท่งแก้วคน 1 อัน 

10. ขาตั้งพร้อมที่จับ 1 ชุด 

11. ชุดตะเกียงแอลกอฮอล์ 1 ชุด 

 
-ไม่มี- 

 
 

• ก าหนดอุณหภูมิที่จะท าการทดลองร่วมกับนักเรียน ซึ่งควรมี 2-3 ค่า คือ อุณหภูมิต่ ากว่า
อุณหภูมิห้อง อุณหภูมิห้อง อุณหภูมิสูงกว่าอุณหภูมิห้อง  

• อ่านอุณหภูมิแต่ละการทดลอง บันทึกในตารางบันทึกผล 

เวลาที่ใช้ใน 

การท ากิจกรรม 

วัสดุและอุปกรณ์ 

ข้อเสนอแนะ 

ในการท ากิจกรรม 

จุดประสงค์ 

อุณหภูมิมีผลต่อสภาพละลายได้ของสารอย่างไร กิจกรรมที่ 2.4 

การเตรียมตัว 

ล่วงหน้าส าหรับครู 
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• พยายามควบคุมอุณหภูมิที่ทดลองให้คงที่ (ยกเว้นที่อุณหภูมิห้อง ไม่ต้องควบคุม) โดยให้
นักเรียนแช่หลอดทดลองในบีกเกอร์ที่บรรจุน้ า และจุ่มเทอร์มอมิเตอร์ให้กระเปาะของ
เทอร์มอมิเตอร์อยู่ในของเหลวในหลอดทดลอง ยึดเทอร์มอมิเตอร์ด้วยชุดขาตั้งพร้อมที่จับ 
ถ้าต้องการเพ่ิมอุณหภูมิ อาจน าบีกเกอร์ไปให้ความร้อน ถ้าต้องการลดอุณหภูมิ อาจเติม
น้ าแข็งลงในบีกเกอร์ 

• นักเรียนอาจออกแบบการทดลองได้หลายแบบ  ครูต้องช่วยเหลือนักเรียนในการพิจารณา

ความถูกต้องและความเหมาะสมของการทดลองแต่ละแบบ ก่อนที่จะให้นักเรียนลงมือ

ทดลอง ซึ่งจะช่วยให้ประหยัดเวลา และได้ผลการทดลองที่สามารถน ามาสรุปองค์ความรู้  

ที่ถูกต้อง 

 

• หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เล่ม 1 ของ สสวท.  
 

 
 

  
 

 
ตัวอย่างผลการท ากิจกรรม 

ตัวอย่างการออกแบบการทดลอง แบบท่ี 1  
ละลายจุนสี 1 ช้อนเบอร์หนึ่งในน้ า 10 ลูกบาศก์เซนติเมตรที่อุณหภูมิห้อง คนจนละลายหมด เติมจุนสีเพ่ิม

ลงไปทีละช้อน คนสารละลายทุกครั้งที่เติมจุนสี เมื่อจุนสีเริ่มละลายไม่หมด หยุดเติมจุนสี นับจ านวนช้อนที่ตวง
จุนสีที่ใช้ทั้งหมด บันทึกผล จากนั้นท ากิจกรรมซ้ าในภาชนะใหม่ โดยเปลี่ยนอุณหภูมิของน้ าเป็นอุณหภูมิที่สูงกว่า
อุณหภูมิห้อง และอุณหภูมิที่ต่ ากว่าอุณหภูมิห้อง  

 
ตัวอย่างตารางบันทึกผล 1 

อุณหภูมิ (°C) ปริมาณน้ า (cm3) ปริมาณจุนสีที่ละลายได้ (ช้อน) 

20* 10  

30** 10  

60*** 10  

*อุณหภูมิต่ ากว่าอุณหภูมิห้องที่วัดได้  **อุณหภูมิห้องที่วัดได้  ***อุณหภูมิสูงกว่าอุณหภูมิห้องที่วัดได้ 

สื่อการเรียนรู้/ 

แหล่งเรียนรู้ 
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ตัวอย่างผลการท ากิจกรรม 

ตัวอย่างการออกแบบการทดลอง แบบท่ี 2 
เริ่มการทดลองที่อุณหภูมิห้อง โดยละลายจุนสีทีละช้อนในน้ า 10 ลูกบาศก์เซนติเมตร จนกว่าจุนสีเริ่มไม่

ละลายน้ า นับจ านวนช้อนที่ตวงจุนสีที่ใช้ทั้งหมด จากนั้นน าสารละลายไปเพิ่มอุณหภูมิ โดยควบคุมอุณหภูมิให้คงที่ 
และเติมจุนสีเพ่ิมลงในสารละลายจนจุนสีเริ่มไม่ละลายน้ า นับจ านวนช้อนตวงจุนสีที่ใช้ทั้งหมดตั้งแต่เริ่มต้นจนเพ่ิม
อุณหภูมิ 
ตัวอย่างตารางบันทึกผล 

อุณหภูมิ (°C) ปริมาณน้ า (cm3) ปริมาณจุนสีที่ละลายได้ (ช้อน) 

30* 10  

60** 10  

*อุณหภูมิห้องที่วัดได้  **อุณหภูมิสูงกว่าอุณหภูมิห้องที่วัดได้ 

ตัวอย่างการออกแบบการทดลอง แบบท่ี 3 
เริ่มการทดลองที่อุณหภูมิห้อง โดยละลายจุนสีในน้ า 10 ลูกบาศก์เซนติเมตรให้เกินจุดอ่ิมตัว สังเกตและ

บันทึกผล เพ่ิมอุณหภูมิสารละลายเป็น 60 องศาเซลเซียส คนสาร สังเกตการเปลี่ยนแปลง บันทึกผล จากนั้น 
ตั้งสารละลายไว้จนอุณหภูมิลดลงถึงอุณหภูมิห้อง สังเกตการเปลี่ยนแปลง บันทึกผล 
ตัวอย่างตารางบันทึกผล 

วิธีท า อุณหภูมิ (°C) ผลที่สังเกตได้ 

ละลายจุนสีในน  า 10 cm3 
จนเกินจุดอิ่มตัว 

อุณหภูมิห้อง 
(30 °C)  

เพ่ิมอุณหภูมิสารละลาย 60  

ตั งสารละลายไว้จนอุณหภูมิ
ลดลงถึงอุณหภูมิห้อง 

อุณหภูมิห้อง 
(30 °C)  
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เฉลยค าถามท้ายกิจกรรม 

1. ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม และตัวแปรควบคุม ของการทดลองนี้คืออะไร 
แนวค าตอบ ตัวแปรต้นคืออุณหภูมิ ตัวแปรตามคือจ านวนช้อนของจุนสีที่ละลายได้ ตัวแปรควบคุมคือ
ปริมาณน้ า ช้อนที่ใช้ตักจุนสี แท่งแก้วคนที่ใช้  

2. วิธีการทดลองเพื่อตรวจสอบสมมติฐานท าอย่างไร 
แนวค าตอบ วิธีการทดลองเพ่ือตรวจสอบสมมติฐานขึ้นอยู่กับสมมติฐาน เช่น ถ้านักเรียนตั้งสมมติฐานว่าจุนสี
ละลายได้ในน้ าที่มีอุณหภูมิสูงมากกว่าในน้ าที่อุณหภูมิต่ า อาจตรวจสอบสมมติฐานโดยละลายจุนสีในน้ าที่
อุณหภูมิห้อง คนจนสารละลายหมดแล้วเติมจุนสีเพ่ิมครั้งละช้อน คนจนสารละลายหมดทุกครั้งจนกว่าจุนสี
จะไม่ละลายน้ าได้อีก จากนั้นน าสารละลายไปให้ความร้อนแล้วเติมจุนสีครั้งละช้อน คนจนสารละลายหมด
ทุกครั้งจนกว่าจุนสีจะไม่ละลายน้ าได้อีก เปรียบเทียบปริมาณจุนสีที่ใช้ขณะที่สารละลายมีอุณหภูมิห้องกับ
ขณะที่สารละลายมีอุณหภูมิสูงกว่าอุณหภูมิห้อง 

3. ผลการทดลองเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้หรือไม่ อย่างไร 
แนวค าตอบ ค าตอบเกี่ยวกับความสอดคล้องของผลการทดลองกับสมมติฐาน ขึ้นอยู่กับผลการท ากิจกรรม
ของนักเรียน เช่น ถ้านักเรียนตั้งสมมติฐานว่าจุนสีละลายได้ในน้ าที่มีอุณหภูมิสูงมากกว่าในน้ าที่อุณหภูมิต่ า 
และนักเรียนออกแบบการทดลองโดยควบคุมตัวแปรอย่างรัดกุม จะพบว่าผลการทดลองเป็นไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้ 

4. จากกิจกรรม สรุปได้ว่าอย่างไร 
แนวค าตอบ จากกิจกรรมสรุปได้ว่า จุนสีมีสภาพละลายได้ในน้ าที่อุณหภูมิสูงมากกว่าในน้ าที่อุณหภูมิต่ า 
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นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ตัวท าละลายอย่างถูกต้องและปลอดภัย ผ่านการศึกษาข้อมูลจากบทความใน
หนังสือเรียน จากนั้นวิเคราะห์และสรุปเกี่ยวกับแนวทางการใช้ตัวท าละลายต่าง ๆ อย่างถูกต้องและปลอดภัย 

วิเคราะห์ข้อมูลและระบุแนวทางการใช้ตัวท าละลายต่าง ๆ อย่างถูกต้องและปลอดภัย  
 

30 นาที  
 

  
-ไม่มี- 
 
-ไม่มี- 
 
 
-ไม่มี- 
 

 

• หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เล่ม 1 ของ สสวท.  

• ตัวอย่างแหล่งสืบค้นข้อมูล เช่น 
▪ อันตรายจากการใช้สารท าละลาย. สืบค้นจาก

https://web.ku.ac.th/schoolnet/snet6/envi3/solven/solvent.htm, 30 กันยายน 2561. 
▪ พิษจากสารตัวท าละลาย. สืบค้นจาก 

https://med.mahidol.ac.th/poisoncenter/th/pois-cov/Solvent, 30 กันยายน 2561. 
▪ ภัทรภร จุมพล และ นันทพร ภัทรพุทธ. อันตรายของสารตัวท าละลาย. สืบค้นจาก 

http://www.uniserv.buu.ac.th/forum2/topic.asp?TOPIC_ID=5204,  
30 กันยายน 2561. 

▪ ส านักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค. โรคจากสารท าละลาย. 
สืบค้นจาก http://envocc.ddc.moph.go.th/uploads/situation/4_9_situation.pdf,  
30 กันยายน 2561.  

การใช้ตัวท าละลายอย่างถูกต้องและปลอดภัยท าได้อย่างไร กิจกรรมท้ายบท 

เวลาที่ใช้ใน 

การท ากิจกรรม 

วัสดุและอุปกรณ์ 

สื่อการเรียนรู้/ 

แหล่งเรียนรู้ 

จุดประสงค์ 

การเตรียมตัว 

ล่วงหน้าส าหรับครู 

ข้อเสนอแนะ 

ในการท ากิจกรรม 

https://web.ku.ac.th/schoolnet/snet6/envi3/solven/solvent.htm
https://med.mahidol.ac.th/poisoncenter/th/pois-cov/Solvent
http://www.uniserv.buu.ac.th/forum2/topic.asp?TOPIC_ID=5204
http://envocc.ddc.moph.go.th/uploads/situation/4_9_situation.pdf
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เฉลยค าถามท้ายกิจกรรม 

1. เพราะเหตุใดจึงต้องใช้ตัวท าละลายอินทรีย์แทนน้ า 
 แนวค าตอบ สารบางชนิดละลายน้ าได้น้อยมาก แต่ละลายได้มากในตัวท าละลายอินทรีย์ จึงต้องใช้ 

ตัวท าละลายอินทรีย์แทนน้ า 
2. ประโยชน์และอันตรายจากการใช้ตัวท าละลายอินทรีย์มีอะไรบ้าง 
 แนวค าตอบ ตัวท าละลายอินทรีย์บางชนิดใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลาย อาจใช้สกัดสารที่ต้องการออกจาก  

สารผสม เช่น เอทานอลนิยมใช้สกัดสารจากสมุนไพร  เฮกเซนใช้สกัดน้ ามันร าจากร าข้าว  ตัวท าละลาย  
บางชนิดใช้เป็นตัวท าละลายของสี กาว สารเคลือบผิว น้ ายาท าความสะอาด อันตรายจากการใช้ตัวท าละลาย
อินทรีย์ เช่น ท าให้เกิดไฟไหม้หรือระเบิดแม้มีประกายไฟเพียงเล็กน้อย เป็นพิษต่อร่างกาย ท าให้เกิดโรคระบบ
ทางเดินหายใจ และเป็นมะเร็ง 

3. ถ้านักเรียนต้องใช้ตัวท าละลายอินทรีย์ นักเรียนจะมีแนวทางการใช้ตัวท าละลายต่าง ๆ อย่างถูกต้องและ
ปลอดภัยอย่างไร 

 แนวค าตอบ ตัวอย่างวิธีปฏิบัติเพ่ือป้องกันอันตรายที่เกิดจากการใช้ตัวท าละลายอินทรีย์ เช่น ไม่สูดดม  
ไม่สัมผัสตัวท าละลายอินทรีย์โดยตรง ใช้หน้ากากปิดปากและจมูก สวมแว่นตานิรภัยเมื่อใช้ตัวท าละลาย
อินทรีย์ ใช้ตัวท าละลายอินทรีย์ในที่ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก ป้องกันไม่ให้เกิดประกายไฟขณะที่ใช้ตัวท าละลาย
อินทรีย์ ก าจัดตัวท าละลายอินทรีย์อย่างถูกวิธี หากไม่มีความรู้เพียงพอควรส่งให้หน่วยงานที่สามารถก าจัด
อย่างถูกวิธีรับไปด าเนินการ 
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1.  ถ้าน าสาร X จ านวน 70 กรัมมาละลายในน้ า 350 กรัมที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส พบว่าได้สารละลายอ่ิมตัว
และสาร X บางส่วนตกตะกอน จากนั้นกรองเอาสาร X ที่ไม่ละลายน้ าออกแล้วท าให้แห้ง ชั่งมวลได้ 21 กรัม 
สภาพละลายได้ของสาร X ในน้ า 100 กรัมที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียสมีค่าเท่าใด** 

 ตอบ  ที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส สภาพละลายได้ของสาร X มีค่าเท่ากับ 14 กรัมในน้ า 100 กรัม  
 ที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส สาร X ละลายในน้ า 350 กรัม ได้ 49 กรัม เนื่องจากมีบางส่วน (21 กรัม) ไม่ละลายน้ า 
  ดังนั้น สภาพละลายได้ของสาร X ในน้ า 100 กรัม เท่ากับ (49 g x 100 g)/350 g = 14 กรัม 

2. นักเรียนกลุ่มหนึ่งทดลองละลายเกลือโซเดียมคลอไรด์ที่มีลักษณะเป็นก้อนในน้ าที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส 
ความดัน 1 บรรยากาศ พบว่ามีสภาพละลายได้ 36 กรัมในน้ า 100 กรัม ถ้าเปลี่ยนการทดลองตามเงื่อนไข 
ดังต่อไปนี้ 

   การทดลองชุดที่ 1 ใช้เกลือโซเดียมคลอไรด์ที่เป็นผงแทนโซเดียมคลอไรด์ที่เป็นก้อน 
  การทดลองชุดที่ 2 ใช้อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียสแทนอุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส 
  การทดลองชุดที่ 3 ใช้ความดัน 2 บรรยากาศแทนความดัน 1 บรรยากาศ 

สภาพละลายได้ของเกลือโซเดียมคลอไรด์ในการทดลองชุดที่ 1 – 3 จะมีผลเป็นอย่างไรเมื่อเปรียบเทียบกับ
การทดลองครั้งแรกที่เกลือโซเดียมคลอไรด์มีสภาพละลายได้ 36 กรัมในน้ า 100 กรัม* 

 ตอบ  สภาพละลายได้ของโซเดียมคลอไรด์ในการทดลองชุดที่ 1 และ 3 เท่าเดิม เพราะใช้โซเดียมคลอไรด์ในปริมาณ
เท่าเดิมในตัวท าละลายปริมาณเท่าเดิม และการเปลี่ยนแปลงความดันมีผลน้อยมากหรือไม่มีผลต่อสภาพละลายได้
ของเกลือโซเดียมคลอไรด์ แต่การทดลองชุดที่ 2 เกลือโซเดียมคลอไรด์มีสภาพละลายได้เพ่ิมขึ้น เพราะเมื่อเพ่ิม
อุณหภูมิ เกลือโซเดียมคลอไรด์จะละลายได้มากข้ึนในตัวท าละลายเท่าเดิม ท าให้สภาพละลายได้เพ่ิมข้ึน 

3. นักเรียนคนหนึ่งกล่าวว่า “น้ าตาลทรายละลายได้เร็วขึ้นเม่ือใช้แท่งแก้วคนสารละลาย เพราะการคนสารละลาย  
ท าให้สภาพละลายได้ของน้ าตาลทรายเพิ่มข้ึน” ค ากล่าวของนักเรียนคนนี้ถูกต้องหรือไม่ เพราะเหตุใด 

 ตอบ  ไม่ถูกต้อง เพราะปัจจัยที่ส่งผลต่อสภาพละลายได้ของสารที่มีสถานะของแข็ง คือ ชนิดของตัวละลาย ชนิดของ
ตัวท าละลาย และอุณหภูมิ ส่วนการคนสารละลายด้วยแท่งแก้วคนเป็นการท าให้สารเกิดการละลายได้เร็วขึ้น แต่ไม่มี
ผลต่อสภาพละลายได้ของสาร 

  

 

เฉลยแบบฝึกหัดท้ายบทที ่1  
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4. ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพละลายได้ของสาร A B C และ D กับอุณหภูมิเป็นดังกราฟ 

 
ภาพความสัมพันธ์ระหว่างสภาพละลายได้ของสาร A B C และ D ในน้ า 100 กรัมกับอุณหภูมิ 

สาร A B C และ D ชนิดละ 40 กรัม น าสารแต่ละชนิดมาละลายในน้ าปริมาณ 200 กรัม ที่อุณหภูมิ 35 
องศาเซลเซียส ตอบค าถามต่อไปนี้* 
4.1  สารละลายของสารใดยังไม่อ่ิมตัวและสารใดอิ่มตัวพอดี 
 ตอบ  สาร B ยังไม่อ่ิมตัว ส่วนสาร D อ่ิมตัวพอดี เพราะที่อุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส สาร B มีสภาพละลายได้ 40 

กรัม ในน้ า 100 กรัม แสดงว่าเมื่อเพ่ิมน้ าเป็น 200 กรัม สาร B จะละลายได้อีก ยังไม่อ่ิมตัว ส่วนสาร D มี 
สภาพละลายได ้20 กรัม ในน้ า 100 กรัม แสดงว่าเมื่อเพ่ิมน้ าเป็น 200 กรัม สาร D ละลายได้ 40 กรัม อ่ิมตัวพอดี 

4.2  สารใดละลายไม่หมดและเหลือกี่กรัม 
 ตอบ  สาร A และ C โดยเหลือสาร A จ านวน 30 กรัม และสาร C จ านวน 4 กรัม ที่ไม่ละลายน้ า 

ที่อุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส สาร A มีสภาพละลายได้ 5 กรัม ในน้ า 100 กรัม แสดงว่า เมื่อเพ่ิม
น้ าเป็น 200 กรัม สาร A จะละลายได้ 10 กรัม ดังนั้นจึงเหลือสาร A จ านวน 30 กรัม 

ที่อุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส สาร C มีสภาพละลายได้ 18 กรัม ในน้ า 100 กรัม แสดงว่า เมื่อเพ่ิม
น้ าเป็น 200 กรัม สาร C จะละลายได้ 36 กรัม ดังนั้นจึงเหลือสาร C จ านวน 4 กรัม 
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4.3  เมื่อน าสารละลายอ่ิมตัวของสารแต่ละชนิดในน้ า 100 กรัมที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส มาลดอุณหภูมิเป็น 
20 องศาเซลเซียส จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหรือไม่ อย่างไร 

 ตอบ   สารละลาย A และ B มีของแข็งเกิดขึ้นประมาณ 1 กรัม และ 11 กรัมตามล าดับ ส่วนสารละลาย 
 C และ D ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง 

ที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส สารละลาย A อ่ิมตัว มีสาร A ละลายอยู่  5 กรัม เมื่อลดอุณหภูมิ
เป็น 20 องศาเซลเซียส สาร A ละลายในน้ า 100 กรัม ได้เพียง 4 กรัม จึงเกิดของแข็งที่ละลายไม่หมด
ประมาณ 1 กรัม 

ที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส สารละลาย B อ่ิมตัว มสีาร B ละลายอยู่ 44 กรัม เมื่อลดอุณหภูมิเป็น 
20 องศาเซลเซียส สาร B ละลายในน้ า 100 กรัม ได้เพียง 33 กรัม จึงเกิดของแข็งที่ละลายไม่หมดประมาณ 
11 กรัม 

ที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส สารละลาย C อ่ิมตัว มีสาร C ละลายอยู่ 16 กรัม เมื่อลดอุณหภูมิ
เป็น 20 องศาเซลเซียส สาร C ละลายในน้ า 100 กรัม ได้ 26 กรัม แสดงว่ายังสามารถละลายได้อีก จึงไม่
เกิดการเปลี่ยนแปลง 

ที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส สารละลาย D อ่ิมตัว มีสาร D ละลายอยู่ 18 กรัม เมื่อลดอุณหภูมิ
เป็น 20 องศาเซลเซียส สาร D ละลายในน้ า 100 กรัม ได้ 25 กรัม แสดงว่ายังสามารถละลายได้อีก จึงไม่
เกิดการเปลี่ยนแปลง 

5.  ก าหนดให้ 
ที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส ในน้ า 100 กรัม สาร Z สามารถละลายได้สูงสุด 20 กรัม 
ที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส ในน้ า 200 กรัม สาร Z สามารถละลายได้สูงสุด 30 กรัม 
ที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส ในน้ า 300 กรัม สาร Z สามารถละลายได้สูงสุด 36 กรัม 
นักเรียนคิดว่าความสัมพันธ์ระหว่างสภาพละลายได้ของสาร Z กับอุณหภูมิเป็นอย่างไร 
ตอบ   ที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส ในน้ า 100 กรัม สาร Z สามารถละลายได้สูงสุด 20 กรัม แสดงว่า สาร Z 

มีสภาพละลายได้ 20 กรัม ในน้ า 100 กรัม 
ที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส ในน้ า 200 กรัม สาร Z สามารถละลายได้สูงสุด 30 กรัม แสดงว่า สาร Z 

มีสภาพละลายได้ 15 กรัม ในน้ า 100 กรัม 
ที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส ในน้ า 300 กรัม สาร Z สามารถละลายได้สูงสุด 36 กรัม แสดงว่า สาร Z 

มีสภาพละลายได้ 12 กรัม ในน้ า 100 กรัม 
จะเห็นได้ว่าเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น สภาพละลายได้ของสาร Z ลดลง 
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6.  การทดลองสภาพละลายได้ของสาร A ทั้งหมด 4 การทดลอง โดยแต่ละการทดลองใช้มวลของสาร A และตัวท า
ละลายคงท่ี ได้ผลดังตาราง 

การทดลองที่ ชนิดตัวท าละลาย ลักษณะของสาร A 
อุณหภูมิของ

สารละลาย (°C) 
สภาพละลายได้ของสาร A 

(g/น้ า 100 g) 

1 X ก้อนสีเหลือง 25 10 

2 X ผงละเอียดสีเหลือง 25 10 
3 Y ก้อนสีเหลือง 25 32 

4 Y ผงละเอียดสีเหลือง 25 32 

ตอบค าถามต่อไปนี้** 
6.1 จุดประสงค์การทดลองนี้คืออะไร 
  ตอบ ตรวจสอบผลของชนิดตัวท าละลายและลักษณะของสารที่มีต่อสภาพละลายได้ของสาร A 
6.2 การทดลองท่ี 1 และ 2 ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม และตัวแปรควบคุมคืออะไร 
  ตอบ ตัวแปรต้นคือลักษณะของสาร A ตัวแปรตามคือสภาพละลายได้ของสาร A ตัวแปรควบคุมคือชนิดตัวท าละลาย 

     และอุณหภูมิของสารละลาย 
6.3 การทดลองท่ี 2 และ 4 ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม และตัวแปรควบคุมคืออะไร 
  ตอบ ตัวแปรต้นคือชนิดตัวท าละลาย ตัวแปรตามคือสภาพละลายได้ของสาร A ตัวแปรควบคุมคือลักษณะของ 

     สาร A และอุณหภูมิของสารละลาย 
6.4 สรุปผลการทดลองนี้ได้อย่างไร 
 ตอบ ชนิดของตัวท าละลายมีผลต่อสภาพละลายได้ของสาร A แต่ลักษณะของสาร A ไม่มีผลต่อสภาพละลายได้

    ของสาร A 
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สาระส าคัญ 

ความเข้มข้นของสารละลาย เป็นปริมาณตัวละลายในสารละลายหรือในตัวท าละลาย หน่วยความเข้มข้นมีหลาย
หน่วย หน่วยที่นิยมใช้ในชีวิตประจ าวันคือหน่วยเป็นร้อยละโดยปริมาตรต่อปริมาตร โดยมวลต่อมวล และโดยมวลต่อ
ปริมาตร ร้อยละโดยปริมาตรต่อปริมาตรเป็นการระบุปริมาตรตัวละลายในสารละลาย 100 หน่วยปริมาตรเดียวกัน  
ร้อยละโดยมวลต่อมวลเป็นการระบุมวลตัวละลายในสารละลาย 100 หน่วยมวลเดียวกัน ร้อยละโดยมวลต่อปริมาตรเป็น
การระบุมวลตัวละลายในสารละลาย 100 หน่วยปริมาตร การใช้สารละลายในชีวิตประจ าวันควรพิจารณาจากความเข้มข้น 
ของสารละลาย ขึน้อยู่กับจุดประสงค์ของการใช้งานและผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

 

 

 

 

 
จุดประสงค์ของบทเรียน   เมื่อเรียนจบบทนี้แล้ว นักเรียนจะสามารถท าสิ่งต่อไปนี้ได้ 

1. ระบุปริมาณตัวละลายในสารละลายในหน่วยความเข้มข้นเป็นร้อยละโดยปริมาตรต่อปริมาตร โดยมวลต่อมวล 
และโดยมวลต่อปริมาตร 

2. ตระหนักถึงความส าคัญของการน าความรู้เรื่องความเข้มข้นของสารละลายไปใช้ โดยยกตัวอย่างการใช้
สารละลายในชีวิตประจ าวันอย่างถูกต้องปลอดภัย 

ความเข้มข้นของสารละลาย บทที่ 2 



67 
 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

หน่วยที ่2 | สายละลาย 
คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ 

 

  

จุดประสงค์ 
การเรียนรู้ของบทเรียน 

แนวความคิดต่อเนื่อง กิจกรรม รายการประเมิน 

1. ระบุปริมาณตัวละลาย
ในสารละลายใน
หน่วยความเข้มข้น
เป็นร้อยละ โดย
ปริมาตรต่อปริมาตร 
โดยมวลต่อมวล และ
โดยมวลต่อปริมาตร 

1. ความเข้มข้นของสารละลายเป็น
ปริมาณตัวละลายในสารละลาย หรือ
ในตัวท าละลาย 

2. หน่วยความเข้มข้นมีหลายหน่วย
นิยมระบุหน่วยเป็นร้อยละ โดย
ปริมาตรต่อปริมาตร โดยมวลต่อมวล 
และโดยมวลต่อปริมาตร 

3. ร้อยละโดยปริมาตรต่อปริมาตร เป็น
การระบุปริมาตรตัวละลายใน
สารละลาย 100 หน่วยปริมาตร
เดียวกัน นิยมใช้กับสารละลายที่เป็น
ของเหลวหรือแก๊ส  

4. ร้อยละโดยมวลต่อมวล เป็นการระบุ
มวลตัวละลายในสารละลาย 100 
หน่วยมวลเดียวกัน นิยมใช้กับ
สารละลายที่มีสถานะเป็นของแข็ง  

5. ร้อยละโดยมวลต่อปริมาตร  เป็นการ
ระบุมวลตัวละลายในสารละลาย  
100 หน่วยปริมาตร นิยมใช้กับ
สารละลายที่มีตัวละลายเป็นของแข็ง 
ในตัวท าละลายที่เป็นของเหลว  

กิจกรรมที ่2.5  
ระบุความเข้มข้น
ของสารละลายใน
หน่วยร้อยละได้
อย่างไร 

1.  ระบุปริมาณตัว
ละลายใน
สารละลายในหน่วย
ความเข้มข้นเป็น
ร้อยละ โดย
ปริมาตรต่อ
ปริมาตรและโดย
มวลต่อปริมาตร 

 

ภาพรวมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
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จุดประสงค์ 
การเรียนรู้ของบทเรียน 

แนวความคิดต่อเนื่อง กิจกรรม รายการประเมิน 

2. ตระหนักถึง
ความส าคัญของการ
น าความรู้เรื่องความ
เข้มข้นของสารละลาย
ไปใช้ โดยยกตัวอย่าง
การใช้สารละลายใน
ชีวิตประจ าวันอย่าง
ถูกต้องปลอดภัย 

1.  การใช้สารละลายในชีวิตประจ าวัน 
ควรพิจารณาจากความเข้มข้นของ
สารละลาย จุดประสงค์ของการใช้
งาน และผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิต
และสิ่งแวดล้อม 

กิจกรรมท้ายบท 
น าสารละลายที่มี
ความเข้มข้นต่าง ๆ 
มาใช้ประโยชน์ได้
อย่างไร 

1.  ยกตัวอย่างการน า
ความรู้เรื่องความ
เข้มข้นของ
สารละลายมาใช้
ประโยชน์อย่าง
ถูกต้องปลอดภัย 
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ทักษะ 
เรื่องท่ี 

1 ท้ายบท 
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

การสังเกต •  
การวัด •  

การจ าแนกประเภท •  

การหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับสเปซ  
และสเปซกับเวลา 

  

การใช้จ านวน •  
การจัดกระท าและสื่อความหมายข้อมูล • • 

การลงความเห็นจากข้อมูล • • 

การพยากรณ์   
การตั้งสมมติฐาน   

การก าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ   

การก าหนดและควบคุมตัวแปร   
การทดลอง •  

การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป •  

การสร้างแบบจ าลอง   
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 

ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา • • 
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศและการรู้เท่าทันสื่อ • • 

ด้านความร่วมมือ การท างานเป็นทีมและภาวะผู้น า • • 

ด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม   
ด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร 

• • 

ด้านการท างาน การเรียนรู้ และการพ่ึงตนเอง • • 
 

  

ทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ที่ควรจะได้จากบทเรียน 
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1. เชื่อมโยงเข้าสู่บทที่ 2 โดยให้นักเรียนดูภาพน า
บทและร่วมกันอภิปราย โดยใช้ค าถามต่อไปนี้ 

• การท าน้ าหวานจ านวนมากจากน้ าหวาน
เข้มข้น มีวิธีการอย่างไร (นักเรียนตอบตาม
ความเข้าใจของตนเอง เช่น เติมน้ าลงใน
น้ าหวานเข้มข้น)  

• ท าอย่างไรจึงจะท าน้ าหวานที่มีรสหวานและ
ความเข้มของสีเท่ากันทุกครั้ง (นักเรียนตอบ
ตามความเข้าใจของตนเอง เช่น ใช้น้ าหวาน
เข้มข้นและน้ าปริมาณเท่า เดิมทุกครั้ ง 
เพ่ือให้ได้น้ าหวานที่มีความเข้มของสีและ 
รสหวานเท่าเดิม)  

2. ให้นักเรียนอ่านเนื้อหาน าบท และอภิปราย
เพ่ือให้ได้ค าตอบที่ถูกต้องของค าถาม ดังต่อไปนี้  

• การท าน้ าหวานจ านวนมากจากน้ าหวาน
เข้มข้นมีวิธีการอย่างไร (ผสมน้ าหวานเข้มข้นกับน้ าสะอาดในอัตราส่วนที่เหมาะสม) 

• ท าอย่างไรจึงจะท าน้ าหวานที่มีรสหวานและความเข้มของสีเท่ากันทุกครั้ง (ใช้น้ าหวานเข้มข้นและน้ าสะอาดใน
ปริมาณเท่าเดิมทุกครั้ง ถ้าจะเตรียมน้ าหวานปริมาณมากขึ้นก็จะต้องเพิ่มปริมาณส่วนผสมตามอัตราส่วนที่ระบุ) 

3. ให้นักเรียนอ่านค าถามน าบท จุดประสงค์ของบทเรียน และอภิปรายร่วมกัน เพ่ือให้นักเรียนทราบขอบเขตเนื้อหาที่
นักเรียนจะได้เรียนรู้ในบทเรียน รวมทั้งเป้าหมายการเรียนรู้ (นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการระบุปริมาณตัวละลาย
ในสารละลายในหน่วยความเข้มข้นเป็นร้อยละ โดยปริมาตรต่อปริมาตร โดยมวลต่อมวล และโดยมวลต่อปริมาตร 
และความส าคัญของการน าความรู้เรื่องความเข้มข้นของสารละลายไปใช้ประโยชน์) 

  

ครูด าเนินการดังนี้ การน าเข้าสู่หน่วยการเรียนรู ้
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แนวการจัดการเรียนรู้ ครูด าเนินการดังนี้ 

1.  ให้นักเรียนดูภาพน าเรื่อง อ่านเนื้อหาน าเรื่องที่
เกี่ยวกับปริมาณกรดไฮโดรคลอริกในน้ ายาล้าง
ห้องน้ า และร่วมกันอภิปรายโดยใช้ค าถาม 
เพื่อให้ได้ข้อสรุปว่า  น้ ายาล้างห้องน้ าที่มี
ปริมาณกรดมากกว่าจะก าจัดคราบสกปรกได้
ดีกว่า ดังนั้นจึ งต้องรู้ จักความเข้มข้นของ
สารละลายและเลือกใช้ให้เหมาะสม และอ่าน
ค าส าคัญ ท ากิจกรรมทบทวนความรู้ก่อน
เรียน แล้วร่วมกันอภิปรายเพ่ือให้ได้ค าตอบที่
ถูกต้อง ถ้าครูพบว่านักเรียนยังท ากิจกรรม
ทบทวนความรู้ก่อนเรียนไม่ถูกต้อง ครูควร
ทบทวนและแก้ไขความเข้าใจผิดของนักเรียน 
เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้พ้ืนฐานที่ถูกต้องและ
เพียงพอที่จะเรียนเรื่ องความเข้มข้นของ
สารละลายต่อไป 

 

  
 

ความรู้เพิ่มเติมส าหรับครู 

ภาพน าเรื่อง คือ น้ ายาล้างห้องน้ าชนิดต่าง ๆ ซึ่งมีสารละลาย
กรดไฮโดรคลอริกท่ีมีสมบัติกัดกร่อนพ้ืนผิวในปริมาณต่างกัน 

ความเข้มข้นของสารละลายในหน่วยร้อยละ เร่ืองที่ 1 
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เฉลยทบทวนความรู้ก่อนเรียน 

เขียนเครื่องหมาย  หน้าข้อที่ถูกต้องและเขียนเครื่องหมาย X หน้าข้อความที่ไม่ถูกต้อง 

  ทองรูปพรรณมีทองค าเป็นองค์ประกอบมากที่สุด ดังนั้นทองรูปพรรณจึงมีทองค าเป็นตัวท าละลาย 

 ถูกต้อง เพราะทองรูปพรรณเป็นสารละลายในสถานะของแข็ง มีทองค าเป็นองค์ประกอบมากที่สุด 
ทองค าจึงจัดเป็นตัวท าละลาย 

  สารละลายอ่ิมตัวเป็นสารละลายที่มีอัตราส่วนปริมาณของตัวละลายกับปริมาณสารละลายสูงสุดที่
อุณหภูมิหนึ่ง ๆ 

 ถูกต้อง เพราะสารละลายอ่ิมตัวเป็นสารละลายที่มีตัวละลายมากที่สุดที่อุณหภูมิหนึ่ง ๆ จึงมีอัตราส่วน
ปริมาณของตัวละลายกับปริมาณสารละลายสูงสุด 

  สารที่มีมวล 100 กรัมจะมีปริมาตร 100 ลูกบาศก์เซนติเมตร 

 ไม่ถูกต้อง เพราะสารที่มีมวล 100 กรัม อาจจะมีปริมาตรมากหรือน้อยกว่า 100 ลูกบาศก์เซนติเมตรก็
ได้ ขึ้นอยู่กับความหนาแน่นของสารละลาย 

2. ตรวจสอบความรู้เดิมของนักเรียนเกี่ยวกับความเข้มข้นของสารละลายโดยให้ท ากิจกรรม รู้อะไรบ้างก่อนเรียน 
นักเรียนสามารถตอบตามความเข้าใจของนักเรียน โดยครูจะไม่เฉลยค าตอบ และครูน าข้อมูลจากความรู้เดิมของ
นักเรียนนี้ไปใช้ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ว่าควรเน้นย้ าหรืออธิบายเรื่องใดเป็นพิเศษ เมื่อนักเรียนเรียนจบเรื่อง
นี้แล้ว นักเรียนจะมีความรู้ความเข้าใจครบถ้วนตามจุดประสงค์ของบทเรียน 

 
ตัวอย่างแนวคิดคลาดเคลื่อนซึ่งอาจพบในเรื่องนี้ 

• สารละลายที่มีตัวละลายมากที่สุดจะมีความเข้มข้นมากท่ีสุด (Krause and Tasooji, 2007) 

3. น าเข้าสู่กิจกรรม 2.5 ระบุความเข้มข้นของสารละลายในหน่วยร้อยละได้อย่างไร โดยใช้ค าถามสร้างความสนใจว่า 
จากฉลากเครื่องดื่มในรู้อะไรบ้างก่อนเรียนที่ระบุว่า เครื่องดื่มชนิดนี้มีสารแต่งสีและกลิ่นเลียนแบบธรรมชาติอยู่ร้อย
ละ 2 โดยมวลต่อปริมาตร มีความหมายว่าอย่างไร จากนั้นเชื่อมโยงสู่กิจกรรม 2.5 โดยตั้งค าถามว่าการระบุ 
ความเข้มข้นของสารละลายในหน่วยร้อยละท าได้อย่างไร นักเรียนทราบหรือไม่  
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แนวการจัดการเรียนรู้ ครูด าเนินการดังนี้ 

 

1. ให้นักเรียนอ่านชื่อกิจกรรม จุดประสงค์ และวิธีด าเนินกิจกรรม และตรวจสอบความเข้าใจการอ่านโดยใช้ค าถาม
ดังต่อไปนี้ 

• กิจกรรมนี้เกี่ยวกับเรื่องอะไร (การระบุความเข้มข้นของสารละลายในหน่วยร้อยละ) 

• กิจกรรมนี้มีจุดประสงค์อะไร (ระบุปริมาณตัวละลายในสารละลายในหน่วยความเข้มข้นเป็นร้อยละโดยมวลต่อ
ปริมาตรและโดยปริมาตรต่อปริมาตร) 

• วิธีด าเนินกิจกรรมมีข้ันตอนโดยสรุปอย่างไร 
(ตอนที่ 1 ละลายจุนสี 2 กรัมในน้ ากลั่น 10 ลูกบาศก์เซนติเมตร เติมน้ ากลั่นเพ่ือท าให้ปริมาตรสุดท้ายของ
สารละลายเป็น 100 ลูกบาศก์เซนติเมตร คนให้เข้ากันด้วยแท่งแก้วคน ท าซ้ า แต่เปลี่ยนเป็นใช้จุนสีเพ่ิมเป็น 4 
กรัม ละลายด้วยน้ ากลั่นและท าให้ปริมาตรสุดท้ายของสารละลายเป็น 200 ลูกบาศก์เซนติเมตร เปรียบเทียบความ
เข้มของสีและปริมาณของสารละลายในบีกเกอร์ทั้ง 2 ใบ 
ตอนที่ 2 ผสมเอทานอลผสมสี 20 ลูกบาศก์เซนติเมตรกับน้ ากลั่นประมาณ 10 ลูกบาศก์เซนติเมตร แล้วเติมน้ า
กลั่นเพ่ิมจนสารละลายมีปริมาตรสุดท้ายเป็น 100 ลูกบาศก์เซนติเมตร คนให้เข้ากันด้วยแท่งแก้วคน ท าซ้ า แต่ใช้
เอทานอลผสมสีปริมาตร 10 ลูกบาศก์เซนติเมตรแทน เปรียบเทียบความเข้มของสีและปริมาณของสารละลายใน
บีกเกอร์ทั้ง 2 ใบ บันทึกผล) 

ครูควรทบทวนวิธีตวงและวิธีอ่านปริมาตรของของเหลว รวมทั้งวิธีเทของเหลวลงในภาชนะก่อนให้นักเรียนลงมือ
ปฏิบัติ 

ครูเน้นให้นักเรียนละลายจุนสีและใช้แท่งแก้วคนจนจุนสีละลายหมด ไม่เหลือจุนสีที่เป็นของแข็งในภาชนะ 
ครูแนะน าให้นักเรียนใช้กระดาษสีขาวเป็นฉากหลังขณะสังเกตและเปรียบเทียบความเข้มของสีของ

สารละลาย 

• ข้อควรระวังในการท ากิจกรรมมีอะไรบ้าง  (เอทานอลติดไฟง่าย ไม่ให้น าเข้าใกล้ไฟ เพราะอาจเป็นอันตรายได้) 

• นักเรียนต้องสังเกตหรือรวบรวมอะไรบ้าง (สังเกตความเข้มของสี และปริมาณของสารละลายในบีกเกอร์) 
 

 

2. นักเรียนแต่ละกลุ่มเริ่มท ากิจกรรม ครูสังเกตการท ากิจกรรมของนักเรียน พร้อมให้ค าแนะน าหากนักเรียนมีข้อสงสัยใน
ประเด็นต่าง ๆ เช่น วิธีอ่านปริมาตรสารละลาย 

  

ระบุความเข้มข้นของสารละลายในหน่วยร้อยละได้อย่างไร กิจกรรมที่ 2.5 

ก่อนการท ากิจกรรม (20 นาที) 

ระหว่างการท ากิจกรรม (40 นาที) 

http://ipst.me/9900 

http://ipst.me/9900
http://ipst.me/9900
http://ipst.me/9900
http://ipst.me/9900
http://ipst.me/9900
http://ipst.me/9900
http://ipst.me/9900
http://ipst.me/9900
http://ipst.me/9900
http://ipst.me/9900
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3. สุ่มนักเรียนน าเสนอผลการท ากิจกรรม ตอบค าถามท้ายกิจกรรม ส าหรับการค านวณหาความเข้มข้นของสารละลาย
ครูควรแสดงวิธีค านวณความเข้มข้นของสารละลายเป็นร้อยละโดยมวลต่อปริมาตรและร้อยละโดยปริมาตรต่อ
ปริมาตรในกิจกรรม จากนั้นร่วมกันสรุปผลของกิจกรรมโดยใช้ค าถามท้ายกิจกรรมเป็นแนวทาง เพื่อให้ได้ข้อสรุปจาก
กิจกรรมว่า 

 ตอนที่ 1 สารละลายจุนสีที่เตรียมได้ทั้งสองครั้งมีความเข้มข้นเป็นร้อยละ 2 โดยมวลต่อปริมาตรเท่ากัน สีของ
สารละลายจึงเข้มเท่ากัน 

 ตอนที่ 2 สารละลายเอทานอลผสมสีที่เตรียมได้ทั้ง 2 ครั้งมีความเข้มข้นไม่เท่ากัน สารละลายในบีกเกอร์ 1 และ 2 มี
ความเข้มข้นเป็นร้อยละ 20 และ 10 โดยปริมาตรต่อปริมาตรตามล าดับ สีของสารละลายจึงเข้มต่างกัน 

 

4. ให้นักเรียนเรียนรู้เพ่ิมเติม โดยอ่านเนื้อหาและตอบค าถามระหว่างเรียนเกี่ยวกับการระบุความเข้มข้นของสารละลายที่
ตัวละลายเป็นของแข็งในของเหลว เพื่อให้ได้ข้อสรุปว่า  

 การเตรียมสารละลายโดยละลายตัวละลายที่เป็นของแข็งในของเหลว นิยมระบุความเข้มข้นของ
สารละลายโดยบอกมวลตัวละลายที่อยู่ในสารละลาย 100 หน่วยปริมาตร เรียกหน่วยความเข้มข้นนี้ว่า ร้อยละโดย
มวลต่อปริมาตร การใช้หน่วยของมวลต้องสอดคล้องกับหน่วยของปริมาตร โดยพิจารณาจากความสัมพันธ์ดังนี้ 

  ร้อยละโดยมวลต่อปริมาตร  = [มวลของตัวละลาย (g)/ปริมาตรของสารละลาย (cm3)]  100 

 หรือ ร้อยละโดยมวลต่อปริมาตร  = [มวลของตัวละลาย (kg)/ปริมาตรของสารละลาย (L)]  100 
5. ให้นักเรียนฝึกค านวณเกี่ยวกับความเข้มข้นของสารละลายในหน่วยร้อยละโดยมวลต่อปริมาตร ในสถานการณ์ต่าง  ๆ  

ตามตัวอย่างโจทย์ในหนังสือเรียน ถ้านักเรียนยังไม่เข้าใจ ครูควรเพ่ิมโจทย์ให้นักเรี ยนได้ฝึกจากโจทย์ที่ไม่ซับซ้อน
จนถึงโจทย์ที่มีความซับซ้อนมากขึ้นตามล าดับ 

6. ประเมินการเรียนรู้ระหว่างเรียน โดยใช้โจทย์ชวนคิดเกี่ยวกับความเข้มข้นของสารละลายที่มีหน่วยเป็นร้อยละโดย
มวลต่อปริมาตร 
(1) ถ้ามีด่างทับทิม 2 กรัมในสารละลาย 250 ลูกบาศก์เซนติเมตร สารละลายนี้มีความเข้มข้นร้อยละเท่าใดโดยมวล

ต่อปริมาตร 
แนวคิด 
ในสารละลาย 250 ลูกบาศก์เซนติเมตร มีด่างทับทิมละลายอยู่  2 กรัม 
ดังนั้น ในสารละลาย 100 ลูกบาศก์เซนติเมตร มีด่างทับทิม  

= (2 กรัม  100 ลูกบาศก์เซนติเมตร)/250 ลูกบาศก์เซนติเมตร 
= 0.8 กรัม  

หมายความว่าในสารละลาย 100 ลูกบาศก์เซนติเมตร มีตัวละลายมวล 0.8 กรัม  
หรือ ร้อยละ 0.8 โดยมวลต่อปริมาตร 

หลังการท ากิจกรรม (30 นาที) 
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ดังนั้น เมื่อละลายด่างทับทิม 2 กรัม ในน้ า ได้สารละลายที่มีปริมาตร 250 ลูกบาศก์เซนติเมตร สารละลาย
นี้มีความเข้มข้นร้อยละ 0.8  โดยมวลต่อปริมาตร 

(2) ต้องการเตรียมสารละลายเกลือแกงเข้มข้นร้อยละ 0.9 โดยมวลต่อปริมาตร ปริมาตร 50 ลูกบาศก์เซนติเมตร 
จะต้องใช้เกลือแกงกี่กรัม  

 แนวคิด 
สารละลายเกลือแกงเข้มข้นร้อยละ 0.9 โดยมวลต่อปริมาตร หมายความว่า 
ในสารละลาย 100 ลูกบาศก์เซนติเมตร มีเกลือแกงละลายอยู่ 0.9 กรัม 

 ในสารละลาย   50 ลูกบาศก์เซนติเมตร มีเกลือแกง  

 (0.9 กรัม  50 ลูกบาศก์เซนติเมตร)/100 ลูกบาศก์เซนติเมตร 
= 0.45 กรัม         

ดังนั้น ในการเตรียมสารละลายเกลือแกงเข้มร้อยละ 0.9 โดยมวลต่อปริมาตร ปริมาตร 50 ลูกบาศก์
เซนติเมตร จะต้องใช้เกลือแกง 0.45 กรัม 

7. ให้นักเรียนเรียนรู้เพ่ิมเติม โดยอ่านเนื้อเรื่องในหนังสือเรียนหน้า 36 และตอบค าถามระหว่างเรียนเกี่ยวกับการระบุ
ความเข้มข้นของสารละลายที่ตัวละลายเป็นของเหลวและแก๊ส เพื่อให้ได้ข้อสรุปว่า  

สารละลายที่ตัวละลายมีสถานะของเหลวและแก๊ส ตัวท าละลายมีสถานะของเหลวหรือแก๊ส นิยมระบุความ
เข้มข้นของสารละลายโดยบอกปริมาตรตัวละลายที่อยู่ในสารละลาย 100 หน่วยปริมาตรเดียวกัน เรียกหน่วยความ
เข้มข้นนี้ว่า ร้อยละโดยปริมาตรต่อปริมาตร หรือ ร้อยละโดยปริมาตร ความเข้มข้นของสารละลายในหน่วยร้อยละ
โดยปริมาตรต่อปริมาตร เขียนความสัมพันธ์ได้ดังนี้ 

 ร้อยละโดยปริมาตรต่อปริมาตร  = [ปริมาตรของตัวละลาย (cm3)/ปริมาตรของสารละลาย (cm3)]  100 

 ร้อยละโดยปริมาตรต่อปริมาตร  = [ปริมาตรของตัวละลาย (L)/ปริมาตรของสารละลาย (L)]  100 
8. ครูทบทวนการค านวณหาความเข้มข้นของสารละลาย จากนั้น ให้นักเรียนฝึกค านวณเกี่ยวกับความเข้มข้นของ

สารละลายในหน่วยร้อยละโดยปริมาตรต่อปริมาตร ในสถานการณ์ต่าง  ๆ  ตามตัวอย่างโจทย์ในหนังสือเรียน  
ถ้านักเรียนยังไม่เข้าใจ ครูควรเพิ่มโจทย์ให้นักเรียนได้ฝึกฝนจากโจทย์ที่ไม่ซับซ้อนจนถึงโจทย์ที่มีความซับซ้อนมากขึ้น
ตามล าดับ 
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9. ประเมินการเรียนรู้ระหว่างเรียน โดยใช้โจทย์ชวนคิดเกี่ยวกับความเข้มข้นของสารละลายที่มีหน่วยเป็นร้อยละโดย
ปริมาตรต่อปริมาตร 
(1) น้ าส้มสายชูที่มีความเข้มข้นของกรดน้ าส้มร้อยละ 5 โดยปริมาตรต่อปริมาตรจ านวน 3 ลิตร จะมีกรดน้ าส้มเป็น

องค์ประกอบกี่ลูกบาศก์เซนติเมตร 
 แนวคิด 

น้ าส้มสายชูมีความเข้มข้นของกรดน้ าส้มร้อยละ 5 โดยปริมาตรต่อปริมาตร  
หมายความว่าในน้ าส้มสายชู 100 ลูกบาศก์เซนติเมตร มีกรดน้ าส้ม 5 ลูกบาศก์เซนติเมตร 
ดังนั้น น้ าส้มสายชู 3 ลิตร หรอื 3,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร 

มีกรดน้ าส้ม   = (5 ลูกบาศก์เซนติเมตร  3,000  ลูกบาศก์เซนติเมตร)/100 ลูกบาศก์เซนติเมตร 
 = 150 ลูกบาศก์เซนติเมตร 

ดังนั้น ถ้าต้องการน้ าส้มสายชูที่มีกรดน้ าส้มร้อยละ 5 โดยปริมาตรต่อปริมาตร 3,000  ลูกบาศก์เซนติเมตร
หรือ 3 ลิตร ต้องใช้กรดน้ าส้ม 150 ลูกบาศก์เซนติเมตร 

(2) อากาศมีแก๊สออกซิเจนอยู่ร้อยละ 21 โดยปริมาตรต่อปริมาตร ถ้าต้องการแยกแก๊สออกซิเจนจ านวน 63,000 ลิตร 
ออกจากอากาศ จะต้องใช้อากาศก่ีลิตร 

 แนวคิด 
 อากาศมีแก๊สออกซิเจนอยู่ร้อยละ 21 โดยปริมาตรต่อปริมาตร หมายความว่า ในอากาศ 100 ลิตร มีแก๊ส

ออกซิเจน 21 ลิตร 
แก๊สออกซิเจน  21 ลิตร  ได้จากอากาศ 100 ลิตร 
แก๊สออกซิเจน     63,000 ลิตร ได้จากอากาศ (100 ลิตร x 63,000 ลิตร)/21 ลิตร = 300,000 ลิตร  

ดังนั้น ถ้าต้องการแยกแก๊สออกซิเจนจ านวน 63,000 ลิตร ออกจากอากาศ จะต้องใช้อากาศ 300,000 ลิตร 
10. ให้นักเรียนเรียนรู้เพ่ิมเติม โดยอ่านเนื้อเรื่องในหนังสือเรียนหน้า 38 และตอบค าถามระหว่างเรียนเกี่ยวกับการระบุ

ความเข้มข้น หรือปริมาณตัวละลายในตัวท าละลายโดยใช้หน่วยร้อยละโดยมวลต่อมวลหรือร้อยละโดยมวล  เพื่อให้
ได้ข้อสรุปว่า  

สารละลายที่ทั้งตัวละลายและตัวท าละลายมีสถานะเป็นของแข็ง นิยมระบุความเข้มข้นของสารละลายโดยบอก
มวลของตัวละลายที่อยู่ในสารละลาย 100 หน่วยมวลเดียวกัน เรียกหน่วยความเข้มข้นนี้ว่า ร้อยละโดยมวลต่อมวล
หรือร้อยละโดยมวล ความเข้มข้นของสารละลายในหน่วยร้อยละโดยมวลต่อมวล หรือ ร้อยละโดยมวล   
เขียนความสัมพันธ์ได้ดังนี ้

  ร้อยละโดยมวลต่อมวล = [มวลของตัวละลาย (g)/มวลของสารละลาย (g)]  100 

 หรือ  ร้อยละโดยมวลต่อมวล = [มวลของตัวละลาย (kg)/มวลของสารละลาย (kg)]  100 
ในสารละลายบางชนิดที่ตัวละลายและตัวท าละลายมีสถานะอ่ืนที่ไม่ใช่ของแข็ง อาจระบุความเข้มข้นเป็นหน่วย

ร้อยละโดยมวลต่อมวลได้ เช่น กรดไฮโดรคลอริกเข้มข้นร้อยละ 37 โดยมวลต่อมวล 
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11. ครูทบทวนการค านวณหาความเข้มข้นของสารละลาย จากนั้นให้นักเรียนฝึกค านวณเก่ียวกับหน่วยร้อยละโดยมวลต่อ
มวลในสถานการณ์ต่าง ๆ  ตามตัวอย่างโจทย์ในหนังสือเรียน ถ้านักเรียนยังไม่เข้าใจ ครูควรเพ่ิมโจทย์ให้นักเรียนได้
ฝึกฝนจากโจทย์ที่ไม่ซับซ้อนจนถึงโจทย์ที่มีความซับซ้อนมากขึ้นตามล าดับ 

12. ประเมินการเรียนรู้ระหว่างเรียน โดยใช้โจทย์ชวนคิดเกี่ยวกับความเข้มข้นของสารละลายที่มีหน่วยเป็นร้อยละโดย
มวลต่อมวล 

ถ้าน าทองเหลือง 5 กรัมมาแยกองค์ประกอบ พบว่า ทองเหลืองชิ้นนี้มีสังกะสีเป็นองค์ประกอบ 1.2 กรัม 
ทองเหลืองชิ้นนี้มีความเข้มข้นของสังกะสีเป็นเท่าใดในหน่วยร้อยละโดยมวล 

ทองเหลือง  5 กรัม มีสังกะสีเป็นองค์ประกอบ 1.2 กรัม 
ทองเหลือง  100 กรัม มีสังกะสีเป็นองค์ประกอบ (1.2 กรัม x 100 กรัม)/5 กรัม = 24 กรัม 
ดังนั้น ทองเหลืองชิ้นนี้มีความเข้มข้นของสังกะสีอยู่ร้อยละ 24 โดยมวลต่อมวล 

13. น าอภิปรายโดยใช้เนื้อหาในเกร็ดน่ารู้เกี่ยวกับความเข้มข้นของสารละลายในหน่วยส่วนในล้านส่วน ซึ่งนิยมใช้กับ
สารละลายที่มีตัวละลายอยู่ในปริมาณน้อย ๆ ครูน าอภิปรายโดยเชื่อมโยงกับการระบุปริมาณสารในชีวิตประจ าวัน 
เช่น ปริมาณคลอรีนในน้ าประปา ปริมาณสิ่งปนเปื้อนในอากาศ แม้ว่าจะมีปริมาณน้อย แต่ยังมีความส าคัญที่จะต้อง
ระบุค่าให้เข้าใจตรงกันทั้งปริมาณและหน่วยที่ใช้ ดังนั้น เมื่อจะใช้สารละลายแต่ละชนิด ต้องค านึงถึงความเข้มข้นของ
สาร และใช้สารละลายที่มีปริมาณตัวละลายและตัวท าละลายถูกต้องเหมาะสม เพ่ือให้ใช้ประโยชน์จากสารละลายได้
เต็มประสิทธิภาพ ตามรายละเอียดในหนังสือเรียน 

14. ให้นักเรียนอ่านเนื้อหาในเกร็ดน่ารู้และอภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับอัลลอยซึ่งเป็นสารละลายที่มีสถานะเป็นของแข็ง  
โดยอาจยกตัวอย่างอัลลอยที่เคยเห็นหรือใช้ในชีวิตประจ าวัน เช่น ประตูอัลลอยซึ่งเป็นโลหะผสม การอุดฟันด้วย
สารอะมัลกัม และอาจค้นคว้าความรู้เพ่ิมเติมเกี่ยวกับปริมาณโลหะในอัลลอยต่าง  ๆ เปรียบเทียบปริมาณโลหะ 
ในทองรูปพรรณ รวมทั้งการใช้ประโยชน์ 

15.ถ้าพบว่านักเรียนมีแนวคิดคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับเรื่องความเข้มข้นของสารละลาย ครูสามารถแก้ไขแนวคิด
คลาดเคลื่อนของนักเรียนได้ตลอดช่วงการจัดการเรียนการสอน โดยครูอาจตั้งค าถามและให้นักเรียนร่วมกันอภิปราย
เพ่ือแก้ไขแนวคิดคลาดเคลื่อนให้ถูกต้อง เช่น 

แนวคิดคลาดเคลื่อน แนวคิดที่ถูกต้อง 

สารละลายที่มีตัวละลายมากที่สุดจะมีความเข้มข้น
มากที่สุด (Krause and Tasooji, 2007) 

 

สารละลายที่มีตัวละลายมากที่สุดอาจไม่มีความ
เข้มข้นมากที่สุดเสมอไป เนื่องจากจะต้องพิจารณา
ปริมาณของตัวละลายในสารละลายด้วย (Krause 
and Tasooji, 2007) 
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16.ให้นักเรียนร่วมกันสรุปหัวข้อเรื่องในบทที่ 2 ความเข้มข้นของสารละลาย ซึ่งสรุปได้ดังนี้ ความเข้มข้น (concentration) 
คือ อัตราส่วนระหว่างปริมาณของตัวละลายกับปริมาณของสารละลายหรือปริมาณตัวท าละลาย โดยหน่วยของความ
เข้มข้นของสารละลายที่พบในชีวิตประจ าวันส่วนใหญ่อยู่ในรูปร้อยละ ซึ่งเป็นการบอกปริมาณของตัวละลายเทียบกับ
ปริมาณสารละลาย 100 ส่วน อาจเป็นหน่วยร้อยละโดยมวลต่อปริมาตร ร้อยละโดยปริมาตรต่อปริมาตร หรือร้อยละ
โดยมวลต่อมวล การน าสารละลายไปใช้ประโยชน์อย่างถูกต้องและปลอดภัยนอกจากจะต้องค านึงถึงชนิดของ  
ตัวละลายและตัวท าละลายแล้ว ยังต้องค านึงถึงความเข้มข้นของสารละลายอีกด้วย 

17. ให้นักเรียนท ากิจกรรมตรวจสอบตนเอง เพ่ือสรุปองค์ความรู้ที่ได้เรียนรู้จากบทเรียน โดยการเขียนบรรยาย วาดภาพ 
หรือเขียนผังมโนทัศน์สิ่งที่ได้เรียนรู้จากบทเรียนเรื่องความเข้มข้นของสารละลาย 

18. ให้นักเรียนน าเสนอผลงานที่ได้จากการอภิปรายภายในกลุ่ม และอภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน จากนั้นครูให้แต่ละกลุ่ม
ติดแสดงผลงานบนผนังในห้องเรียน นักเรียนทุกคนร่วมชมผลงานและพิจารณาให้ความเห็น ครูและนักเรียนอภิปราย
สรุปองค์ความรู้ที่ได้จากบทเรียนร่วมกัน 

 
ตัวอย่างผังมโนทัศน์องค์ประกอบของสารละลายและปัจจัยท่ีมีผลต่อสภาพละลายได้ 

 

ความเข้มข้น 

ของสารละลาย 

ปริมาณของตัวละลาย 

ในสารละลาย หรือในตัวท าละลาย 

สมบัติของสารละลาย 

อตัราส่วนผสมต่าง ๆ  

ร้อยละโดยมวลต่อปริมาตร ร้อยละโดยปริมาตรต่อปริมาตร ร้อยละโดยมวลต่อมวล 

การระบุมวลตัวละลายใน 

สารละลาย 100 หน่วยปริมาตร 

การระบุปริมาตรตัวละลายใน 

สารละลาย 100 หน่วยปริมาตร 

การระบุมวลตัวละลายใน

สารละลาย 100 หน่วยมวล 

มีผลต่อ 

ถ้ามี 

คือ 

มีหน่วยเป็น 

เป็น เป็น เป็น 
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19. ให้นักเรียนท ากิจกรรมท้ายบท น าสารละลายที่มีความเข้มข้นต่าง ๆ มาใช้ประโยชน์ได้อย่างไร และตอบค าถาม
ท้ายกิจกรรม จากนั้นให้นักเรียนตรวจสอบตนเองและท าแบบฝึกหัดท้ายบท 

 

  

 
เฉลยค าถามส าคัญของบทท่ี 2 

• ความเข้มข้นของสารละลายในหน่วยร้อยละคืออะไร หมายความว่าอย่างไร 
แนวค าตอบ ความเข้มข้นของสารละลายในหน่วยร้อยละ คืออัตราส่วนระหว่างปริมาณของตัวละลายกับ
ปริมาณของสารละลาย โดยเทียบปริมาณของตัวละลายกับปริมาณของตัวท าละลาย 100 ส่วน 

• สามารถน าความรู้เกี่ยวกับความเข้มข้นของสารละลายไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้อย่างไร 
แนวค าตอบ ความรู้เกี่ยวกับความเข้มข้นของสารละลายสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้ เช่น 
เลือกใช้ปริมาณสารอย่างเหมาะสม เพ่ือให้ได้รับประโยชน์เต็มประสิทธิภาพ โดยไม่เป็นการสิ้นเปลืองและ  
ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบจากสารที่เหลือจากการใช้ 
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เฉลยกิจกรรมและแบบฝึกหัดของบทที่ 2  

หน่วยที่ 2 
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นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการบอกปริมาณตัวละลายในสารละลาย โดยระบุปริมาณตัวละลายเป็นร้อยละโดย
มวลต่อปริมาตร และโดยปริมาตรต่อปริมาตร 

สังเกตและระบุปริมาณตัวละลายในสารละลายในหน่วยความเข้มข้นเป็นร้อยละโดยมวลต่อ
ปริมาตร และโดยปริมาตรต่อปริมาตร 

 

1 ชั่วโมง 30 นาท ี
 

  
วัสดุที่ใช้ต่อห้อง 

รายการ ปริมาณ/กลุ่ม 

1. เครื่องชั่ง 2-3 เครื่อง 

วัสดุที่ใช้ต่อกลุ่ม 
รายการ ปริมาณ/กลุ่ม 

1. จุนสี 6 กรัม 

2. เอทานอลผสมสี 30 ลูกบาศก์เซนติเมตร 

3. น้ ากลั่น 500 ลูกบาศก์เซนติเมตร 

4. หลอดหยด 2 หลอด 

5. บีกเกอร์ ขนาด 50 cm3 2 ใบ 

6. บีกเกอร์ ขนาด 250 cm3 2 ใบ 

7. แท่งแก้วคน 2 อัน 

8. ช้อนตักเบอร์ 2 1 คัน 

 
ครูเตรียมเอทานอลผสมสี  โดยผสมเอทานอล (เอทิลแอลกอฮอล์) เข้มข้น 95% จ านวน 100 
ลูกบาศก์เซนติเมตร กับสีผสมอาหารสีแดงจ านวน 3-4 หยด ระวังอย่าเติมสีจนเข้มเกินไป เพราะ
เมื่อน าไปเจือจางด้วยน้ ากลั่น อาจไม่เห็นการเปลี่ยนแปลง 

-ไม่มี- 
 
 

ระบุความเข้มข้นของสารละลายในหน่วยร้อยละได้อย่างไร กิจกรรมที่ 2.5 

เวลาที่ใช้ใน 

การท ากิจกรรม 

วัสดุและอุปกรณ์ 

จุดประสงค์ 

การเตรียมตัว 

ล่วงหน้าส าหรับครู 

ข้อเสนอแนะ 

ในการท ากิจกรรม 
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• หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เล่ม 1 ของ สสวท.  
 

 

 
ตัวอย่างผลการท ากิจกรรม 

ตอนที่ 1 

บีกเกอร์ใบที่ 
มวลของจุนสี  

(กรัม) 
ปริมาตรของสารละลาย 

(cm3) สีของสารละลาย 
1 2 100 ฟ้า 
2 4 200 ฟ้า 

ตอนที่ 2 

บีกเกอร์ใบที่ 
ปริมาตรของเอทานอลผสมสี 

(cm3) 
ปริมาตรของสารละลาย 

(cm3) สีของสารละลาย 
1 20 100 แดงเข้ม 
2 10 100 แดง 

  

 
เฉลยค าถามท้ายกิจกรรม 

ตอนที่ 1 
1. สารละลายในบีกเกอร์ทั้ง 2 ใบมีความเข้มของสีเหมือนหรือต่างกัน อย่างไร 

แนวค าตอบ สารละลายในบีกเกอร์ทั้ง 2 ใบมีความเข้มของสีเหมือนกัน  
2. การเตรียมสารละลายบีกเกอร์ทั้ง 2 ใบใช้ปริมาณจุนสีเท่ากันหรือไม่ และปริมาตรสุดท้ายของสารละลาย

เท่ากันหรือไม่ อย่างไร 
แนวค าตอบ การเตรียมสารละลายทั้ง 2 บีกเกอร์ ใช้ปริมาณจุนสีและปริมาตรสุดท้ายของสารละลายไม่
เท่ากัน ในการเตรียมสารละลายครั้งแรกใช้จุนสี 2 กรัม ครั้งที่ 2 ใช้ 4 กรัม ส่วนปริมาตรสุดท้ายของ
สารละลายที่เตรียมได้ครั้งแรกเป็น 100 ลูกบาศก์เซนติเมตร ครั้งที่ 2 เป็น 200 ลูกบาศก์เซนติเมตร 

3. สารละลายจุนสีในบีกเกอร์ทั้ง 2 ใบมีความเข้มข้นในหน่วยร้อยละโดยมวลต่อปริมาตรเท่ากันหรือไม่ 
อย่างไร 
แนวค าตอบ สารละลายจุนสีในบีกเกอร์ทั้ง 2 ใบมีความเข้มข้นเท่ากัน ซึ่งมีความเข้มข้นเท่ากับร้อยละ 2 โดย
มวลต่อปริมาตร 

สื่อการเรียนรู้/ 

แหล่งเรียนรู้ 
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เฉลยค าถามท้ายกิจกรรม 

ตอนที่ 2 
1. สารละลายในบีกเกอร์ทั้ง 2 ใบมีความเข้มของสีเหมือนหรือต่างกัน อย่างไร 
 แนวค าตอบ สารละลายในบีกเกอร์ทั้ง 2 ใบมีความเข้มของสีต่างกัน โดยบีกเกอร์ใบที่ 1 มีความเข้มของสี

มากกว่าสารละลายในบีกเกอร์ใบที่ 2 
2. การเตรียมสารละลายในบีกเกอร์ทั้ง 2 ใบใช้ปริมาตรเอทานอลผสมสีและปริมาตรสุดท้ายของสารละลาย

เท่ากันหรือไม่  
 แนวค าตอบ การเตรียมสารละลายทั้ง 2 บีกเกอร์ใช้ปริมาตรของเอทานอลผสมสีไม่เท่ากัน แต่ปริมาตรสุดท้าย

ของสารละลายเท่ากัน 
3. สารละลายเอทานอลผสมสีในบีกเกอร์ทั้ง 2 ใบมีความเข้มข้นในหน่วยร้อยละโดยปริมาตรต่อปริมาตร

เท่ากันหรือไม่ อย่างไร 
 แนวค าตอบ สารละลายเอทานอลผสมสีในบีกเกอร์ทั้ง 2 ใบมีความเข้มข้นไม่เท่ากัน โดยใบแรกมีความเข้มข้น

ร้อยละ 20 โดยปริมาตรต่อปริมาตร และใบที่สองมีความเข้มข้นร้อยละ 10 โดยปริมาตรต่อปริมาตร 
4. ความเข้มข้นของสารละลายมีผลต่อความเข้มของสีสารละลายหรือไม่ อย่างไร 
 แนวค าตอบ ความเข้มข้นของสารละลายมีผลต่อความเข้มของสีสารละลาย โดยในบีกเกอร์ที่ มีความเข้มข้น

ของสารละลายมากกว่าจะมีสีที่เข้มกว่า 
5. จากกิจกรรมตอนที่ 2 สรุปได้ว่าอย่างไร 
 แนวค าตอบ สารละลายเอทานอลผสมสีในบีกเกอร์ใบที่ 1 และ 2 มีความเข้มของสีต่างกัน เนื่องจากมีความ

เข้มข้นต่างกัน คือ ร้อยละ 20 และ 10 โดยปริมาตรต่อปริมาตรตามล าดับ 
6. จากกิจกรรมทั้ง 2 ตอน สรุปได้ว่าอย่างไร 
 แนวค าตอบ สารละลายจุนสีที่มีตัวละลายมวลเท่ากันในตัวท าละลายที่มีปริมาตรเท่ากัน จะมีความเข้มข้น

เท่ากัน และมีความเข้มของสีเท่ากัน สามารถระบุความเข้มข้นของสารละลายโดยบอกมวลของตัวละลายใน  
ตัวท าละลายปริมาตร 100 ลูกบาศก์เซนติเมตร ส่วนสารละลายเอทานอลผสมสีที่มีตัวละลายปริมาตรต่างกัน
ในตัวท าละลายที่มีปริมาตรเท่ากัน จะมีความเข้มข้นต่างกัน  สามารถระบุความเข้มข้นของสารละลายโดยบอก
ปริมาตรของตัวละลายในตัวท าละลายปริมาตร 100 ลูกบาศก์เซนติเมตร 



0184 
 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

หน่วยที ่2 | สารละลาย 
คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ 

 

 

นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการน าความรู้เรื่องความเข้มข้นของสารละลายมาใช้ประโยชน์อย่างถูกต้องและ
ปลอดภัย 

สืบค้นข้อมูลและยกตัวอย่างการน าความรู้ เรื่องความเข้มข้นของสารละลายมาใช้ประโยชน์  
อย่างถูกต้องและปลอดภัย  
 

1 ชั่วโมง  
 

  
-ไม่มี- 
 
-ไม่มี- 
 
 
ครูควรมอบหมายให้นักเรียนแต่ละคนสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ของสารละลายที่มี
ความเข้มข้นต่าง ๆ มาล่วงหน้า เพ่ือน าข้อมูลมาอภิปรายในชั้นเรียน 

 
 

• หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เล่ม 1 ของ สสวท.  
 
 

น าสารละลายที่มีความเข้มข้นต่าง ๆ มาใช้ประโยชน์ได้อย่างไร กิจกรรมท้ายบท 

เวลาที่ใช้ใน 

การท ากิจกรรม 

วัสดุและอุปกรณ์ 

สื่อการเรียนรู้/ 

แหล่งเรียนรู้ 

จุดประสงค์ 

ข้อเสนอแนะ 

ในการท ากิจกรรม 

การเตรียมตัว 

ล่วงหน้าส าหรับครู 
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เฉลยค าถามท้ายกิจกรรม 

1. การใช้ประโยชน์ของสารละลายเกี่ยวข้องกับความเข้มข้นของสารละลายอย่างไร  
แนวค าตอบ การใช้ประโยชน์ของสารละลายเกี่ยวข้องกับความเข้มข้นของสารละลาย ตัวอย่างเช่น การใช้สาร
ควบคุมศัตรูพืชชนิดสารละลายในแปลงเกษตรกรรม ถ้าใช้ความเข้มข้นที่เหมาะสมตามค าแนะน า จะได้รับ
ประโยชน์จากการใช้สารเต็มประสิทธิภาพ สามารถควบคุมไม่ให้ศัตรูพืชมากัดกินผลิตผลทางการเกษตร แต่ถ้า
ใช้ความเข้มข้นมากเกินไป นอกจากจะเป็นการสิ้นเปลืองแล้ว สารดังกล่าวอาจตกค้างในผลิตผลทางการเกษตร
และเป็นอันตรายต่อสุขภาพผู้บริโภค หากใช้ความเข้มข้นน้อยไปอาจไม่สามารถก าจัดศัตรูพืชได้  

2. สารละลายดังกล่าวมีวิธีใช้ท่ีถูกต้องและปลอดภัยอย่างไร 
แนวค าตอบ การใช้สารละลายควบคุมศัตรูพืชให้ถูกต้องปลอดภัย  ผู้ใช้ควรอ่านเอกสารก ากับให้เข้าใจก่อนใช้ 
ใช้สารในปริมาณที่แนะน า โดยใช้เครื่องมือวัดปริมาตรสารละลายอย่างถูกต้อง ใช้หน้ากากและถุงมือเพ่ือไม่ให้
สัมผัสสารควบคุมศัตรูพืชโดยตรง เวลาฉีดพ่นสารละลายควบคุมศัตรูพืช ควรอยู่ด้านเหนือลม และเมื่อใช้ 
สารควบคุมศัตรูพืชในแปลงเกษตรกรรมแล้ว ควรเว้นระยะเวลาเก็บเกี่ยวให้สารควบคุมศัตรูพืชสลายหมดก่อน
จึงเก็บเก่ียวผลิตผลทางการเกษตรได้ 
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1.  น้ าส้มสายชูเป็นสารละลายของกรดน้ าส้มกับน้ า ถ้าต้องการน้ าส้มสายชูที่มีความเข้มข้นร้อยละ 5 โดยปริมาตรต่อ
ปริมาตรจ านวน 20 ลิตร จะต้องใช้กรดน้ าส้มกี่ลิตร* 

 ตอบ  น้ าส้มสายชูมีความเข้มข้นร้อยละ 5 หมายความว่าในน้ าส้มสายชู 100 ลูกบาศก์เซนติเมตร มีกรดน้ าส้มละลาย
 อยู่ 5 ลูกบาศก์เซนติเมตร 

  ดังนั้น น้ าส้มสายชู 20 ลิตร (20,000 cm3) จะมีกรดน้ าส้ม  = (5 cm3 x 20,000 cm3)/100 cm3 
    = 1,000 cm3 หรือ 1 L 

2.  ถ้าต้องการเตรียมน้ าเชื่อมจ านวน 3 ลิตร โดยการละลายกลูโคสในน้ าให้มีความเข้มข้นร้อยละ 40 โดยมวลต่อ
ปริมาตร ต้องใช้กลูโคสกี่กิโลกรัม* 

 ตอบ  น้ าเชื่อมเข้มข้นร้อยละ 40 โดยมวลต่อปริมาตร หมายความว่า 
  ในน้ าเชื่อม 100 ลูกบาศก์เซนติเมตร มีกลูโคส 40 กรัม 
  ดังนั้น น้ าเชื่อม 3 ลิตร (3,000 cm3) มีกลูโคส (40 g x 3,000 cm3)/100 cm3  = 1,200 g หรือ 1.2 kg 

3. เหล็กกล้าไร้สนิมชนิดหนึ่งมีโครเมียมเป็นองค์ประกอบอยู่ร้อยละ 9 โดยมวลต่อมวล ถ้าต้องการเหล็กกล้าไร้สนิม 3 
ตัน ต้องใช้โครเมียมอย่างน้อยกี่กิโลกรัม* 

 ตอบ  เหล็กกล้าไร้สนิม 100 กิโลกรัม มีโครเมียม 9 กิโลกรัม 
  ดังนั้น เหล็กกล้าไร้สนิม 3 ตัน (3,000 kg) มีโครเมียม (9 kg x 3,000 kg)/100 kg = 270 kg 

4.  ถ้ามีโพแทสเซียมคลอไรด์ 45 กรัมจะสามารถเตรียมสารละลายโพแทสเซียมคลอไรด์เข้มข้นร้อยละ 15 โดยมวล
ต่อปริมาตรได้สูงสุดกี่ลิตร** 

 ตอบ  สารละลายโพแทสเซียมคลอไรด์เข้มข้นร้อยละ 15 โดยมวลต่อปริมาตร หมายความว่า 
  ในสารละลาย 100 ลูกบาศก์เซนติเมตร มีโพแทสเซียมคลอไรด์ละลายอยู่ 15 กรัม 
  ถ้ามีโพแทสเซียมคลอไรด์ 45 กรัม จะเตรียมสารละลายได้  (45 g x 100 cm3)/15 g = 300 cm3 หรือ 0.3 L 
  

 

เฉลยแบบฝึกหัดท้ายบทที ่2  
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5.  ด่างทับทิมเมื่อละลายในน้ าจะได้สารละลายใสสีม่วงแดง การเตรียมสารละลายด่างทับทิม 3 ครั้งโดยใช้ปริมาณ
ด่างทับทิมและปริมาณสารละลายดังตาราง 

ครั้งที่ ปริมาณด่างทับทิม (g) ปริมาณสารละลาย (cm3) 

1 22.5 150 
2 25.0 250 

3 36.0 120 

 ล าดับความเข้มของสีสารละลายจากมากไปน้อยเป็นอย่างไร* 
 ตอบ  สารละลายที่เตรียมได้ครั้งที่ 1  150 ลูกบาศก์เซนติเมตร  มีด่างทับทิม 22.5 กรัม 
  ในสารละลาย 100 ลูกบาศก์เซนติเมตร      มีด่างทับทิม (22.5 g x 100 cm3)/150 cm3 = 15 g 
 ดังนั้น สารละลายที่เตรียมได้ครั้งที่ 1 มีความเข้มข้นร้อยละ 15 โดยมวลต่อปริมาตร 
                                                     
  สารละลายที่เตรียมได้ครั้งที่ 2  250 ลูกบาศก์เซนติเมตร มีด่างทับทิม 25.0 กรัม  
  ในสารละลาย 100 ลูกบาศก์เซนติเมตร  มีด่างทับทิม  (25.0 g x 100 cm3)/250 cm3 = 10 g 
 ดังนั้น สารละลายที่เตรียมได้ครั้งที่ 2 มีความเข้มข้นร้อยละ 10 โดยมวลต่อปริมาตร 
            
 สารละลายที่เตรียมได้ครั้งที่ 3   120 ลูกบาศก์เซนติเมตร มีด่างทับทิม 36.0 กรัม 

ในสารละลาย 100 ลูกบาศก์เซนติเมตร มีด่างทับทิม (36.0 g x 100 cm3)/120 cm3 = 30 g 
  ดังนั้น สารละลายที่เตรียมได้ครั้งที่ 3 มีความเข้มข้นร้อยละ 30 โดยมวลต่อปริมาตร 

 
 ความเข้มของสีสารละลายครั้งที่ 3 > ครั้งที่ 1 > ครั้งที่ 2 เนื่องจากความเข้มข้นของสารละลายครั้งที่ 3 > ครั้งที่ 1 > ครั้งที่ 2 
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6.  กรดไฮโดรคลอริกเป็นองค์ประกอบหลักของน้ ายาล้างห้องน้ าบางประเภท กรดไฮโดรคลอริกนอกจากจะช่วย
ก าจัดคราบสะสมต่าง ๆ ในห้องน้ าแล้ว ยังท าให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนัง ถ้าเข้าตาอาจท าให้ตาบอดได้  
น้ ายาล้างห้องน้ า 3 ยี่ห้อมีความเข้มข้นและปริมาตรดังนี้ 

ยี่ห้อ 
ความเข้มข้น 

(ร้อยละโดยมวลต่อปริมาตร) 
ปริมาตรของน้ ายาล้างห้องน้ า 

(cm3) 
A 8.5 400 

B 15 200 

C 20 120 

  จากตาราง น้ ายาล้างห้องน้ ายี่ห้อใดมีมวลของกรดไฮโดรคลอริกมากที่สุด และน้ ายาล้างห้องน้ ายี่ห้อใดมีแนวโน้ม
ทีจ่ะเป็นอันตรายต่อร่างกายมากที่สุด เพราะเหตุใด** 
ตอบ น้ ายาล้างห้องน้ ายี่ห้อ A 100 ลูกบาศก์เซนติเมตร มีกรดไฮโดรคลอริกอยู่ 8.5 กรัม 
   ดังนั้นน้ ายาล้างห้องน้ า  400 ลูกบาศก์เซนติเมตร มีกรดไฮโครคลอริกอยู่ (8.5 g x 400 cm3)/100 cm3 = 34 g 
 
  น้ ายาล้างห้องน้ ายี่ห้อ B 100 ลูกบาศก์เซนติเมตร  มีกรดไฮโดรคลอริกอยู่ 15 กรัม 
 ดังนั้นน้ ายาล้างห้องน้ า  200 ลูกบาศก์เซนติเมตร  มีกรดไฮโครคลอริกอยู่ (15 g x 200 cm3)/100 cm3 = 30 g 
 
 น้ ายาล้างห้องน้ ายี่ห้อ C 100 ลูกบาศก์เซนติเมตร  มีกรดไฮโดรคลอริกอยู่ 20 กรัม 
  ดังนั้นน้ ายาล้างห้องน้ า  120 ลูกบาศก์เซนติเมตร  มีกรดไฮโดรคลอริกอยา (20 g x 120 cm3/100 cm3 = 24 g 
 
  ดังนั้น น้ ายาล้างห้องน้ ายี่ห้อ A มีมวลของกรดไฮโดรคลอริกมากที่สุด และน้ ายาล้างห้องน้ ายี่ห้อ C  

มีแนวโน้มที่จะเป็นอันตรายต่อร่างกายมากที่สุด เพราะมีความเข้มข้นมากที่สุด เมื่อเปรียบเทียบในปริมาตรที่
เท่ากัน น้ ายาล้างห้องน้ ายี่ห้อ C กรดไฮโดรคลอริกละลายอยู่มากที่สุด 
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1.  ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพละลายได้ของสาร A ในน้ า 100 กรัมกับอุณหภูมิเป็นดังกราฟ 

 
ภาพกราฟความสัมพันธ์ระหว่างสภาพละลายได้ของสาร A ในน้ า 100 กรัมกับอุณหภูมิ 

 ถ้าน าสาร A มวล 7 กรัมมาละลายในน้ า 25 ลูกบาศก์เซนติเมตรที่อุณหภูมิ 40 °C จะเหลือสาร A ที่ไม่ละลายน้ า
หรือไม่ ถ้าเหลือสาร A จะเหลืออยู่กี่กรัม* 

 ก. ไม่เหลือสาร A    ข. เหลือสาร A อยู่ 3 กรัม   
 ค. เหลือสาร A อยู่ 4 กรัม    ง. เหลือสาร A อยู่ 12 กรัม 
 เฉลย ค.  จากภาพความสัมพันธ์ระหว่างสภาพละลายได้ของสาร A ในน้ า 100 กรัมกับอุณหภูมิ 

ที่อุณหภูมิ 40 °C สาร A ละลายในน้ า 100 กรัมได้ 12 กรัม  
ถ้าใช้น้ าเพียง 25 ลูกบาศก์เซนติเมตรหรือ 25 กรัม จะละลายได้ 3 กรัม 
ถ้าน าสาร A มา 7 กรัม จะเหลือสาร A ที่ไม่ละลายน้ าอยู่ 4 กรัม 

  
  

 

เฉลยแบบฝึกหัดท้ายหน่วย  
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ใช้ข้อมูลต่อไปนี้ตอบค าถามข้อ 2-4 

 
กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างสภาพละลายได้ของสาร A และ B ในน้ า 100 กรัมกับอุณหภูมิ (°C) 

 ถ้าใส่สาร B และ C สารละ 40 กรัมลงในน้ า 200 g จงตอบค าถามต่อไปนี้ 
2. ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียสจะเหลือสาร B และ C ที่ไม่ละลายน้ าอย่างละกี่กรัมตามล าดับ* 
 ก. 5 และ 14   ข. 10 และ 28   ค. 30 และ 12  ง. 35 และ 26  
 เฉลย ค. จากภาพความสัมพันธ์ระหว่างสภาพละลายได้ของสาร B และ C ในน้ า 100 กรัมกับอุณหภูมิ 

ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส  สาร B  ละลายในน้ า 100 กรัม ได้ 5 กรัม   
     ละลายในน้ า 200 กรัม ได้ 10 กรัม   
ดังนั้น สารปริมาณ 40 กรัม จะเหลือสารที่ไม่ละลายอีก 30 กรัม 
     สาร C  ละลายในน้ า 100 กรัม ได้ 14 กรัม 
     ละลายในน้ า 200 กรัม ได้ 28 กรัม 
ดังนั้น สารปริมาณ 40 กรัม จะเหลือสารที่ไม่ละลายอีก 12 กรัม 

3.  ที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส จะเหลือปริมาณสารที่เป็นของแข็งรวมทั้งหมดกี่กรัม* 
 ก. 16    ข. 32    ค. 48   ง. 64  
 เฉลย ค. ที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส  สาร B  ละลายในน้ า 100 กรัม ได้ 11 กรัม   

      ละลายในน้ า 200 กรัม ได้ 22 กรัม   
     สาร C  ละลายในน้ า 100 กรัม ได้ 5 กรัม   
      ละลายในน้ า 200 กรัม ได้ 10 กรัม   
ดังนั้น ถ้าน าสารมาชนิดละ 40 กรัม จะเหลือสาร B ที่ไม่ละลายอีก 18 กรัม และเหลือสาร C ที่ไม่ละลาย
อีก 30 กรัม เหลือปริมาณสารที่เป็นของแข็งรวมทั้งหมด 48 กรัม 
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4.  ถ้าขณะนี้อุณหภูมิอยู่ที่ 30 องศาเซลเซียส ต้องมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างไร เพื่อให้เหลือสาร B เพียงชนิด
เดียวที่ไม่ละลายน้ า** 

 ก. เพิ่มอุณหภูมิอีก 95 องศาเซลเซียส 
 ข. เพ่ิมอุณหภูมิอีก 65 องศาเซลเซียส 
 ค. ลดอุณหภูมิอีก 7.5 องศาเซลเซียส 
 ง. ลดอุณหภูมิอีก 22.5 องศาเซลเซียส 
 เฉลย ง. ที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส  สาร B ละลายในน้ า 100 กรัม ได้ 5.5 กรัม   

               ละลายในน้ า 200 กรัม ได้ 11 กรัม  
 ถ้าเดิมมีสาร B 40 กรัม จะเหลือสาร B ที่ไม่ละลายน้ า 29 กรัม 
     สาร C   ละลายในน้ า 100 กรัม ได้ 13 กรัม    
             ละลายในน้ า 200 กรัม ได้ 26 กรัม  
 ถ้าเดิมมีสาร C 40 กรัม จะเหลือสาร C ที่ไม่ละลายน้ า 13 กรัม 

ถ้าต้องการให้เหลือสาร B เพียงชนิดเดียวที่ไม่ละลายน้ า แสดงว่าสาร C 40 กรัมละลายหมดในน้ า 
200 กรัม หรือ 20 กรัมในน้ า 100 กรัม 

เมื่อพิจารณาจากภาพความสัมพันธ์ระหว่างสภาพละลายได้ของสาร B และ C ในน้ า 100 กรัม กับ
อุณหภูมิ สาร C 20 กรัมละลายหมดในน้ า 100 กรัมที่อุณหภูมิ 7.5 องศาเซลเซียส  ดังนั้น จึงต้องลดอุณหภูมิ
อีก 22.5 องศาเซลเซียส 

5.  “โฟมเป็นพลาสติกชนิดหนึ่งที่ไม่ละลายน้ า แต่เม่ือสัมผัสกับทินเนอร์ น้ ามันหอมระเหย หรือน้ ามันที่ร้อนจากของ
ทอดที่เพิ่งทอดเสร็จใหม่ ๆ โฟมจะเกิดการละลาย ซึ่งสามารถสังเกตได้จากการยุบตัวของโฟมหรือเกิ ดรู 
ที่โฟมข้ึน”  

    จากข้อความข้างต้น ปัจจัยใดส่งผลต่อการละลายของโฟม* 
ก. ชนิดตัวละลายและอุณหภูมิ 
ข. ชนิดตัวท าละลายและอุณหภูมิ 
ค. ชนิดตัวละลายและชนิดตัวท าละลาย 
ง. ชนิดตัวละลาย  ชนิดตัวท าละลาย และอุณหภูมิ 
เฉลย ข. โฟมยุบตัวหรือเกิดรูที่โฟม เมื่อสัมผัสกับทินเนอร์ น้ ามันหอมระเหย หรือน้ ามันร้อนจากของทอดที่เพ่ิงทอด

เสร็จใหม่ ๆ แสดงว่าโฟมละลายได้ในตัวท าละลายบางชนิด เช่น ทินเนอร์ น้ ามันหอมระเหย และน้ ามันที่มี
อุณหภูมิสูง 
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6.  ถ้ามีโซเดียมไนเทรต 91 กรัมและน้ า 400 ลูกบาศก์เซนติเมตร จะสามารถเตรียมสารละลายโซเดียมไนเทรต
เข้มข้นร้อยละ 27 โดยมวลต่อปริมาตร จ านวน 350 ลูกบาศก์เซนติเมต ได้หรือไม่ อย่างไร ** 

 ก. เตรียมได้ โดยใช้โซเดียมไนเทรตหมดพอดี 
 ข. เตรียมได้ โดยมีโซเดียมไนเทรตเหลือ  
 ค. เตรียมไม่ได้ เพราะมีน้ าไม่เพียงพอ 
 ง. เตรียมไม่ได้ เพราะมีโซเดียมไนเทรตไม่เพียงพอ 
 เฉลย ง. สารละลายโซเดียมไนเทรตเข้มข้นร้อยละ 27 โดยมวลต่อปริมาตร หมายความว่า ในสารละลาย 100 

 ลูกบาศก์เซนติเมตรมีโซเดียมไนเทรต 27 กรัม 
  สารละลาย 350 ลูกบาศก์เซนติเมตรต้องใช้โซเดียมไนเทรต (27 g x 350 cm3)/100 cm3 = 94.5 กรัม 

 ดังนั้น โซเดียมไนเทรตเพียง 91 กรัม ไม่เพียงพอที่จะเตรียมสารละลายโซเดียมไนเทรตเข้มข้นร้อยละ 27 
โดยมวลต่อปริมาตร จ านวน 350 ลูกบาศก์เซนติเมตร 

7.  ถ้านักเรียนมีกลูโคส 36 กรัม จะสามารถเตรียมสารละลายกลูโคสร้อยละ 8 โดยมวลต่อปริมาตร ได้มากที่สุด
จ านวนกี่ลูกบาศก์เซนติเมตร* 

 ก. 350 ลูกบาศก์เซนติเมตร   ข. 400 ลูกบาศก์เซนติเมตร  
 ค. 450 ลูกบาศก์เซนติเมตร   ง. 500 ลูกบาศก์เซนติเมตร 

เฉลย  ค. สารละลายกลูโคสร้อยละ 8 โดยมวลต่อปริมาตร หมายความว่า ในสารละลายปริมาตร 100 ลูกบาศก์
เซนติเมตร มีกลูโคสละลายอยู่ 8 กรัม นั่นคือ กลูโคส 8 กรัมเตรียมสารละลายได้ 100 ลูกบาศก์เซนติเมตร  

   ดังนั้น  กลูโคส 36 กรัม เตรียมสารละลายได้ (100 cm3 x 36 g)/8 g = 450 ลูกบาศก์เซนติเมตร     

8.  น าสาร W มวล 70 กรัม มาละลายน้ า 150 กรัมที่อุณหภูมิ 28 องศาเซลเซียส พบว่าสาร W ละลายไม่หมด  
เมื่อกรองสาร W ท าให้แห้ง และช่ังตะกอนได้มวล 34 กรัม ถ้าน าสาร W มวล 170 กรัมมาละลายน้ า 500 กรัมที่
อุณหภูมินี้ การละลายจะเป็นอย่างไร** 

 ก. ละลายหมด แต่สารละลายยังไม่อ่ิมตัว 
 ข. ละลายหมด และสารละลายอิ่มตัวพอดี 
 ค. ละลายไม่หมด และเหลือสาร W จ านวน 50 กรัม 
 ง. ละลายไม่หมด และเหลือสาร W จ านวน 70 กรัม 

เฉลย  ค. น าสาร W จ านวน 70 กรัม มาละลายน้ า 150 กรัม พบว่า มีสาร W ที่เหลือมีมวล 34 กรัม แสดงว่าละลาย
ไป 36 กรัมในน้ า 150 กรัม  

  ดังนั้น สาร W มีสภาพละลายได้ (36 g x 100 g)/150 g = 24 กรัมในน้ า 100 กรัม 
ถ้าน าสาร W ไปละลายน้ า 500 กรัม ควรจะละลายได้ (24 g x 500 g)/100 g = 120 กรัม 
ดังนั้น ถ้าน าสาร W จ านวน 170 กรัม ไปละลายน้ า 500 กรัม จึงเหลือสาร W ที่ไม่ละลายน้ าอีก 50 กรัม 
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9. ถ้าใช้จุนสีทั้งหมด 60 กรัม จะสามารถเตรียมสารละลายจุนสีที่มีความเข้มข้นและปริมาตรเท่าไรได้บ้าง (ตอบได้
มากกว่า 1 ข้อ) ** 
ก. ร้อยละ 20 โดยมวลต่อปริมาตร จ านวน 150 ลูกบาศก์เซนติเมตร 
ข. ร้อยละ 24 โดยมวลต่อปริมาตร จ านวน 250 ลูกบาศก์เซนติเมตร 
ค. ร้อยละ 45 โดยมวลต่อปริมาตร จ านวน 120 ลูกบาศก์เซนติเมตร 
ง. ร้อยละ 50 โดยมวลต่อปริมาตร จ านวน 250 ลูกบาศก์เซนติเมตร 
จ. ร้อยละ 40 โดยมวลต่อปริมาตร จ านวน 150 ลูกบาศก์เซนติเมตร 
ฉ. ร้อยละ 20 โดยมวลต่อปริมาตร จ านวน 200 ลูกบาศก์เซนติเมตร 

 เฉลย ข. และ จ. 
ก. สารละลายจุนสีร้อยละ 20 โดยมวลต่อปริมาตร หมายความว่า ในสารละลาย 100 ลูกบาศก์เซนติเมตร  

มีจุนสี 20 กรัม 
 ดังนั้น ถ้าต้องการเตรียมสารละลาย 150 ลูกบาศก์เซนติเมตร จะใช้จุนสี 30 กรัม เหลือจุนสีอีก 30 กรัม 
ข. สารละลายจุนสีร้อยละ 24 โดยมวลต่อปริมาตร หมายความว่า ในสารละลาย 100 ลูกบาศก์เซนติเมตร  

มีจุนสี 24 กรัม 
 ดังนั้น ถ้าต้องการเตรียมสารละลาย 250 ลูกบาศก์เซนติเมตร จะใช้จุนสี 60 กรัม 
ค. สารละลายจุนสีร้อยละ 45 โดยมวลต่อปริมาตร หมายความว่า ในสารละลาย 100 ลูกบาศก์เซนติเมตร  

มีจุนสี 45 กรัม 
 ดังนั้น ถ้าต้องการเตรียมสารละลาย 120 ลูกบาศก์เซนติเมตร จะใช้จุนสี 54 กรัม เหลือจุนสีอีก 6 กรัม 
ง. สารละลายจุนสีร้อยละ 50 โดยมวลต่อปริมาตร หมายความว่า ในสารละลาย 100 ลูกบาศก์เซนติเมตร  

มีจุนสี 50 กรัม 
 ดังนั้น ถ้าต้องการเตรียมสารละลาย 250 ลูกบาศก์เซนติเมตร จะใช้จุนสี 125 กรัม ถ้ามีจุนสี 60 กรัม  

จะไม่สามารถเตรียมได้ 
จ. สารละลายจุนสีร้อยละ 40 โดยมวลต่อปริมาตร หมายความว่า ในสารละลาย 100 ลูกบาศก์เซนติเมตร  

มีจุนสี 40 กรัม 
 ดังนั้น ถ้าต้องการเตรียมสารละลาย 150 ลูกบาศก์เซนติเมตร จะใช้จุนสี 60 กรัม  
ฉ. สารละลายจุนสีร้อยละ 20 โดยมวลต่อปริมาตร หมายความว่า ในสารละลาย 100 ลูกบาศก์เซนติเมตร  

มีจุนสี 20 กรัม 
 ดังนั้น ถ้าต้องการเตรียมสารละลาย 200 ลูกบาศก์เซนติเมตร จะใช้จุนสี 40 กรัม เหลือจุนสีอีก 20 กรัม 
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หน่วยที่ 3 
หน่วยการเรียนรู้นี้มีจุดมุ่งหมายให้นักเรียนเรียนรู้เกี่ยวกับระบบอวัยวะ

ต่าง ๆ ในร่างกายมนุษย์ ได้แก่ ระบบหมุนเวียนเลือด ระบบหายใจ ระบบ
ขับถ่าย ระบบประสาท และระบบสืบพันธุ์ เพื่อให้เข้าใจโครงสร้าง หน้าที่
ของระบบอวัยวะแต่ละระบบ ตลอดจนการท างานที่สัมพันธ์กันของอวัยวะ
ในแต่ละระบบ  เห็นความส าคัญของระบบอวัยวะในร่างกาย และตระหนัก
ถึงการดูแลรักษาระบบอวัยวะเหล่านั้น 

 

บทที่ 1  ระบบอวัยวะในร่างกายของเรา   

เร่ืองท่ี 1 ระบบหมุนเวียนเลือด        เวลาที่ใช้  6 ชั่วโมง 

เร่ืองท่ี 2 ระบบหายใจ เวลาที่ใช ้  4  ชั่วโมง   

เร่ืองท่ี 3 ระบบขับถ่าย เวลาที่ใช ้  3  ชั่วโมง   

เร่ืองท่ี 4 ระบบประสาท เวลาที่ใช ้  3  ชั่วโมง   

เรื่องท่ี 5 ระบบสืบพันธ์ุ เวลาท่ีใช ้  4  ชั่วโมง   

กิจกรรมท้ายบท เวลาที่ใช ้   1  ชั่วโมง 

                                                                              รวมเวลาที่ใช ้  21 ชั่วโมง 

องค์ประกอบของหน่วย 
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สาระส าคัญ 

ร่างกายมนุษย์มีระบบอวัยวะต่าง ๆ หลายระบบที่ท างานร่วมกันเพ่ือให้มีชีวิตอยู่ได้ เช่น ระบบหมุนเวียนเลือด 
ระบบหายใจ ระบบขับถ่าย ระบบประสาท และระบบสืบพันธุ์  

ระบบหมุนเวียนเลือดของมนุษย์ประกอบด้วยหัวใจ หลอดเลือด และเลือด โดยเลือดท าหน้าที่ล าเลียงสารอาหาร 
แก๊ส ของเสีย และสารอ่ืน ๆ ไปยังอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกาย เลือดจะถูกล าเลียงไปยังส่วนต่าง ๆ ของร่างกายได้โดยการ
ท างานของหัวใจ ซึ่งท าหน้าที่สูบฉีดเลือดไปทั่วร่างกายโดยการบีบและคลายตัวเป็นจังหวะ เพ่ือน าเลือดที่มีแก๊ส
คาร์บอนไดออกไซด์ไปยังปอด เกิดการแลกเปลี่ยนแก๊สที่ปอด เลือดที่มีปริมาณแก๊สออกซิเจนสูงจากปอดจะเข้าสู่หัวใจอีก
ครั้งก่อนสูบฉีดไปเลี้ยงส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย ในการวัดอัตราการเต้นของหัวใจวัดได้จากการจับชีพจร โดยอัตราการเต้น
ของหัวใจขณะพักและหลังท ากิจกรรมจะแตกต่างกัน ขณะที่หัวใจบีบและคลายตัวจะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความดัน
เลือด จึงวัดความดันเลือดเป็นค่าความดัน 2 ค่า 

ระบบหายใจประกอบด้วยจมูก ท่อลม และปอด ท าหน้าที่น าแก๊สออกซิเจนจากการหายใจเข้า เพ่ือท าปฏิกิริยากับ
สารอาหารก่อให้เกิดพลังงาน และก าจัดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากร่างกายโดยการหายใจออก อากาศจะเคลื่อน
เข้าสู่ร่างกายทางจมูก ท่อลม หลอดลม หลอดลมฝอย และถุงลมภายในปอด  กระบวนการหายใจเข้าและออกเกิดจาก
การท างานที่ประสานกันของกะบังลมและกระดูกซี่โครง  การแลกเปลี่ยนแก๊สออกซิเจนและแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์
เกิดข้ึน 2 บริเวณ คือ ทีบ่ริเวณถุงลมในปอดกับหลอดเลือดฝอย และระหว่างหลอดเลือดฝอยกับเซลล์ 

ระบบขับถ่ายของมนุษย์มีไตเป็นอวัยวะส าคัญในการก าจัดของเสียออกจากร่างกาย ไตประกอบด้วยหน่วยไตเล็ก ๆ 
จ านวนมาก ท าหน้าที่กรองของเสียออกจากเลือด และดูดสารที่มีประโยชน์และน้ าบางส่วนกลับคืนสู่หลอดเลือด 

ระบบอวัยวะในร่างกายของเรา บทที่ 1 
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ส่วนของเหลวที่เหลือซึ่งประกอบด้วยยูเรีย กรดยูริก น้ า และสารบางชนิด รวมเรียกว่าน้ าปัสสาวะจะถูกก าจัดออกนอก
ร่างกาย 

ระบบประสาทส่วนกลาง ประกอบด้วยสมองและไขสันหลัง ท าหน้าที่ร่วมกับเส้นประสาทซึ่งเป็นระบบประสาท
รอบนอกในการควบคุมการท างานของอวัยวะต่าง ๆ รวมถึงการแสดงพฤติกรรมเพ่ือตอบสนองต่อสิ่งเร้า 

ระบบสืบพันธุ์เพศชาย ประกอบด้วยอวัยวะส าคัญ ได้แก่ อัณฑะซึ่งท าหน้าที่ผลิตเอสุจิและฮอร์โมนเพศชาย  
ส่วนระบบสืบพันธุ์เพศหญิงประกอบด้วยอวัยวะส าคัญ ได้แก่ รังไข่ซึ่ งท าหน้าที่ผลิตเซลล์ไข่และฮอร์โมนเพศหญิง 
ฮอร์โมนเพศท าหน้าที่ควบคุมการแสดงออกของลักษณะทางเพศที่แตกต่างกัน  การรวมกันระหว่างนิวเคลียสแต่ละเซลล์
ของอสุจิและเซลล์ไข่ เรียกว่า การปฏิสนธิ เกิดเป็นไซโกต ไซโกตมีการแบ่งตัวเพิ่มจ านวนเซลล์ และเจริญเป็นเอ็มบริโอซึ่ง
มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างจนมีอวัยวะครบสมบูรณ์  

การคุมก าเนิดเป็นวิธีป้องกันไม่ให้เกิดการตั้งครรภ์ โดยป้องกันไม่ให้เกิดการปฏิสนธิ ป้องกันไม่ให้มีการตกไข่ หรือ
ไม่ให้มีการฝังตัวของเอ็มบริโอ ซึ่งสามารถท าได้หลายวิธี  

ระบบอวัยวะต่าง ๆ ในร่างกายมีความส าคัญมาก จึงต้องดูแลรักษาอวัยวะในระบบต่าง ๆ ให้ท าหน้าที่เป็นปกต ิ

 
จุดประสงค์บทเรียน เมื่อเรียนจบบทนี้แล้ว นักเรียนจะสามารถท าสิ่งต่อไปนี้ได้ 

1. บรรยายโครงสร้างและหน้าที่ของหัวใจ หลอดเลือด และเลือด 
2. อธิบายการท างานของระบบหมุนเวียนเลือดโดยใช้แบบจ าลอง 
3. ออกแบบการทดลองและทดลองในการเปรียบเทียบอัตราการเต้นของหัวใจขณะพักและหลังท ากิจกรรม 
4. ระบุอวัยวะและบรรยายหน้าที่ของอวัยวะที่เก่ียวข้องในระบบหายใจ 
5. อธิบายกลไกการหายใจเข้าและออกโดยใช้แบบจ าลอง รวมทั้งอธิบายกระบวนการแลกเปลี่ยนแก๊ส 
6. ระบุอวัยวะและบรรยายหน้าที่ของอวัยวะในระบบขับถ่าย 
7. ระบุอวัยวะและบรรยายหน้าที่ของอวัยวะในระบบประสาทส่วนกลางในการควบคุมการท างานต่าง ๆ ของร่างกาย 
8. ตระหนักถึงความส าคัญของระบบหมุนเวียนเลือด ระบบหายใจ ระบบขับถ่าย ระบบประสาท โดยการบอก

แนวทางและปฏิบัติตนในการดูแลรักษาอวัยวะในแต่ละระบบให้ท างานเป็นปกติ 
9. ระบุอวัยวะและบรรยายหน้าที่ของอวัยวะในระบบสืบพันธุ์ของเพศชายและเพศหญิงโดยใช้แบบจ าลอง 

10. อธิบายผลของฮอร์โมนเพศชายและเพศหญิงที่ควบคุมการเปลี่ยนแปลงของร่างกายเมื่อเข้าสู่วัยหนุ่มสาว 
11. ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของร่างกายเมื่อเข้าสู่วัยหนุ่มสาวโดยการดูแลรักษาร่างกายและจิตใจของตนเอง

ในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลง 
12. อธิบายการตกไข่ การมีประจ าเดือน การปฏิสนธิ และการพัฒนาของไซโกตจนคลอดเป็นทารก   
13. เลือกวิธีการคุมก าเนิดที่เหมาะสมกับสถานการณ์ท่ีก าหนด 
14. ตระหนักถึงผลกระทบของการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร โดยการประพฤติตนให้เหมาะสม 
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สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

หน่วยที ่3 | ร่างกายมนุษย ์
คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ 

 
 

จุดประสงค์ 
การเรียนรู้ของบทเรียน 

แนวความคิดต่อเนื่อง กิจกรรม รายการประเมิน 

1. บรรยายโครงสร้างและ
หน้าที่ของหัวใจ หลอด
เลือด และเลือด 

1. ระบบหมุนเวียนเลือดประกอบด้วย 
หัวใจ หลอดเลือด และเลือด 

2.  เลือดท าหน้าที่ล าเลียงสารอาหาร 
แก๊ส ของเสีย และสารอ่ืน ๆ ไปยัง
อวัยวะต่าง ๆ ส่วนประกอบของ
เลือด ได้แก่  พลาสมา เซลล์
เม็ดเลือดแดง เซลล์เม็ดเลือดขาว 
และเกล็ดเลือด ซึ่งส่วนประกอบ
เหล่านี้มีหน้าที่ต่าง ๆ กัน 

3. หลอดเลือดมี 3 ชนิด ได้แก่  
หลอดเลือดอาร์เทอรี หลอดเลือดเวน 
และหลอดเลือดฝอย หลอดเลือด
แต่ละชนิดมีขนาด โครงสร้าง และ
หน้าที่แตกต่างกัน 

กิจกรรมที่ 3.1 
เซลล์เม็ดเลือดมี
ลักษณะอย่างไร 

1. ระบุส่วนประกอบ
ของเลือดและ
บรรยายหน้าที่ของ
พลาสมา เซลล์เม็ด
เลือดแดง เซลล์เม็ด
เลือดขาว และเกล็ด
เลือด 

2. บรรยายโครงสร้าง
และหน้าทีข่อง
หลอดเลือดอาร์เทอ
รี เวน และหลอด
เลือดฝอย 
 
 

3. บรรยายโครงสร้าง
และหน้าที่ของ
หัวใจ 

 

4. หัวใจของมนุษย์มี 4 ห้อง ได้แก่ 
ห้องบน 2 ห้องและห้องล่าง  
2 ห้อง  หัวใจห้องบนมีหน้าที่ 
รับเลือด และห้องล่างมีหน้าที่ 
ส่งเลือด ระหว่างหัวใจห้องบนและ
หัวใจห้องล่างมีลิ้นหัวใจกั้นเพ่ือ
ป้องกันเลือดไหลย้อนกลับ 

 

 

  

ภาพรวมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
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สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

หน่วยที ่3 | ร่างกายมนุษย ์
คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ 

จุดประสงค์ 
การเรียนรู้ของบทเรียน 

แนวความคิดต่อเนื่อง กิจกรรม รายการประเมิน 

2. อธิบายการท างานของ
ระบบหมุนเวียนเลือด 
โดยใช้แบบจ าลอง 
 

1. หัวใจห้องล่างซ้ายสูบฉีดเลือดที่มี
แก๊สออกซิเจนสูงจากหัวใจไปยัง
เซลล์ทั่วร่างกาย ขณะเดียวกันจะ
รับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และ
ของเสียจากเซลล์กลับสู่หัวใจ
ห้องบนขวา หัวใจห้องล่างขวาจะ
สูบฉีดเลือดไปยังปอดเพ่ือแลกเปลี่ยน
แก๊ส  เลือดที่มีแก๊สออกซิเจนสูงจาก
ปอดจะกลับเข้าสู่หัวใจห้องบนซ้าย 

กิจกรรมที ่3.2 
หัวใจท างาน
อย่างไร  
 
 

1. อธิบายการท างาน
ของระบบหมุนเวียน
เลือด 

3. ออกแบบการทดลอง
และทดลองในการ
เปรียบเทียบอัตราการ
เต้นของหัวใจขณะปกติ
และหลังท ากิจกรรม 

1. การบีบและคลายตัวของหัวใจท าให้
เกิดจังหวะการเต้นของหัวใจที่
เรียกว่า ชีพจร การท ากิจกรรม 
ต่าง ๆ ของร่างกายมีผลต่ออัตรา 
ชีพจร 

กิจกรรมที ่3.3 
กิจกรรมใดมีผล
ต่ออัตราการเต้น
ของหัวใจมากกว่า
กัน 

1. การทดลองและ
ทดลองในการ
เปรียบเทียบอัตรา
การเต้นของหัวใจ
ขณะพักและหลังท า
กิจกรรม 

4. ตระหนักถึงความส าคัญ
ของระบบหมุนเวียนเลือด 
โดยการบอกแนวทางใน
การดูแลรักษาอวัยวะใน
ระบบหมุนเวียนเลือดให้
ท างานเป็นปกติ 

1. การออกก าลังกาย การเลือก
รับประทานอาหาร การพักผ่อน  
และการรักษาภาวะอารมณ์ให้ปกติ 
เป็นการดูแลรักษาระบบหมุนเวียน
เลือดให้ท าหน้าที่เป็นปกติ 

 1. บอกแนวทางในการ

ดูแลรักษาอวัยวะใน

ระบบหมุนเวียน

เลือดให้ท างานเป็น

ปกติ 

5. ระบุอวัยวะและบรรยาย
หน้าที่ของอวัยวะที่
เกี่ยวข้องในระบบหายใจ 

1. อวัยวะต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในระบบ
หายใจ ได้แก่ จมูก  ท่อลม ปอด 
กะบังลม และกระดูกซ่ีโครง  

 1. ระบุอวัยวะและ
บรรยายหน้าที่ของ
อวัยวะที่เก่ียวข้อง
ในระบบหายใจ 
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สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

หน่วยที ่3 | ร่างกายมนุษย ์
คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ 

จุดประสงค์ 
การเรียนรู้ของบทเรียน 

แนวความคิดต่อเนื่อง กิจกรรม รายการประเมิน 

6.  อธิบายกลไกการหายใจ
เข้าและออกโดยใช้
แบบจ าลอง รวมทั้ง
อธิบายกระบวนการ
แลกเปลี่ยนแก๊ส 

1. อากาศเข้าและออกจากปอดได้ 
เนื่องจากการท างานร่วมกัน
ระหว่างกะบังลมและกระดูกซ่ีโครง 
ซึ่งเก่ียวข้องกับปริมาตรและ 
ความดันในช่องอก 

2. การแลกเปลี่ยนแก๊สออกซิเจนกับ
แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในร่างกาย 
เกิดข้ึนบริเวณถุงลมในปอดกับ
หลอดเลือดฝอย และระหว่าง 
หลอดเลือดฝอยกับเนื้อเยื่อ 

กิจกรรมที ่3.4 
การหายใจเข้า
และหายใจออก
เกิดข้ึนได้อย่างไร 

1. อธิบายกลไกการ
หายใจเข้าและออก
และกระบวนการ
แลกเปลี่ยนแก๊ส
ระหว่างถุงลมใน
ปอดกับหลอดเลือด
ฝอยและระหว่าง
หลอดเลือดฝอยกับ
เนื้อเยื่อ 

7.  ตระหนักถึงความส าคัญ
ของระบบหายใจ โดย
การบอกแนวทางและ
ปฏิบัติตนในการดูแล
รักษาอวัยวะในระบบ
หายใจให้ท างานเป็น
ปกติ 

1. ความจุอากาศของปอดมนุษย์ไม่
เท่ากัน ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง 
เช่น เพศ วัย ขนาดของร่างกาย 
การสูบบุหรี่ 

2. การสูดอากาศที่มีสารปนเปื้อนและ
การเป็นโรคเก่ียวกับระบบหายใจ
บางโรค อาจท าให้เกิดโรคถุงลมโป่ง
พอง มีผลให้พ้ืนที่ผิวในการ
แลกเปลี่ยนแก๊สของปอดลดลง 
ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการ
แลกเปลี่ยนแก๊สลดลงด้วย ดังนั้นจึง
ควรดูแลรักษาระบบหายใจให้ท า
หน้าที่เป็นปกติ 

กิจกรรมที ่3.5 
ปอดจุอากาศได้
เท่าใด 
 
กิจกรรมที ่3.6 
ท าอย่างไรเพ่ือให้
ระบบหายใจ
ท างานอย่างเป็น
ปกติ 

1. อธิบายความจุ
อากาศของปอด 

 
 
2. บอกแนวทางในการ

ดูแลรักษาอวัยวะใน
ระบบหายใจให้
ท างานเป็นปกติ 

8.  ระบุอวัยวะและบรรยาย
หน้าที่ของอวัยวะใน
ระบบขับถ่าย 

1. ระบบขับถ่ายประกอบด้วย ไต ท่อ
ไต กระเพาะปัสสาวะ และท่อ
ปัสสาวะโดยมีไตเป็นอวัยวะหลัก
ในการก าจัดของเสีย เช่น ยูเรีย 
แอมโมเนีย กรดยูริก และสาร 
ต่าง ๆ ที่ร่างกายไม่ต้องการออก 

 1. ระบุอวัยวะและ
บรรยายหน้าที่ของ
อวัยวะในระบบ
ขับถ่าย 
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สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

หน่วยที ่3 | ร่างกายมนุษย ์
คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ 

จุดประสงค์ 
การเรียนรู้ของบทเรียน 

แนวความคิดต่อเนื่อง กิจกรรม รายการประเมิน 

จากเลือด รวมทั้งควบคุมสมดุล
ของสารบางอย่าง เช่น น้ า ให้
ออกมาในรูปของปัสสาวะ 

9.  ตระหนักถึงความส าคัญ
ของระบบขับถ่าย โดย
การบอกแนวทางและ
ปฏิบัติตนในการดูแล
รักษาอวัยวะในระบบ
ขับถ่ายให้ท างานเป็น
ปกติ 

1. การดูแลรักษาระบบขับถ่ายให้
ท างานเป็นปกติ ท าได้โดยการเลือก
รับประทานอาหารที่เหมาะสม เช่น 
รับประทานอาหารที่ไม่มีรสเค็มจัด 
การดื่มน้ าสะอาดให้เพียงพอ  

กิจกรรมที ่3.7 
ดูแลรักษาไต
อย่างไร 

1. บอกแนวทางในการ
ดูแลรักษาระบบ
ขับถ่ายให้ท างาน
เป็นปกติ 

10. ระบุอวัยวะและบรรยาย
หน้าที่ของอวัยวะใน
ระบบประสาทส่วนกลาง 
ในการควบคุมการ
ท างานต่าง ๆ ของ
ร่างกาย และการแสดง
พฤติกรรม 

1. ระบบประสาทส่วนกลาง 
ประกอบด้วยสมองและไขสันหลัง 
ท าหน้าที่ร่วมกับเส้นประสาท ซึ่ง
เป็นระบบประสาทรอบนอก  

 1. ระบุอวัยวะและ
บรรยายหน้าที่ของ
สมองส่วนต่าง ๆ  
และไขสันหลัง 

 2. สมองเป็นศูนย์กลางการควบคุม
การท างานของร่างกาย
ประกอบด้วยซีรีบรัม ซีรีเบลลัม 
และก้านสมอง ซึ่งแต่ละส่วนมี
หน้าที่แตกต่างกัน 

กิจกรรมเสริม 
เราจ าได้มากแค่
ไหน 

3. ไขสันหลังมีหน้าที่เชื่อมต่อการ
ท างานระหว่างสมองและ
เส้นประสาทและเป็นศูนย์กลาง
ควบคุมปฏิกิริยารีเฟล็กซ์ 

กิจกรรมที ่3.8
ร่างกายจะมี
ปฏิกิริยาอย่างไร
เมื่อถูกเคาะ
บริเวณหัวเข่า 
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สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

หน่วยที ่3 | ร่างกายมนุษย ์
คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ 

จุดประสงค์ 
การเรียนรู้ของบทเรียน 

แนวความคิดต่อเนื่อง กิจกรรม รายการประเมิน 

11.ตระหนักถึงความส าคัญ
ของระบบประสาท โดย
การบอกแนวทางและ
ปฏิบัติตนในการดูแล
รักษาอวัยวะในระบบ
ประสาทให้ท างานเป็น
ปกติ 

1. คนที่ตอบสนองได้อย่างรวดเร็วจะ
หลีกเลี่ยงอันตรายได้ดีกว่าคนที่
ตอบสนองช้า 

2. การดูแลรักษาอวัยวะในระบบ
ประสาทท าได้โดยป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุที่กระทบกระเทือนต่อสมอง 
หลีกเลี่ยงการใช้สารเสพติด 
หลีกเลี่ยงภาวะเครียดและ
รับประทานอาหารที่มีประโยชน์
เพ่ือดูแลรักษาระบบประสาทให้
ท างานเป็นปกติ 

กิจกรรมที ่3.9 
นักเรียนตอบสนอง
ได้ดีแค่ไหน 

1. บอกแนวทางในการ
ดูแลรักษา รวมถึง
การป้องกันการ
กระทบกระเทือน
และอันตรายต่อ
สมองและไขสัน
หลัง 

12.ระบุอวัยวะและบรรยาย
หน้าที่ของอวัยวะใน
ระบบสืบพันธุ์ของเพศ
ชายและเพศหญิงโดยใช้
แบบจ าลอง  

1. ระบบสืบพันธุ์ของมนุษย์
ประกอบด้วยอวัยวะต่าง ๆ ที่ท า
หน้าที่เฉพาะ ซึ่งแตกต่างกันในเพศ
หญิงและเพศชาย 

 1. ระบุอวัยวะและ
บรรยายหน้าที่ของ
อวัยวะในระบบ
สืบพันธุ์ของเพศ
ชายและเพศหญิง 

13.อธิบายผลของฮอร์โมน
เพศชายและเพศหญิงที่
ควบคุมการเปลี่ยนแปลง
ของร่างกายเม่ือเข้าสู่วัย
หนุ่มสาว 

1. เมื่อเข้าสู่วัยหนุ่มสาว ฮอร์โมนเพศ
ชายจะกระตุ้นการสร้างอสุจิ  
ฮอร์โมนเพศหญิงจะกระตุ้นการ
สร้างเซลล์ไข่ เกิดการตกไข่ การมี
ประจ าเดือน   

กิจกรรมที ่3.10 
การเปลี่ยนแปลง
ของร่างกายเม่ือ
เข้าสู่วัยหนุ่มสาว
เป็นอย่างไร 

1. อธิบายผลของ
ฮอร์โมนเพศชาย
และเพศหญิงที่
ควบคุมการ
เปลี่ยนแปลงของ
ร่างกายเมื่อเข้าสู่วัย
หนุ่มสาว 

14.ตระหนักถึงการ
เปลี่ยนแปลงของร่างกาย
เมื่อเข้าสู่วัยหนุ่มสาวโดย
การดูแลรักษาร่างกาย
และจิตใจของตนเอง
ในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลง 

1. ขณะมีการเปลี่ยนแปลงของ
ร่างกายในช่วงวัยหนุ่มสาว ควร
ดูแลรักษาร่างกายและจิตใจของ
ตนเองให้เป็นปกติ 

 1. บอกแนวทางการ
ดูแลรักษาร่างกาย
และจิตใจของ
ตนเองในช่วงที่มี
การเปลี่ยนแปลง 
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จุดประสงค์ 
การเรียนรู้ของบทเรียน 

แนวความคิดต่อเนื่อง กิจกรรม รายการประเมิน 

15.อธิบายการตกไข่  
การมีประจ าเดือน   
การปฏิสนธิ และการ
พัฒนาของ ไซโกต 
จนคลอดเป็นทารก 

 

1. เมื่อเข้าสู่วัยหนุ่มสาว ฮอร์โมน 
เพศชายจะกระตุ้นการสร้าง 
อสุจิ  ฮอร์โมนเพศหญิงจะกระตุ้น
การสร้างเซลล์ไข่ เกิดการตกไข่ 
การมีประจ าเดือน 

2. เซลล์ไข่ปฏิสนธิกับอสุจิจะได้ไซโกต 
ซึ่งจะเจริญเป็นเอ็มบริโอ และไปฝัง
ตัวที่ผนังมดลูก เอ็มบริโอจะเจริญ
ต่อไปเป็นฟีตัสจนกระทั่งคลอดเป็น
ทารก 

 1. อธิบายการตกไข่  
การมีประจ าเดือน  
การปฏิสนธิ และ 
การพัฒนาของ  
ไซโกตจนคลอดเป็น
ทารก 

16.เลือกวิธีการคุมก าเนิดที่
เหมาะสมกับสถานการณท์ี่
ก าหนด 

1. การคุมก าเนิดเป็นวิธีป้องกันไม่ให้
เกิดการตั้งครรภ์ โดยป้องกันไม่ให้
เกิดการปฏิสนธิ ป้องกันไม่ให้มีการ
ตกไข่ หรือไม่ให้มีการฝังตัวของ
เอ็มบริโอ ซึ่งสามารถท าได้หลายวิธี  

กิจกรรมที ่3.11 
เลือกวิธีการ
คุมก าเนิดอย่างไร
ให้เหมาะสม 

1. เลือกวิธีการ
คุมก าเนิดที่
เหมาะสมกับ
สถานการณ์ที่
ก าหนด 

17.ตระหนักถึงผลกระทบ
ของการตั้งครรภ์ก่อนวัย
อันควร โดยการประพฤติ
ตนให้เหมาะสม 

1. การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรหรือ
การตั้งครรภ์ในวัยที่ทั้งพ่อและแม่
ยังไม่พร้อมดูแลบุตร ส่งผลกระทบ
หลายด้าน จึงควรประพฤติตนให้
เหมาะสมเพ่ือหลีกเลี่ยงเหตุการณ์
ดังกล่าว 

กิจกรรมที ่3.12  
การตั้งครรภ์ก่อน
วัยอันควรส่งผล
กระทบอย่างไร
บ้าง   
 
 

1. บรรยายผลกระทบ
ของการตั้งครรภ์
ก่อนวัยอันควรและ
น าเสนอแนว
ทางการประพฤติ
ตนให้เหมาะสมเพ่ือ
ป้องกันการตั้งครรภ์
ก่อนวัยอันควร 

  กิจกรรมท้ายบท  
ระบบของร่างกาย
มนุษยก์ับสถานี
อวกาศเหมือน
หรือแตกต่างกัน
อย่างไร 

1. วิเคราะห์ระบบของ
สถานีอวกาศและ
เปรียบเทียบกับ
ระบบของร่างกาย
มนุษย์ 
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ทักษะ 
เรื่องท่ี 

1 2 3 4 5 ท้ายบท 
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

การสังเกต • •  • •  
การวัด  •   •  

การจ าแนกประเภท •    •  

การหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับสเปซ  
และสเปซกับเวลา 

      

การใช้จ านวน •      
การจัดกระท าและสื่อความหมายข้อมูล  • •   • 

การลงความเห็นจากข้อมูล •   • • • 

การพยากรณ์       
การตั้งสมมติฐาน •      

การก าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ       

การก าหนดและควบคุมตัวแปร •      
การทดลอง •      

การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป • • • • • • 

การสร้างแบบจ าลอง •      
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 

ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา      • 
ด้านการสื่อสารสารสนเทศและการรู้เท่าทันสื่อ • • • •  • 

ด้านความร่วมมือ การท างานเป็นทีมและภาวะผู้น า • • • • • • 

ด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม •  • •  • 
ด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร 

 • •    

ด้านการท างาน การเรียนรู้ และการพ่ึงตนเอง - - - - - - 
 

  

ทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ที่ควรจะได้จากบทเรียน 
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1. กระตุ้นความสนใจของนักเรียนเพ่ือน าเข้าสู่
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง ร่างกายมนุษย์ โดยให้
นักเรียนสังเกตภาพน าหน่วยหรือวีดิทัศน์หุ่นยนต์
โซเฟียที่มีรูปร่างหน้าตา การเคลื่อนไหว การพูด
โต้ตอบกับมนุษย์ โดยเปิดดู ได้จาก เว็บ ไซต์  
https://www.youtube.com/watch?v=Yj89JVNSyGA หรือ 

ใช้โปรแกรมค้นหาพิมพ์ค าว่า Sophia robot
หรืออาจใช้วีดิทัศน์หุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์อ่ืน  ๆ
ที่มีลักษณะคล้ายมนุษย์  จากนั้นให้นักเรียน
ร่วมกันอภิปราย โดยอาจใช้ค าถามดังต่อไปนี้ 

• ผู้หญิงในภาพหรือในวีดิทัศน์ เป็นมนุษย์
หรือไม่ ทราบได้อย่างไร 

• มนุษย์กับหุ่นยนต์แตกต่างกันอย่างไร 
2. ให้นักเรียนอ่านเนื้อหาน าหน่วย จากนั้นร่วมกัน

อภิปรายเพ่ือให้ได้แนวคิดว่า หุ่นยนต์อาจมี
ลักษณะภายนอกและมีการแสดงออกบางอย่าง
ใกล้เคียงกับมนุษย์ แต่อย่างไรก็ตามหุ่นยนต์
เป็นสิ่งไม่มีชีวิต ไม่มีระบบอวัยวะต่าง ๆ ที่
ท างานร่วมกันเหมือนกับระบบอวัยวะใน
ร่างกายมนุษย์ ขณะอภิปรายครูอาจทบทวน
ความหมายของระบบอวัยวะว่า คือ ระบบที่
ประกอบด้วยอวัยวะหลาย ๆ อวัยวะซึ่งท างาน
ร่วมกันเพ่ือท าหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น 
ระบบย่อยอาหาร ประกอบด้วย ปาก หลอด
อาหาร กระเพาะอาหาร ล าไส้เล็ก ล าไส้ใหญ่ 
ตับ ตับอ่อน และถุงน้ าดี ซึ่งอวัยวะเหล่านี้จะท างานร่วมกันเพ่ือท าหน้าที่ย่อยอาหาร จากนั้นครูให้นักเรียนอ่านค าถาม
น าหน่วยและร่วมกันอภิปราย เพ่ือให้นักเรียนทราบว่าจะต้องเรียนรู้เรื่องอะไรบ้างในหน่วยนี้  

  

 
ความรู้เพิ่มเติมส าหรับครู 

 ภาพน าบท เป็นภาพของหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial 
Intelligence : AI) ที่มีลักษณะคล้ายมนุษย์ มีช่ือว่าโซเฟีย สร้าง
โดย ดร. เดวิด แฮนสัน จากบริษัทแฮนสันโรบอทติก ประเทศ
ฮ่องกง ตามภาพ ดร.เดวิด ได้น าโซเฟียออกมาแสดงความสามารถ 
ในปี พ.ศ. 2560 ณ กรุงมอสโก ประเทศรัสเซีย โซเฟียเป็น
หุ่นยนต์ที่คล้ายกับมนุษย์มาก สามารถเคลื่อนไหว แสดงสีหน้า
ท่าทางใกล้เคียงกับมนุษย์ สามารถพูดโต้ตอบกับมนุษย์ได้ 

ครูด าเนินการดังนี้ การน าเข้าสู่หน่วยการเรียนรู ้

https://www.youtube.com/watch?v=Yj89JVNSyGA
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3. เชื่อมโยงเข้าสู่บทที่ 1 โดยให้นักเรียนดูภาพ
น าบทและร่วมกันอภิปราย โดยใช้ค าถาม
ต่อไปนี้ 

• ขณะวิ่งร่างกายมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร 
(นักเรียนตอบตามความเข้าใจของตนเอง) 

• การเปลี่ยนแปลงของร่างกายในขณะวิ่ง 
เกี่ยวข้องกับการท างานของระบบอวัยวะ
ใดบ้าง (นักเรียนตอบตามความเข้าใจของ
ตนเอง)  

4. ให้นักเรียนอ่านเนื้อหาน าบทและอภิปราย
เพ่ือให้ได้ค าตอบที่ถูกต้องของค าถามอีกครั้ง 
ดังนี้ 

• ขณะวิ่งร่างกายมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร 
(หัวใจเต้นแรงและเร็ว หายใจลึกและถี่  
อุณหภูมิของร่างกายสูงขึ้น มีเหงื่อออก) 

• การเปลี่ยนแปลงของร่างกายในขณะวิ่ง เกี่ยวข้องกับการท างานของระบบอวัยวะใดบ้าง (ระบบประสาท ระบบ
โครงกระดูก ระบบกล้ามเนื้อ ระบบหมุนเวียนเลือด ระบบหายใจ ระบบขับถ่าย และระบบอื่น ๆ)  

จากนั้นให้นักเรียนนอ่านค าถามน าบทและจุดประสงค์การเรียนรู้ของบท เพ่ือให้ทราบขอบเขตเนื้อหาที่จะ
ได้เรียนรู้ในบทเรียนและจุดประสงค์ในการเรียน  
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6.   
 

แนวการจัดการเรียนรู้ ครูด าเนินการดังนี้ 

1. ให้นักเรียนดูภาพน าเรื่องและอ่านเนื้อหาน าเรื่อง 
จากนั้ น ให้ นั ก เรี ยนร่ วมกั นอภิ ปราย เ พ่ื อ
เปรียบเทียบความคล้ายคลึงกันของระบบขนส่ง
กับระบบหมุนเวียนเลือด ในประเด็นต่อไปนี้  
1.1 ระบบขนส่งมีถนนที่เชื่อมโยงไขว้กันไปมา

ลักษณะคล้า ย กับ ก า ร เ ชื ่อ มกัน ข อ ง
หลอดเลือดในระบบหมุนเวียนเลือด  

1.2 ระบบขนส่งมีรถที่ขนส่งสินค้า อาหารไปยัง
บ้านเรือน ชุมชน และน าของเสียและสิ่ง
ปฏิกูลจากบ้านและชุมชนไปก าจัดทิ้ ง  ซึ่ ง
มีหน้าที่คล้ายกับเซลล์ เม็ดเลือดในระบบ
หมุนเวียนเลือดที่ล าเลียงสารอาหาร แก๊ส
ออกซิเจนไปยังเซลล์ต่าง ๆ และน าของ
เสียและแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ จ าก
เซลล์ไปก าจัดออก  

 
ให้นักเรียนอ่านค าส าคัญ ท ากิจกรรมทบทวนความรู้ก่อนเรียน แล้วร่วมกันอภิปรายเพ่ือให้ได้ค าตอบที่ถูกต้อง 

ถ้าครูพบว่านักเรียนยังท ากิจกรรมทบทวนความรู้ก่อนเรียนไม่ถูกต้อง ครูควรทบทวนและแก้ไขความเข้าใจผิดของ
นักเรียน เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้พื้นฐานที่ถูกต้องและเพียงพอที่จะเรียนเรื่องระบบหมุนเวียนเลือดต่อไป 
 

ระบบหมุนเวียนเลือด เร่ืองที่ 1 
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เฉลยทบทวนความรู้ก่อนเรียน 

เขียนเครื่องหมาย  ล้อมรอบข้อที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว 

1. สารอาหารที่มีขนาดเล็กส่วนใหญ่จะถูกดูดซึมบริเวณใดของทางเดินอาหาร 

 ก.  หลอดอาหาร   ข. กระเพาะอาหาร  

 ค.  ล าไส้เล็ก      ง. ล าไส้ใหญ่ 

2. สารอาหารส่วนใหญ่จะถูกล าเลียงไปยังส่วนต่าง ๆ ของร่างกายโดยไปกับสิ่งใด 

   ก.  เซลล์เม็ดเลือดแดง  ข.  เลือด   

  ค.  น้ าเหลือง   ง.  ไขมัน 

3. จงเรียงล าดับการจัดระบบในร่างกายจากหน่วยใหญ่ที่สุดไปยังหน่วยเล็กที่สุด  

   1. สิ่งมีชีวิต  2. เซลล์  3. ระบบอวัยวะ 4. เนื้อเยื่อ 5. อวัยวะ  

 ก.  1  2  3  4  5   ข.  1  3  5  4  2  

 ค.  2  4  5  3  1   ง.  3  1  4  5  2 

4. ภาพใดแสดงระบบอวัยวะของร่างกาย  

 

ก            ข. 

 

 

    ค.                                                                         ง.       
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2. ตรวจสอบความรู้เดิมของนักเรียนเกี่ยวกับระบบหมุนเวียนเลือดโดยให้นักเรียนท ากิจกรรม รู้อะไรบ้างก่อนเรียน 
นักเรียนสามารถเขียนข้อความ แผนผัง หรือแผนภาพได้อย่างอิสระตามความเข้าใจของตนเอง โดยครูยังไม่เฉลย
ค าตอบที่ถูกต้อง แต่ครูควรรวบรวมแนวคิดคลาดเคลื่อนที่พบเพ่ือน าไปใช้ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้และแก้ไข
แนวคิดคลาดเคลื่อนเหล่านั้นให้ถูกต้อง 

 
ตัวอย่างแนวคิดคลาดเคลื่อนซึ่งอาจพบในเรื่องนี้ 

• เลือดที่ขาดแก๊สออกซิเจนจะมีสีน้ าเงิน และจะเปลี่ยนเป็นสีแดงเมื่อได้รับแก๊สออกซิเจน 

• หลอดเลือดอาร์เทอรีทุกหลอดเป็นหลอดเลือดที่น าเลือดที่มีแก๊สออกซิเจนสูง หลอดเลือดเวนทุกหลอดเลือด
เป็นหลอดเลือดที่น าเลือดที่มีแก๊สออกซิเจนต่ า  

• เลือดสร้างขึ้นภายในหัวใจ 

• เลือดที่สูบฉีดออกจากหัวใจทุกห้องจะไปยังส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย 

3. ร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับระบบย่อยอาหารและการดูดซึมสารอาหารในล าไส้เล็กที่ได้เรียนมาแล้ว เพ่ือเชื่อมโยงเข้าสู่

เนื้อหาเกี่ยวกับระบบหมุนเวียนเลือด จากนั้นตั้งค าถามเกี่ยวกับส่วนประกอบของระบบหมุนเวียนเลือด และ

ส่วนประกอบของเลือด แล้วให้นักเรียนอ่านเนื้อหาในหนังสือเรียนหน้า 53-54 ร่วมกันอภิปรายเพื่อให้ได้ข้อสรุปว่า 

3.1 ระบบหมุนเวียนเลือดประกอบด้วยหัวใจ หลอดเลือด และเลือด 
3.2 เลือดมีส่วนประกอบได้แก่ เซลล์เม็ดเลือดแดง เซลล์เม็ดเลือดขาว เกล็ดเลือด และพลาสมา  โดยพลาสมา

ประกอบด้วยน้ าและสารหลายชนิดละลายอยู่ เช่น โปรตีนที่เกี่ยวข้องกับการแข็งตัวของเลือด แอนติบอดี 
สารอาหาร ฮอร์โมน ยูเรีย แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ 

4. เชื่อมโยงเข้าสู่ กิจกรรมที่ 3.1 เซลล์เม็ดเลือดมีลักษณะเป็นอย่างไร โดยใช้ค าถามว่า นักเรียนทราบหรือไม่ว่า 
เซลล์เม็ดเลือดแต่ละชนิดมีลักษณะเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร  
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แนวการจัดการเรียนรู้ ครูด าเนินการดังนี้ 

 

1. ให้นักเรียนอ่านชื่อกิจกรรม จุดประสงค์และวิธีด าเนินกิจกรรม และตรวจสอบความเข้าใจจากการอ่านโดยใช้ค าถาม
ดังต่อไปนี้  

• กิจกรรมนี้เรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไร (ลักษณะของเซลล์เม็ดเลือด) 

• กิจกรรมนี้มีจุดประสงค์อะไร (สังเกตและเปรียบเทียบขนาด ปริมาณ และรูปร่างลักษณะของเซลล์ เม็ดเลือดแดง
และเซลล์เม็ดเลือดขาวของมนุษย์)  

• วิธีด าเนินกิจกรรมมีขั้นตอนโดยสรุปอย่างไร (สังเกตเซลล์เม็ดเลือดแดงและเซลล์เม็ดเลือดขาวโดยใช้กล้อง
จุลทรรศน์ใช้แสง เปรียบเทียบขนาด ปริมาณ และรูปร่างลักษณะของเซลล์ทั้งสองชนิด) 

ครูควรบันทึกขั้นตอนการท ากิจกรรมโดยสรุปบนกระดาน  

• นักเรียนต้องสังเกตหรือรวบรวมข้อมูลอะไรบ้าง  
(สังเกตและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับขนาด ปริมาณ และรูปร่างลักษณะของเซลล์เม็ดเลือดแดงและเซลล์เม็ดเลือดขาว)  

 
 

2. ขณะที่แต่ละกลุ่มท ากิจกรรม ครูควรเดินสังเกตการท ากิจกรรมในแต่ละกลุ่ม และให้ค าแนะน าถ้านักเรียนมีข้อสงสัยใน
ประเด็นต่าง ๆ เช่น การใช้กล้องจุลทรรศน์ การตรวจหาชนิดของเซลล์เม็ดเลือด  ซึ่งครูควรรวบรวมปัญหาและ 
ข้อสงสัยต่าง ๆ จากการท ากิจกรรมของนักเรียนเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการอภิปรายหลังการท ากิจกรรม 
 
 

3. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอผลการท ากิจกรรม ตอบค าถามท้ายกิจกรรม และร่วมกันสรุปผลของกิจกรรมโดยใช้
ค าถามท้ายกิจกรรมเป็นแนวทาง เพ่ือให้ได้ข้อสรุปจากกิจกรรมว่า เซลล์เม็ดเลือดแดงเป็นเซลล์ที่มีรูปร่างกลม ตรงกลาง
เว้าเข้าหากัน และเป็นเซลล์ที่ไม่มีนิวเคลียส ส่วนเซลล์เม็ดเลือดขาวเป็นเซลล์ที่มีรูปร่างกลมและมีนิวเคลียส ขนาดของ
เซลล์เม็ดเลือดแดงเล็กกว่าเซลล์เม็ดเลือดขาว นอกจากนี้ปริมาณของเซลล์เม็ดเลือดแดงมีมากกว่าเซลล์เม็ดเลือดขาว  
 

4. ให้นักเรียนเรียนรู้เพ่ิมเติม โดยอ่านเนื้อหาในหนังสือเรียนหน้า 56-57 เกี่ยวกับหน้าที่ ความส าคัญ แหล่งที่สร้างและ
รายละเอียดอื่น ๆ ของเซลล์เม็ดเลือดและเกล็ดเลือดและตอบค าถามระหว่างเรียน จากนั้นร่วมกันอภิปราย เพื่อให้ได้
ข้อสรุปว่า ส่วนประกอบของเลือดมีหน้าที่และความส าคัญแตกต่างกัน และสร้างมาจากไขกระดูก 

  

เซลล์เม็ดเลือดมลีักษณะอย่างไร กิจกรรมที่ 3.1 

ก่อนการท ากิจกรรม (10 นาที) 

ระหว่างการท ากิจกรรม (30 นาที) 

หลังการท ากิจกรรม (10 นาที) 



111 
 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

หน่วยที ่3 | ร่างกายมนุษย ์
คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ 

5. เชื่อมโยงจากเรื่องเลือดไปสู่เรื่องหลอดเลือด โดยใช้ค าถามว่าเลือดเกี่ยวข้องกับหลอดเลือดอย่างไร หรือเลือดอยู่
ภายในร่างกายได้อย่างไร (เลือดอยู่ภายในหลอดเลือด) จากนั้นให้นักเรียนสังเกตหลอดเลือดที่อยู่ตามบริเวณต่าง ๆ 
ของร่างกาย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นหลอดเลือดเวน เพราะหลอดเลือดเวนอยู่ใกล้ผิวหนัง 

6. ให้นักเรียนอ่านเนื้อหาและสังเกตภาพ 3.6 หลอดเลือดอาร์เทอรี หลอดเลือดเวน และหลอดเลือดฝอยจากหนังสือ
เรียนหน้า 59  แล้วร่วมกันอภิปรายหน้าที่ของหลอดเลือดทั้ง 3 ชนิด เพื่อให้ได้ข้อสรุปว่า หลอดเลือดมี 3 ชนิด ได้แก่ 
หลอดเลือดอาร์เทอรี หลอดเลือดเวน และหลอดเลือดฝอย ซึ่งหลอดเลือดแต่ละชนิดมีหน้าที่แตกต่างกัน  

  

 
เฉลยค าถามระหว่างเรียน 

• เพราะเหตุใดผู้ที่สูญเสียเลือดไปกับการให้เลือดหรือการบริจาคเลือดจึงไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย 
 แนวค าตอบ  เพราะเลือดที่สูญเสียไปจากการให้หรือบริจาคเลือดมีปริมาณไม่มากนัก (ไม่เกินร้อยละ 10 ของ

ปริมาณเลือดในร่างกาย) และหลังจากสูญเสียเลือด ไขกระดูกจะสร้างเซลล์เม็ดเลือดและเกล็ดเลือดขึ้นมาใหม่
ทดแทนของเดิม 

• หลังจากบริจาคเลือด เพราะเหตุใดแพทย์จึงแนะน าให้รับประทานอาหารที่ มีธาตุเหล็กเป็นส่วนประกอบ
หรือให้ยาเสริมธาตุเหล็ก 

 แนวค าตอบ  การที่แพทย์แนะน าให้รับประทานอาหารที่มีธาตุเหล็กหรือยาเสริมธาตุเหล็ก เพราะธาตุเหล็ก
เป็นส่วนประกอบของเฮโมโกลบินของเซลล์เม็ดเลือดแดง และจ าเป็นต่อการสร้างเซลล์เม็ดเลือดแดง 

• ในการตรวจเลือด บางครั้งแพทย์จะตรวจนับจ านวนเซลล์เม็ดเลือด การตรวจนับจ านวนเซลล์เม็ดเลือดมี
ความส าคัญต่อการวินิจฉัยโรคอย่างไร 

 แนวค าตอบ  การตรวจนับเซลล์เม็ดเลือดเป็นการวินิจฉัยโรคอย่างกว้าง ๆ เกี่ยวกับสุขภาพของร่างกาย โดย
สังเกตจากจ านวนเซลล์เม็ดเลือดที่นับได้ว่ามีมากหรือน้อย เช่น ถ้าจ านวนเซลล์เม็ดเลือดแดงน้อยจะท าให้
ร่างกายซีดหรือเป็นโรคโลหิตจาง ส่วนการตรวจนับจ านวนเซลล์เม็ดเลือดขาวบางชนิดที่มีมากกว่าปกติ แสดง
ว่าบุคคลนั้นอาจก าลังป่วยหรือเป็นไข้ หรือมีการอักเสบในบริเวณใดบริเวณหนึ่ง เพราะร่างกายก าลังสร้างเซลล์
เม็ดเลือดขาวต่อสู้กับเชื้อโรค 

• บุคคลที่มีจ านวนเกล็ดเลือดต่ ากว่าปกติมาก ๆ จะส่งผลต่อร่างกายอย่างไร 
 แนวค าตอบ  ท าให้เลือดแข็งตัวช้ากว่าปกติ 
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7. ให้นักเรียนร่วมกันท านายโครงสร้างของหลอดเลือดแต่ละชนิด (ขนาด ความหนาของผนังหลอดเลือด แรงดันเลือด) 
จากหน้าที่ของหลอดเลือด โดยใช้ค าถาม เช่น  

• จากหน้าที่ของหลอดเลือดอาร์เทอรีที่ท าหน้าที่น าเลือดออกจากหัวใจโดยการบีบตัวของหัวใจไปยังส่วนต่าง ๆ ของ
ร่างกาย และหลอดเลือดเวนซึ่งน าเลือดจากส่วนต่าง ๆ ของร่างกายเข้าสู่หัวใจ นักเรียนคิดว่าหลอดเลือดอาร์เทอรี
น่าจะมีขนาด ความหนาของผนังหลอดเลือด และแรงดันภายในหลอดเลือดเป็นอย่างไรเมื่อเปรียบเทียบกับหลอด
เลือดเวน (ตอบได้อย่างอิสระตามความคิดของนักเรียน) 

• หลอดเลือดฝอยเป็นหลอดเลือดที่แทรกอยู่ตามเนื้อเยื่อของร่างกาย และเป็นบริเวณที่มีการแลกเปลี่ยนแก๊สและ
สารต่าง ๆ ระหว่างเลือดกับเซลล์ หลอดเลือดฝอยน่าจะมีขนาดและความหนาของผนังหลอดเลือดเป็นอย่างไรเมื่อ
เปรียบเทียบกับหลอดเลือดเวนและอาร์เทอรี (ตอบได้อย่างอิสระตามความคิดของนักเรียน) 

8. ให้นักเรียนเรียนรู้จากการอ่านเนื้อหาเกี่ยวกับหลอดเลือดและภาพ 3.7 โครงสร้างของหลอดเลือดชนิดต่าง ๆ ตาม
รายละเอียดในหนังสือเรียนหน้า 59 แล้วร่วมกันอภิปราย เพื่อให้ได้ข้อสรุปว่า  
8.1. หลอดเลือดแต่ละชนิดมีโครงสร้างเหมาะสมกับหน้าที่ของหลอดเลือดชนิดนั้น 
8.2. หลอดเลือดอาร์เทอรีเป็นหลอดเลือดที่น าเลือดออกจากหัวใจโดยการบีบตัวของหัวใจและส่งไปยังส่วนต่าง ๆ 

ของร่างกาย หลอดเลือดอาร์เทอรีมีผนังหนา มีเนื้อเยื่อหลายชั้น และยืดหยุ่นได้ดี สามารถขยายตัวและหดตัว
เพ่ือรักษาแรงดันเลือดที่เกิดจากการบีบตัวของหัวใจได้ดี  

8.3. หลอดเลือดเวนเป็นหลอดเลือดที่น าเลือดกลับเข้าสู่หัวใจ มีผนังบางและยืดหยุ่นน้อยกว่าหลอดเลือดอาร์เทอรี 
ท าให้รักษาความดันของเลือดได้น้อย แรงดันของเลือดในหลอดเลือดเวนจึงน้อยกว่าในหลอดเลือดอาร์เทอรีมาก 

8.4. หลอดเลือดฝอยเป็นหลอดเลือดที่มีขนาดเล็กมากและผนังบาง ประกอบด้วยเซลล์เพียงชั้นเดียว หลอดเลือดฝอย
จึงเป็นบริเวณท่ีมีการแลกเปลี่ยนแก๊สและสารต่าง ๆ ระหว่างเลือดกับเซลล์   

จากนั้นให้นักเรียนตอบค าถามระหว่างเรียน 

  

 
เฉลยค าถามระหว่างเรียน 

• ในการบริจาคเลือด แพทย์จะเจาะเลือดจากหลอดเลือดชนิดใด เพราะเหตุใด 
แนวค าตอบ หลอดเลือดเวน เพราะหลอดเลือดเวนอยู่ใกล้ผิวหนัง และเป็นหลอดเลือดที่มีขนาดใหญ่แต่มี
ผนังบาง และแรงดันเลือดในหลอดเลือดเวนน้อย ซึ่งต่างจากหลอดเลือดอาร์เทอรีที่มีผนังหนา และอยู่ใต้
ผิวหนังลึกลงไป นอกจากนี้แรงดันเลือดในหลอดเลือดอาร์เทอรียังมีมากกว่าในหลอดเลือดเวน  
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9. ถ้าพบว่านักเรียนมีแนวคิดคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับเลือดและหลอดเลือดจากการตอบค าถามก่อนเรียน ระหว่างเรียน 
หรืออาจตรวจสอบโดยใช้กลวิธีอ่ืน ๆ ให้ครูแก้ไขแนวคิดคลาดเคลื่อนนั้นให้ถูกต้อง เช่น ใช้ค าถามและอภิปรายร่วมกัน 
ใช้แผนภาพ วีดิทัศน์ เอกสารอ่านประกอบ 

แนวคิดคลาดเคลื่อน แนวคิดที่ถูกต้อง 

เลือดที่ขาดแก๊สออกซิเจนจะมีสีน้ าเงิน และจะ
เปลี่ยนเป็นสีแดงเมื่อได้รับแก๊สออกซิเจน 
(Grade 11 U Biology1, 2018) 

เลือดทั้งหมดในร่างกายมีสีแดง และไม่ได้มีสีน้ าเงิน 
แต่ที่ เห็นเลือดในหลอดเลือดเวนเป็นสีน้ า เงิน
เนื่องจากแสงแพร่ผ่านผิวหนังสู่หลอดเลือดเวนซึ่ง
อยู่ใกล้ผิวหนังท าให้มองเห็นเป็นสีน้ าเงิน เลือด
ภายในหลอดเลือดเวนเป็นเลือดที่มีสีแดงคล้ า 
เพราะเป็นเลือดที่มีแก๊สออกซิเจนต่ าและแก๊ส
คาร์บอนไดออกไซด์สูง  
(Grade 11 U Biology1, 2018) 

หลอดเลือดอาร์เทอรีทุกหลอดเป็นหลอดเลือดที่น า
เลือดที่มีแก๊สออกซิเจนสูง หลอดเลือดเวนทุก
หลอดเลือดเป็นหลอดเลือดที่น าเลือดที่มีแก๊ส
ออกซิเจนต่ า (Khanacademy, 2017) 

หลอดเลือดอาร์เทอรีส่วนใหญ่น าเลือดที่มีแก๊ส
ออกซิเจนสูง ยกเว้นหลอดเลือดอาร์เทอรีที่น า
เลือดออกจากหัวใจไปยังปอด ซึ่งเป็นหลอดเลือดที่
น าเลือดที่มีแก๊สออกซิเจนต่ า (หรือแก๊ส
คาร์บอนไดออกไซด์สูง) หลอดเลือดเวนส่วนใหญ่
น าเลือดที่มีแก๊สออกซิเจนต่ า ยกเว้นหลอดเลือด
เวนที่น าเลือดจากปอดเข้าสู่หัวใจ ซึ่งเป็นหลอด
เลือดที่น าเลือดที่มีแก๊สออกซิเจนสูง (หรือแก๊ส
คาร์บอนไดออกไซด์ต่ า) (Khanacademy, 2018) 

10. เชื่อมโยงสู่เรื่องหัวใจ โดยตั้งค าถามว่า เลือดในหลอดเลือดไหลเวียนไปทั่วร่างกายได้อย่างไร (จากการบีบและคลายตัว
ของหัวใจ) จากนั้นครูให้นักเรียนสังเกตโครงสร้างของหัวใจผ่าตามยาว จากภาพ 3.8 ในหนังสือเรียนหน้า 60 ครูอาจ
ใช้ค าถามเพ่ือให้นักเรียนสังเกตหรือฝึกให้นักเรียนตั้งค าถามจากการสังเกตภาพ เช่น 

• หัวใจมีก่ีห้อง อะไรบ้าง  (4 ห้อง ได้แก่ ห้องบนซ้าย ห้องล่างซ้าย ห้องบนขวา ห้องล่างขวา) 

• ขนาดของหัวใจแต่ละห้องเป็นอย่างไร (ห้องล่างใหญ่กว่าห้องบน) 

• ผนังของหัวใจห้องใดหนาที่สุด (ห้องล่างซ้าย)  

• ระหว่างหัวใจแต่ละห้อง นักเรียนสังเกตเห็นสิ่งใด (ลิ้นหัวใจ) 

• นอกจากจะพบลิ้นหัวใจระหว่างหัวใจแต่ละห้องแล้ว นักเรียนยังพบลิ้นหัวใจที่บริเวณใดอีก (หลอดเลือด) 



01114 
 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

หน่วยที ่3 | ร่างกายมนุษย ์
คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ 

• หลอดเลือดที่ติดกับหัวใจมีหลอดเลือดใดบ้าง (เอออร์ตา หลอดเลือดอาร์เทอรีที่ไปยังปอด หลอดเลือดเวนที่มาจาก
ปอด หลอดเลือดเวนด้านล่างและด้านบนที่น าเลือดเข้าสู่หัวใจห้องบนขวา) 

• หลอดเลือดใดมีขนาดใหญ่ที่สุด (เอออร์ตา) 
ครูอาจน าของจริง รูปภาพ หรือสื่อวีดิทัศน์ที่แสดงโครงสร้างภายในหัวใจของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ านม เช่น หมู 

วัว แพะ มาให้นักเรียนสังเกตเปรียบเทียบกับแผนภาพ 
11. ให้นักเรียนอ่านเนื้อหาและจากภาพ 3.9 เกี่ยวกับการหมุนเวียนเลือดจากหัวใจไปยังปอดและส่วนต่าง ๆ  ของร่างกาย

และกลับเข้าสู่หัวใจ ตามรายละเอียดในหนังสือเรียนหน้า 60-61 ครูอาจใช้วีดิทัศน์หรือภาพเคลื่อนไหวช่วยในการ
สอน เพ่ือให้นักเรียนมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้น  โดยครูเน้นให้นักเรียนสังเกตทิศทางและปริมาณของแก๊สออกซิเจน
และแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือดที่ไหลเวียนจากห้องของหัวใจไปยังปอดและส่วนต่าง  ๆของร่างกายแล้วกลับเข้าสู่
หัวใจ 

12. ให้นักเรียนเขียนแผนภาพง่าย ๆ สรุปการหมุนเวียนของเลือดในร่างกายเพ่ือตรวจสอบความเข้าใจอีกครั้ง  
 

 
 

- เส้นสีแดง หมายถึง เลือดที่มีปริมาณแก๊สออกซิเจนสูงและแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ต่ า 
- สีน  าเงิน หมายถึง เลือดที่มีปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์สูงและแก๊สออกซิเจนต่ า 

 จากนั้นร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับการหมุนเวียนเลือดในร่างกาย เพื่อให้ได้ข้อสรุปว่า หัวใจห้องล่างซ้ายจะสูบฉีด
เลือดที่มีแก๊สออกซิเจนสูงและสารต่าง ๆ ออกจากหัวใจและล าเลียงไปยังเซลล์ทั่วร่างกาย ขณะเดียวกัน เลือดที่มีของ
เสียต่าง ๆ จากเซลล์ เช่น แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ ยูเรีย จะล าเลียงกลับเข้าสู่หัวใจห้องบนขวาและหัวใจห้องล่างขวา 

 

ปอด 

ห้องบนซ้าย ห้องบนขวา 

ห้องล่างขวา ห้องล่างซ้าย 

ร่างกาย 

หัวใจ 
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แล้วล าเลียงไปยังปอดเพ่ือแลกเปลี่ยนแก๊สที่ปอด เลือดที่มีออกซิเจนสูงจากปอดจะกลับเข้าสู่หัวใจห้องบนซ้ายและ
ไหลลงสู่หัวใจห้องล่างซ้าย และล าเลียงไปยังส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย 

13. เชื่อมโยงเข้าสู่ กิจกรรม 3.2 หัวใจท างานอย่างไร โดยใช้ค าถามว่านักเรียนจะศึกษาการท างานของหัวใจได้จาก
แบบจ าลองในกิจกรรม 3.2 
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แนวการจัดการเรียนรู้ ครูด าเนินการดังนี้ 

 

1. ให้นักเรียนอ่านชื่อกิจกรรม จุดประสงค์และวิธีด าเนินกิจกรรม และตรวจสอบความเข้าใจจากการอ่านโดยใช้ค าถาม
ดังต่อไปนี   

• กิจกรรมนี้เรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไร (เรื่องการท างานของหัวใจจากแบบจ าลอง) 

• กิจกรรมนี้มีจุดประสงค์อะไร (สังเกตและอธิบายการท างานของหัวใจโดยใช้แบบจ าลอง) 

• วิธีด าเนินกิจกรรมมีข้ันตอนโดยสรุปอย่างไร (สร้างแบบจ าลองการท างานของหัวใจ สังเกตทิศทางการไหลของน้ าสี 
และเปรียบเทียบส่วนของแบบจ าลองกับอวัยวะต่าง ๆ ของระบบหมุนเวียนเลือด) 

ครูควรบันทึกขั นตอนการท ากิจกรรมโดยสรุปบนกระดาน  

• ข้อควรระวังในการท ากิจกรรมมีอะไรบ้าง (ระวังไม่ให้น้ าสีล้นออกนอกภาชนะขณะใช้มือบีบลูกบีบ ระวังไม่ให้น้ าสี
เปรอะเปื้อนเสื้อผ้า) 

• นักเรียนต้องสังเกตหรือรวบรวมข้อมูลอะไรบ้าง (สังเกตทิศทางการไหลของน้ าสี) 
 

 

2. ขณะที่แต่ละกลุ่มท ากิจกรรม ครูควรเดินสังเกตการท ากิจกรรมในแต่ละกลุ่ม และให้ค าแนะน าถ้านักเรียนมีข้อสงสัยใน
ประเด็นต่าง ๆ เช่น การจัดชุดอุปกรณ์ การใช้มือบีบลูกบีบซึ่งต้องบีบพร้อม ๆ กัน การควบคุมให้ระดับน้ าสีในภาชนะ
ทั้งสองใบเท่ากันเพ่ือไม่ให้ล้นออกมานอกภาชนะ ซ่ึงครูควรรวบรวมปัญหาและข้อสงสัยต่าง ๆ จากการท ากิจกรรม
ของนักเรียนเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการอภิปรายหลังการท ากิจกรรม 
 

 

3. นักเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอผลการท ากิจกรรม ตอบค าถามท้ายกิจกรรม และร่วมกันสรุปผลของกิจกรรมโดยใช้ค าถาม
ท้ายกิจกรรมเป็นแนวทาง เพื่อให้ได้ข้อสรุปจากกิจกรรมว่า แบบจ าลองการท างานของหัวใจมีลักษณะการท างาน
คล้ายกับการท างานของหัวใจมนุษย์ คือ เมื่อหัวใจบีบตัวจะมีการส่งเลือดจากหัวใจห้องล่างซ้ายไปยังส่วนต่าง ๆ ของ
ร่างกาย และเลือดจากหัวใจห้องล่างขวาจะถูกส่งไปยังปอด เมื่อหัวใจคลายตัว  หัวใจห้องบนขวาจะรับเลือดจากส่วน
ต่าง ๆ ของร่างกาย ขณะเดียวกันเลือดจากปอดก็จะไหลเข้าสู่หัวใจห้องบนซ้าย อย่างไรก็ตามมีข้อจ ากัดบางอย่างที่
แบบจ าลองแตกต่างจากหัวใจมนุษย์ เช่น ต าแหน่งของห้องหัวใจ การบีบตัวของหัวใจแต่ละห้อง ความสามารถในการ
หดและขยายตัวของหลอดเลือด 

หัวใจท างานอย่างไร กิจกรรมที่ 3.2 

ก่อนการท ากิจกรรม (10 นาที) 

ระหว่างการท ากิจกรรม (20 นาที) 

หลังการท ากิจกรรม (20 นาที) 

http://ipst.me/9503 
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4. ถ้าพบว่านักเรียนมีแนวคิดคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับโครงสร้าง หน้าที่ และการท างานของหัวใจจากการตอบค าถามก่อน
เรียน ระหว่างเรียน หรืออาจตรวจสอบโดยใช้กลวิธีอ่ืน ๆ ให้ครูแก้ไขแนวคิดคลาดเคลื่อนนั้นให้ถูกต้อง เช่น ใช้
ค าถามและอภิปรายร่วมกัน ใช้แผนภาพ วีดิทัศน์ เอกสารอ่านประกอบ 

แนวคิดคลาดเคลื่อน แนวคิดที่ถูกต้อง 

เลือดสร้างขึ้นภายในหัวใจ (Ozgur, 2013) เซลล์เม็ดเลือดและเกล็ดเลือดสร้างโดยไขกระดูก 

เลือดที่สูบฉีดออกจากหัวใจทุกห้องจะไปยังส่วน
ต่าง ๆ ของร่างกาย (Pelaez. et al., 2005) 

เลือดจากหัวใจห้องบนจะเข้าสู่หัวใจห้องล่าง โดย
เลือดจะสูบฉีดออกจากหัวใจห้องล่างซ้ายเท่านั้นที่
ไปยังส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย แต่เลือดที่สูบฉีดจาก
หัวใจห้องล่างขวาจะไปยังปอดก่อนแล้วกลับมาที่
หัวใจห้องบนและห้องล่างซ้ายอีกครั้ง ก่อนสูบฉีด
ไปยังส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย 

 

5. เชื่อมโยงเข้าสู่เรื่องชีพจร โดยใช้ค าถามว่า การปิดของลิ้นหัวใจ ท าให้เกิดเสียงเต้นของหัวใจ นักเรียนจะวัดอัตราการ
เต้นของหัวใจได้อย่างไร (นับจ านวนครั้งที่หัวใจเต้นในเวลา 1 นาที) ครูให้ความรู้เพ่ิมเติมว่าการวัดอัตราการเต้นของ
หัวใจวัดได้จากอัตราชีพจร ซึ่งการเต้นของหัวใจเป็นจังหวะเดียวกับชีพจร 

6. ให้นักเรียนลองจับชีพจรในบริเวณต่าง ๆ ของร่างกาย เช่น บริเวณข้อมือ ข้างคอ จากนั้นให้นั กเรียนอ่านเนื้อหา
เกี่ยวกับชีพจรตามรายละเอียดในหนังสือเรียน จากนั้นร่วมกันอภิปรายเพื่อให้ได้ข้อสรุปว่า ชีพจรคือการขยายและ
หดตัวของหลอดเลือดอย่างเป็นจังหวะ เกิดขึ้นในขณะที่หัวใจบีบตัว ท าให้เกิดแรงส่งเลือดมายังหลอดเลือดอาร์เทอรี 
แรงที่มากระทบผนังหลอดเลือดจะท าให้หลอดเลือดขยายตัวเพ่ือรับเลือดและหดตัวเพ่ือส่งเลือดต่อไปตามจังหวะการ
บีบตัวของหัวใจแต่ละครั้ง 

7. เชื่อมโยงเข้าสู่ กิจกรรม 3.3 กิจกรรมใดมีผลต่ออัตราการเต้นของหัวใจมากกว่ากัน โดยใช้ค าถามว่านักเรียนทราบ
หรือไม่ว่าอัตราการเต้นของหัวใจของแต่ละคนเป็นเท่าไร และกิจกรรมต่าง ๆ ของร่างกายมีผลต่อการเต้นของหัวใจ
หรือไม่ อย่างไร 
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แนวการจัดการเรียนรู้ ครูด าเนินการดังนี้ 

 

1. ให้นักเรียนอ่านชื่อกิจกรรม จุดประสงค์ และวิธีด าเนินกิจกรรม และตรวจสอบความเข้าใจจากการอ่านโดยใช้ค าถาม 
ดังต่อไปนี้ 

• กิจกรรมนี้เรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไร (เรื่องอัตราการเต้นของหัวใจจากอัตราชีพจรขณะพักและหลังท ากิจกรรมต่าง ๆ)  

• กิจกรรมนี้มีจุดประสงค์อะไร (1. วัดอัตราการเต้นของหัวใจโดยการจับชีพจร 2.ออกแบบการทดลองและทดลอง
เพ่ือเปรียบเทียบอัตราการเต้นของหัวใจขณะพักและหลังท ากิจกรรมต่าง ๆ)  

• วิธีด าเนินกิจกรรมมีขั้นตอนโดยสรุปอย่างไร (ในตอนที่ 1 เป็นการวัดอัตราชีพจรเฉลี่ยของแต่ละคน ส่วนตอนที่ 2 
เป็นการออกแบบการทดลองเพ่ือเปรียบเทียบอัตราการเต้นของหัวใจขณะพักและหลังท ากิจกรรม โดยนักเรียน
ต้องตั้งค าถาม ตั้งสมมติฐาน ระบุตัวแปรต้น ตัวแปรตาม และตัวแปรควบคุม จากนั้นท าการทดลองตามที่ได้
ออกแบบไว้)  

ครูควรบันทึกขั้นตอนการท ากิจกรรมโดยสรุปบนกระดาน 

• นักเรียนต้องสังเกตหรือรวบรวมข้อมูลอะไรบ้าง 
(รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับอัตราการเต้นของหัวใจขณะพักและหลังท ากิจกรรมตามที่ได้ออกแบบไว้) 

 
 

2. ขณะที่แต่ละกลุ่มท ากิจกรรม ครูควรเดินสังเกตการท ากิจกรรมในแต่ละกลุ่ม และให้ค าแนะน าถ้านักเรียนมีข้อสงสัยใน
ประเด็นต่าง ๆ เช่น การจับชีพจรในต าแหน่งที่ถูกต้อง วิธีการออกแบบการทดลอง การตั้งสมมติฐาน การระบุตัวแปร 
ซึ่งครูควรรวบรวมปัญหาและข้อสงสัยต่าง ๆ จากการท ากิจกรรมของนักเรียนเพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการอภิปราย
หลังการท ากิจกรรม 
 

 

3. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอผลการท ากิจกรรม ตอบค าถามท้ายกิจกรรม และร่วมกันสรุปผลของกิจกรรมโดยใช้
ค าถามท้ายกิจกรรมเป็นแนวทาง เพื่อให้ได้ข้อสรุปจากกิจกรรมว่า อัตราการเต้นของหัวใจขณะพักมีค่าเฉลี่ย
ประมาณ 60-100 ครั้งต่อนาที อัตราการเต้นของหัวใจหลังท ากิจกรรมต่าง ๆ จะมากกว่าในขณะพัก 

  

ก่อนการท ากิจกรรม (15 นาที) 

ระหว่างการท ากิจกรรม (60 นาที) 

หลังการท ากิจกรรม (45 นาที) 

กิจกรรมใดมีผลต่ออัตราการเต้นของหัวใจมากกว่ากัน กิจกรรมที่ 3.3 

http://ipst.me/9502 
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4. ให้นักเรียนอ่านเนื้อหาและตอบค าถามระหว่างเรียนเกี่ยวกับอัตราการเต้นของหัวใจที่เพ่ิมสูงขึ้น ซึ่งเป็นผลจาก 
การออกก าลังกาย และประโยชน์ของการออกก าลังกายต่อการสูบฉีดเลือดจากหนังสือเรียนหน้า 65 จากนั้นร่วมกัน
อภิปราย เพื่อให้ได้ข้อสรุปว่า ในการออกก าลังกายหรือการท ากิจกรรมต่าง ๆ ต้องใช้พลังงาน หัวใจจึงต้องสูบฉีด
เลือดที่มีแก๊สออกซิเจนไปยังเซลล์เพ่ือสลายสารอาหารให้ได้พลังงานมาใช้ ขณะเดียวกันหัวใจจะต้องน าเลือดที่มีแก๊ส
คาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดขึ้นจากการสลายสารอาหารจากเซลล์ไปก าจัดออก จึงเป็นผลให้หัวใจเต้นเร็วขึ้น ดังนั้นผู้ที่
ออกก าลังกายเป็นประจ า กล้ามเนื้อหัวใจจึงแข็งแรง และมีประสิทธิภาพสูงในการสูบฉีดเลือด  

5. เชื่อมโยงเข้าสู่เรื่องความดันเลือดว่า ผลของการบีบและคลายตัวของหัวใจท าให้เกิดแรงที่เลือดกระท าต่อผนัง 
หลอดเลือด หรือเรียกว่าความดันเลือด  

6. ให้นักเรียนเรียนรู้เพ่ิมเติมโดยการอ่านเนื้อหาและตอบค าถามระหว่างเรียนเกี่ยวกับค่าความดันเลือด สาเหตุของโรค
ความดันเลือดสูง และรายละเอียดอ่ืน ๆ จากหนังสือเรียนหน้า 66 ร่วมกันอภิปรายเพื่อให้ได้ข้อสรุปว่า ความดัน
เลือดประกอบด้วยตัวเลข 2 ค่า ค่าแรกเป็นความดันสูงสุดขณะหัวใจบีบตัวหรือเรียกว่า ความดันซีสโทลิก คนปกติ
ขณะพักมีค่าอยู่ในช่วง 100–140 มิลลิเมตรปรอท  ส่วนค่าหลังเป็นความดันขณะที่หัว ใจคลายตัวหรือความดัน
ไดแอสโทลิก โดยคนปกติขณะพักจะมีค่าอยู่ในช่วง 60–90 มิลลิเมตรปรอท ผู้ที่มีความดันเลือดสูงคือมีความดันเลือด
มากกว่าหรือเท่ากับ 140/90 มิลลิเมตรปรอท  สาเหตุหลักของโรคความดันเลือดสูงมาจากหลอดเลือดอาร์เทอรี
แข็งตัว เนื่องจากการสะสมของไขมันบริเวณผนังด้านในของหลอดเลือด  

ถ้าโรงเรียนใดมีเครื่องวัดความดันเลือด อาจให้นักเรียนท ากิจกรรมเสริม  เรื่ อง ความดันมีค่าเท่าใด 
เ พ่ือวัดความดันเลือดของนักเรียน 

 
เฉลยค าถามระหว่างเรียน 

• อัตราการเต้นของหัวใจขณะออกก าลังกายระหว่างนักกีฬากับบุคคลที่ไม่ค่อยได้ออกก าลังกายแตกต่างกัน
อย่างไร เพราะเหตุใด 

 แนวค าตอบ ขณะออกก าลังกาย นักกีฬามีอัตราการเต้นของหัวใจต่ ากว่าบุคคลที่ไม่ค่อยได้ออกก าลังกาย ทั้งนี้
เนื่องจากนักกีฬาออกก าลังกายเป็นประจ า จึงเป็นการช่วยบริหารกล้ามเนื้อของร่างกายรวมถึงกล้ามเนื้อหัวใจ
อย่างสม่ าเสมอ ท าให้หัวใจแข็งแรงสามารถสูบฉีดเลือดได้อย่างมีประสิทธิภาพกว่าบุคคลที่ไม่ค่อยได้ออกก าลังกาย 

 
เฉลยค าถามระหว่างเรียน 

• นักเรียนจะปฏิบัติตนอย่างไรเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดโรคความดันเลือดสูง 
แนวค าตอบ หลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง ท าอารมณ์ให้ร่าเริงแจ่มใส ไม่เครียด และออกก าลังกายเป็นประจ า 
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7. เชื่อมโยงเข้าสู่โรคหัวใจ โดยครูใช้ค าถามว่า นอกจากโรคความดันเลือดสูงแล้ว นักเรียนทราบหรือไม่ว่าโรคใดในระบบ
หมุนเวียนเลือดที่คนไทยเป็นกันมากและเป็นสาเหตุการเสียชีวิตของคนไทยเป็นอันดับต้น ๆ  

8. ให้นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์กราฟในภาพ 3.10 กราฟจ านวนการตายของคนไทยด้วยโรคหัวใจ ในหน้า 67 จากนั้น
ร่วมกันอภิปรายข้อมูลจ านวนการตายของคนไทยในแต่ละปีจากกราฟ เพื่อให้ได้ข้อสรุปว่า จ านวนการตายของ
ประชากรด้วยโรคหัวใจในปี พ.ศ. 2555-2557 มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น และปี พ.ศ. 2558 จ านวนการตายของประชากร
ลดลงกว่า 3 ปีแรก แต่ในปีพ.ศ. 2559 กลับมาเพ่ิมจ านวนขึ้นอีก  

9. ให้นักเรียนเรียนรู้เพ่ิมเติม โดยอ่านเนื้อหาและตอบค าถามระหว่างเรียนเกี่ยวกับโรคหัวใจ การปฏิบัติตนไม่ให้เป็น
โรคหัวใจ และรายละเอียดอื่น ๆ จากหนังสือเรียนหน้า 67 จากนั้นร่วมกันอภิปรายเพื่อให้ได้ข้อสรุปว่า 
9.1 โรคหัวใจมีหลายชนิด เช่น โรคหัวใจขาดเลือด ความผิดปกติของลิ้นหัวใจ หัวใจพิการแต่ก าเนิด การเต้นของหัวใจ

ผิดจังหวะ การติดเชื้อบริเวณหัวใจ  
9.2 โรคหัวใจขาดเลือดเป็นโรคที่คนไทยเป็นกันมาก มีสาเหตุจากการตีบตันของหลอดเลือดอาร์เทอรีที่มาเลี้ยงหัวใจ 

หรือหลอดเลือดเกิดการแข็งตัว ท าให้ปริมาณของเลือดผ่านไปเลี้ยงหัวใจได้น้อย 
9.3 โรคหัวใจขาดเลือดสามารถป้องกันได้โดยการควบคุมน้ าหนักไม่ให้อ้วน ออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ หลีกเลี่ยง

อาหารที่มีไขมันสูง การนอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอ ไม่สูบบุหรี่ และการรักษาภาวะอารมณ์ให้เป็นปกติ ไม่
เครียด 

10. เชื่อมโยงเข้าสู่เรื่องระบบหายใจว่า ขณะหัวใจบีบตัว เลือดบางส่วนจะส่งไปยังปอด ปอดเป็นอวัยวะในระบบหายใจ 
ระบบหายใจกับระบบหมุนเวียนเลือดสัมพันธ์กันอย่างไร 
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แนวการจัดการเรียนรู้ ครูด าเนินการดังนี้ 

1.  ให้นักเรียนดูภาพน าเรื่อง อ่านเนื้อหา และค า
ส าคัญเรื่องระบบหายใจ จากนั้นท ากิจกรรม 
ทบทวนความรู้ก่อนเรียน ถ้าครูพบว่านักเรียน
ยังมีความเข้าใจในเนื้อหาส่วนใดยังไม่สมบูรณ์ 
หรือไม่ถูกต้อง ครูควรอธิบายเพ่ิมเติมเกี่ยวกับ
เนื้อหาส่วนนั้น เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้พื้นฐาน
ที่ถูกต้องและเพียงพอที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่อง
ระบบหายใจต่อไป 

 
เฉลยทบทวนความรู้ก่อนเรียน 

เขียนเครื่องหมาย  หน้าข้อความท่ีถูกต้อง และเขียนเครื่องหมาย  หน้าข้อความท่ีไม่ถูกต้อง  
   การแพร่เป็นการเคลื่อนที่ของสารจากบริเวณท่ีมีความเข้มข้นของสารต่ าไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้น

ของสารสูงกว่า  
  ไม่ถูกต้อง เพราะการแพร่เป็นการเคลื่อนที่ของสารจากบริเวณท่ีมีความเข้มข้นของสารสูงไปยังบริเวณท่ี

มีความเข้มข้นของสารต่ ากว่า 
  ระบบหมุนเวียนเลือดท าหน้าที่ล าเลียงแก๊สและสารอาหารไปยังส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย 
  เซลล์เม็ดเลือดแดงมีเฮโมโกลบินเป็นส่วนประกอบส าคัญซึ่งสามารถจับกับโมเลกุลของแก๊สออกซิเจนได้ 

 

  

ระบบหายใจ เร่ืองที่ 2 



01122 
 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

หน่วยที ่3 | ร่างกายมนุษย ์
คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ 

2. ตรวจสอบความรู้เดิมของนักเรียนเกี่ยวกับเรื่องระบบหายใจ โดยให้ท ากิจกรรม รู้อะไรบ้างก่อนเรียน นักเรียนสามารถ
เขียนข้อความ แผนผัง หรือแผนภาพได้อย่างอิสระตามความเข้าใจของนักเรียน โดยครูจะไม่เฉลยค าตอบ ครูควร
รวบรวมแนวคิดคลาดเคลื่อนที่พบเพื่อน าไปใช้ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้และแก้ไขแนวคิดเหล่านั้นให้ถูกต้อง 

 
ตัวอย่างแนวคิดคลาดเคลื่อนซึ่งอาจพบในเรื่องนี้ 

• หลอดลมเชื่อมต่อกับปอดและหัวใจ 

• อากาศท่ีหายใจเข้ามีแต่แก๊สออกซิเจนเท่านั้น และอากาศที่หายใจออกมีแต่แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เท่านั้น 

• การแลกเปลี่ยนระหว่างแก๊สออกซิเจนกับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เกิดขึ้นที่บริเวณถุงลมปอดเท่านั้น 

3. ให้นักเรียนอ่านเนื้อหา ในหนังสือเรียนหน้า 69 เกี่ยวกับการท างานของอวัยวะต่าง ๆ ในระบบหายใจ และสัง เกต
ภาพ 3.13  เพื่อให้ได้ข้อสรุปว่า กลไกการหายใจเข้าและการหายใจออกของมนุษย์ เกิดจากการท างานร่วมกันของ
อวัยวะต่าง ๆ ในระบบหายใจ ได้แก่ จมูก ท่อลม ปอด (รวมถึงหลอดลม หลอดลมฝอย ถุงลมภายในปอด) และอวัยวะ
ที่เก่ียวข้อง ได้แก่ กระดูกซ่ีโครง และกะบังลม 

4. เชื่อมโยงเข้าสู่ กิจกรรมที่ 3.4 การหายใจเข้าและการหายใจออกเกิดขึ้นได้อย่างไร โดยใช้ค าถามว่าอวัยวะต่าง ๆ  
ในระบบหายใจท างานร่วมกันเพื่อให้เกิดหายใจเข้าและหายใจออกได้อย่างไร 
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แนวการจัดการเรียนรู้ ครูด าเนินการดังนี้ 

 

1. ให้นักเรียนอ่านชื่อกิจกรรม จุดประสงค์ และวิธีด าเนินกิจกรรม และตรวจสอบความเข้าใจจากการอ่านโดยใช้ค าถาม 
ดังต่อไปนี้ 

• กิจกรรมนี้เรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไร (เรื่องการหายใจเข้าและการหายใจออกของมนุษย์) 

• กิจกรรมนี้มีจุดประสงค์อะไร (สังเกตและอธิบายกลไกการหายใจเข้าและการหายใจออกโดยใช้แบบจ าลองการ
ท างานของปอด)  

• วิธีด าเนินกิจกรรมมีขั้นตอนโดยสรุปอย่างไร (สังเกตและเปรียบเทียบแบบจ าลองการท างานของปอดกับอวัยวะที่
เกี่ยวกับการหายใจ และเปรียบเทียบระหว่างการท างานของแบบจ าลองปอดกับการหายใจเข้าและการหายใจออก
ของมนุษย์) 

ครูควรบันทึกขั้นตอนการท ากิจกรรมโดยสรุปบนกระดาน 

• นักเรียนต้องสังเกตหรือรวบรวมข้อมูลอะไรบ้าง (สังเกตการเปลี่ยนแปลงที่ เกิดชึ้นกับลูกโป่งทั้ งสองใบใน
กล่องพลาสติกขณะดึงและดันแผ่นยาง) 

 
 
2. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มท ากิจกรรมตามวิธีการด าเนินกิจกรรม ครูสังเกตการท ากิจกรรมของนักเรียน พร้อมให้ค าแนะน า

และความช่วยเหลือเพ่ิมเติมหากนักเรียนมีปัญหาหรือข้อสงสัย เช่น การดึงแผ่นยางขึ้นลง  การสังเกตการเปลี่ยนแปลง
ของลูกโป่ง ซึ่งครูควรรวบรวมปัญหาและข้อสงสัยต่าง ๆ จากการท ากิจกรรมของนักเรียนเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการ
อภิปรายหลังการท ากิจกรรม 

 
 

3. ให้นักเรียนตอบค าถามท้ายกิจกรรม จากนั้นน าเสนอในรูปแบบต่าง ๆ เช่น น าเสนอหน้าชั้นเรียน หรือเขียนอธิบายและ
ติดแสดงไว้รอบห้องเพ่ือให้เพ่ือนร่วมชั้นชมผลงาน และอภิปรายค าตอบร่วมกัน เพื่อให้ได้ข้อสรุปจากกิจกรรมว่า 
แบบจ าลองการท างานของปอด เป็นการจ าลองกลไกการท างานของการหายใจเข้าและการหายใจออกของมนุษย์   
โดยท่อตัว Y ซึ่งประกอบด้วยท่อตรงเปรียบได้กับท่อลม และท่อที่แยกออกมาทั้ง 2 ข้างจากท่อตรงเปรียบได้กับ
หลอดลม ลูกโป่งเปรียบได้กับปอด ช่องว่างภายในกล่องพลาสติกใสทรงกระบอกเปรียบได้กับช่องอก แผ่นยางเปรียบได้
กับกะบังลม การดึงแผ่นยางลงส่งผลให้อากาศจากภายนอกเคลื่อนเข้าสู่ลูกโป่ง เปรียบได้กับการหายใจเข้า ส่วนการดัน
แผ่นยางขึ้นส่งผลให้อากาศเคลื่อนที่ออกจากลูกโป่ง เปรียบได้กับการหายใจออก  

การหายใจเข้าและการหายใจออกเกิดขึ้นได้อย่างไร กิจกรรมที่ 3.4 

ก่อนการท ากิจกรรม (10 นาที) 

ระหว่างการท ากิจกรรม (10 นาที) 

หลังการท ากิจกรรม (20 นาที) 

http://ipst.me/9504 

http://ipst.me/9504
http://ipst.me/9504
http://ipst.me/9504
http://ipst.me/9504
http://ipst.me/9504
http://ipst.me/9504
http://ipst.me/9504
http://ipst.me/9504
http://ipst.me/9504
http://ipst.me/9504
http://ipst.me/9504
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4. ให้นักเรียนอ่านเนื้อหาเกี่ยวกับการหายใจเข้าและออกและสังเกตภาพ 3.14 ในหนังสือเรียนหน้า 71 และตอบค าถาม
ระหว่างเรียน เพื่อให้ได้ข้อสรุปว่า  การดึงแผ่นยางลงหรือดันแผ่นยางขึ้น เปรียบได้กับการท างานของกะบังลม ซึ่งมี
ผลต่อปริมาตรอากาศและความดันภายในกล่องพลาสติก ท าให้อากาศเคลื่อนเข้าไปในลูกโป่ง หรือเคลื่อนที่ออกจาก
ลูกโป่งได้  การที่กล้ามเนื้อกะบังลมหดตัว จะท าให้กะบังลมลดตัวต่ าลงในขณะที่กระดูกซี่โครงจะยกตัวขึ้น  ส่งผลให้
ช่องอกมีปริมาตรเพ่ิมขึ้น และความดันภายในช่องอกลดลง อากาศจากภายนอกจึงเคลื่อนที่เข้าสู่ปอด  เกิดเป็นการ
หายใจเข้า ในทางกลับกันเมื่อกล้ามเนื้อกะบังลมคลายตัว จะท าให้กะบังลมยกตัวสูงขึ้นในขณะที่กระดูกซี่โครงจะลด
ต่ าลง ส่งผลให้ช่องอกมีปริมาตรลดลง ความดันภายในช่องอกเพ่ิมขึ้น อากาศจึงเคลื่อนที่ออกจากปอดเกิดเป็นการ
หายใจออก 

ครูชี้ให้นักเรียนเห็นว่าถึงแม้ว่าแบบจ าลองการท างานของปอดในกิจกรรมจะสามารถอธิบายกลไกการหายใจ
เข้าและออกของมนุษย์ได้ แต่แบบจ าลองยังมีข้อจ ากัดบางประการ ซึ่งไม่เหมือนกับการท างานของอวัยวะในระบบ
หายใจในร่างกายมนุษย์ ครูควรให้นักเรียนเปรียบเทียบความเหมือน ความแตกต่าง และข้อจ ากัดของแบบจ าลองกับ
อวัยวะในระบบหายใจ โดยการตอบค าถามระหว่างเรียน 

 

 
เฉลยค าถามระหว่างเรียน 

• แบบจ าลองการท างานของปอดเหมือนหรือแตกต่างกับกลไกการหายใจที่เกิดขึ้นในร่างกายมนุษย์อย่างไร 
และมีข้อจ ากัดอย่างไร 

 แนวค าตอบ แบบจ าลองการท างานของปอดเหมือนกับกลไกการหายใจที่เกิดข้ึนในร่างกายมนุษย์ดังนี้ 
1. ลูกโป่งทั้งสองใบแสดงถึงปอดทั้งสองข้างคล้ายปอดจริงของมนุษย์  
2. ท่อรูปตัว Y คล้ายกับท่อลมและหลอดลมของมนุษย์  
3. การเปลี่ยนแปลงปริมาตรและความดันของแบบจ าลองขณะดึงแผ่นยางลงและดันแผ่นยางขึ้น 
     คล้ายกับการเคลื่อนที่ขึ้นลงของกะบังลมของมนุษย์  ซึ่งท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงปริมาตรและ

ความดันในช่องอกเหมือนกัน 
ข้อจ ากัดของแบบจ าลอง 
1. กล่องพลาสติกใสแข็ง ไม่สามารถยืดหยุ่น ท าให้การเปลี่ยนแปลงปริมาตรของอากาศภายในกล่อง

พลาสติกไม่เหมือนกับการเปลี่ยนแปลงปริมาตรของอากาศภายในช่องอกซ่ึงขึ้นอยู่กับการยกตัวขึ้น
และลดตัวลงของกระดูกซี่โครง 

2. กะบังลมจะเคลื่อนลงต่ าจากระดับช่องอก แต่กะบังลมของมนุษย์ไม่ได้ต่ าลงมาด้านล่าง 
เช่นเดียวกับแบบจ าลอง 

3. กะบังลมในต าแหน่งพักควรมีลักษณะโค้งเล็กน้อย ไม่ใช่แบนราบ 
4. แบบจ าลองไม่ได้แสดงการเคลื่อนที่ของกระดูกซี่โครง 
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5. ถ้าพบว่านักเรียนมีแนวคิดคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับโครงสร้าง หน้าที่ของอวัยวะในระบบหายใจจากการตอบค าถามก่อน
เรียน ระหว่างเรียน หรืออาจตรวจสอบโดยใช้กลวิธีอ่ืน ๆ ให้ครูแก้ไขแนวคิดคลาดเคลื่อนนั้นให้ถูกต้อง เช่น ใช้ค าถาม
และอภิปรายร่วมกัน ใช้แผนภาพ วีดิทัศน์ เอกสารอ่านประกอบ 

แนวคิดคลาดเคลื่อน แนวคิดที่ถูกต้อง 

ท่อลมเชื่อมต่อกับปอดและหัวใจ (Silva. M.& 
Almeida A, 2017)    

ท่อลมเชื่อมต่อไปยังหลอดลมซึ่งเชื่อมต่อไปยังปอด 
ส่วนหัวใจท างานร่วมกับปอด โดยหัวใจสูบฉีดเลือด
มายังหลอดเลือดฝอยที่ปอดเพ่ือแลกเปลี่ยนแก๊ส 
แต่ไม่มีการเชื่อมต่อกันโดยตรงระหว่างท่อลมกับ
ปอดและหัวใจ 

6. เชื่อมโยงไปสู่การเรียนรู้ในเรื่องต่อไปว่า ในการหายใจเข้าและการหายใจออกนั้น ปริมาณแก๊สต่าง ๆ จะมีการ
เปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ อย่างไร โดยให้นักเรียนศึกษาข้อมูลจากแผนภูมิในภาพ 3.15 ปริมาณแก๊สต่าง ๆ ในลมหายใจ
เข้าและออก อ่านเนื้อหาในหนงัสือเรียนหน้า 72 และตอบค าถามในหนังสือเรียน  

 
เฉลยค าถามระหว่างเรียน 

• จากภาพ 3.15 แก๊สแต่ละชนิดในอากาศที่หายใจเข้าและหายใจออกมีปริมาณเท่ากันหรือแตกต่างกันอย่างไร 
เพราะเหตุใด 
แนวค าตอบ แก๊สแต่ละชนิดในอากาศที่หายใจเข้าและหายใจออกมีทั้งที่มีปริมาณเท่ากันและแตกต่างกัน ดังนี้ 
แก๊สออกซิเจนในลมหายใจเข้ามีปริมาณมากกว่าในลมหายใจออก ส่วนแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และไอน้ าในลม
หายใจออกจะมีปริมาณมากกว่าลมหายใจเข้า ส าหรับแก๊สไนโตรเจนในลมหายใจเข้าและออกมีปริมาณเท่ากัน 
สาเหตุที่ปริมาณของแก๊สแต่ละชนิดแตกต่างกันเนื่องจากในการหายใจเข้า ร่างกายได้รับแก๊สออกซิเจนจากอากาศ
เข้าไปในปอดเพ่ือแลกเปลี่ยนแก๊ส แก๊สออกซิเจนจะน าไปใช้ในการสร้างพลังงานภายในเซลล์ ขณะเดียวกันจะเกิด
แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน้ า ซึ่งร่างกายจ าเป็นต้องก าจัดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน้ าในรูปของไอน้ าออกมา
กับลมหายใจออก ส่วนปริมาณแก๊สไนโตรเจนในลมหายใจเข้าและลมหายใจออกไม่เปลี่ยนแปลง เนื่องจากร่างกาย
ไม่ไดน้ าแก๊สไนโตรเจนไปใช้ในการหายใจ 
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7. ถ้าพบว่านักเรียนมีแนวคิดคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับอากาศทีห่ายใจเข้าและออกจากการตอบค าถามก่อนเรียน ระหว่างเรียน 
หรืออาจตรวจสอบโดยใช้กลวิธีอ่ืน ๆ ให้ครูแก้ไขแนวคิดคลาดเคลื่อนนั้นให้ถูกต้อง เช่น ร่วมกันอภิปรายโดยใช้แผนภาพ 
วีดิทัศน์  หรืออ่านเอกสารความรู้ 

แนวคิดคลาดเคลื่อน แนวคิดที่ถูกต้อง 

อากาศท่ีหายใจเข้ามีแต่แก๊สออกซิเจนเท่านั้น และ
อากาศท่ีหายใจออกมีแต่แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์
เท่านั้น (Khanacademy, 2017) 

อากาศที่หายใจเข้าและหายใจออกมีทั้งแก๊สออกซิเจน 
แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ แก๊สไนโตรเจนและแก๊สอ่ืน ๆ  
แต่ปริมาณแก๊สออกซิเจนในลมหายใจเข้ามมีากกว่า
ปริมาณแก๊สออกซิ เจนในลมหายใจออก 
ในทางกลับกันปริมาณแก๊สคารบ์อนไดออกไซด์ใน 
ลมหายใจออกมมีากกว่าแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์
ในลมหายใจเข้า (Khanacademy, 2017) 

8. ตั้งค าถามเพ่ือกระตุ้นความสนใจว่า นักเรียนทราบหรือไม่ว่าการแลกเปลี่ยนแก๊สออกซิเจนและแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์
เกิดขึ้นที่บริเวณใดบ้าง และเกิดขึ้นได้อย่างไร 

9. ให้นักเรียนศึกษาภาพ 3.16 การแลกเปลี่ยนแก๊สที่เกิดขึ้นบริเวณถุงลมปอดกับหลอดเลือดฝอย และภาพ 3.17 การ
แลกเปลี่ยนแก๊สบริเวณหลอดเลือดฝอยกับเซลล์ หรืออาจให้ศึกษาจากวีดิทัศน์ และอ่านเนื้อหาหน้า 72-74 แล้วตั้ง
ค าถามว่าการแลกเปลี่ยนแก๊สเกิดขึ้นได้อย่างไรและบริเวณใดบ้าง จากนั้นตอบค าถามในหนังสือเรียน เพื่อให้ได้
ข้อสรุปว่า  การแลกเปลี่ยนแก๊สออกซิเจนและแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เกิดขึ้น 2 บริเวณ คือ ระหว่างถุงลมในปอดกับ
หลอดเลือดฝอย และระหว่างหลอดเลือดฝอยกับเซลล์ โดยใช้กระบวนการแพร่ ดังนี้ 
9.1 การแลกเปลี่ยนแก๊สระหว่างถุงลมในปอดกับหลอดเลือดฝอย 

แก๊สออกซิเจนในถุงลมปอดที่ได้จากการหายใจซึ่งมีปริมาณสูงกว่าเลือดในหลอดเลือดฝอยจะแพร่เข้าไปจับกับ
เฮโมโกลบินในเซลล์เม็ดเลือดแดง ส่วนแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือดภายในหลอดเลือดฝอยซึ่งมีปริมาณสูงกว่าแก๊ส
คาร์บอนไดออกไซด์ในถุงลม จะแพร่จากเลือดเข้าไปยังถุงลมปอด ซึ่งจะล าเลียงออกจากร่างกายทางลมหายใจออก  
9.2 การแลกเปลี่ยนแก๊สระหว่างหลอดเลือดฝอยกับเซลล์ 

เมื่อหัวใจสูบฉีดเลือดท่ีมีแก๊สออกซิเจนสูงมายังเซลล์ต่าง ๆ ของร่างกาย แก๊สออกซิเจนจากเฮโมโกลบินในเซลล์
เม็ดเลือดแดงจะแพร่ผ่านผนังหลอดเลือดฝอยไปยังเซลล์ ขณะเดียวกันแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่มีปริมาณสูงจาก
เซลล์จะแพร่ไปยังเลือดในหลอดเลือดฝอยและล าเลียงกลับสู่หัวใจ 
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เฉลยค าถามระหว่างเรียน 

• เพราะเหตุใดแก๊สออกซิเจนและแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จึงแพร่ผ่านถุงลมและหลอดเลือดฝอยได้ 
แนวค าตอบ แก๊สออกซิเจนและแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์แพร่ผ่านถุงลมและหลอดเลือดฝอยได้ เนื่องจากแก๊ส
ออกซิเจนและแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ภายในถุงลมมีความเข้มข้นแตกต่างกัน ดังนี้ แก๊สออกซิเจนภายในถุงลมซึ่งมี
ความเข้มข้นสูงกว่าแก๊สออกซิเจนภายในหลอดเลือดฝอย แก๊สออกซิเจนจากถุงลมจึงแพร่ไปยังหลอดเลือดฝอย ใน
ท านองเดียวกัน แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือดภายในหลอดเลือดฝอยซึ่งมีความเข้มข้นสูงกว่าในถุงลม แก๊ส
คาร์บอนไดออกไซด์จากหลอดเลือดฝอยจึงแพร่ไปยังถุงลมเช่นกัน 

10. เชื่อมโยงเข้าสู่ กิจกรรมที่ 3.5 ปอดจุอากาศได้เท่าใด โดยใช้ค าถามว่า มนุษย์จ าเป็นต้องได้รับอากาศในปริมาณที่

เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย นักเรียนทราบหรือไม่ว่าปอดของแต่ละคนสามารถจุอากาศได้เท่ากันหรือไม่ 
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แนวการจัดการเรียนรู้ ครูด าเนินการดังนี้  

 

1. ให้นักเรียนอ่านรายละเอียดกิจกรรมและร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับชื่อกิจกรรม จุดประสงค์ และวิธีด าเนินกิจกรรม 
กรณีที่นักเรียนยังตอบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนครูควรอธิบายเพ่ิมเติมโดยใช้ตัวอย่างค าถามและแนวค าตอบ 
ดังต่อไปนี้ 

• กิจกรรมนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องอะไร (การวัดความจุอากาศของปอด) 

• กิจกรรมนี้มีจุดประสงค์อะไร  (ทดลองและอธิบายความจุอากาศของปอด)  

• วิธีด าเนินกิจกรรมมีขั้นตอนโดยสรุปอย่างไร (ทดสอบความจุอากาศของปอดจากชุดอุปกรณ์วัดความจุของปอด 
โดยให้คนทดสอบหายใจเข้าให้เต็มที่แล้วเป่าลมเข้าไปในถุงพลาสติกให้มากที่สุด เพ่ืออ่านค่าความจุอากาศของ
ปอด) 

ครูควรบันทึกขั้นตอนการท ากิจกรรมโดยสรุปบนกระดาน 

• ข้อควรระวังในการท ากิจกรรมมีอะไรบ้าง (โรคติดต่อทางน้ าลาย ควรป้องกันโดยไม่ใช้ท่อเป่าซ้ ากับเพ่ือน) 

• นักเรียนต้องสังเกตหรือรวบรวมข้อมูลอะไรบ้าง (รวบรวมข้อมูลค่าความจุอากาศของปอดของนักเรียน) 
 
 

2. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มท ากิจกรรมตามวิธีการด าเนินกิจกรรม ครูสังเกตการท ากิจกรรมของนักเรียน พร้อมให้ค าแนะน า
และความช่วยเหลือเพ่ิมเติมหากนักเรียนมีปัญหาหรือข้อสงสัย เช่น วิธีการติดสติกเกอร์แสดงปริมาตรความจุอากาศ
ของปอดบนถุงพลาสติกยาว  การสอดท่อพลาสติกสั้นลงไปในถุงพลาสติกและใช้เทปพัน ซึ่งครูควรรวบรวมปัญหาและ
ข้อสงสัยต่าง ๆ จากการท ากิจกรรมของนักเรียนเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการอภิปรายหลังการท ากิจกรรม 

3. ครูควรเน้นเรื่องความปลอดภัยในการใช้ชุดอุปกรณ์ หากต้องให้นักเรียนใช้ชุดอุปกรณ์เดียวกันควรมีการเปลี่ยนท่อเป่า 
เพ่ือป้องกันโรคติดต่อทางน้ าลาย  
 

 
4. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอผลการท ากิจกรรม ตอบค าถามท้ายกิจกรรม และร่วมกันสรุปผลของกิจกรรมโดยใช้

ค าถามท้ายกิจกรรมเป็นแนวทาง เพื่อให้ได้ข้อสรุปจากกิจกรรมว่า การวัดความจุอากาศของปอดอย่างง่าย วัดได้จาก
ชุดอุปกรณ์วัดความจุอากาศของปอด โดยวัดปริมาตรของอากาศเมื่อหายใจเข้าเต็มที่แล้วผ่อนลมหายใจออกมาให้มาก
ที่สุด ซึ่งความจุอากาศของปอดแต่ละบุคคลอาจจะแตกต่างกันได้ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น เพศ ขนาดของร่างกาย 
การออกก าลังกายเป็นประจ า  

ปอดจุอากาศได้เท่าใด กิจกรรมที่ 3.5 

ก่อนการท ากิจกรรม (10 นาที) 

ระหว่างการท ากิจกรรม (20 นาที) 

หลังการท ากิจกรรม (20 นาที) 

http://ipst.me/9505 

http://ipst.me/9505
http://ipst.me/9505
http://ipst.me/9505
http://ipst.me/9505
http://ipst.me/9505
http://ipst.me/9505
http://ipst.me/9505
http://ipst.me/9505
http://ipst.me/9505
http://ipst.me/9505
http://ipst.me/9505
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5. ให้นักเรียนศึกษากราฟในภาพ 3.18 และ 3.19 ในหนังสือเรียนหน้า 78  และตอบค าถามระหว่างเรียน จากนั้นอ่าน
เนื้อหาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อความจุอากาศของปอด รวมถึงสาเหตุของโรคที่เกี่ยวข้องกับทางเดินหายใจในหนังสือ
เรียนหน้า 79  เพื่อให้ได้ข้อสรุปว่า ค่าความจุอากาศของปอดแต่ละบุคคลอาจจะไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลาย
ประการ เช่น เพศ อายุ ความสูงของร่างกาย อาชีพ นอกจากนี้บุคคลที่มีภาวะผิดปกติ หรือเป็นโรคเกี่ยวกับทางเดิน
หายใจ เช่น โรคถุงลมโป่งพอง โรคมะเร็งในปอด วัณโรค ปอดติดเชื้อ อาจจะส่งผลให้ความจุของปอดลดลง ซึ่งส่งผล
ให้ความสามารถในการแลกเปลี่ยนแก๊สของปอดลดลงด้วย 

ครูควรเน้นถึงประโยชน์ของการออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ ซึ่งจะท าให้ความจุอากาศของปอดเพ่ิมขึ้นเป็น
การเพ่ิมประสิทธิภาพในการแลกเปลี่ยนแก๊ส และสาเหตุของโรคถุงลมโป่งพอง ซึ่งส่วนใหญ่มักจะเกิดจากสารพิษใน
ควันบุหรี่ซึ่งจะไปท าลายผนังของถุงลม ท าให้พ้ืนที่ผิวในการแลกเปลี่ยนแก๊สของถุงลมลดลง ซึ่งอาจน าภาพของผู้ที่
ป่วยเป็นโรคถุงลมโป่งพองมาให้นักเรียนดู เพ่ือให้นักเรียนตระหนักถึงพิษภัยของบุหรี่และไมสู่บบุหรี่ หรือถ้ามีนักเรียน
บางคนติดบุหรี่ควรเลิกสูบ นอกจากนี้ครูควรแนะน าให้หลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีควันบุหรี่ ฝุ่นละออง อันเป็นสาเหตุ ให้
เกิดโรคถุงลมโป่งพอง  

6. ให้นักเรียนศึกษาข้อมูลจากกราฟในภาพ 3.21 กราฟอัตราการตายของประชากรไทยด้วยโรคมะเร็ง ท่อลม หลอดลม
และปอด เพ่ือให้นักเรียนเห็นว่าอัตราการตายด้วยโรคมะเร็งของอวัยวะเหล่านี้มีจ านวนเพ่ิมมากข้ึนในแต่ละปี  

7. เชื่อมโยงเข้าสู่ กิจกรรมที่ 3.6 ท าอย่างไรจึงจะรักษาระบบหายใจให้ท างานเป็นปกติ โดยใช้ค าถามว่า นอกจาก
โรคมะเร็งของอวัยวะในทางเดินหายใจแล้ว ยังมีโรคอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับระบบหายใจอีก นักเรียนทราบหรือไม่ว่ามีโรค
อะไรบ้าง และโรคเหล่านี้มีสาเหตุมาจากอะไร นักเรียนจะดูแลรักษาอวัยวะในระบบหายใจได้อย่างไร 

  

เฉลยค าถามระหว่างเรียน 

• จากกราฟในภาพ 3.18 และ 3.19 นักเรียนคิดว่าความจุอากาศของปอดขึ้นอยู่กับปัจจัยใดบ้าง 
แนวค าตอบ ความจุอากาศของปอดขี้นอยู่กับความสูงและอายุ กล่าวคือ ความจุของปอดในภาพ 3.18  ผู้ชายและ
ผู้หญิงที่มีอายุเท่ากัน ค่าความจุอากาศจะเพ่ิมขึ้นตามความสูงของร่างกายที่เพ่ิมขึ้น ส่วนในภาพ 3.19 ผู้ชายและ
ผู้หญิงที่มีความสูงเท่ากัน ค่าความจุอากาศจะลดลงตามอายุที่เพ่ิมขึ้น   
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แนวการจัดการเรียนรู้ ครูด าเนินการดังนี้ 

 

1. ให้นักเรียนอ่านรายละเอียดกิจกรรมและร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับชื่อกิจกรรม จุดประสงค์ และวิธีด าเนินกิจกรรม 
กรณีที่นักเรียนยังตอบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนครูควรอธิบายเพ่ิมเติมโดยใช้ตัวอย่างค าถามและแนวค าตอบ 
ดังต่อไปนี้ 

• กิจกรรมนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องอะไร (เรื่องโรคและสาเหตุของโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบหายใจ การดูแลรักษาอวัยวะใน
ระบบหายใจให้ท างานได้อย่างปกติ) 

• กิจกรรมนี้มีจุดประสงค์อะไร (รวบรวมข้อมูลและน าเสนอวิธีการดูแลรักษาอวัยวะในระบบหายใจ) 

• วิธีด าเนินกิจกรรมมีขั้นตอนโดยสรุปอย่างไร (สืบค้นข้อมูลและอภิปรายเกี่ยวกับโรคในระบบหายใจ วิเคราะห์
สาเหตุของโรค และน าเสนอวิธีการดูแลรักษาอวัยวะของระบบหายใจให้ท างานเป็นปกติ) 

ครูควรบันทึกขั้นตอนการท ากิจกรรมโดยสรุปบนกระดาน 

• นักเรียนต้องสังเกตหรือรวบรวมข้อมูลอะไรบ้าง (รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับโรคในระบบหายใจ) 
 

 

2. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มท ากิจกรรมตามวิธีการด าเนินกิจกรรม ครูสังเกตการท ากิจกรรมของนักเรียน พร้อมให้ค าแนะน า
และความช่วยเหลือเพ่ิมเติมหากนักเรียนมีปัญหาหรือข้อสงสัย เช่น เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง เว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือ ขอบเขต
ของเนื้อหาที่สืบค้น หนังสือหรือต าราที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งครูควรรวบรวมปัญหาและข้อสงสัยต่าง ๆ จากการท ากิจกรรม
ของนักเรียนเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการอภิปรายหลังการท ากิจกรรม 

 

 

3. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอผลการท ากิจกรรม ตอบค าถามท้ายกิจกรรม และร่วมกันสรุปผลของกิจกรรมโดยใช้
ค าถามท้ายกิจกรรมเป็นแนวทางเพื่อให้ได้ข้อสรุปจากกิจกรรมว่า โรคที่เกี่ยวข้องกับระบบหายใจมีหลายโรค เช่น 
โรคมะเร็งปอด โรคหอบหืด โรคถุงลมโป่งพอง โรคหลอดลมอักเสบ โรควัณโรค โรคบางโรคเกิดจากมลพิษทางอากาศ 
เช่น ฝุ่นละออง ควันบุหรี่ ควันจากท่อไอเสียรถยนต์ บางโรคเกิดจากเชื้อโรคต่าง ๆ การป้องกันโรคเหล่านี้ท าได้โดย
การหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีมลพิษทางอากาศ ถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ควรสวมหน้ากากอนามัยในบริเวณที่มีฝุ่นหรือควัน 
หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่เป็นโรคติดต่อทางลมหายใจ ไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น ดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรง
โดยการรับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์ การพักผ่อนให้เพียงพอ และการออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอจะท าให้
ร่างกายมีภูมิคุ้มกันต่อโรคที่จะเกิดข้ึนได้ 

ท าอย่างไรเพ่ือใหร้ะบบหายใจท างานอย่างเป็นปกติ กิจกรรมที่ 3.6 

ก่อนการท ากิจกรรม (10 นาที) 

ระหว่างการท ากิจกรรม (45 นาที) 

หลังการท ากิจกรรม (45 นาที) 
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เฉลยค าถามระหว่างเรียน 

• เพราะเหตุใดจึงควรใส่หน้ากากอนามัยเวลาเป็นหวัด 
 แนวค าตอบ หน้ากากอนามัยช่วยลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคจากผู้ป่วยไปยังบุคคลอ่ืน ป้องกันการ

กระจายของน้ ามูกและน้ าลายเวลาที่ไอหรือจาม นอกจากนี้หน้ากากอนามัยยังช่วยกรองฝุ่นละอองต่าง ๆ ที่จะ
ท าให้ระคายเคืองผิวหนังบริเวณจมูกได้อีกทางหนึ่งด้วย 

4. เชื่อมโยงไปสู่การเรียนรู้ในเรื่องต่อไปว่า ระบบหมุนเวียนเลือดและระบบหายใจนั้นท างานร่วมกันเพ่ือน าแก๊สออกซิเจน
เข้าสู่ร่างกาย และก าจัดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออกนอกร่างกาย นอกจากการก าจัดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์แล้ว
ร่างกายยังจ าเป็นต้องก าจัดของเสียและสารส่วนเกินออกนอกร่างกายด้วย นักเรียนทราบหรือไม่ว่า ร่างกายของเรามี
ระบบใดท่ีท าหน้าทีด่ังกล่าว  
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แนวการจัดการเรียนรู้ ครูด าเนินการดังนี้ 

1. ให้นักเรียนดูภาพน าเรื่อง อ่านเนื้อหา และค า
ส าคัญเรื่องระบบขับถ่าย จากนั้นท ากิจกรรม 
ทบทวนความรู้ก่อนเรียน ถ้าครูพบว่านักเรียน
ยังมีความเข้าใจในเนื้อหาส่วนใดยังไม่สมบูรณ์ 
หรือไม่ถูกต้อง ครูควรอธิบายเพ่ิมเติมเกี่ยวกับ
เนื้อหาส่วนนั้น เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้พื้นฐาน
ที่ถูกต้องและเพียงพอที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่อง
ระบบขับถ่ายต่อไป 
 

 
เฉลยทบทวนความรู้ก่อนเรียน 

วงล้อมรอบสารที่สามารถพบได้ในพลาสมา 

 
  เม็ดเลือดแดง  กรดอะมิโน  แก๊สออกซิเจน   น้ า 

 
 

    กลูโคส   เม็ดเลือดขาว  เกล็ดเลือด           ยูเรีย 

 

แนวค าตอบ  จากวงเส้นสีแดงทีล่้อมรอบสาร 

 
 

ระบบขับถ่าย เร่ืองที่ 3 
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2. ตรวจสอบความรู้เดิมของนักเรียนเกี่ยวกับเรื่องระบบขับถ่าย โดยให้ท ากิจกรรม รู้อะไรบ้างก่อนเรียน นักเรียน
สามารถเขียนค าตอบตามความเข้าใจ โดยครยูังไม่เฉลยค าตอบ  ครูควรรวบรวมแนวคิดคลาดเคลื่อนที่พบเพ่ือน าไปใช้
ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้และแก้ไขแนวคิดเหล่านั้นให้ถูกต้อง หรือน าไปใช้ในการเน้นย้ าหรืออธิบายเนื้อหา
ส่วนใดเป็นพิเศษ เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้และมีความเข้าใจครบถ้วนตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 

3. ให้นักเรียนอ่านเนื้อหาและสังเกตภาพ 3.23 ภาพ 3.24 และภาพ 3.25 ตามรายละเอียดในหนังสือเรียนหน้า 83-85 
และตอบค าถามระหว่างเรียน เพื่อให้ได้ข้อสรุปว่า อวัยวะในระบบขับถ่ายประกอบด้วยไต ท่อไต กระเพาะปัสสาวะ 
และท่อปัสสาวะ ระบบขับถ่ายมีหน้าที่ก าจัดของเสียออกนอกร่างกายในรูปของปัสสาวะ ซึ่งมีไตเป็นอวัยวะหลัก  
ไตของมนุษย์มี 2 ข้าง แต่ละข้างแบ่งออกเป็น 2 ชั้น ได้แก่ ไตชั้นนอกและไตชั้นใน ภายในไตประกอบด้วยหน่วยไตที่
ท าหน้าที่กรองสารต่าง ๆ ออกจากเลือดซ่ึงสารที่กรองได้มีทั้งสารที่มีประโยชน์และของเสีย และยังท าหน้าทีดู่ดสารที่มี
ประโยชน์กลับเข้าสู่ร่างกาย สารที่ผ่านการกรองและการดูดกลับจากหน่วยไตซึ่งจะถูกขับออกสู่ภายนอกร่างกาย เรียกว่า 
ปัสสาวะ การวิเคราะห์ส่วนประกอบและสารต่าง ๆ ที่พบในปัสสาวะจึงใช้ตรวจวินิจฉัยเบื้องต้นเกี่ยวกับภาวะของโรค
บางโรคของร่างกายได ้ เช่น โรคเบาหวาน โรคตับ โรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบ  

 
เฉลยค าถามระหว่างเรียน 

• ปัสสาวะประกอบด้วยสารใดบ้าง 
แนวค าตอบ  น้ า  ยูเรีย แอมโมเนีย กรดยูริก โซเดียม และสารบางชนิด เช่น ยา โพแทสเซียมไอออน สารที่
เป็นกรด  

4. เชื่อมโยงเข้าสู่ กิจกรรมที่ 3.7 ดูแลรักษาไตอย่างไร โดยใช้ค าถามว่าถ้าไตท างานผิดปกติ การกรองและการดูดกลับ
สารต่าง ๆ จะเป็นอย่างไร และจะมีวิธีปฏิบัติตนอย่างไร เพ่ือให้ไตท างานได้อย่างเป็นปกติ 

  

 
ตัวอย่างแนวคิดคลาดเคลื่อนซึ่งอาจพบในเรื่องนี้ 

• ไตท าหน้าทีก่รองของเสียออกจากเลือดเท่านั้น 
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แนวการจัดการเรียนรู้ ครูด าเนินการดังนี้ 

 

1. ให้นักเรียนอ่านชื่อกิจกรรม จุดประสงค์ และวิธีด าเนินกิจกรรม และตรวจสอบความเข้าใจจากการอ่าน
โดยใช้ค าถาม ดังต่อไปนี้ 

• กิจกรรมนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องอะไร (การดูแลรักษาอวัยวะในระบบขับถ่ายให้ท างานได้อย่างปกติ) 

• กิจกรรมนี้มีจุดประสงค์อะไร (รวบรวมข้อมูลและน าเสนอวิธีการดูแลรักษาอวัยวะในระบบขับถ่าย) 

• วิธีด าเนินกิจกรรมมีขั้นตอนโดยสรุปอย่างไร (อ่านสถานการณ์เกี่ยวกับโรคไตในประเทศไทย สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับ
โรคไต สาเหตุและผลกระทบ แนวทางในการดูแลอวัยวะระบบขับถ่าย น าเสนอข้อมูล) 

ครูควรบันทึกขั้นตอนการท ากิจกรรมโดยสรุปบนกระดาน 

• นักเรียนต้องสังเกตหรือรวบรวมข้อมูลอะไรบ้าง (รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับโรคไตและสาเหตุของโรค) 
 

 

2. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มท ากิจกรรมตามวิธีการด าเนินกิจกรรม ครูสังเกตการท ากิจกรรมของนักเรียน พร้อมให้ค าแนะน า
และความช่วยเหลือเพ่ิมเติมหากนักเรียนมีปัญหาหรือข้อสงสัย เช่น แหล่งข้อมูลในการสืบค้นข้อมูล ขอบเขตเนื้อหาใน
การสืบค้น ซึ่งครูควรรวบรวมปัญหาและข้อสงสัยต่าง ๆ จากการท ากิจกรรมของนักเรียน เพ่ือใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการอภิปรายหลังการท ากิจกรรม 
 
 
 

3. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอผลการท ากิจกรรม ตอบค าถามท้ายกิจกรรม และร่วมกันสรุปผลของกิจกรรมโดยใช้
ค าถามท้ายกิจกรรมเป็นแนวทางเพื่อให้ได้ข้อสรุปจากกิจกรรมว่า สาเหตุของโรคไตเกิดจากการรับประทานอาหารที่
มีเกลือแร่ในปริมาณสูง หรืออาหารที่มีรสเค็มจัด การใช้ยาบางชนิดที่มีผลเสียต่อไต การเป็นโรคความดันเลือดสูง 
โรคเบาหวานเรื้อรัง ดังนั้นวิธีลดปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นได้จากการดูแลสุขภาพของตนเองด้วยการออกก าลังกาย 
รับประทานอาหารที่มีสารอาหารครบถ้วน ลดการรับประทานอาหารที่เค็มจัด ดื่มน้ าสะอาดให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของร่างกาย ไม่สูบบุหรี่หรือสารเสพติด นอกจากนี้การรณรงค์เพ่ือสร้างความตระหนักถึงอันตรายเกี่ยวกับโรค
ไตก็มีความส าคัญต่อการแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพในระยะยาวอีกด้วย 

  

ดูแลรักษาไตอย่างไร กิจกรรมที่ 3.7 

ก่อนการท ากิจกรรม (10 นาที) 

ระหว่างการท ากิจกรรม (30 นาที) 

หลังการท ากิจกรรม (10 นาที) 
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4. ถ้าพบว่านักเรียนมีแนวคิดคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับหน้าที่ของไตจากการตอบค าถามก่อนเรียน ระหว่างเรียน หรืออาจ
ตรวจสอบโดยใช้กลวิธีอ่ืน ๆ ให้ครูแก้ไขแนวคิดคลาดเคลื่อนนั้นให้ถูกต้อง เช่น ใช้ค าถามและอภิปรายร่วมกัน ใช้
แผนภาพ วีดิทัศน์ เอกสารอ่านประกอบ 

แนวคิดคลาดเคลื่อน แนวคิดที่ถูกต้อง 

ไตท าหน้าทีก่รองของเสียออกจากเลือดเท่านั้น 
(Discovery education, 2018) 

ไตท าหน้าที่กรองสาร ดูดกลับสาร รักษาสมดุลของ
น้ ารวมถึงสารส่วนเกินออกจากร่างกายในรูป
ปัสสาวะ 

5. เชื่อมโยงไปสู่การเรียนรู้ในเรื่องต่อไปว่า ในการด ารงชีวิตของมนุษย์อย่างปกติสุข จ าเป็นต้องอาศัยการท างานร่วมกัน
ของระบบอวัยวะต่าง ๆ  เช่น ระบบย่อยอาหาร ระบบหายใจ และระบบขับถ่าย นักเรียนทราบหรือไม่ว่า ในการ
ท างานร่วมกันของระบบต่าง ๆ นั้น มีระบบอวัยวะใดที่เป็นตัวประสานและควบคุมการท างานให้ระบบต่าง ๆ ท างาน
ร่วมกันได้อย่างปกติและมีประสิทธิภาพ 
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แนวการจัดการเรียนรู้ ครูด าเนินการดังนี้ 

1. ให้นักเรียนดูภาพน าเรื่อง อ่านเนื้อหาน าเรื่อง
เพ่ือให้นักเรียนเห็นถึงความส าคัญของสมองซึ่ง
เป็นอวัยวะหนึ่งในระบบประสาท และอ่านค า
ส าคัญ ท ากิจกรรม ทบทวนความรู้ก่อนเรียน 
แล้วร่วมกันอภิปรายเพ่ือให้ได้ค าตอบที่ถูกต้อง 
ถ้าครูพบว่านักเรียนยังท ากิจกรรมทบทวน
ความรู้ก่อนเรียนไม่ถูกต้อง ครูควรทบทวนและ
แก้ไขความเข้าใจผิดของนักเรียน เ พ่ือให้
นักเรียนมีความรู้ พ้ืนฐานที่ถูกต้องและเพียง
พอที่จะเรียนเรื่องระบบประสาทต่อไป 
 

  

 
เฉลยทบทวนความรู้ก่อนเรียน 

    เขียนเครื่องหมาย หน้าข้อความที่ถูกต้อง และเขียนเครื่องหมาย หน้าข้อความท่ีไม่ถูกต้อง  
  ระบบประสาทประกอบไปด้วยเซลล์ 
  สมองอยู่ภายในกะโหลกศีรษะ ท าหน้าที่ควบคุมการท างานของร่างกาย 
 เซลล์ประสาทมีรูปร่างกลม แบน ไม่มีนิวเคลียส  
        ไม่ถูกต้อง เพราะ เซลล์ประสาทเป็นเซลล์ที่ไม่ได้มีรูปร่างกลม เพราะมสี่วนของเซลล์ยื่นออกมาจากตัว

เซลล์ นอกจากนี้ยังเป็นเซลล์ที่มีนิวเคลียส) 
   เซลล์ประสาทมีเส้นใยประสาทเป็นเส้นแขนงยาว เพ่ือน ากระแสประสาทไปยังเซลล์อ่ืน ๆ 
 

ระบบประสาท เร่ืองที่ 4 
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2. ตรวจสอบความรู้เดิมของนักเรียนเกี่ยวกับระบบประสาทโดยให้ท ากิจกรรม รู้อะไรบ้างก่อนเรียน นักเรียนสามารถ
เขียนข้อความและวาดรูปได้อย่างอิสระตามความเข้าใจของนักเรียน โดยครูจะไม่เฉลยค าตอบ ครูควรรวบรวมแนวคิด
คลาดเคลื่อนท่ีพบเพื่อน าไปใช้ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้และแก้ไขแนวคิดเหล่านั้นให้ถูกต้อง 

3. ให้นักเรียนอ่านเนื้อหาและสังเกตภาพ 3.27 3.28 และ 3.29 เกี่ยวกับส่วนประกอบของระบบประสาท รูปร่างของ
เซลล์ประสาท การเกิดกระแสประสาท ชนิดของเซลล์ประสาท ในหนังสือเรียนหน้า 88-89  และตอบค าถามระหว่าง
เรียน จากนั้นร่วมกันอภิปราย เพื่อให้ได้ข้อสรุปว่า  
3.1 ระบบประสาทประกอบด้วยสมอง ไขสันหลัง และเส้นประสาท หน่วยย่อยของสมองและไขสันหลัง ได้แก่  

เซลล์ประสาท ซึ่งประกอบด้วยตัวเซลล์และเส้นใยประสาท 
3.2 เส้นใยประสาทประกอบด้วยเดนไดรต์และแอกซอน เดนไดรต์ท าหน้าที่รับกระแสประสาท ส่วนแอกซอนท า

หน้าที่ส่งกระแสประสาท  
3.3 กระแสประสาทเคลื่อนที่จากเซลล์หนึ่งไปยังอีกเซลล์หนึ่ง โดยผ่านช่องว่างแคบ ๆ ซึ่งต้องอาศัยสารเคมีที่สร้าง

จากบริเวณปลายแอกซอน เพ่ือไปกระตุ้นท าให้เกิดกระแสประสาทบนเดนไดรต์ในเซลล์ถัดไป  
3.4 เซลล์ประสาทแบ่งตามหน้าที่ได้เป็น 3 ชนิด ได้แก่ เซลล์ประสาทรับความรู้สึก เซลล์ประสาทสั่งการและ 

เซลล์ประสาทประสานงาน  

 
เฉลยค าถามระหว่างเรียน 

• รูปร่างของเซลล์ประสาทแตกต่างจากเซลล์โดยท่ัวไปอย่างไร 
แนวค าตอบ เซลล์ประสาทประกอบด้วยตัวเซลล์ซึ่งมีส่วนที่ยื่นแตกแขนงออกจากตัวเซลล์ เรียกว่า เส้นใย
ประสาทเป็นแขนงยาว ซึ่งต่างจากเซลล์โดยทั่วไป 

4. ถ้าพบว่านักเรียนมีแนวคิดคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับระบบประสาทจากการตอบค าถามก่อนเรียน ระหว่างเรียน หรืออาจ
ตรวจสอบโดยใช้กลวิธีอ่ืน ๆ ให้ครูแก้ไขแนวคิดคลาดเคลื่อนนั้นให้ถูกต้อง เช่น ใช้ค าถามและอภิปรายร่วมกัน ใช้
แผนภาพ วีดิทัศน์ เอกสารอ่านประกอบ 

 
ตัวอย่างแนวคิดคลาดเคลื่อนซึ่งอาจพบในเรื่องนี้ 

•  ระบบประสาทประกอบด้วยสมองเท่านั้น 

แนวคิดคลาดเคลื่อน แนวคิดที่ถูกต้อง 

ระบบประสาทประกอบด้วยสมองเท่านั้น 
(Discovery education, 2018) 

ระบบประสาทประกอบด้วยสมอง ไขสันหลัง และ
เส้นประสาท 
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5. ให้นักเรียนอ่านเนื้อหาและสังเกตภาพ 3.30 ในหนังสือเรียนหน้า 90 ร่วมกันอภิปรายเพื่อให้ได้ข้อสรุปว่า สมอง
ประกอบด้วยส่วนหลัก ๆ ได้แก่ ซีรีบรัม ซีรีเบลลัม และก้านสมอง และหน้าที่ของส่วนประกอบเหล่านี้ตามรายละเอียด
ในหนังสือเรียน จากนั้นตอบค าถามระหว่างเรียน 

 
เฉลยค าถามระหว่างเรียน 

• สมองมีความส าคัญต่อร่างกายอย่างไร 
แนวค าตอบ สมองเป็นส่วนศูนย์กลางการควบคุมการท างานของร่างกายทุกส่วน เช่น ความจ า การคิด สติปัญญา 
การเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อต่าง ๆ การหายใจ การเต้นของหัวใจ ตลอดจนการรับรู้และการตอบสนองของร่างกาย 
เช่น รับความรู้สึกร้อนหนาวและอุณหภูมิของร่างกาย การมองเห็น การรับรส การดมกลิ่น การได้ยิน   

• ถ้าผู้ขับขี่หรือผู้ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์โดยไม่สวมหมวกนิรภัย แล้วเกิดอุบัติเหตุท าให้เกิดอันตรายต่อ
สมอง จะส่งผลต่อการท างานของร่างกายอย่างไร 
แนวค าตอบ การควบคุมการท างานบางอย่างของร่างกายอาจสูญเสียไป หรืออาจถึงแก่ชีวิตได้ขึ้นอยู่กับว่า
อุบัติเหตุนั้นท าอันตรายกับสมองส่วนใด เช่น ถ้าเกิดอันตรายกับสมองส่วนซีรีเบลลัม การควบคุมการทรงตัว
และการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อต่าง ๆ จะเสียไป หรือถ้าเกิดอันตรายต่อก้านสมอง ซึ่งควบคุมการหายใจ
และการเต้นของหัวใจอาจถึงแก่ความตายได้ 

6. ถ้ามีเวลาในการเรียนเพียงพอครูอาจให้นักเรียนท า กิจกรรมเสริม เราจ าได้มากแค่ไหน เพ่ือทดสอบความสามารถใน
การจ าของนักเรียน เนื่องจากความสามารถในการจ าของแต่ละคนไม่เท่ากัน  

7. เชื่อมโยงเข้าสู่หัวข้อไขสันหลังว่า สมองเป็นอวัยวะหนึ่งในระบบประสาทส่วนกลาง นอกจากนี้ยังมีไขสันหลังอีกดว้ย 
ไขสันหลังอยู่บริเวณใด มีหน้าที่และความส าคัญอย่างไร 

8. ให้นักเรียนอ่านเนื้อหาเกี่ยวกับไขสันหลังในหนังสือเรียนหน้า 93 และสังเกตภาพ 3.31 ร่วมกันอภิปรายต าแหน่งของ
ไขสันหลังจากภาพ และหน้าที่ของไขสันหลัง เพื่อให้ได้ข้อสรุปว่า ไขสันหลังเป็นส่วนที่ต่อลงมาจากก้านสมองตาม
แนวยาวภายในช่องของกระดูกสันหลัง หน้าที่หลักของไขสันหลัง คือ เชื่อมต่อการท างานระหว่างสมองและ
เส้นประสาท และเป็นศูนย์กลางควบคุมการตอบสนองของร่างกายอย่างทันทีทันใดหรือปฏิกิริยารีเฟล็กซ์ 

9. เชื่อมโยงเข้าสู่เรื่องเส้นประสาทว่า ส่วนของระบบประสาทที่อยู่นอกระบบประสาทส่วนกลาง เรียกว่า ระบบประสาท
รอบนอก ซึ่งได้แก่ เส้นประสาท เส้นประสาทมีหน้าที่อะไร  

10. ให้นักเรียนอ่านเนื้อหาเรื่องเส้นประสาทในหนังสือเรียนหน้า 93 ครูใช้ค าถามเพ่ือให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายต าแหน่ง
และหน้าที่ของเส้นประสาท เพื่อให้ได้ข้อสรุปว่า เส้นประสาทเป็นส่วนที่ยื่นออกมาจากสมองและไขสันหลั ง
และเชื่อมไปยังอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกาย ท าหน้าที่รับข้อมูลจากอวัยวะต่าง ๆ แล้วส่งไปยังสมองและไขสันหลังและ
รับกระแสประสาทจากสมองและไขสันหลังส่งไปยังอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกาย  

11. เชื่อมโยงเข้าสู่ กิจกรรมที่ 3.8 ร่างกายจะมีปฏิกิริยาอย่างไรเม่ือถูกเคาะบริเวณหัวเข่า โดยใช้ค าถามว่า นักเรียน
ทราบมาแล้วว่าหน้าที่ของไขสันหลังเป็นศูนย์กลางการควบคุมปฏิกิริยารีเฟล็กซ์ ปฏิกิริยารีเฟล็กซ์เป็นอย่างไร  
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สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

หน่วยที ่3 | ร่างกายมนุษย ์
คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ 

 

 

แนวการจัดการเรียนรู้ ครูด าเนินการดังนี้ 

 

1. ให้นักเรียนอ่านชื่อกิจกรรม จุดประสงค์ และวิธีด าเนินกิจกรรม และตรวจสอบความเข้าใจจากการอ่านโดยใช้ค าถาม 
ดังต่อไปนี้ 

• กิจกรรมนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องอะไร (ปฏิกิริยาของร่างกายเมื่อถูกเคาะบริเวณหัวเข่า) 

• กิจกรรมนี้มีจุดประสงค์อะไร (ทดสอบและอธิบายปฏิกิริยารีเฟล็กซ์) 

• วิธีด าเนินกิจกรรมมีข้ันตอนโดยสรุปอย่างไร (จับคู่กัน คนหนึ่งนั่งเก้าอ้ีห้อยขา อีกคนหนึ่งยืนอยู่ด้านข้างใช้ค้อนยาง
เคาะเบา ๆ บริเวณหัวเข่าของคนนั่ง สังเกตการตอบสนอง และสลับกันทดสอบ) 

ครูควรบันทึกขั้นตอนการท ากิจกรรมโดยสรุปบนกระดาน 

• นักเรียนต้องสังเกตหรือรวบรวมข้อมูลอะไรบ้าง 
(สังเกตการตอบสนองของขาเมื่อใช้ค้อนเคาะบริเวณหัวเข่า) 

 
 

2. ขณะที่แต่ละกลุ่มท ากิจกรรม ครูควรเดินสังเกตการท ากิจกรรมในแต่ละกลุ่ม และให้ค าแนะน าถ้านักเรียนมีข้อสงสัยใน
ประเด็นต่าง ๆ เช่น วิธีท ากิจกรรม ต าแหน่งของหัวเข่าที่ใช้ค้อนเคาะซึ่งบริเวณนี้คือบริเวณเอ็นตรงสะบ้าหัวเข่า ครู
แนะให้นักเรียนดูต าแหน่งที่ใช้ค้อนเคาะจากภาพ 3.33 ในหนังสือเรียนหน้า 95  และครูควรรวบรวมปัญหาและข้อ
สงสัยต่าง ๆ จากการท ากิจกรรมของนักเรียน เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการอภิปรายหลังการท ากิจกรรม 
 

 

3. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอผลการท ากิจกรรม ตอบค าถามท้ายกิจกรรม และร่วมกันสรุปผลของกิจกรรมโดยใช้

ค าถามท้ายกิจกรรมเป็นแนวทาง เพื่อให้ได้ข้อสรุปจากกิจกรรมว่า ร่างกายมกีารตอบสนองอย่างทันทีทันใดต่อสิ่งเร้า

ที่มากระตุ้น การตอบสนองนี้เกิดข้ึนอย่างอัตโนมัติและไม่มีการคิดล่วงหน้ามาก่อน 

  

ร่างกายจะมีปฏิกิริยาอย่างไรเมื่อถูกเคาะบริเวณหัวเข่า กิจกรรมที่ 3.8 

ก่อนการท ากิจกรรม (10 นาที) 

ระหว่างการท ากิจกรรม (10 นาที) 

หลังการท ากิจกรรม (10 นาที) 
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4. ให้นักเรียนเรียนรู้เพ่ิมเติม โดยอ่านเนื้อหาและตอบค าถามระหว่างเรียนเกี่ยวกับปฏิกิริยารีเฟล็กซ์จากหนังสือเรียน 

หน้า 94-95 จากนั้นร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับความหมายของปฏิกิริยารีเฟล็กซ์  การท างานของวงจรประสาทใน

ปฏิกิริยารีเฟล็กซ์ที่บริเวณใต้หัวเข่าจากภาพ 3.33 เพื่อให้ได้ข้อสรุปว่า  

4.1 ปฏิกิริยารีเฟล็กซ์เป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นแบบทันทีทันใดโดยอัตโนมัติ ควบคุมโดยไขสันหลัง ไม่ผ่านสมอง 

4.2 วงจรรีเฟล็กซ์บริเวณหัวเข่า (knee-jerk reflex) เริ่มจากเคาะบริเวณหัวเข่าเบา ๆ  หน่วยรับความรู้สึกที่อยู่

บริเวณกล้ามเนื้อจะส่งกระแสประสาทผ่านเซลล์ประสาทรับความรู้สึกไปยังไขสันหลัง เซลล์ประสาทสั่งการจะน า

ค าสั่งจากไขสันหลังไปกระตุ้นให้กล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้าหดตัว ขณะเดียวกันเซลล์ประสาทรับความรู้สึกจะส่ง

กระแสประสาทผ่านเซลล์ประสาทประสานงานไปยังเซลล์ประสาทสั่งการ เพ่ือยับยั้งการหดตัวของกล้ามเนื้อต้น

ขาด้านหลัง ซึ่งจะท าให้กล้ามเนื้อส่วนนี้คลายตัว เป็นผลให้เกิดการกระตุกขาไปข้างหน้า 

5. เชื่อมโยงเข้าสู่กิจกรรมที่ 3.9 นักเรียนตอบสนองได้ดีแค่ไหน โดยตั้งค าถามว่า ปฏิกิริยารีเฟล็กซ์เป็นการตอบสนองที่

เกิดข้ึนทันทีทันใด ท าให้มนุษย์รอดพ้นจากอันตราย นักเรียนจะทดสอบความสามารถในการตอบสนองดังกล่าวได้จาก

กิจกรรม 3.9  

  

 
เฉลยค าถามระหว่างเรียน 

• เม่ือจับวัตถุร้อนนักเรียนจะชักมือออกทันที ปฏิกิริยาการตอบสนองโดยการชักมือออกเป็นปฏิกิริยารีเฟล็กซ์
หรือไม่ เพราะเหตุใด  

 แนวค าตอบ เป็นปฏิกิริยารีเฟล็กซ์ เพราะเป็นตอบสนองอย่างทันทีทันใด โดยไม่มีการคิดล่วงหน้า  

• ปฏิกิริยารีเฟล็กซ์มีประโยชน์ต่อมนุษย์อย่างไร 
 แนวค าตอบ ช่วยป้องกันและหลีกเลี่ยงอันตรายที่จะเกิดข้ึนกับร่างกาย 
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สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

หน่วยที ่3 | ร่างกายมนุษย ์
คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ 

 

 

แนวการจัดการเรียนรู้ ครูด าเนินการดังนี้ 

 

1. ให้นักเรียนอ่านชื่อกิจกรรม จุดประสงค์ และวิธีด าเนินกิจกรรม และตรวจสอบความเข้าใจจากการอ่านโดยใช้ค าถาม 
ดังต่อไปนี้ 

• กิจกรรมนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องอะไร (เรื่องความสามารถในการตอบสนองโดยการหลบเหรียญ) 

• กิจกรรมนี้มีจุดประสงค์อะไร (เพ่ือทดสอบและอธิบายความสามารถในการตอบสนอง) 

• วิธีด าเนินกิจกรรมมีขั้นตอนโดยสรุปอย่างไร (นักเรียนจับคู่กัน คนหนึ่งคว่ ามือ อีกคนหนึ่งจับเหรียญบาทอยู่เหนือ
หลังมือของเพ่ือนสูงประมาณ 20 เซนติเมตร จากนั้นปล่อยเหรียญลงบนหลังมือ นักเรียนคนที่คว่ ามือพยายาม
หลบไม่ให้ถูกเหรียญ บันทึกจ านวนที่หลบเหรียญได้) 

ครูควรบันทึกขั้นตอนการท ากิจกรรมโดยสรุปบนกระดาน 

• นักเรียนต้องสังเกตหรือรวบรวมข้อมูลอะไรบ้าง 
(สังเกตความสามารถในการหลบเหรียญ และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนครั้งของการหลบเหรียญ) 
 

 

2. ขณะที่แต่ละกลุ่มท ากิจกรรม ครูควรเดินสังเกตการท ากิจกรรมในแต่ละกลุ่ม และให้ค าแนะน าถ้านักเรียนมีข้อสงสัยใน
ประเด็นต่าง ๆ เช่น วิธีท ากิจกรรม และอ่ืน ๆ ซึ่งครูควรรวบรวมปัญหาและข้อสงสัยต่าง ๆ จากการท ากิจกรรมของ
นักเรียน เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการอภิปรายหลังการท ากิจกรรม 
 

 

3. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอผลการท ากิจกรรม ตอบค าถามท้ายกิจกรรม และร่วมกันสรุปผลของกิจกรรมโดยใช้
ค าถามท้ายกิจกรรมเป็นแนวทาง เพื่อให้ได้ข้อสรุปจากกิจกรรมว่า ความสามารถในการตอบสนองของแต่ละคนจะ
แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับความสามารถในการรับรู้ของอวัยวะรับความรู้สึก เช่น ตา และประสิทธิภาพในการท างาน
ร่วมกันระหว่างกล้ามเนื้อกับระบบประสาท 

ครูควรชี้ให้เห็นว่าความสามารถในการตอบสนองมีประโยชน์ต่อมนุษย์ ซึ่งทุกคนสามารถฝึกฝนให้เร็วขึ้นได้ 
เพราะจะท าให้หลบหลีกอันตรายได้อย่างรวดเร็ว 

  

นักเรียนตอบสนองได้ดีแค่ไหน กิจกรรมที่ 3.9 

ก่อนการท ากิจกรรม (10 นาที) 

ระหว่างการท ากิจกรรม (10 นาที) 

หลังการท ากิจกรรม (10 นาที) 
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4. ตั้งค าถามเพ่ือน าเข้าสู่ความส าคัญของระบบประสาท โดยใช้ค าถาม เช่น ถ้าสมองหรือไขสันหลังถูกท าลายหรือได้รับ

อันตรายจะมีผลต่อร่างกายอย่างไร นักเรียนมีวิธีดูแลรักษาระบบประสาทได้อย่างไร จากนั้นให้อ่านเนื้อหาจากหนังสือ

เรียนหน้า 97 และร่วมกันอภิปราย เพื่อให้ได้ข้อสรุปว่า การดูแลรักษาระบบประสาทท าได้หลายทาง เช่น ระมัดระวัง

ไม่ให้เกิดความกระทบกระเทือนหรืออันตรายบริเวณศีรษะและกระดูกสันหลัง ฉีดวัคซีนป้องกันโรคที่เกี่ยวกับสมอง 

หลีกเลี่ยงการใช้สารเสพติดหรือสารที่มีผลกระทบต่อระบบประสาท พักผ่อนให้เพียงพอ ออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ 

นั่งสมาธิ และรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย 

5. เชื่อมโยงเนื้อหาเรื่องระบบประสาทไปยังเรื่องต่อไปว่า ระบบประสาทเป็นระบบที่ควบคุมการท างานของทุกระบบใน
ร่างกาย รวมถึงระบบสืบพันธุ์ ซึ่งนักเรียนจะได้เรียนในเรื่องต่อไป 

  

 
เฉลยค าถามระหว่างเรียน 

• นักเรียนจะหลีกเลี่ยงสิ่งที่จะลดประสิทธิภาพในการท างานของระบบประสาทได้อย่างไร 
 แนวค าตอบ  เราควรหลีกเลี่ยงสารที่จะลดประสิทธิภาพในการท างานของระบบประสาท เช่น ไม่เสพสารเสพติด

ทุกชนิด ไม่รับประทานยาระงับประสาทหรือดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และหลีกเลี่ยงความเครียด 
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แนวการจัดการเรียนรู้ ครูด าเนินการดังนี้ 

1. ให้นักเรียนดูภาพน าเรื่อง อ่านเนื้อหา และ
ค าส าคัญเรื่องระบบสืบพันธุ์  จากนั้นท า
กิจกรรม ทบทวนความรู้ก่อนเรียน ถ้าครู
พบว่านักเรียนยังมีความเข้าใจในเนื้อหาส่วน
ใดยังไม่สมบูรณ์ หรือไม่ถูกต้อง ครูควร
อธิบายเพ่ิมเติมเกี่ยวกับเนื้อหาส่วนนั้น 
เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ พ้ืนฐานที่ถูกต้อง
และเพียงพอที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องระบบ
สืบพันธุ์ต่อไป 
 

 

 

 

 

 

 
เฉลยทบทวนความรู้ก่อนเรียน 

เขียนเครื่องหมาย  หน้าข้อความที่ถูกต้อง และเขียนเครื่องหมาย × หน้าข้อความที่ไม่ถูกต้อง 

  สิ่งมีชีวิตทุกชนิดสามารถสืบพันธุ์ได้ 
  สัตว์ส่วนใหญ่สืบพันธุ์ได้เม่ือเจริญเติบโตเป็นตัวเต็มวัย 
 สัตว์แต่ละชนิดมีวัฏจักรชีวิตเหมือนกัน  

ไม่ถูกต้องเพราะวัฏจักรชีวิตของสัตว์แต่ละชนิดจะแตกต่างกัน 

 
  

ระบบสืบพันธุ ์เร่ืองที่ 5 
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2. ตรวจสอบความรู้เดิมของนักเรียนเกี่ยวกับระบบสืบพันธุ์ โดยให้ท ากิจกรรม รู้อะไรบ้างก่อนเรียน นักเรียนสามารถ
เขียนข้อความ แผนผัง หรือแผนภาพได้อย่างอิสระตามความเข้าใจของนักเรียน โดยครูจะไม่เฉลยค าตอบ ครูควร
รวบรวมแนวคิดคลาดเคลื่อนที่พบเพื่อน าไปใช้ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้และแก้ไขแนวคิดเหล่านั้นให้ถูกต้อง 

3. ให้นักเรียนอ่านเนื้อหา สังเกตภาพ 3.35 และภาพ 3.36 ในหนังสือเรียนหน้า 99-100  โดยตั้งค าถามเพ่ือให้นักเรียน
ตรวจสอบความเข้าใจในการอ่าน เช่น ระบบสืบพันธุ์เพศหญิงและเพศชายแตกต่างกันอย่างไรและประกอบด้วย
อวัยวะใดบ้าง อวัยวะแต่ละอวัยวะในระบบสืบพันธุ์มีหน้าที่อะไร จากนั้นให้นักเรียนตอบค าถามระหว่างเรียน และ
อภิปรายร่วมกันตามรายละเอียดในหนังสือเรียน เพื่อให้ได้ข้อสรุปว่า  
3.1 ระบบสืบพันธุ์ของเพศชายประกอบด้วยอัณฑะ หลอดเก็บอสุจิ หลอดน าอสุจิ ต่อมสร้างน้ าเลี้ยงอสุจิ ต่อม

ลูกหมาก และต่อมคาวเปอร์ ส่วนระบบสืบพันธุ์เพศหญิงประกอบด้วยรังไข่ ท่อน าไข่ มดลูก ปากมดลูก และ 
ช่องคลอด อวัยวะแต่ละอวัยวะในระบบสืบพันธุ์จะมีหน้าที่ต่างกันไป 

3.2 อัณฑะที่ท าหน้าที่สร้างอสุจิซึ่งเป็นเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้ ส่วนรังไข่ ท าหน้าที่สร้างเซลล์ไข่ซึ่งเป็นเซลล์สืบพันธุ์เพศเมีย 

4. เชื่อมโยงเข้าสู่ กิจกรรมที่ 3.10 การเปลี่ยนแปลงของร่างกายเม่ือเข้าสู่วัยหนุ่มสาวเป็นอย่างไร โดยใช้ค าถามว่า 
นักเรียนทราบหรือไม่ว่าอัณฑะและรังไข่นอกจากจะสร้างเซลล์สืบพันธุ์แล้วยังสร้างฮอร์โมนเพศซึ่งควบคุมการ
เปลี่ยนแปลงของร่างกายเมื่อเข้าสู่วัยหนุ่มสาว  การเปลี่ยนแปลงทางร่างกายที่ควบคุมด้วยฮอร์โมนเพศนั้นมีอะไรบ้าง  

  

 
ตัวอย่างแนวคิดคลาดเคลื่อนซึ่งอาจพบในเรื่องนี้ 

• การปฏิสนธิเกิดข้ึนในรังไข่หรือในมดลูก 

• ประจ าเดือนเป็นเลือดสกปรกร่างกายจะต้องก าจัดออกจึงจะท าให้มีสุขภาพดีขึ้น 

• การกินยาคุมก าเนิดสามารถป้องกันการติดโรคทางเพศสัมพันธ์ได้ 

 
เฉลยค าถามระหว่างเรียน 

• อวัยวะใดในระบบสืบพันธุ์ของเพศชายและเพศหญิงท่ีท าหน้าที่เหมือนกัน 
 แนวค าตอบ ระบบสืบพันธุ์เพศชายมีอัณฑะท าหน้าที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้ เหมือนกันกับรังไข่ในระบบ

สืบพันธุ์เพศหญิงที่ท าหน้าที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศเมีย  ระบบสืบพันธุ์เพศชายมีหลอดน าอสุจิ ซึ่งเป็นบริเวณท่ี
ให้อสุจิเคลื่อนที ่ท าหน้าที่เหมือนกับท่อน าไข่ในระบบสืบพันธุ์เพศหญิง ซ่ึงเป็นบริเวณให้เซลล์ไข่เคลื่อนที ่
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แนวการจัดการเรียนรู้ ครูด าเนินการดังนี้ 

 

1. ให้นักเรียนอ่านชื่อกิจกรรม จุดประสงค์ และวิธีด าเนินกิจกรรม และตรวจสอบความเข้าใจจากการอ่านโดยใช้ค าถาม 
ดังต่อไปนี้ 

• กิจกรรมนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องอะไร (การเปลี่ยนแปลงของร่างกายเม่ือเข้าสู่วัยหนุ่มสาว) 

• กิจกรรมนี้มีจุดประสงค์อะไร (1. ส ารวจและอธิบายการเปลี่ยนแปลงของร่างกายเมื่อเข้าสู่วัยหนุ่มสาว 2.สืบค้น
ข้อมูล อภิปรายและเสนอแนะแนวทางการดูแลรักษาร่างกายของตนเองในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย) 

• วิธีด าเนินกิจกรรมมีขั้นตอนโดยสรุปอย่างไร (ส ารวจการเปลี่ยนแปลงของร่างกายตนเองในปัจจุบันเปรียบเทียบกับ
ช่วงทีอ่ยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้แบบส ารวจ สืบค้นข้อมูลและอภิปรายเกี่ยวกับแนวทางการดูแลรักษาร่างกาย
ของตนเองในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลง และน าเสนอด้วยรูปแบบที่น่าสนใจ) 

ครูควรบันทึกขั้นตอนการท ากิจกรรมโดยสรุปบนกระดาน 

• นักเรียนต้องสังเกตหรือรวบรวมข้อมูลอะไรบ้าง (รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของร่างกายตนเองจาก
การส ารวจ) 

 
 

2. นักเรียนแต่ละกลุ่มท ากิจกรรมตามวิธีการด าเนินกิจกรรม ครูสังเกตการท ากิจกรรมของนักเรียน พร้อมให้ค าแนะน า

และความช่วยเหลือเพ่ิมเติมหากนักเรียนมีปัญหาหรือข้อสงสัย ซึ่งครูควรรวบรวมปัญหาและข้อสงสัยต่าง ๆ จากการ

ท ากิจกรรมของนักเรียน เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการอภิปรายหลังการท ากิจกรรม 

 
 

3. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอผลการท ากิจกรรม ตอบค าถามท้ายกิจกรรม และร่วมกันสรุปผลของกิจกรรมโดยใช้
ค าถามท้ายกิจกรรมเป็นแนวทาง เพื่อให้ได้ข้อสรุปจากกิจกรรมว่า เมื่อเข้าสู่วัยหนุ่มสาวทั้งเพศหญิงและเพศชาย จะ
เกิดการเปลี่ยนแปลงของร่างกายที่สามารถสังเกตได้อย่างชัดเจน เช่น เพศชายเสียงจะแตก ไหล่ผาย มีหนวด เครา 
ขนรักแร้  และขนบริเวณอวัยวะเพศ มีการสร้างอสุจิและหลั่งน้ าอสุจิ ส่วนเพศหญิงมีสะโพกผาย เสียงแหลมเล็ก เต้า
นมขยายใหญ่ขึ้น มีประจ าเดือน และขนบริเวณอวัยวะเพศ   

การเปลี่ยนแปลงของร่างกายเมื่อเข้าสู่วัยหนุ่มสาวเป็นอย่างไร  กิจกรรมที่ 3.10 

ก่อนการท ากิจกรรม (10 นาที) 

ระหว่างการท ากิจกรรม (20 นาที) 

หลังการท ากิจกรรม (30 นาที) 
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4. นักเรียนศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมในหนังสือเรียน ตอบค าถามระหว่างเรียน ร่วมกันอภิปราย เพื่อให้ได้ข้อสรุปว่า เมื่อเข้าสู่วัย
หนุ่มสาวทั้งเพศหญิงและเพศชายจะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย อารมณ์และสภาพจิตใจ ซึ่งเป็นผลมาจากฮอร์โมน
เพศที่ร่างกายสร้างขึ้น การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเกิดขึ้นตามธรรมชาติ ซึ่งนักเรียนสามารถเตรียมพร้อมด้วยการยอมรับการ
เปลี่ยนแปลง รักษาความสะอาดส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย ออกก าลังกายเป็นประจ า ท างานอดิเรกหรือกิจกรรมอ่ืน ๆ เพ่ือ
คลายเครียด 

5. ให้นักเรียนอ่านเนื้อหาเกี่ยวกับประจ าเดือน การตกไข่ และการปฏิสนธิเป็นไซโกต เอ็มบริโอ การเปลี่ยนแปลงของ
เอ็มบริโอเป็นฟีตัส จนกระทั่งคลอดเป็นทารก และสังเกตภาพ 3.38  3.39 และ 3.40 ในหนังสือเรียนหน้า 104-106  
เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในเนื้อหา แล้วตอบค าถามระหว่างเรียน เพื่อให้ได้ข้อสรุปว ่า  
5.1 ประจ าเดือน คือ ผนังมดลูกชั้นในที่หนาขึ้นระหว่างรอบเดือนและหลุดลอกออกมาพร้อมกับเลือดทางช่องคลอด ซึ่งจะ

เกิดขึ้นเป็นรอบ แต่ละรอบใช้เวลาประมาณ 28 วัน  การเปลี่ยนแปลงของผนังมดลูกเป็นผลมาจากฮอร์โมนเพศหญิง 
ได้แก่ อีสโทรเจนและโพรเจสเทอโรน  

5.2 เซลล์ไข่เมื่อพัฒนาเต็มที่จะหลุดออกจากรังไข่เข้าไปในท่อน าไข่ เรียกว่า การตกไข่ และเมื่อเซลล์ไข่เกิดการ
ปฏิสนธิกับอสุจิจะเกิดเป็นเซลล์ที่เรียกว่า ไซโกต ต่อจากนั้นไซโกตจะเพ่ิมจ านวนเซลล์โดยการแบ่งเซลล์จน
กลายเป็นกลุ่มเซลล์ เรียกว่า เอ็มบริโอ ซึ่งจะมีการเจริญเติบโตและเปลี่ยนแปลงรูปร่างจนมีอวัยวะครบเมื่ออายุ 8 
สัปดาห์ เรียกว่า ฟีตัส จากนั้นฟีตัสจะเจริญเติบโตจนกระท่ังคลอดออกมาเป็นทารก 

  

 
เฉลยค าถามระหว่างเรียน 

• เม่ือนักเรียนเข้าสู่วัยหนุ่มสาวร่างกายและจิตใจมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง และมีวิธีการดูแลตนเอง
อย่างไร 

 แนวค าตอบ เมื่อเข้าสู่วัยหนุ่มสาว ทั้งเพศหญิงและเพศชายจะเกิดการเปลี่ยนแปลงของร่างกายที่สามารถ
สังเกตได้อย่างชัดเจน เช่น เพศชายเสียงจะแตก ไหล่ผาย มีหนวด เครา ขนรักแร้  และขนบริเวณอวัยวะเพศ  
มีการสร้างอสุจิและหลั่งน้ าอสุจิ ส่วนเพศหญิงมีสะโพกผาย เสียงแหลมเล็ก เต้านมขยายใหญ่ข้ึน มีประจ าเดือน 
และขนบริเวณอวัยวะเพศ นอกจากนี้ยังมีการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์และสภาพจิตใจ เช่น อารมณ์ไม่คงที่ 
เปลี่ยนแปลงง่ายและรวดเร็ว วู่วาม หงุดหงิด วิตกกังวล อาจมีอารมณ์เศร้าร่วมด้วย เริ่มสนใจเพศตรงข้าม 
ต้องการการยอมรับจากกลุ่มเพ่ือน เป็นต้น ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ 
นักเรียนสามารถเตรียมพร้อมด้วยการยอมรับการเปลี่ยนแปลงด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น รักษาความสะอาดส่วน
ต่าง ๆ ของร่างกาย ออกก าลังกายเป็นประจ า ท างานอดิเรกหรือกิจกรรมอ่ืน ๆ เพื่อคลายเครียด 
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6. ถ้าพบว่านักเรียนมีแนวคิดคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการปฏิสนธิและประจ าเดือนจากการตอบค าถามก่อนเรียน ระหว่าง
เรียน หรืออาจตรวจสอบโดยใช้กลวิธีอ่ืน ๆ ให้ครูแก้ไขแนวคิดคลาดเคลื่อนนั้นให้ถูกต้อง เช่น ใช้ค าถามและอภิปราย
ร่วมกัน ใช้แผนภาพ วีดิทัศน์ เอกสารอ่านประกอบ 

7. เชื่อมโยงไปสู่การเรียนรู้ในเรื่องต่อไปว่า เมื่อเข้าสู่วัยหนุ่มสาว อวัยวะในระบบสืบพันธุ์จะมีการพัฒนาจนสามารถ
สืบพันธุ์ได้ อย่างไรก็ตามในการสืบพันธุ์หรือการมีบุตรยังต้องอาศัยความพร้อมในหลาย ๆ ด้าน ดังนั้นนักเรียนจึงควร
เรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางการป้องกันการตั้งครรภ์ในภาวะที่นักเรียนยังไม่มีความพร้อม จากนั้นครูตั้งค าถามกระตุ้น
ความสนใจว่า จะมีวิธีการป้องกันการตั้งครรภ์ในขณะที่ยังไม่มีความพร้อมได้อย่างไร 

8. ให้นักเรียนอ่านเนื้อหาเกี่ยวกับการคุมก าเนิดด้วยวิธีต่าง ๆ ในหนังสือเรียนหน้า 107-108 แล้วใช้ค าถามเพ่ือตรวจสอบ
ความเข้าใจในการอ่าน เช่น การคุมก าเนิดมีกี่ประเภทและแต่ละประเภทต่างกันอย่างไร การคุมก าเนิดแต่ละแบบมี
ข้อดีและข้อเสียอย่างไรบ้าง และตอบค าถามระหว่างเรียน เพื่อให้ได้ข้อสรุปว่า การคุมก าเนิดแบ่งออกเป็น 2 
ประเภท คือการคุมก าเนิดชั่วคราวและการคุมก าเนิดถาวร  

 
เฉลยค าถามระหว่างเรียน 

• เพราะเหตุใดผนังมดลูกจึงหลุดออกมาและสลายตัวออกมาเป็นประจ าเดือนได้ 
แนวค าตอบ การที่ผนังมดลูกหลุดออกมาและสลายตัวออกมาเป็นประจ าเดือน เป็นผลจากปริมาณอีสโทรเจน
และโพรเจสเทอโรนลดลง ท าให้ผนังมดลูกชั้นในที่หนาขึ้นหลุดลอกออกมาพร้อมเลือดเป็นประจ าเดือน 

• ผู้หญิงคนหนึ่งมีประจ่าเดือนอย่างสม่่าเสมอทุก 28 วัน ถ้าผู้หญิงคนนี้มีประจ่า เดือนวันแรกคือวันที่  
14 กุมภาพันธ์ ผู้หญิงคนนี้จะตกไข่ครั้งต่อไปในวันที่เท่าใด 

 แนวค าตอบ ในกรณีนี้ผู้หญิงคนนี้มีประจ าเดือนทุก 28 วัน ไข่จะตกหลังจากมีประจ าเดือนวันแรกคือวันที่ 14 
กุมภาพันธุ์ถัดไปอีก 14 วัน ดังนั้นผู้หญิงคนนี้จะตกไข่อีกครั้งในวันที่ 28 กุมภาพันธ์  

แนวคิดคลาดเคลื่อน แนวคิดที่ถูกต้อง 

การปฏิสนธิเกิดข้ึนในรังไข่หรือในมดลูก 
(Heathline, 2017) 

การปฏิสนธิเกิดขึ้นในท่อน าไข่ ซึ่งเป็นส่วนที่เชื่อม
ระหว่างรังไข่และมดลูก เมื่อมีการปฏิสนธิระหว่าง
อสุจิและเซลล์ไข่บริเวณท่อน าไข่ จะเกิดเป็นไซโกต 
ซึ่งจะแบ่งเซลล์และเคลื่อนไปฝังตัวบริเวณผนัง
มดลูก (Heathline, 2017) 

ประจ าเดือนเป็นเลือดสกปรกร่างกายจะต้องก าจัด
ออกจึงจะท าให้มีสุขภาพดีขึ้น (Rizvi & Ali, 2016) 

ประจ าเดือนเป็นผนังด้านในของมดลูกที่หลุดลอก
ออกมาพร้อมเลือด จึงไม่ใช่เลือดสกปรกที่ร่างกาย
ต้องก าจัดออกแล้วจึงจะมีสุขภาพดีขึ้น 
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8.1 การคุมก าเนิดชั่วคราวเป็นการป้องกันการตั้งครรภ์ในช่วงเวลาที่ไม่พร้อมจะมีบุตร และสามารถกลับมาตั้งครรภ์
เมื่อหยุดการคุมก าเนิด แบ่งออกเป็น 3 วิธี ได้แก่  
8.1.1 การคุมก าเนิดโดยวิธีธรรมชาติ ซึ่งอาศัยการนับวันขณะมเีพศสัมพันธ์ ซึ่งมีโอกาสผิดพลาดสูง 
8.1.2 การคุมก าเนิดโดยใช้ฮอร์โมนสังเคราะห์ที่เลียนแบบฮอร์โมนเพศหญิง เช่น การกินยาเม็ด

คุมก าเนิด การใช้ยาฝังคุมก าเนิด 
8.1.3 การคุมก าเนิดโดยใช้อุปกรณ ์เช่น การใช้ถุงยางอนามัย การใช้ห่วงอนามัย  

8.2 การคุมก าเนิดถาวรหรือท าหมัน ในเพศชายท าได้โดยผูกและตัดหลอดน าอสุจิ เพ่ือป้องกันไม่ให้อสุจิออกมาพร้อม
กับน้ าอสุจิ ส่วนเพศหญิงท าโดยผูกและตัดท่อน าไข่ทั้ง 2 ข้าง เพ่ือป้องกันเซลล์ไข่เคลื่อนที่ไปปฏิสนธิกับอสุจิใน
ท่อน าไข่  ในการคุมก าเนิดถาวร คู่สามีภรรยาจะไม่สามารถกลับมามีลูกได้อีก 

9. เชื่อมโยงเข้าสู่ กิจกรรมที ่3.11 เลือกวิธีการคุมก าเนิดอย่างไรให้เหมาะสม โดยครูใช้ค าถามว่าถ้าคู่ชายหญิงแต่งงาน
กันแตย่ังไม่พร้อมจะมีบุตร ควรเลือกวิธีคุมก าเนิดอย่างไรจึงจะเหมาะสม 

 
เฉลยค าถามระหว่างเรียน 

• เพราะเหตุใดการคุมก าเนิดด้วยวิธีธรรมชาติจึงต้องมีเพศสัมพันธ์ในช่วงระยะ 7 วัน ก่อนมีประจ า เดือน
วันแรกและหลังวันแรกของการมีประจ าเดือนต่อไปอีก 7 วัน 
แนวค าตอบ เนื่องจากเป็นระยะที่ไข่ยังไม่ตก โอกาสในการตั้งครรภ์จึงต่ า อย่างไรก็ตามวิธีการนี้ยังไม่เหมาะสม
กับการคุมก าเนิดให้ได้ผลเต็มที ่ควรใช้วิธีอ่ืน ๆ ร่วมด้วย เช่น การใช้ถุงยางอนามัย 
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แนวการจัดการเรียนรู้ ครูด าเนินการดังนี้ 

 

 
1. ให้นักเรียนอ่านชื่อกิจกรรม จุดประสงค์ และวิธีด าเนินกิจกรรม และตรวจสอบความเข้าใจจากการอ่านโดยใช้ค าถาม 

ดังต่อไปนี้ 

• กิจกรรมนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องอะไร (วิเคราะห์สถานการณ์ที่ก าหนดให้ ข้อดี-ข้อเสียในการคุมก าเนิดแบบต่าง ๆ และ
การเลือกวิธีในการคุมก าเนิดอย่างเหมาะสม) 

• กิจกรรมนี้มีจุดประสงค์อะไร (วิเคราะห์สถานการณ์และเลือกวิธีการคุมก าเนิดท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์) 

• วิธีด าเนินกิจกรรมมีขั้นตอนโดยสรุปอย่างไร (วิเคราะห์สถานการณ์ เสนอแนะแนวทางการคุมก าเนิดที่เหมาะสม 
กับแต่ละสถานการณ ์ระบุข้อดีและข้อจ ากัดของการคุมก าเนิดแต่ละวิธี) 

ครูควรบันทึกขั้นตอนการท ากิจกรรมโดยสรุปบนกระดาน 
 

 

2. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มท ากิจกรรมตามวิธีการด าเนินกิจกรรม ครูสังเกตการท ากิจกรรมของนักเรียน พร้อมให้ค าแนะน า
และความช่วยเหลือเพ่ิมเติมหากนักเรียนมีปัญหาหรือข้อสงสัย เช่น การวิเคราะห์สถานการณ์ที่ก าหนดให้ ซึ่งครูควร
รวบรวมปัญหาและข้อสงสัยต่าง ๆ จากการท ากิจกรรมของนักเรียน เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการอภิปรายหลังการ
ท ากิจกรรม   
 

 

3. ให้นักเรียนตอบค าถามท้ายกิจกรรม จากนั้นน าเสนอและอภิปรายค าตอบร่วมกัน เพื่อให้ได้ข้อสรุปว่า การคุมก าเนิด
เป็นวิธีป้องกันการตั้งครรภ์ ซึ่งมีอยู่หลายวิธี  แต่ละวิธีมีข้อดีและข้อจ ากัดแตกต่างกันไป การเลือกใช้วิธีการคุมก าเนิด
วิธีใดนั้นขึ้นอยู่กับเหตุผลและความเหมาะสมในหลาย ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านความพร้อมในการมีบุตร สุขภาพ หรือ
โรคประจ าตัว เป็นต้น 

  

ก่อนการท ากิจกรรม (5 นาที) 

ระหว่างการท ากิจกรรม (15 นาที) 

หลังการท ากิจกรรม (10 นาที) 

ป 

เลือกวิธีการคุมก าเนิดอย่างไรให้เหมาะสม กิจกรรมที่ 3.11 



01150 
 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

หน่วยที ่3 | ร่างกายมนุษย ์
คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ 

4. ถ้าพบว่านักเรียนมีแนวคิดคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับยาคุมก าเนิดจากการตอบค าถามก่อนเรียน ระหว่างเรียน หรืออาจ
ตรวจสอบโดยใช้กลวิธีอ่ืน ๆ ให้ครูแก้ไขแนวคิดคลาดเคลื่อนนั้นให้ถูกต้อง เช่น ใช้ค าถามและอภิปรายร่วมกัน ใช้
แผนภาพ วีดิทัศน์ เอกสารอ่านประกอบ 

5. เชื่อมโยงเข้าสู่ กิจกรรมที่ 3.12 การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรส่งผลกระทบอย่างไรบ้าง โดยครูใช้ค าถามว่า ปัจจุบัน
การตั้งครรภ์ของวัยรุ่นซึ่งยังไม่พร้อมจะมีบุตรมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น ท าให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมามากมาย นักเรียนทราบ
หรือไม่ว่าปัญหาดังกล่าวส่งผลกระทบอย่างไรบ้าง  

  

แนวคิดคลาดเคลื่อน แนวคิดที่ถูกต้อง 

การกินยาคุมก าเนิดสามารถป้องกันการติดโรคทาง
เพศสัมพันธ์ได ้ 
(ส านักคณะกรรมการอาหารและยา, 2561) 

ยาคุมก าเนิดสามารถช่วยคุมก าเนิดได้  แต่ไม่
สามารถป้องกันการติดโรคทางเพศสัมพันธ์ได้  
อย่างไรก็ตามการคุมก าเนิดวิธีอ่ืนอาจจะช่วยลด
ความเสี่ยงของโรคทางเพศสัมพันธ์ได้ เช่น การใช้
ถุงยางอนามัย  
(ส านักคณะกรรมการอาหารและยา, 2561) 
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แนวการจัดการเรียนรู้ ครูด าเนินการดังนี้ 

 

1. ให้นักเรียนอ่านชื่อกิจกรรม จุดประสงค์ และวิธีด าเนินกิจกรรม และตรวจสอบความเข้าใจจากการอ่านโดยใช้ค าถาม 
ดังต่อไปนี้ 

• กิจกรรมนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องอะไร (การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรและแนวทางในการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร) 

• กิจกรรมนี้มีจุดประสงค์อย่างไร (วิเคราะห์สถานการณ์และเสนอแนะแนวทางป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร)  

• วิธีด าเนินกิจกรรมมีขั้นตอนโดยสรุปอย่างไร (วิเคราะห์สถานการณ์และผลกระทบของการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรและ
เสนอแนะแนวทางป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร) 

ครูควรบันทึกขั้นตอนการท ากิจกรรมโดยสรุปบนกระดาน 
 

 

2. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มท ากิจกรรมตามวิธีการด าเนินกิจกรรม ครูสังเกตการท ากิจกรรมของนักเรียนพร้อมให้ค าแนะน า
และความช่วยเหลือเพ่ิมเติมหากนักเรียนมีปัญหาหรือข้อสงสัย เช่น การวิเคราะห์สถานการณ์และแนวทางการ
คุมก าเนิด ซึ่งครูควรรวบรวมปัญหาและข้อสงสัยต่าง ๆ จากการท ากิจกรรมของนักเรียน เพ่ือใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการอภิปรายหลังการท ากิจกรรม 

 
 

3. ให้นักเรียนตอบค าถามท้ายกิจกรรม จากนั้นน าเสนอและอภิปรายค าตอบร่วมกัน เพื่อให้ได้ข้อสรุปจากกิจกรรมว่า 
การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรส่งผลกระทบทั้งต่อตนเอง เช่น เสียการเรียน เสียโอกาสในการท างาน และอาจส่งผลต่อ
สุขภาพจิต ทางด้านสังคม เช่น เกิดปัญหาในครอบครัว เกิดการหย่าร้าง และเป็นภาระแก่รัฐในการสงเคราะห์เด็ก
ทารกที่เกิดจากความไม่พร้อมของพ่อแม่ วิธีป้องกันที่ดีที่สุด คือ ไม่ควรมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน ส่วนการคุมก าเนิด
อย่างถูกต้องและเหมาะสมเป็นอีกวิธีที่ช่วยลดปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรได้อีกทางหนึ่ง 

  

การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรส่งผลกระทบอย่างไรบา้ง กิจกรรมที่ 3.12 

ก่อนการท ากิจกรรม (10 นาที) 

ระหว่างการท ากิจกรรม (20 นาที) 

หลังการท ากิจกรรม (20 นาที) 
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4. ให้นักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับระบบอวัยวะในร่างกายของเรา  จากนั้นท ากิจกรรมตรวจสอบตนเอง  เพ่ือสรุปองค์
ความรู้ที่ได้เรียนรู้จากบทเรียน ด้วยการเขียนบรรยาย วาดภาพ หรือเขียนผังมโนทัศน์สิ่งที่ได้เรียนรู้จากบทเรียน เรื่อง
ระบบอวัยวะในร่างกายของเรา 

 
ตัวอย่างผังมโนทัศน์ในบทเรียนระบบอวัยวะในร่างกายของเรา   

 

5. ให้นักเรียนท ากิจกรรมท้ายบท เรื่อง ระบบของร่างกายมนุษย์กับสถานีอวกาศเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร และ
ตอบค าถามท้ายกิจกรรม 

6. ให้นักเรียนตอบค าถามส าคัญของบทและอภิปรายร่วมกัน โดยนักเรียนควรตอบค าถามส าคัญดังกล่าวได้ ดังตัวอย่าง 
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เฉลยค าถามส าคัญ 

• ระบบอวัยวะของร่างกายมนุษย์แต่ละระบบมีหน้าที่อะไรและท างานอย่างไร 
 แนวค าตอบ  

ระบบหมุนเวียนเลือด มีหน้าที่ล าเลียงสารอาหารและแก๊สออกซิเจนไปเลี้ยงเซลล์ต่าง ๆ ของร่างกาย 
และล าเลียงของเสียและแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จากเซลล์ต่าง ๆ ของร่างกายไปก าจัดออก โดยเลือด  
จะไหลเวียนจากหัวใจห้องล่างซ้ายไปยังเซลล์ต่าง ๆ ของร่างกาย แล้วกลับเข้าสู่หัวใจห้องบนขวา ไหลลงสู่หัวใจ
ห้องล่างขวา แล้วส่งไปยังปอด เลือดจากปอดจะกลับเข้าสู่หัวใจห้องบนซ้ายและลงสู่หัวใจห้องล่างซ้ายเพ่ือ
ล าเลียงไปยังเซลล์ต่าง ๆ ของร่างกาย 

ระบบหายใจ มีหน้าที่ในการแลกเปลี่ยนแก๊ส โดยเลือดที่มีปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์สูงจากหัวใจ
จะส่งไปยังปอด เข้าสู่หลอดเลือดฝอยบริเวณที่ล้อมรอบถุงลม แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จะแพร่ผ่านผนังของ
หลอดเลือดฝอยเข้าสู่ภายในถุงลม และถูกก าจัดออกจากร่างกายโดยการหายใจออก ขณะเดียวกันแก๊ส
ออกซิเจนจากลมหายใจเข้าจะเข้าสู่ภายในถุงลมซึ่งจะแพร่เข้าสู่หลอดเลือดฝอย เลือดที่มีแก๊สออกซิเจนสูงใน
หลอดเลือดฝอยจะถกูล าเลียงไปยังหัวใจเพ่ือส่งไปยังส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย 

ระบบขับถ่าย มีหน้าที่ก าจัดของเสียซึ่งมีไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ  โดยมีหน่วยไตท าหน้าที่กรองสาร
โมเลกุลขนาดเล็ก เช่น ยูเรีย โซเดียม น้ า กลูโคส กรดอะมิโนออกจากเลือด สารที่ผ่านการกรองแล้วจะมีทั้งสาร
ที่เป็นประโยชน์และของเสีย ซึ่งสารที่มีประโยชน์ เช่น กลูโคส กรดอะมิโน รวมทั้งน้ าส่วนใหญ่จะถูกดูดกลับเข้า
สู่หลอดเลือดฝอยที่พันอยู่รอบท่อหน่วยไต สารที่เหลือจากการดูดกลับซึ่งมีสารส่วนเกินความต้องการ เช่น น้ า 
โซเดียม และของเสีย เช่น ยูเรีย แอมโมเนีย กรดยูริก และสารอื่น ๆ ที่ร่างกายไม่ต้องการ รวมเรียกว่า ปัสสาวะ 
จะถูกส่งไปตามท่อไตและรวมกันที่กระเพาะปัสสาวะ เพ่ือก าจัดออกจากร่างกายทางท่อปัสสาวะ 

ระบบประสาท ท าหน้าที่ควบคุมการท างานของอวัยวะทุกอวัยวะของร่างกาย รวมถึงการแสดง
พฤติกรรมของมนุษย์เพ่ือตอบสนองต่อสิ่งเร้า การท างานของระบบประสาทมีอวัยวะรับความรู้สึก เช่น ตา หู
จมูก ลิ้น ผิวกาย ท าหน้าที่รับและส่งกระแสประสาทผ่านเซลล์ประสาทรับความรู้สึกเข้าสู่สมองและไขสันหลั ง 
สมองและไขสันหลังจะน าค าสั่งผ่านเซลล์ประสาทสั่งการมายังอวัยวะต่าง ๆ เพื่อตอบสนองต่อสิ่งเร้า 

ระบบสืบพันธุ์ ประกอบด้วยระบบสืบพันธุ์เพศชายและระบบสืบพันธุ์หญิง ท าหน้าที่ในการสืบพันธุ์แบบ
อาศัยเพศ  ระบบสืบพันธุ์เพศชายมีอัณฑะ ท าหน้าที่สร้างอสุจิซึ่งเป็นเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้ อสุจิที่สร้างขึ้นจะถูก
ส่งไปเก็บที่หลอดเก็บอสุจิ เมื่อมีการหลั่งอสุจิ  อสุจิจะเคลื่อนจากหลอดเก็บอสุจิไปตามหลอดน าอสุจิและจะ
รวมกับของเหลวที่สร้างจากต่อมหลายชนิด รวมเรียกว่า น้ าอสุจิซึ่งจะเคลื่อนไปตามท่อปัสสาวะและหลั่งออกสู่
ภายนอกร่างกาย 
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7. นักเรียนตรวจสอบตนเองด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่ได้ท าในบทเรียนนี้ อ่านสรุปท้ายบท และท า
แบบฝึกหัดท้ายบท 

8. ร่วมกันสรุปความรู้เกี่ยวกับระบบต่าง ๆ ในร่างกายมนุษย์เพ่ือเชื่อมโยงไปสู่การเรียนรู้ในหน่วยต่อไปว่า ร่างกายของ
มนุษย์มีระบบต่าง ๆ ที่ท างานร่วมกันเพ่ือให้มนุษย์สามารถด ารงชีวิตและท ากิจกรรมต่าง ๆ ได้ ซึ่งกิจกรรมต่าง ๆ 
เหล่านั้นต้องอาศัยการเคลื่อนไหวและการเคลื่อนที่ การเคลื่อนที่คืออะไร และเก่ียวข้องกับเรื่องของแรงอย่างไร 

  

 
เฉลยค าถามส าคัญ 

ระบบสืบพันธุ์เพศหญิง มีรังไข่ท าหน้าที่สร้างเซลล์ไข่ซึ่งเป็นเซลล์สืบพันธุ์เพศเมีย เซลล์ไข่เมื่อพัฒนา
เต็มที่จะหลุดออกจากรังไข่เข้าไปในท่อน าไข่ เรียกว่า การตกไข่ ซึ่งถ้าเซลล์ไข่ได้รับการปฏิสนธิกับอสุจิ จะเกิด
เป็นไซโกตฝังตัวบริเวณด้านในของผนังมดลูก แต่ถ้าเซลล์ไข่ไม่ได้รับการปฏิสนธิจะสลายตัวไป และผนังด้านใน
มดลูกรวมทั้งหลอดเลือดจะสลายตัวและหลุดลอกออกมา เรียกว่า ประจ าเดือน 

• นักเรียนควรปฏิบัติตนอย่างไรเพื่อให้ระบบอวัยวะต่าง ๆ ท างานได้เป็นปกติ  
 แนวค าตอบ  ควรรับประทานอาหารให้ได้สารอาหารครบถ้วน ออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ พักผ่อนให้

เพียงพอ ท าจิตใจให้แจ่มใสอยู่เสมอ หลีกเลี่ยงสิ่งที่ท าให้เครียด ดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรง และเมื่อเจ็บป่วย
ควรปรึกษาแพทย์ หลีกเลี่ยงและป้องกันอันตรายที่จะเกิดกับระบบอวัยวะ ฯลฯ 
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เฉลยกิจกรรมและแบบฝึกหัดของบทที่ 1  

หน่วยที่ 3 
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นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับขนาด ปริมาณ และรูปร่างลักษณะของเซลล์เม็ดเลือดแดงและเซลล์เม็ดเลือดขาว โดย
ใช้กล้องจุลทรรศน์ใช้แสงส่องดูเซลล์ 

สังเกตและเปรียบเทียบขนาด ปริมาณ และรูปร่างลักษณะของเซลล์เม็ดเลือดแดงและ 
เซลล์เม็ดเลือดขาวของมนุษย์ 

50 นาที  
 

  

วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ต่อกลุ่ม 

รายการ จ านวน/กลุ่ม 

1. กล้องจุลทรรศน์ใช้แสง 1 กล้อง 

2. สไลด์ถาวรเลือดของมนุษย์ 1 แผ่น 

 

-ไม่มี- 
 

 
-ไม่มี- 
 

• หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 เล่ม 1 สสวท. 

 

 

 
 

 

  

เซลล์เม็ดเลือดมลีักษณะเป็นอย่างไร กิจกรรมที่ 3.1 

เวลาที่ใช้ใน 

การท ากิจกรรม 

วัสดุและอุปกรณ์ 

ข้อเสนอแนะ 

ในการท ากิจกรรม 

สื่อการเรียนรู้/ 

แหล่งเรียนรู้ 

จุดประสงค์ 

การเตรียมตัว 

ล่วงหน้าส าหรับครู 
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ตัวอย่างผลการท ากิจกรรม 

 

 
เฉลยค าถามท้ายกิจกรรม 

1. เซลล์เม็ดเลือดแดงและเซลล์เม็ดเลือดขาวมีขนาดและปริมาณแตกต่างกันอย่างไร  
 แนวค าตอบ เซลล์เม็ดเลือดแดงมีขนาดเล็กกว่าเซลล์เม็ดเลือดขาว แต่มีปริมาณมากกว่าเซลล์เม็ดเลือดขาว 
2. รูปร่างลักษณะของเซลล์เม็ดเลือดแดงและเซลล์เม็ดเลือดขาวเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร 
 แนวค าตอบ เซลล์เม็ดเลือดแดงมีรูปร่างกลม ตรงกลางเว้า ไม่มีนิวเคลียส ส่วนเซลล์เม็ดเลือดขาวมีรูปร่างกลม

และมีนิวเคลียส 
3. จากกิจกรรม สรุปได้ว่าอย่างไร 
 แนวค าตอบ เซลล์เม็ดเลือดแดงเป็นเซลล์ที่มีรูปร่างกลม ตรงกลางเว้าเข้าหากัน และเป็นเซลล์ที่ไม่มีนิวเคลียส 

ส่วนเซลล์เม็ดเลือดขาวเป็นเซลล์ที่มีรูปร่างกลมและมีนิวเคลียส ขนาดของเซลล์เม็ดเลือดแดงเล็กกว่าเซลล์เม็ด
เลือดขาว นอกจากนี้ปริมาณของเซลล์เม็ดเลือดแดงมีมากกว่าเซลล์เม็ดเลือดขาว 

เซลล์เม็ดเลือดแดง 

เซลล์เม็ดเลือดขาว 
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สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

หน่วยที ่3 | ร่างกายมนุษย ์
คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ 

 
 

นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการท างานของแบบจ าลองของหัวใจโดยใช้ท่อปั๊มน้ า 

สังเกตและอธิบายการท างานของหัวใจโดยใช้แบบจ าลอง 

 

50 นาที 
 

 วัสดุที่ใช้ต่อกลุ่ม 

รายการ จ านวน/กลุ่ม 

1. ท่อปั๊มน้ า 2 ตัว 

2. ภาชนะบรรจุน้ าสี เช่น ขวดน้ า 5 ลิตร 
ตัดด้านที่เป็นปากขวด หรือบีกเกอร์ 
ปริมาตร 2,000 cm3 

2 ใบ 

3. น้ าสี 1 ลิตร 

 

เตรียมภาชนะบรรจุน้ าสี เช่น ขวดตัดด้านที่เป็นปากขวด ให้เพียงพอกับจ านวนกลุ่มของนักเรียน 
 
 

ระวังไม่ให้น้ าสีล้นออกนอกภาชนะขณะใช้มือบีบลูกบีบ ระวังไม่ให้น้ าสีเปรอะเปื้อนเสื้อผ้า 
 

• ในกรณีที่มีท่อปั๊มน้ าที่มีลูกบีบ 1 ตัว ให้ใช้ท่อปั๊มน้ าธรรมดา แล้วท า เครื่องหมายบนท่อ
ปั๊มน้ าโดยใช้ปากกาเขียนแผ่นใสหรือปากกาเขียนแผ่นซีดีขีดบริเวณส่วนที่ เป็นหัว ใจห้อง
บน หรืออาจเสริมวัสดุบางชนิด เช่น เทปใส แผ่นพลาสติกใส ดินน้ ามัน 

• ถ้านักเรียนสังเกตทิศทางการเคลื่อนที่ของน้ าสีไม่ทัน อาจใช้สมาร์ตโฟนถ่ายวีดิทัศน์ไว้ แล้ว
น ามาเปิดดูจะท าให้สังเกตได้ง่ายขึ้น 

 

• หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 เล่ม 1 สสวท. 

• วีดิทัศน์การทดลอง  

หัวใจท างานอย่างไร กิจกรรมที่ 3.2 

เวลาที่ใช้ใน 

การท ากิจกรรม 

วัสดุและอุปกรณ์ 

ข้อเสนอแนะ 

ในการท ากิจกรรม 

สื่อการเรียนรู้/ 

แหล่งเรียนรู้ 

จุดประสงค์ 

การเตรียมตัว 

ล่วงหน้าส าหรับครู 

ข้อควรระวัง 



159 
 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

หน่วยที ่3 | ร่างกายมนุษย ์
คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ 

 
เฉลยค าถามท้ายกิจกรรม 

1. เหตุใดน้ าสีจึงไหลไปตามท่อได้อย่างต่อเนื่อง 
 แนวค าตอบ เพราะการบีบลูกบีบและปล่อยอย่างต่อเนื่อง ท าให้น้ าถูกดูดข้ึนมาและไหลไปตามท่อได ้
2. เหตุใดเม่ือคลายมือออกแล้วน้ าสีไม่ไหลกลับทางท่อเดิม 
 แนวค าตอบ เพราะการท างานของลิ้นบริเวณโคนท่อปั๊มที่ปิดเปิดได้ ช่วยควบคุมไม่ให้น้ าสีไหลย้อนกลับ 
3. นักเรียนจะอธิบายการท างานของแบบจ าลองการท างานของหัวใจว่าอย่างไร 
 แนวค าตอบ เมื่อใช้มือขวาบีบลูกบีบซึ่งเปรียบเสมือนหัวใจห้องล่างขวาบีบตัวเพ่ือส่งเลือดไปยังปอด ขณะที่ 

มือซ้ายบีบลูกบีบก็เปรียบเสมือนหัวใจห้องล่างซ้ายบีบตัวเพ่ือน าเลือดไปเลี้ยงส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย เมื่อคลาย
มือขวาที่บีบลูกบีบเปรียบเสมือนหัวใจคลายตัวเพ่ือรับเลือดจากร่างกายเข้าสู่หัวใจห้องบนขวา และเมื่อคลาย
มือซ้ายที่บีบลูกบีบ ก็แปรียบหมือนกับหัวใจห้องบนซ้ายคลายตัวเพ่ือรับเลือดจากปอด 

 

 
ตัวอย่างผลการท ากิจกรรม 
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สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

หน่วยที ่3 | ร่างกายมนุษย ์
คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ 

 

  

 
เฉลยค าถามท้ายกิจกรรม 

4. แบบจ าลองการท างานของหัวใจในกิจกรรมนี้ มีสิ่งที่เหมือนและสิ่งที่แตกต่างจากการท างานของหัวใจ
มนุษย์อย่างไร 
แนวค าตอบ แบบจ าลองมีสิ่งที่เหมือนกับการท างานของหัวใจมนุษย์ คือ 

1. แบบจ าลองมี 4 ห้องคล้ายกับหัวใจมนุษย์ 
2. ส่วนของแบบจ าลองหัวใจห้องล่างใหญ่กว่าหัวใจห้องบน 
3. มีลิ้นปิดเปิดเพ่ือป้องกันการไหลย้อนกลับของน้ าสีคล้ายกับการท างานของลิ้นหัวใจ 
4. ของเหลวมีปริมาณเท่าเดิมหมุนเวียนอยู่ภายในระบบ ไม่ต้องเติมน้ าจากภายนอกเข้าไป 

แบบจ าลองมีสิ่งที่แตกต่างจากการท างานของหัวใจมนุษย์คือ 
1. ห้องของหัวใจในแบบจ าลองสลับบน ล่างกับของจริง 
2. ส่วนของแบบจ าลองหัวใจห้องบนไม่สามารถบีบตัวได้ บีบได้เฉพาะหัวใจห้องล่าง 
3. ท่อน้ าพลาสติกที่เป็นตัวแทนของหลอดเลือดนั้นแข็ง ไม่สามารถหดและขยายตัวได้เหมือนกับหลอดเลือด

ของมนุษย์ 
5. จากกิจกรรม สรุปได้ว่าอย่างไร 
 แนวค าตอบ แบบจ าลองการท างานของหัวใจ มีลักษณะการท างานคล้ายกับการท างานของหัวใจมนุษย์ คือ

เมื่อหัวใจบีบตัวจะมีการส่งเลือดจากหัวใจห้องล่างซ้ายไปยังส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย และเลือดจากหัวใจห้อง
ล่างขวาจะถูกส่งไปยังปอด เมื่อหัวใจคลายตัวหัวใจห้องบนขวาจะรับเลือดจากส่วนต่าง ๆ ของร่ างกาย 
ขณะเดียวกันเลือดจากปอดก็จะไหลเข้าสู่หัวใจห้องบนซ้าย อย่างไรก็ตามมีข้อจ ากัดบางอย่างที่แบบจ าลอง
แตกต่างจากหัวใจมนุษย์ เช่น ต าแหน่งของห้องหัวใจ การบีบตัวของหัวใจแต่ละห้อง ความสามารถในการหด
และขยายตัวของหลอดเลือด  
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สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

หน่วยที ่3 | ร่างกายมนุษย ์
คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ 

 
 

นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับอัตราการเต้นของหัวใจจากการจับชีพจรบริเวณข้อมือ การออกแบบการทดลองและ
ท าการทดลองเพ่ือเปรียบเทียบอัตราการเต้นของหัวใจขณะพักและหลังท ากิจกรรมต่าง ๆ 

1. วัดอัตราชีพจรได้ 
2. ออกแบบการทดลองและทดลองเพ่ือเปรียบเทียบอัตราการเต้นของหัวใจขณะพักกับหลังท า

กิจกรรมต่าง ๆ 

2 ชั่วโมง 
 

  

  อุปกรณ์ท่ีใช้ต่อกลุ่ม 

รายการ จ านวน/กลุ่ม 

1. นาฬิกาจับเวลา 1 เรือน 

 

ไม่มี- 
 

 

• ครูอาจแนะน าประเภทของกิจกรรมที่ใช้ในการทดลอง เช่น วิ่ง กระโดด ลุกนั่งเก้าอ้ี เดินไป
เดินมา (ไม่แนะน าให้ท ากิจกรรมที่ต้องเดินหรือวิ่งไปมารอบห้องเรียน) ถ้าครูสามารถให้
นักเรียนท ากิจกรรมนอกห้องเรียนได้ อาจมีทางเลือกอ่ืน ๆ เช่น วิ่งเร็ว วิ่งเหยาะ ๆ ส่วนเวลา
ที่ท ากิจกรรมควรก าหนดให้เท่ากันและนานเพียงพอที่จะเห็นผล 

• นักเรียนที่ท ากิจกรรมต้องเป็นคนเดียวกัน และเวลาที่ท ากิจกรรมแต่ละชนิดต้องเท่ากัน 
ภายหลังท ากิจกรรมแต่ละชนิดต้องจับชีพจรทันที และต้องพักจนกว่าชีพจรจะอยู่ในอัตรา
เท่ากับในขณะพัก จึงเริ่มท ากิจกรรมชนิดต่อไปได้ 

• การประเมินผลการออกแบบกิจกรรมการทดลอง ควรประเมินในเรื่องต่อไปนี้ 
1. การออกแบบกิจกรรมสามารถตอบค าถามที่ตั้งขึ้นได้หรือไม่ 
2. มีการควบคุมตัวแปรอย่างสมเหตุสมผลหรือไม่ 
3. ออกแบบตารางบันทึกผลได้เหมาะสมหรือไม่  
4. เก็บข้อมูล บันทึกผลข้อมูลได้อย่างเหมาะสมหรือไม่ 

 

กิจกรรมใดมีผลต่ออัตราการเต้นของหัวใจมากกว่ากัน กิจกรรมที่ 3.3 

เวลาที่ใช้ใน 

การท ากิจกรรม 

วัสดุและอุปกรณ์ 

ข้อเสนอแนะ 

ในการท ากิจกรรม 

จุดประสงค์ 

การเตรียมตัว 

ล่วงหน้าส าหรับครู 
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สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

หน่วยที ่3 | ร่างกายมนุษย ์
คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ 

• หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 เล่ม 1 สสวท. 

• วีดิทัศน์การทดลอง  
 

 
ตัวอย่างผลการท ากิจกรรม 

ผลการท ากิจกรรมขึ้นอยู่กับการออกแบบการทดลองของแต่ละกลุ่ม ซึ่งแตกต่างกันไปตามชนิดของกิจกรรม
ที่ท า ดังตัวอย่าง 
ตอนที่ 1 อัตราชีพจรของแต่ละคนแตกต่างกัน โดยอัตราชีพจรของคนปกติขณะพักประมาณ 60-100 ครั้งต่อนาท ี
ตอนที่ 2 

กิจกรรมของร่างกาย 
อัตราชีพจร (ครั้ง/นาที) 

ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 เฉลี่ย 

ขณะพัก 72 70 74 72 

เดินไปเดินมา 90 94 92 92 
วิ่ง 110 112 108 108 

  

 
เฉลยค าถามท้ายกิจกรรม 

ตอนที่ 1 
1. ในเวลา 1 นาที อัตราการเต้นของหัวใจของนักเรียนเป็นเท่าไร 
 แนวค าตอบ ค าตอบอาจแตกต่างกันไปในแต่ละคน ซึ่งอาจไม่เท่ากัน อัตราชีพจรของคนปกติขณะพักประมาณ 

60-100 ครั้งต่อนาท ี
2. อัตราการเต้นของหัวใจของท้ัง 3 ครั้งเท่ากันหรือไม่ อย่างไร 
 แนวค าตอบ  ตามผลที่ได้จากการทดลอง ซึ่งควรจะได้ค่าเท่ากันหรือใกล้เคียงกันทั้ง 3 ครั้ง 
3. จากกิจกรรม สรุปได้ว่าอย่างไร 
 แนวค าตอบ อัตราชีพจรหรืออัตราการเต้นของหัวใจของคนแต่ละคนอาจแตกต่างกันไป แต่บุคคลที่มีเพศ

เดียวกัน อายุเท่ากัน ขนาดของร่างกายเท่ากัน ควรมีอัตราการเต้นของหัวใจใกล้เคียงกัน  

สื่อการเรียนรู้/ 

แหล่งเรียนรู้ 
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สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

หน่วยที ่3 | ร่างกายมนุษย ์
คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ 

 
เฉลยค าถามท้ายกิจกรรม 

ตอนที่ 2 
1. ค าถามและสมมติฐานของการทดลองในตอนที่ 2 คืออะไร 
 แนวค าตอบ ค าถามของการทดลองในตอนที่ 2 เช่น อัตราการเต้นของหัวใจขณะพักและหลังท ากิจกรรมจะ

แตกต่างกันหรือไม่ สมมติฐานของการทดลอง เช่น อัตราการเต้นของหัวใจหลังจากท ากิจกรรมต่าง ๆ จะ
มากกว่าขณะพัก  

2. ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม และตัวแปรควบคุมในการทดลองนี้คืออะไร 
  แนวค าตอบ ตัวแปรต้น ได้แก่ ชนิดของกิจกรรม ตัวแปรตาม ได้แก่ อัตราการเต้นของหัวใจ ซึ่งวัดได้จากอัตรา

ชีพจร ตัวแปรควบคุม ได้แก่ ผู้ทดลอง ซึ่งต้องเป็นคนเดียวกัน ระยะเวลาที่ใช้ท ากิจกรรมต้องเท่ากัน  
3. กิจกรรมใดที่ท าให้อัตราชีพจรมากที่สุดและน้อยที่สุด 
 แนวค าตอบ  ขึ้นอยู่กับการออกแบบและท าการทดลอง ผลจากการทดลองที่ให้ไว้ดังตัวอย่างนั้น กิจกรรมที่ท า

ให้อัตราชีพจรมากที่สุด ได้แก่ การวิ่ง และกิจกรรมที่ท าให้อัตราชีพจรน้อยที่สุด ได้แก่ ขณะพัก 
4. ผลการทดลองเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้หรือไม่ อย่างไร  
 แนวค าตอบ ขึ้นอยู่กับสมมติฐานและผลการทดลองของแต่ละกลุ่ม 
5. จากกิจกรรม สรุปได้ว่าอย่างไร  
 แนวค าตอบ อัตราการเต้นของหัวใจหลังจากท ากิจกรรมจะมากกว่าขณะพัก การวิ่งเป็นกิจกรรมที่ท าให้อัตรา

การเต้นของหัวใจมากที่สุด 
6. จากกิจกรรมทั้ง 2 ตอน สรุปได้ว่าอย่างไร 
 แนวค าตอบ อัตราการเต้นของหัวใจของแต่ละคนอาจแตกต่างกัน และหลังจากท ากิจกรรมต่าง ๆ อัตรา 

การเต้นของหัวใจจะมากกว่าขณะพัก 
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สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

หน่วยที ่3 | ร่างกายมนุษย ์
คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ 

 

 
นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับกลไกการหายใจเข้าและการหายใจออก โดยการสังเกตจากแบบจ าลองการท างาน

ของปอด  

สังเกตและอธิบายกลไกการหายใจเข้าและการหายใจออกโดยใช้แบบจ าลองการท างานของปอด 

 

40 นาที 

  
 
วัสดุที่ใช้ต่อกลุ่ม 

รายการ จ านวน/กลุ่ม 

1. แบบจ าลองการท างานของปอด 1 อัน 

 
-ไม่มี- 
 
 
ครูอาจประดิษฐ์อุปกรณ์แบบจ าลองการท างานของปอดขึ้นใช้เอง โดยน าขวดน้ าพลาสติกใส

ขนาด 600  มิลลิลิตร ตัดก้นขวดออก จากนั้นน าลูกโป่งที่ยังไม่ได้เป่าลมใส่เข้าไปทางด้านปาก

ขวด ส่วนปลายของลูกโป่งที่ปากขวดให้พับออกมาด้านนอก จากนั้นแล้วน าลูกโป่งอีก 1 ใบ ตัด

ปากลูกโป่งออก แล้วน าไปสวมไว้ที่ก้นขวดใบเดิมที่ตัดไว้แล้ว ใช้เทปใสพันทับกับขวดพลาสติกให้

แน่นอย่าให้มีอากาศเข้า จะได้แบบจ าลองการท างานของปอด ดังภาพ   

 
• หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 เล่ม 1 สสวท. 

• วีดิทัศน์การทดลอง  

เวลาที่ใช้ใน 

การท ากิจกรรม 

วัสดุและอุปกรณ์ 

ข้อเสนอแนะ 

ในการท ากิจกรรม 

จุดประสงค์ 

การเตรียมตัว 

ล่วงหน้าส าหรับครู 

การหายใจเข้าและการหายใจออกเกิดขึ้นได้อย่างไร กิจกรรมที่ 3.4 

สื่อการเรียนรู้/ 

แหล่งเรียนรู้ 
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สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

หน่วยที ่3 | ร่างกายมนุษย ์
คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ 

 

 
 

 
ตัวอย่างผลการท ากิจกรรม 

เมื่อท าการทดลองจะสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงของลูกโป่งในแบบจ าลองการท างานของปอด ดังต่อไปนี้ 

  

เมื่อดึงแผ่นยางลง เมื่อดันแผ่นยางขึ้น 

เมื่อดึงแผ่นยางลง ลูกโป่งภายในกล่องพลาสติกจะพองตัวขึ้น เนื่องจากปริมาตรของอากาศในกล่องพลาสติก
เพ่ิมขึ้น ท าให้ความดันอากาศภายในกล่องลดลงต่ ากว่าด้านนอก ส่งผลให้อากาศจากภายนอกเคลื่อนที่เข้าสู่ลูกโป่ง 

เมื่อดันแผ่นยางขึ้น ลูกโป่งภายในกล่องพลาสติกจะแฟบลง เนื่องจากปริมาตรของอากาศในกล่องพลาสติก
ลดลง ท าให้ความดันอากาศภายในกล่องสูงขึ้นและสูงกว่าภายนอกกล่อง ส่งผลให้อากาศภายในลูกโป่งเคลื่อนที่
ออกสู่ภายนอก 
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สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

หน่วยที ่3 | ร่างกายมนุษย ์
คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ 

 

  

 
เฉลยค าถามท้ายกิจกรรม 

1. แบบจ่าลองการท่างานของปอดมีส่วนประกอบอะไรบ้าง และแต่ละส่วนประกอบเปรียบได้กับอวัยวะใด
ของระบบหายใจ 

 แนวค่าตอบ แบบจ าลองการท างานของปอด ประกอบด้วยท่อรูปตัว Y  ซ่ึงท่อตรงเปรียบได้กับท่อลมและท่อที่
แยกออก 2 ข้างเปรียบได้กับหลอดลม ลูกโป่ง 2 ลูกเปรียบได้กับปอดทั้ง 2 ข้าง ช่องว่างภายในกล่องพลาสติกใส
ทรงกระบอกเปรียบได้กับช่องอก และแผ่นยางเปรียบได้กับกะบังลม 

2. เมื่อดึงแผ่นยางของแบบจ่าลองลง เปรียบได้กับการหายใจเข้าหรือหายใจออก ทราบได้อย่างไร 
 แนวค่าตอบ เมื่อดึงแผ่นยางของแบบจ าลองลง เปรียบได้กับการหายใจเข้า  ทราบได้จากลูกโป่งทั งสองใบ

ภายในกล่องพลาสติกพองออก 
3. เมื่อดันแผ่นยางของแบบจ่าลองข้ึน เปรียบได้กับการหายใจเข้าหรือหายใจออก ทราบได้อย่างไร  
 แนวค่าตอบ เมื่อดันแผ่นยางของแบบจ าลองขึ น เปรียบได้กับการหายใจออก ทราบได้จากลูกโป่งทั งสองใบใน

กล่องพลาสติกแฟบลง 
4. จากกิจกรรม สรุปได้ว่าอย่างไร 
 แนวค่าตอบ แบบจ าลองการท างานของปอด เป็นการจ าลองกลไกการท างานของการหายใจเข้าและการ

หายใจออกของมนุษย์  มีส่วนประกอบคือท่อรูปตัว Y ซึ่ งท่อตรงเปรียบได้กับท่อลม และท่อที่แยกออก
ทั้ง 2 ข้างเปรียบได้กับหลอดลม ลูกโป่งเปรียบได้กับปอด ช่องว่างภายในกล่องพลาสติกใสทรงกระบอกเปรียบ
ได้กับช่องอก แผ่นยางเปรียบได้กับกะบังลม การดึงแผ่นยางลง ส่งผลให้อากาศจากภายนอกเคลื่อนเข้าสู่ลูกโป่ง 
เปรียบได้กับการหายใจเข้า ส่วนการดันแผ่นยางขึ้น ส่งผลให้อากาศเคลื่อนที่ออกจากลูกโป่ง เปรียบได้กับการ
หายใจออก 
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สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

หน่วยที ่3 | ร่างกายมนุษย ์
คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ 

 

 
นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการวัดความจุอากาศของปอดมนุษย์ โดยใช้ชุดวัดความจุอากาศของปอด จากนั้น

วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่ท าให้ค่าความจุอากาศของปอดแตกต่างกัน 

ทดลองและอธิบายความจุอากาศของปอด 

 

50 นาที 

 

 

วัสดุที่ใช้ต่อกลุ่ม 
รายการ จ านวน/กลุ่ม 

1. ชุดอุปกรณ์วัดความจุอากาศของปอด 1 ชุด 

2. เทปใส 1 ม้วน 

3. กรรไกร 1 เล่ม 

 

-ไม่มี- 

 
 
หากต้องให้นักเรียนใช้ชุดอุปกรณ์เดียวกันควรมีการเปลี่ยนท่อเป่า เพ่ือป้องกันโรคติดต่อทาง
น้ าลาย 

• ครูควรให้นักเรียนที่เป็นคนทดสอบวัดความจุอากาศของปอดบันทึกรายละเอียดต่าง ๆ เช่น 
กิจกรรมที่ท าประจ า การออกก าลังกาย เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับเปรียบเทียบกับนักเรียนคนอ่ืน   

• หากไม่สามารถหาชุดวัดความจุอากาศของปอดได้ ครูอาจประดิษฐ์ชุดวัดความจุอากาศของ
ปอดโดยใช้ขวดน้ าพลาสติกขนาด 5 ลิตรและสายยาง เติมน้ าลงในขวดทีละ 100 มิลลิลิตร 
แล้วท าเครื่องหมายบนขวดจนครบ 5 ลิตร  เวลาท ากิจกรรมให้เติมน้ าเต็มขวด แล้วให้
นักเรียนเป่าลมผ่านสายยางเข้าไปในขวดพลาสติกบรรจุน้ า จากนั้นวัดอากาศที่เข้าไปแทนที่
น้ าเพื่อหาความจุอากาศของปอด 
 

เวลาที่ใช้ใน 

การท ากิจกรรม 

วัสดุและอุปกรณ์ 

ข้อเสนอแนะ 

ในการท ากิจกรรม 

จุดประสงค์ 

การเตรียมตัว 

ล่วงหน้าส าหรับครู 

ปอดจุอากาศได้เท่าใด กิจกรรมที่ 3.5 

ข้อควรระวัง 
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สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

หน่วยที ่3 | ร่างกายมนุษย ์
คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ 

•   หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 เล่ม 1 สสวท. 

• วีดิทัศน์การทดลอง  

 

 
ตัวอย่างผลการท ากิจกรรม 

ผลการวัดความจุอากาศของปอดด้วยชุดวัดความจุอากาศของปอดซ่ึงมีหน่วยเป็นลิตร ตัวอย่างเช่น นักเรียน
ชายวัดความจุอากาศของปอดทั้งหมด 3 ครั้งได้ค่า 3.3  3.4 และ 3.0 ลิตรตามล าดับ ส่วนนักเรียนหญิงวัดความจุ
อากาศของปอดทั้งหมด 3 ครั้งได้ค่า 2.7 2.6 และ 2.8 ลิตร ตามล าดับ เมื่อหาค่าเฉลี่ยความจุอากาศของปอดของ
นักเรียนชายจะได้ 3.23 ลิตร ส่วนนักเรียนหญิงมีค่าความจุอากาศของปอดเฉลี่ยที่ 2.70 ลิตร ซึ่งสามารถแสดงค่า
เป็นตารางได้ดังนี ้

เพศ 
ค่าความจุอากาศของปอด (ลิตร) 

วัดครั้งที่ 1 วัดครั้งที่ 2 วัดครั้งที่ 3 ค่าเฉลี่ย 

ชาย 3.3 3.4 3.2 3.3 

หญิง 2.7 2.6 2.8 2.7 

ข้อมูลตารางสามารถอธิบายได้ว่า นักเรียนชายมีค่าความจุปอดเฉลี่ยมากกว่านักเรียนหญิง 

 

 
เฉลยค าถามท้ายกิจกรรม 

1. ความจุอากาศของปอดในแต่ละคนมีค่าแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร 
 แนวค าตอบ ความจุอากาศปอดของแต่ละคนอาจแตกต่างกัน ขึ้นอยู่ผลการท ากิจกรรม 
2. ปัจจัยใดบ้างที่มีผลต่อปริมาตรความจุอากาศของปอดและส่งผลอย่างไร 
 แนวค าตอบ ปัจจัยที่มีผลต่อปริมาตรความจุอากาศของปอด เช่น เพศ ขนาดของร่างกาย การออกก าลังกาย 

เป็นประจ า ซึ่งส่งผลให้ปริมาตรความจุของปอดไม่เท่ากัน 
3. จากกิจกรรม สรุปได้ว่าอย่างไร 

แนวค าตอบ  การวัดความจุอากาศของปอดอย่างง่าย วัดได้จากชุดอุปกรณ์วัดความจุอากาศของปอด โดยวัด
ปริมาตรของอากาศเมื่อหายใจเข้าเต็มที่แล้วผ่อนลมหายใจออกมาให้มากที่สุด ซึ่งความจุอากาศของปอดของ
แต่ละบุคคลอาจจะแตกต่างกันได้ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น เพศ ขนาดของร่างกาย การออกก าลังกายเป็น
ประจ า  

 
 

สื่อการเรียนรู้/ 

แหล่งเรียนรู้ 
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สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

หน่วยที ่3 | ร่างกายมนุษย ์
คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ 

 
 

นักเรียนจะได้เรียนรู้โรคที่เกี่ยวกับระบบหายใจและแนวทางในการดูแลรักษาอวัยวะของระบบหายใจให้ท างานเป็น
ปกติ โดยการสืบค้น วิเคราะห์ข้อมูล และน าเสนอเกี่ยวกับแนวทางในการรักษาระบบหายใจให้ท างานได้อย่างเป็นปกติ 

รวบรวมข้อมูลและน าเสนอวิธีการดูแลรักษาอวัยวะในระบบหายใจ 

 

1 ชั่วโมง 40 นาที 
 

 
อุปกรณ์ที่ใช้ต่อกลุ่ม 

รายการ จ านวน/กลุ่ม 

1. คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต สมาร์ตโฟน หรือ
อุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต 

1 ชุด 

 
-ไม่มี- 

 
 

• ครูควรแนะน าค าส าคัญในการสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม แนะน าแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการสืบค้น  

• ครูอาจให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลนอกเวลาเรียนปกติเพ่ือประหยัดเวลาเรียน 
 

• หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 เล่ม 1 สสวท. 
  

เวลาที่ใช้ใน 

การท ากิจกรรม 

วัสดุและอุปกรณ์ 

ข้อเสนอแนะ 

ในการท ากิจกรรม 

สื่อการเรียนรู้/ 

แหล่งเรียนรู้ 

จุดประสงค์ 

การเตรียมตัว 

ล่วงหน้าส าหรับครู 

ท าอย่างไรเพ่ือให้ระบบหายใจท างานอย่างปกติ กิจกรรมที่ 3.6 
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สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

หน่วยที ่3 | ร่างกายมนุษย ์
คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ 

  

 
 
 
 
 
 
 

 
ตัวอย่างผลการท ากิจกรรม 

 นักเรียนน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับโรคทางเดินหายใจแบบต่าง ๆ แนวทางในการดูแลรักษาร่างกาย เพ่ือให้
ระบบหายใจท างานเป็นปกติ รวมทั้งน าเสนอแนวทางการดูแลรักษาระบบหายใจในรูปแบบสื่อต่าง ๆ เช่น 

• แผ่นพับรณรงคใ์ห้สวมหน้ากากอนามัยในพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยง 

• โปสเตอร์การออกก าลังกายที่เน้นการหายใจอย่างถูกวิธี 

• วีดิทัศน์น าเสนอปัญหาของบุหรี่และแนวทางการแก้ปัญหา 

 
เฉลยค าถามท้ายกิจกรรม 

1. โรคที่เกี่ยวกับระบบหายใจมีสาเหตุมาจากอะไรบ้าง 
 แนวค าตอบ โรคเก่ียวกับระบบหายใจเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น มลพิษทางอากาศ เชื้อโรค หรือสาเหตุอ่ืน 
2. นักเรียนจะมีวิธีการป้องกันตนเองและบุคคลรอบข้างให้ปลอดภัยจากโรคที่เกี่ยวกับระบบหายใจอย่างไร 
 แนวค าตอบ  วิธีป้องกันโรคที่เกี่ยวกับระบบหายใจ เช่น ปิดปากปิดจมูกเวลาไอหรือจาม สวมหน้ากากอนามัย

เมื่อเป็นหวัด หลีกเลี่ยงบริเวณท่ีมีควันบุหรี่ หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่เป็นโรคติดต่อทางลมหายใจ 
3. จากกิจกรรม สรุปได้ว่าอย่างไร 

แนวค าตอบ โรคที่เกี่ยวข้องกับระบบหายใจมีหลายโรค เช่น โรคมะเร็งปอด โรคหอบหืด โรคถุงลมโป่งพอง 
โรคหลอดลมอักเสบ โรควัณโรค โรคบางโรคเกิดจากมลพิษทางอากาศ เช่น ฝุ่นละออง ควันบุหรี่ ควันจากท่อ
ไอเสียรถยนต์ บางโรคเกิดจากเชื้อโรคต่าง ๆ การป้องกันโรคเหล่านี้ท าได้โดยการหลีกเลี่ย งบริเวณที่มีมลพิษ
ทางอากาศ ถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ควรสวมหน้ากากอนามัยในบริเวณที่มีฝุ่นหรือควัน หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดกับ
ผู้ป่วยที่เป็นโรคติดต่อทางลมหายใจ ไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อ่ืน ดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรงโดยการรับประทาน
อาหารที่เป็นประโยชน์ การพักผ่อนให้เพียงพอ และการออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอจะท าให้ร่างกายมี
ภูมิคุ้มกันต่อโรคที่จะเกิดข้ึนได้ 
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สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

หน่วยที ่3 | ร่างกายมนุษย ์
คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ 

 
 

นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางในการดูแลรักษาอวัยวะต่าง ๆ ในระบบขับถ่ายให้ท างานเป็นปกติ โดยการ
สืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ  

รวบรวมข้อมูลและน าเสนอวิธีการดูแลรักษาอวัยวะในระบบขับถ่าย 

 

50 นาที 
  

  
อุปกรณ์ที่ใช้ต่อกลุ่ม 

รายการ จ านวน/กลุ่ม 

1. คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต สมาร์ตโฟน หรือ
อุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต 

1 ชุด 

 
-ไม่มี- 
 
 

• ครูควรแนะน าค าส าคัญในการสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม แนะน าแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการสืบค้น  

• ครูอาจให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลนอกเวลาเรียนปกติเพ่ือประหยัดเวลาเรียน 
 

• หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 เล่ม 1 สสวท. 

 

 

 
ตัวอย่างผลการท ากิจกรรม 

นักเรียนน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับโรคไตตามที่ได้สืบค้นมา พร้อมทั้งน าเสนอแนวทางการดูแลสุขภาพเพ่ือ
แก้ไขหรือป้องกันโรคดังกล่าว อาจท าในรูปแบบต่าง ๆ เช่น  

• แผ่นพับรณรงค์การรับประทานอาหารอย่างเหมาะสมให้ห่างไกลโรคไต 

• โปสเตอร์แสดงอันตรายของโรคไตและค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคไต 

• น าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์โรคไตและแนวทางแก้ปัญหา  

ดูแลรักษาไตอย่างไร กิจกรรมที่ 3.7 

เวลาที่ใช้ใน 

การท ากิจกรรม 

วัสดุและอุปกรณ์ 

สื่อการเรียนรู้/ 

แหล่งเรียนรู้ 

จุดประสงค์ 

การเตรียมตัว 

ล่วงหน้าส าหรับครู 

ข้อเสนอแนะ 

ในการท ากิจกรรม 
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สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

หน่วยที ่3 | ร่างกายมนุษย ์
คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ 

 
เฉลยค าถามท้ายกิจกรรม 

1. เพราะเหตุใดคนไทยจึงมีแนวโน้มป่วยเป็นโรคไตเพิ่มขึ้น 
 แนวค่าตอบ ค าตอบขึ นอยู่กับข้อมูลที่นักเรียนสืบค้นมา เช่น การรับประทานยาบางชนิดที่เป็นผลเสียต่อไต 

การรับประทานอาหารที่มีรสเค็มจัด หรืออาหารที่มีส่วนประกอบของโซเดียมมากเกินสัดส่วนที่ควรรับประทาน
ต่อวัน โรคความดันเลือดสูง โรคเบาหวาน ดื่มน  าน้อย  

2. นักเรียนจะมีวิธีการป้องกันตนเองใหป้ลอดภัยจากโรคที่เกี่ยวกับระบบขับถ่ายอย่างไรบ้าง 
 แนวค่าตอบ ค าตอบมีได้หลากหลายตามแนวทางที่นักเรียนสืบค้นและวิเคราะห์มา เช่น การเลือกรับประทาน

อาหารที่เหมาะสม หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่มีรสเค็มจัด ไม่กลั นปัสสาวะเป็นเวลานาน ดื่มน  าสะอาด
ให้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย ไม่สูบบุหรี่หรือใช้สารเสพติด  ออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ  

3. จากกิจกรรม สรุปได้ว่าอย่างไร 
 แนวค่าตอบ สาเหตุของโรคไตเกิดจากการรับประทานอาหารที่มีเกลือแร่ในปริมาณสูง หรืออาหารที่มีรสเค็มจัด 

การใช้ยาบางชนิดที่มีผลเสียต่อไต การเป็นโรคความดันเลือดสูง โรคเบาหวานเรื้อรัง ดังนั้นวิธีลดปัญหาดังกล่าว
เกิดขึ้นได้จากการดูแลสุขภาพของตนเองด้วยการออกก าลังกาย รับประทานอาหารที่มีสารอาหารครบถ้วน  
ลดการรับประทานอาหารที่เค็มจัด ดื่มน้ าสะอาดให้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย ไม่สูบบุหรี่หรือสาร
เสพติด นอกจากนี้การรณรงค์เ พ่ือสร้างความตระหนักถึงอันตรายเกี่ยวกับโรคไตก็มีความส าคัญต่อ  
การแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพในระยะยาวอีกด้วย 
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สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

หน่วยที ่3 | ร่างกายมนุษย ์
คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ 

นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับความสามารถในการจ าตัวเลข ซึ่งไม่เหมือนกันในแต่ละคน 

ทดสอบความจ าระยะสั้น 

 

50 นาที 
 

  
วัสดุที่ใช้ต่อกลุ่ม 

รายการ จ านวน/กลุ่ม 

1.  แผ่นกระดาษแข็ง ขนาด 9 x 9 cm จ านวน 10 
แผ่น แต่ละแผ่นเขียนตัวเลข 2 หลักท่ีไม่ซ้ ากัน 

10 แผ่น 

 
 

เตรียมแผ่นกระดาษแข็งท่ีเขียนตัวเลข 2 หลักไว้ให้เพียงพอกับจ านวนกลุ่มของนักเรียนในชั้น 
 
 

-ไม่มี- 
 

 

• หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 เล่ม 1 สสวท. 

  
 

 

  

 
ตัวอย่างผลการท ากิจกรรม 

ผลการท ากิจกรรมขึ้นอยู่กับความสามารถในการจ าของผู้ทดสอบ โดยบันทึกเป็นจ านวนแผ่นป้ายที่จ าได้ 
เช่น จ าได้ 5 แผ่นป้าย 

เวลาที่ใช้ใน 

การท ากิจกรรม 

วัสดุและอุปกรณ์ 

สื่อการเรียนรู้/ 

แหล่งเรียนรู้ 

จุดประสงค์ 

การเตรียมตัว 

ล่วงหน้าส าหรับครู 

ข้อเสนอแนะ 

ในการท ากิจกรรม 

เราจ าได้มากแค่ไหน กิจกรรมเสริม 
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สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

หน่วยที ่3 | ร่างกายมนุษย ์
คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ 

 
 

นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการตอบสนองของร่างกายเมื่อถูกเคาะบริเวณหัวเข่า 

ทดสอบและอธิบายปฏิกิริยารีเฟล็กซ์ 

 

30 นาที 
 

  
วัสดุที่ใช้ต่อกลุ่ม 

รายการ จ านวน/กลุ่ม 

1. ค้อนยางขนาดเล็ก 1 อัน 

 
-ไม่มี- 
 
 

-ไม่มี- 
 

 

• หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 เล่ม 1 สสวท. 

  
 

 

 
ตัวอย่างผลการท ากิจกรรม 

นักเรียนที่ถูกเคาะบริเวณใต้หัวเข่าจะกระตุกขาขึ้น 

เวลาที่ใช้ใน 

การท ากิจกรรม 

วัสดุและอุปกรณ์ 

สื่อการเรียนรู้/ 

แหล่งเรียนรู้ 

จุดประสงค์ 

การเตรียมตัว 

ล่วงหน้าส าหรับครู 

ข้อเสนอแนะ 

ในการท ากิจกรรม 

ร่างกายจะมีปฏิกิริยาอย่างไรเมื่อถูกเคาะบริเวณหัวเข่า กิจกรรมที่ 3.8 
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สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

หน่วยที ่3 | ร่างกายมนุษย ์
คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ 

 

  

 
เฉลยค าถามท้ายกิจกรรม 

1. เมื่อใช้ค้อนยางเคาะใต้หัวเข่าเบา ๆ จะเกิดอะไรขึ้น  
 แนวค่าตอบ นักเรียนที่ถูกเคาะใต้หัวเข่าจะกระตุกขาขึ น 
2. การตอบสนองท่ีเกิดขึ้นจากการเคาะค้อนยางท่ีใต้หัวเข่า นักเรียนมีการคิดก่อนที่จะตอบสนองหรือไม่  
 แนวค่าตอบ การตอบสนองเกิดขึ นอย่างทันทีทันใด ไม่มีการคิดล่วงหน้ามาก่อน 
3. จากกิจกรรมสรุปได้ว่าอย่างไร 
 แนวค่าตอบ ร่างกายมีตอบสนองอย่างทันทีทันใดต่อสิ่งเร้าที่มากระตุ้น การตอบสนองนี เกิดขึ นอย่างอัตโนมัติ

และไม่มีการคิดล่วงหน้ามาก่อน  
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สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

หน่วยที ่3 | ร่างกายมนุษย ์
คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ 

 

 

นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับความสามารถในการตอบสนองของแต่ละคน 

ทดสอบและอธิบายความสามารถในการตอบสนอง 

 

30 นาที 
 

  
วัสดุที่ใช้ต่อกลุ่ม 

รายการ จ านวน/กลุ่ม 

1. เหรียญบาท 1 เหรียญ 

 
-ไม่มี- 
 
 

-ไม่มี- 
 

 

• หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 เล่ม 1 สสวท. 

  
 

 

 
ตัวอย่างผลการท ากิจกรรม 

ผลการท ากิจกรรมขึ้นอยู่กับความสามารถในหลบเหรียญของแต่ละคน เช่น หลบเหรียญได้ 5 ครั้ง 

นักเรียนตอบสนองได้ดีแค่ไหน กิจกรรมที่ 3.9 

เวลาที่ใช้ใน 

การท ากิจกรรม 

วัสดุและอุปกรณ์ 

สื่อการเรียนรู้/ 

แหล่งเรียนรู้ 

จุดประสงค์ 

การเตรียมตัว 

ล่วงหน้าส าหรับครู 

ข้อเสนอแนะ 

ในการท ากิจกรรม 



177 
 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

หน่วยที ่3 | ร่างกายมนุษย ์
คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ 

 

  

 
เฉลยค าถามท้ายกิจกรรม 

1. นักเรียนหลบเหรียญได้กี่ครั้ง แตกต่างจากเพื่อนหรือไม่ อย่างไร 
 แนวค่าตอบ ค าตอบขึ นอยู่กับความสามารถในการหลบหลีกของแต่ละคน เช่น หลบเหรียญได้ 5 ครั ง 
2. ความสามารถในการหลบเหรียญได้ขึ้นอยู่กับอะไร 
 แนวค่าตอบ ขึ นอยู่กับความสามารถในการรับรู้ของตา และประสิทธิภาพในการท างานร่วมกันระหว่าง

กล้ามเนื อกับระบบประสาท  
3. จากกิจกรรม สรุปได้ว่าอย่างไร  
 แนวค่าตอบ ความสามารถในการตอบสนองของแต่ละคนจะแตกต่างกัน ขึ นอยู่กับความสามารถในการรับรู้

ของอวัยวะรับความรู้สึก เช่น ตา และประสิทธิภาพในการท างานร่วมกันระหว่างกล้ามเนื อกับระบบประสาท 



01178 
 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

หน่วยที ่3 | ร่างกายมนุษย ์
คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ 

 
 

นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของร่างกายเมื่อเข้าสู่วัยหนุ่มสาว โดยเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลง
ของร่างกายในปัจจุบันกับช่วง 3 ปีที่แล้ว 

 
1. ส ารวจและอธิบายการเปลี่ยนแปลงของร่างกายเมื่อเข้าสู่วัยหนุ่มสาว 
2. สืบค้น อภิปราย และเสนอแนะแนวทางการดูแลรักษาร่างกายของตนเองในช่วงที่มีการ

เปลี่ยนแปลงของร่างกาย 

1 ชั่วโมง 
 

  

วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ต่อกลุ่ม 

รายการ จ านวน/กลุ่ม 

1. แบบประเมินการเปลี่ยนแปลงของ
ร่างกายของเพศชายและเพศหญิง 

2 แผ่น 

2. คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต สมาร์ตโฟน หรือ
อุปกรณ์ท่ีสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต 

1 ชุด 

- 

-ไม่มี- 
 

ในกรณีที่เป็นโรงเรียนชายล้วนหรือหญิงล้วน ครูควรเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของ
ร่างกายของเพศชายหรือเพศหญิงเบื้องต้น หรือให้นักเรียนมีโอกาสสืบค้นการเปลี่ยนแปลงของ
เพศตรงข้าม เนื่องจากนักเรียนจะไม่สามารถอภิปรายข้อมูลจากตนเองได้ 

 

• หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 เล่ม 1 สสวท. 

 
 

 

เวลาที่ใช้ใน 

การท ากิจกรรม 

วัสดุและอุปกรณ์ 

สื่อการเรียนรู้/ 

แหล่งเรียนรู้ 

จุดประสงค์ 

การเตรียมตัว 

ล่วงหน้าส าหรับครู 

ข้อเสนอแนะ 

ในการท ากิจกรรม 

การเปลี่ยนแปลงของร่างกายเมื่อเข้าสู่วัยหนุ่มสาวเป็นอย่างไร  กิจกรรมที่ 3.10 
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สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

หน่วยที ่3 | ร่างกายมนุษย ์
คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ 

 

 
ตัวอย่างผลการท ากิจกรรม 

นักเรียนสังเกตและวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของตนเองย้อนหลัง 3 ปี และบันทึกผลการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวลงในแบบประเมินการเปลี่ยนแปลงของร่างกายของเพศชายหรือเพศหญิง โดยแต่ละคนอาจจะแตกต่างกัน 
ตัวอย่างการบันทึกผลของนักเรียนชาย 

ล าดับ การเปลี่ยนแปลงของร่างกายเพศชาย มี 
1.  ผิวหน้ามัน ✓ 
2.  มีสิว ✓ 
3.  เสียงแตก ✓ 
4.  มีหนวดเครา ✓ 
5.  มีขนขึ้นบริเวณรักแร้ ✓ 
6.  มีขนขึ้นบริเวณอวัยวะเพศ ✓ 
7.  เหงื่อออกมาก มีกลิ่นตัว ✓ 
8.  สะโพกผาย  

9.  ไหล่ผาย ✓ 
10.  มีน้ าอสุจิ ✓ 

ตัวอย่างการบันทึกผลของนักเรียนหญิง 

ล าดับ การเปลี่ยนแปลงของร่างกายเพศหญิง มี 

1.  ผิวหน้ามัน ✓ 
2.  มีสิว  
3.  เสียงแหลมเล็ก ✓ 
4.  สะโพกผาย ✓ 
5.  เต้านมขยาย ✓ 
6.  มีหนวดเครา  

7.  มีขนขึ้นบริเวณรักแร้  
8.  มีขนขึ้นบริเวณอวัยวะเพศ ✓ 
9.  มีประจ าเดือน ✓ 

  



01180 
 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

หน่วยที ่3 | ร่างกายมนุษย ์
คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ 

  

 
เฉลยค าถามท้ายกิจกรรม 

1. ร่างกายของนักเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง 
 แนวค่าตอบ ค าตอบเป็นไปตามผลการสังเกตของนักเรียน ซึ่งแต่ละบุคคลอาจจะเหมือนหรือแตกต่างกันขึ นอยู่

กับหลายปัจจัย เช่น การรับประทานอาหาร การออกก าลังกาย 
2. การเปลี่ยนแปลงของร่างกายของเพศชายและเพศหญิงเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร 
 แนวค่าตอบ เมื่อเข้าสู่วัยหนุ่มสาว แต่ละเพศจะเกิดการเปลี่ยนแปลงของร่างกายที่สามารถสังเกตได้ เพศชายมี

การเปลี่ยนแปลง เช่น ผิวหน้ามัน มีสิว เสียงแตกห้าว มีหนวด เครา ขนรักแร้  และขนบริเวณอวัยวะเพศ มีไหล่
ผาย เหงื่อออกมาก มีกลิ่นตัว มีการสร้างอสุจิและหลั่งน  าอสุจิ ส่วนเพศหญิงมีการเปลี่ยนแปลง เช่น ผิวมัน 
เสียงแหลมเล็ก มีขนรักแร้และขนบริเวณอวัยวะเพศ เต้านมขยายใหญ่ขึ น สะโพกผายและมีประจ าเดือน 

3. นักเรียนมีแนวทางในการดูแลร่างกายตนเองในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง 
 แนวค่าตอบ นักเรียนสามารตอบได้หลายแนวทาง เช่น เตรียมพร้อมด้วยการยอมรับการเปลี่ยนแปลง รักษา

ความสะอาดของร่างกายและท ากิจกรรมเพ่ือลดความเครียดและเบี่ยงเบนความสนใจ เช่น ออกก าลังกาย เล่น
ดนตรี ท างานอดิเรก 

4. จากกิจกรรมสรุปได้ว่าอย่างไร 
 แนวค่าตอบ เมื่อเข้าสู่วัยหนุ่มสาว แต่ละเพศจะเกิดการเปลี่ยนแปลงของร่างกายที่สามารถสังเกตได้ เป็นผลมา

จากฮอร์โมนเพศที่ร่างกายสร้างขึ น ซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดขึ นได้ตามธรรมชาติ  ดังนั นเราควรมีแนวทางในการ
เตรียมพร้อมเพ่ือรับกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ น 



181 
 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

หน่วยที ่3 | ร่างกายมนุษย ์
คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ 

 

 

นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเลือกวิธีการคุมก าเนิดที่เหมาะสมจากสถานการณ์ที่ก าหนด  

วิเคราะห์สถานการณ์และเลือกวิธีการคุมก าเนิดท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์  
 

30 นาที 
 

 
 อุปกรณ์ที่ใช้ต่อกลุ่ม 

รายการ จ านวน/กลุ่ม 

1. คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต สมาร์ตโฟน หรือ
อุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต 

1 ชุด 

 
-ไม่มี- 
 
 

-ไม่มี- 
 

 

• หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 เล่ม 1 สสวท. 

 
  

เลือกวิธีการคุมก าเนิดอย่างไรให้เหมาะสม กิจกรรมที่ 3.11 

เวลาที่ใช้ใน 

การท ากิจกรรม 

วัสดุและอุปกรณ์ 

สื่อการเรียนรู้/ 

แหล่งเรียนรู้ 

จุดประสงค์ 

การเตรียมตัว 

ล่วงหน้าส าหรับครู 

ข้อเสนอแนะ 

ในการท ากิจกรรม 
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สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

หน่วยที ่3 | ร่างกายมนุษย ์
คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ 

 
ตัวอย่างผลการท ากิจกรรม 

สถานการณ์ที่ 1  
คู่สามีภรรยาคู่นี้ ภรรยาสามารถใช้ยาคุมก าเนิด ยาฝังคุมก าเนิด ส่วนสามีอาจใช้ถุงยางอนามัยในการ

คุมก าเนิด ข้อดีของการคุมก าเนิดแบบนี้ คือ เมื่อหยุดการคุมก าเนิดก็สามารถมีบุตรได้ และในกรณีที่ใช้ถุงยาง
อนามัยในการคุมก าเนิด ข้อดีคือมีประสิทธิภาพในการคุมก าเนิดสูงถ้าปฏิบัติถูกต้อง และไม่มีผลข้างเคียง  
ช่วยป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ข้อจ ากัดคืออาจเกิดอาการแพ้ ลื่นหลุด หรือฉีกขาดถ้าฉีกซองถุงยางโดยไม่
ระมัดระวัง ส่วนการคุมก าเนิดโดยการใช้ยาคุมก าเนิด ข้อดีคือเหมาะกับผู้ที่ไม่ชอบการคุมก าเนิดโดยวิธีสวมถุงยาง
อนามัยหรือฝังยาภายในร่างกาย ข้อจ ากัดคือจะต้องรับประทานยาในช่วงเวลาที่ก าหนดไว้อย่างสม่ าเสมอ การ
คุมก าเนิดจึงจะมีประสิทธิภาพ  
สถานการณ์ที่ 2  

คู่สามีภรรยาคู่นี้มีบุตรครบถ้วนตามความต้องการและไม่อยากมีบุตรเพ่ิม สามารถเลือกวิธีการท าหมันถาวร 
ซึ่งสามารถเลือกให้สามีท าหมันถาวร หรือภรรยาท าหมันถาวร หรือท าหมันทั้งคู่ ข้อดีของการท าหมันถาวร คือ 
การคุมก าเนิดมีประสิทธิภาพสูงที่สุด ได้ผลดีเกือบ 100% ข้อจ ากัดคือผู้หญิงจะมีแผลเป็นที่หน้าท้อง  
สถานการณ์ที่ 3  

สามีภรรยาคู่นี้ไม่ควรมีบุตร เนื่องจากบุตรมีโอกาสได้รับความผิดปกติทางพันธุกรรม แต่อย่างไรก็ตาม  
ถ้าสามีภรรยาคู่นี้ต้องการมีบุตร อาจปรึกษาแพทยเ์ป็นการเฉพาะ 

 

 
เฉลยค าถามท้ายกิจกรรม 

1. การเลือกวิธีคุมก่าเนิดต้องค่านึงถึงสิ่งใดบ้าง เพราะเหตุใด 
 แนวค่าตอบ การเลือกใช้วิธีคุมก าเนิดแต่ละวิธีขึ นอยู่กับความเหมาะสมและปัจจัยหลาย ๆ ด้าน ซึ่งแต่ละปัจจัย

สามารถเลือกคุมก าเนิดได้แตกต่างกัน ถ้าในกรณีท่ีไม่ต้องการมีบุตรเพิ่มหรือมีปัญหาเกี่ยวกับโรคทางพันธุกรรม
ก็อาจจะเลือกการท าหมัน หากยังไม่พร้อมมีบุตรอาจเลือกการคุมก าเนิดแบบชั่วคราว เช่น ใช้ยาคุมก าเนิด การ
ใช้ถุงยางอนามัย  

2. จากกิจกรรมสรุปได้ว่าอย่างไร 
 แนวค่าตอบ การคุมก าเนิดเป็นวิธีป้องกันการตั้งครรภ์ ซึ่งมีอยู่หลายวิธี แต่ละวิธีมีข้อดีและข้อจ ากัดแตกต่างกัน
ไป  การเลือกใช้วิธีการคุมก าเนิดวิธีใดนั้นขึ้นอยู่กับเหตุผลและความเหมาะสมในหลาย ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้าน
ความพร้อมในการมีบุตร สุขภาพ หรือโรคประจ าตัว เป็นต้น 
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สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

หน่วยที ่3 | ร่างกายมนุษย ์
คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ 

 

 

นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับปัญหาและผลกระทบของการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร โดยสืบค้นและวิเคราะห์ข้อมูลที่
เกี่ยวข้อง และน าเสนอแนวทางในการป้องกันปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร 

 วิเคราะห์สถานการณ์และเสนอแนวทางป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร  

 

50 นาที 
 

 
 อุปกรณ์ที่ใช้ต่อกลุ่ม 

รายการ จ านวน/กลุ่ม 

1. คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต สมาร์ตโฟน หรือ
อุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต 

1 ชุด 

 
-ไม่มี- 
 
 

-ไม่มี- 
 

 

• หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 เล่ม 1 สสวท. 

 
 

  

เวลาที่ใช้ใน 

การท ากิจกรรม 

วัสดุและอุปกรณ์ 

สื่อการเรียนรู้/ 

แหล่งเรียนรู้ 

จุดประสงค์ 

การเตรียมตัว 

ล่วงหน้าส าหรับครู 

ข้อเสนอแนะ 

ในการท ากิจกรรม 

การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรส่งผลกระทบอย่างไรบา้ง กิจกรรมที่ 3.12 
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ตัวอย่างผลการท ากิจกรรม 

นักเรียนน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและผลกระทบของการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร และน าเสนอ
แนวทางในการป้องกันปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรในรูปแบบสื่อต่าง ๆ เช่น 

• แผ่นพับรณรงค์การป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร 

• โปสเตอร์แสดงผลเสียของการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร 

 
เฉลยค าถามท้ายกิจกรรม 

1. การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรส่งผลกระทบอย่างไรบ้าง  
 แนวค่าตอบ การตั งครรภ์ก่อนวัยอันควรส่งผลกระทบต่อตนเอง เช่น เสียการเรียน เสียโอกาสในการท างาน หรือ

อาจจะมีผลต่อสุขภาพจิต นอกจากนี ยังส่งผลกระทบต่อสังคม เช่น เกิดปัญหาในครอบครัว เกิดการหย่าร้างและเป็น
ภาระแก่รัฐในการสงเคราะห์เด็กทารกที่เกิดจากความไม่พร้อมของพ่อแม่ 

2. นักเรียนมีแนวทางการป้องกันปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรได้อย่างไร 
 แนวค่าตอบ วิธีป้องกันที่ดีที่สุด คือ ไม่ควรมีเพศสัมพันธ์ในช่วงวัยเรียน นอกจากนี การคุมก าเนิดอย่างถูกต้อง

และเหมาะสมจะช่วยลดปัญหาการตั งครรภ์ก่อนวัยอันควรได้อีกทางหนึ่งด้วย 
3. จากกิจกรรมสรุปได้ว่าอย่างไร 
 แนวค่าตอบ การตั งครรภ์ก่อนวัยอันควรส่งผลกระทบทั งต่อตนเองและสังคมรอบข้าง วิธีการป้องกันที่ดีที่สุด

คือไม่ควรมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน และการคุมก าเนิดอย่างถูกต้องและเหมาะสมเป็นอีกวิธีที่ช่วยลดปัญหาการ
ตั งครรภ์ก่อนวัยอันควรได้อีกทางหนึ่ง วัยเด็กเข้าสู่วัยหนุ่มสาวจะเกิดการเปลี่ยนแปลงทั งทางร่างกายและจิตใจ 
ซึ่งเป็นผลมาจากฮอร์โมนเพศ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวท าให้ร่างกายมีการเจริญเติบโตจนสามารถมีบุตรได้ 
อย่างไรก็ตามการที่คู่ชายหญิงจะมีบุตรควรมีความพร้อมในหลาย ๆ ด้าน เพ่ือให้บุตรมีคุณภาพชีวิตที่ดี ถ้ายังไม่
พร้อมที่จะมีบุตรก็ควรวางแผนครอบครัวและเลือกใช้วิธีการคุมก าเนิดแบบต่าง ๆ ให้เหมาะสม 
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นักเรียนจะได้ประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับระบบต่าง ๆ ของร่างกาย โดยเปรียบเทียบกับการท างานของระบบต่าง ๆ 
ในสถานีอวกาศ เพ่ือให้ตระหนักถึงความส าคัญและการท างานร่วมกันของระบบอวัยวะของร่างกายมนุษย์ 

วิเคราะห์ระบบของสถานีอวกาศและเปรียบเทียบกับระบบอวัยวะของร่างกายมนุษย์  

 

1 ชั่วโมง 
 

  
วัสดุที่ใช้ต่อกลุ่ม 

รายการ จ านวน/กลุ่ม 

1. กระดาษปรู๊ฟ 2 แผ่น 

2. ปากกาเคมี คละสี 3 ด้าม 

 
-ไม่มี- 
 
 

-ไม่มี- 
 

 

• หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 เล่ม 1 สสวท. 

• เว็บไซต์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานีอวกาศ เช่น NASA: (https://www.nasa.gov) หรือ ESA: 
European Space Agency (http://www.esa.int/ESA) 
 
 

  

ระบบของร่างกายมนุษย์กับสถานีอวกาศเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร กิจกรรมท้ายบท 

เวลาที่ใช้ใน 

การท ากิจกรรม 

วัสดุและอุปกรณ์ 

สื่อการเรียนรู้/ 

แหล่งเรียนรู้ 

จุดประสงค์ 

การเตรียมตัว 

ล่วงหน้าส าหรับครู 

ข้อเสนอแนะ 

ในการท ากิจกรรม 

https://www.nasa.gov/
http://www.esa.int/ESA
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เฉลยค าถามท้ายกิจกรรม 

1. เพราะเหตุใดทั้งสถานีอวกาศและร่างกายของมนุษย์จึงมีระบบหลาย ๆ ระบบในการท าหน้าที่ต่าง ๆ 
 แนวค าตอบ สถานีอวกาศและร่างกายของมนุษย์จ าเป็นต้องมีระบบหลายระบบ เพราะแต่ละระบบมี

ความส าคัญและมีหน้าที่ต่างกันไป การท างานของแต่ละระบบต้องประสานสัมพันธ์กัน เพ่ือให้การด าเนิน
กิจกรรมในสถานีอวกาศและในร่างกายมนุษย์เป็นไปอย่างปกติ 

2. ถ้าระบบใดระบบหนึ่งท างานผิดปกติจะส่งผลต่อการท างานของสถานีอวกาศและร่างกายของมนุษย์หรือไม่ 
อย่างไร  

 แนวค าตอบ เนื่องจากทั้งสถานีอวกาศและร่างกายมนุษย์มีระบบต่าง ๆ ที่ท างานสัมพันธ์กัน ดังนั้นถ้าระบบใด
ระบบหนึ่งท างานผิดปกติ อาจส่งผลเสียแก่ระบบอ่ืน ๆ เช่น หากระบบผลิตพลังงานของสถานีอวกาศเสียหาย
จะส่งผลต่อระบบอ่ืน ๆ ท าให้ระบบเหล่านั้นไม่มีพลังงานไปใช้และไม่สามารถปฏิบัติงานต่อไปได้ ในท านอง
เดียวกันถ้าระบบประสาทของมนุษย์ เช่น สมองบางส่วนได้รับการกระทบกระเทือนหรือถูกท าลายไป จะมีผล
ต่อการท างานของระบบอ่ืน ๆ ที่สมองส่วนนั้นควบคุม 

 

 
ตัวอย่างผลการท ากิจกรรม 

นักเรียนน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับระบบต่าง ๆ ของสถานีอวกาศเปรียบเทียบกับระบบต่าง ๆ ในร่างกายมนุษย์ 
โดยน าเสนอในรูปแบบสื่อต่าง ๆ เช่น โปสเตอร์ ดังตัวอย่าง 
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เฉลยค าถามท้ายกิจกรรม 

3. จากกิจกรรมสรุปได้ว่าอย่างไร 
 แนวค าตอบ สถานีอวกาศและร่างกายมนุษย์มีระบบหลายระบบ ซึ่งท าหน้าที่ต่าง ๆ  ถ้าเปรียบเทียบสถานี

อวกาศกับร่างกายของมนุษย์ ระบบในสถานีอวกาศกับระบบในร่างกายมนุษย์ต่างท าหน้าที่คล้ายกัน เช่น  
ระบบก าจัดคาร์บอนไดออกไซด์ในสถานีอวกาศ เปรียบได้กับการก าจัดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในระบบหายใจ
ของมนุษย์ ระบบก าจัดปัสสาวะในสถานีอวกาศ เปรียบได้กับระบบขับถ่าย ระบบคอมพิวเตอร์ในสถานีอวกาศ 
เปรียบได้กับระบบประสาท ซึ่งท าหน้าที่ควบคุมการท างานของระบบอ่ืน ๆ ให้ท างานประสานสัมพันธ์กัน  
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1. ให้นักเรียนเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างของเซลล์เม็ดเลือดแดง เซลล์เม็ดเลือดขาว และเกล็ด
เลือด โดยใช้แผนภาพต่อไปนี้ ส่วนที่เหมือนกันให้เขียนไว้ในส่วนที่วงกลมซ้อนทับกัน ส่วนที่แตกต่างกันให้เขียน
ลงในวงกลมในส่วนที่ไม่ทับซ้อน ** 

 
แนวค าตอบ   
  

 

เฉลยแบบฝึกหัดท้ายบท  

เซลล์เม็ดเลือดแดง เซลล์เม็ดเลือดขาว 

เกล็ดเลือด 

• ไม่มีนิวเคลียส 

• ล าเลียงแก๊สออกซิเจน 

• ประกอบดว้ยเฮโมโกลบิน 

• รูปร่างกลม แบน  

 ตรงกลางเว้า 

• เป็นชิ นส่วนของเซลล์ 

• ช่วยให้เลือดแข็งตัว 

• เป็นส่วนประกอบ 

ของเลือด 

• สร้างในไขกระดูก 

• อยู่ในเลือด 

•  มีนิวเคลียส 

• ท าลายเชื อโรคและ 

 สิ่งแปลกปลอม 

• สร้างแอนติบอด ี
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2. ให้นักเรียนเขียนลูกศรลงบนแผนภาพเพื่อแสดงทิศทางการไหลของเลือดภายในหลอดเลือดอาร์ เทอรี และ
หลอดเลือดเวน โดยใช้ปากกาสีแดง (หรือขีดเส้นทึบ) และสีน้ าเงิน (หรือขีดเส้นประ) แทนเลือดในหลอดเลือด
อาร์เทอรีและหลอดเลือดเวน ดังนี้ ** 

• สีแดง (หรือขีดเส้นทึบ) หมายถึง เลือดที่มีปริมาณแก๊สออกซิเจนสูงและแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ต่ า 

• สีน้ าเงิน (หรือขีดเส้นประ) หมายถึง เลือดที่มีปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์สูงและแก๊สออกซิเจนต่ า 

 
 แนวค าตอบ   
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3. หัวใจมนุษย์มี 4 ห้อง กล้ามเนื้อหัวใจห้องล่างจะหนากว่ากล้ามเนื้อหัวใจห้องบน และกล้ามเนื้อหัวใจห้องล่างซ้าย
จะหนากว่าห้องล่างขวา การที่กล้ามเนื้อหัวใจห้องล่างซ้ายมีผนังหนากว่าห้องอ่ืน ๆ มีส่วนช่วยในการท าหน้าที่
ของหัวใจอย่างไร ** 

 แนวค าตอบ  หัวใจห้องล่างซ้ายมีหน้าที่สูบฉีดเลือดไปยังส่วนต่าง ๆ ทั่วร่างกาย จึงต้องมีผนังกล้ามเนื้อหัวใจที่หนา
และแข็งแรงพอที่จะสูบฉีดเลือดไปยังส่วนต่าง ๆ ของร่างกายได้  

4. จากภาพ ลูกศร A B C และ D หมายถึงอะไร * 
 

 แนวค าตอบ  A หมายถึง แก๊สออกซิเจน 
  B หมายถึง แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ 
  C หมายถึง แก๊สออกซิเจน 
  D หมายถึง แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ 
 
 
 
 
 
 
 

  



191 
 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

หน่วยที ่3 | ร่างกายมนุษย ์
คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ 

5. จงเรียงล าดับกลไกการหายใจเข้าและหายใจออก โดยเขียนตัวอักษรหน้าข้อความท่ีก าหนดไว้ลงในแผนผัง * 
A. ปริมาตรของช่องอกเพิ่มข้ึน 
B. แก๊สออกซิเจนแพร่เข้าสู่เลือด แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์แพร่เข้าสู่ถุงลม 
C. อากาศเคลื่อนเข้าสู่ถุงลม 
D. อากาศเคลื่อนจากหลอดลมฝอยไปยังหลอดลมและท่อลม ตามล าดับ 
E. ปริมาตรของช่องอกลดลง 
F. อากาศเคลื่อนที่เข้าสู่จมูก ไปยังท่อลม หลอดลม และหลอดลมฝอยตามล าดับ 
G. อากาศเคลื่อนออกจากถุงลม 
H. อากาศเคลื่อนออกจากจมูก 

 แนวค าตอบ   

 
6. เพราะเหตุใดขณะออกก าลังกาย อัตราการหายใจจึงเพิ่มข้ึน * 
 แนวค าตอบ เพราะขณะออกก าลังกาย กล้ามเนื้อบริเวณต่าง ๆ ของร่างกายจะท างานมากขึ้น ความต้องการแก๊ส

ออกซิเจนของเซลล์กล้ามเนื้อจึงสูงขึ้น ปอดต้องท างานหนักขึ้นเพ่ือน าแก๊สออกซิเจนไปยังเซลล์และน าแก๊ส
คาร์บอนไดออกไซด์จากเซลล์ออกสู่ภายนอก จึงมีผลท าให้อัตราการหายใจเพ่ิมข้ึน 

7. การขับถ่ายของเสียมีความส าคัญต่อร่างกายอย่างไร * 
 แนวค าตอบ ภายในเซลล์มีการสลายสารอาหารท าให้เกิดของเสีย เช่น แอมโมเนีย ยูเรีย และกรดยูริก ซึ่งของเสีย

เหล่านี้หากสะสมในปริมาณมากจะเป็นพิษต่อเซลล์ และท าให้เกิดการท างานของร่างกายผิดปกติไป จึงต้องมีการ
ขับถ่ายของเสียเหล่านี้ออกไป 

A. 

F. 
 

C.  

B. 

E.  

G. 

D. 
 

H. 
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8. เพราะเหตุใดแพทย์จึงสามารถตรวจสอบภาวะโรคหรือความผิดปกติของร่างกายเบื้องต้นได้ด้วยการตรวจปัสสาวะ * 
แนวค าตอบ เพราะไตท าหน้าที่กรองของเสียต่าง ๆ ในร่างกาย กรณีที่ไตท างานผิดปกติ การกรองและการดูดกลับ
สารต่าง ๆ อาจบกพร่อง ท าให้มีสิ่งต่าง ๆ ปนอยู่ในปัสสาวะ เช่น โปรตีนบางชนิด กลูโคส เซลล์เม็ดเลือดแดง ดังนั้น
แพทยจ์ึงสามารถตรวจวินิจฉัยเบื้องต้นเกี่ยวกับการท างานของไต เพ่ือหาความผิดปกติหรือโรคบางอย่างในร่างกายได้ 
เช่น โรคเบาหวาน  

9. เหตุใดคนที่ถูกตีบริเวณท้ายทอยแรง ๆ จึงอาจถึงตายได้ * 
 แนวค าตอบ เพราะส่วนก้านสมอง (brain stem) อยู่บริเวณท้ายทอย ซึ่งท าหน้าที่ควบคุมการหายใจ หากได้รับการ

กระทบกระเทือนอย่างแรง อาจมีผลต่อการหายใจ ท าให้เป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได ้

10. จากแผนภาพระบบสืบพันธุ์เพศหญิงของมนุษย์  
ก าหนดให้ A-D แสดงต าแหน่งของอวัยวะในระบบสืบพันธุ์เพศหญิง  

 
จงเติมตัวอักษรหรือข้อความลงในช่องว่าง * 
10.1 เซลล์ไข่จากรังไข่จะตกเข้าสู่บริเวณ  B 
10.2 บริเวณที่มีการฝังตัวของเอ็มบริโอ คือ  D 
10.3 บริเวณที่มีการสร้างเซลล์ไข่คือ A 
  ต าแหน่งนี้เรียกว่า รังไข่ 
  นอกจากผลิตเซลล์ไข่แล้ว ต าแหน่งนี้ยังท าหน้าที่ ผลิตฮอร์โมนเพศหญิง 
10.4 ในการคุมก าเนิดโดยการท าหมัน แพทย์จะผ่าตัดบริเวณต าแหน่ง C 

มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันไม่ให้เซลล์ไข่เคลื่อนไปตามท่อน าไข่ อสุจิจึงไม่สามารถผสมกับไข่ได้ 
ต าแหน่งนี้เรียกว่า ท่อน าไข่ 
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11.จากแผนภาพระบบสืบพันธุ์เพศชายของมนุษย์ 
ก าหนดให้ A-D แสดงต าแหน่งของอวัยวะในระบบสืบพันธุ์เพศชาย  

 
จงเติมตัวอักษรหรือข้อความลงในช่องว่าง * 
11.1 อสุจิสร้างขึ้นที่ต าแหน่ง A  ต าแหน่งนี้เรียกว่า อัณฑะ 
11.2 ในการท าหมันชาย แพทย์จะผ่าตัดโดยการผูกและตัดที่ต าแหน่ง B 
  มีวัตถุประสงค์เพื่อ ป้องกันไม่ให้เอสุจิที่ผลิตจากอัณฑะเคลื่อนออกไปผสมกับไข่ได้ ต าแหน่งนี้เรียกว่า 
 หลอดน าอสุจิ  
11.3 ถ้าอวัยวะ A ถูกท าลายไป ร่างกายจะไม่สามารถสร้างสิ่งใด อสุจิและฮอร์โมนเพศชาย 

12. ให้นักเรียนเขียนค าตอบลงในช่องว่างในตาราง * 
วิธีการคุมก าเนิด การปฏิบัติ/การป้องกัน 

12.1  การคุมก าเนิดโดยวิธีธรรมชาติ   หลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์ในช่วงเวลาที่ไข่ตกใน 
เพศหญิง 

12.2  การคุมก าเนิดโดยใช้สารเคมี (ยาคุมก าเนิด) รับประทานยาที่มีส่วนประกอบของฮอร์โมนที่ยับยั้ง
ไม่ให้ไข่ตก 

12.3  การคุมก าเนิดโดยใช้อุปกรณ์ 
 12.3.1  การใส่ห่วง 
 12.3.2  การใช้ถุงยางอนามัย 

 
ป้องกันการฝังตัวของเอ็มบริโอที่ผนังมดลูก 
ป้องกันไม่ให้อสุจิเข้าไปในช่องคลอด 

12.4  การผ่าตัดท าหมัน ใช้การผ่าตัด ท าได้ทั้งเพศชายและเพศหญิง 
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1. เลือดในหลอดเลือดใดมีปริมาณออกซิเจนสูงท่ีสุด * 

ก. อาร์เทอรีที่มาจากปอดเข้าสู่หัวใจห้องบนซ้าย   ข. อาร์เทอรีจากหัวใจห้องล่างขวาไปปอด 
ค. เวนที่เข้าสู่หัวใจห้องบนขวา     ง.  เอออร์ตาส่งเลือดไปยังส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย 
เฉลย  ง.  เพราะเอออร์ตาเป็นหลอดเลือดท่ีน าเลือดออกจากหัวใจซึ่งเป็นเลือดที่มาจากปอดจึงเป็นเลือดท่ีมีปริมาณ

แก๊สออกซิเจนสูง 

2. จากแผนภาพการหมุนเวียนเลือดในมนุษย์  

 
ลูกศรหมายเลขใดมีปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์สูงและแก๊สออกซิเจนต่ า * 
ก.  1 และ 2       ข.  2 และ 4  
ค.  3 และ 4       ง.  1 และ 3 
เฉลย  ค.  เพราะลูกศรหมายเลข 3  เป็นเลือดที่รับคาร์บอนไดออกไซด์มาจากเซลล์ต่าง ๆ ของร่างกายจึงเป็นเลือดที่มี

ปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์สูง(หรือมีปริมาณแก๊สออกซิเจนต่ า) ซึ่งจะเข้าสู่หัวใจและออกจากหัวใจไป
ตามลูกศรหมายเลข 4 เพ่ือไปแลกเปลี่ยนแก๊สที่ปอด 

3. ในระบบหมุนเวียนเลือดของมนุษย์ เลือดจะเคลื่อนที่โดยมีทิศทางจากอวัยวะใดไปยังอวัยวะใด * 
ก.  แขน -----> ปอด -----> หัวใจ 
ข.  แขน -----> หัวใจ -----> ปอด 
ค.  แขน -----> ขา    -----> หัวใจ 
ง.  แขน -----> ไหล่   -----> ปอด 
เฉลย  ข. เพราะเลือดจะเคลื่อนทีจ่ากอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกาย เช่น แขน เข้าสู่หัวใจแล้วออกจากหัวใจไป

แลกเปลี่ยนแก๊สที่ปอด  

 

เฉลยแบบฝึกหัดท้ายหน่วย  
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4. นักเรียนคนหนึ่งนับจ านวนครั้งของชีพจรขณะนั่งนิ่ง ๆ เป็นเวลา 1 นาที หลังจากนั้นเป่าลมหายใจออกยาว ๆ ทาง
ปาก 1 ครั้ง ผ่านหลอดกาแฟลงสู่หลอดทดลองท่ีบรรจุสารละลายแคลเซียมไฮดรอกไซด์ สังเกตการเปลี่ยนแปลง 
จากนั้นท าซ้ าวิธีการเดิมโดยเปลี่ยนเป็นว่ิงเป็นเวลา 5 นาทีแล้วเป่าลมหายใจทันที ได้ผลการทดลองดังตาราง 

กิจกรรม 
จ านวนครั้งของชีพจร 

ในเวลา 1 นาที 
การเปลี่ยนแปลงของสารละลาย 

แคลเซียมไฮดรอกไซด์ 
ขณะนั่งนิ่ง ๆ  72 สารละลายขุ่น 

หลังจากวิ่ง 120 สารละลายขุ่นมาก 

1. ปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์หลังจากว่ิงมีปริมาณมากกว่าขณะนั่งนิ่ง ๆ 
2. การเปลี่ยนแปลงของสารละลายแคลเซียมไฮดรอกไซด์ขึ้นอยู่กับปริมาณแก๊สออกซิเจนที่หายใจเข้า 
3. ในขณะว่ิงร่างกายต้องใช้พลังงานมากกว่านั่งนิ่ง ๆ ท าให้จ านวนครั้งของชีพจรสูงขึ้น 
4. ในขณะว่ิงร่างกายต้องการแก๊สออกซิเจนเพิ่มขึ้น สารละลายแคลเซียมไฮดรอกไซด์จึงขุ่นมากกว่าขณะนั่งนิ่ง ๆ  
หมายเหตุ สารละลายแคลเซียมไฮดรอกไซด์ท าปฏิกิริยากับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ได้แคลเซียมคาร์บอเนตกับน้ า 
ข้อความใดต่อไปนี้ถูกต้อง * 
ก.  1 และ 2       ข.  3 และ 4  
ค.  1 2 และ 3      ง.  1 3 และ 4 
เฉลย  ง.  

ข้อ 1 ถูกเพราะการเป่าลมหายใจลงในสารละลายแคลเซียมไฮดรอกไซด์แล้วสารละลายขุ่น แสดงว่า
เกิดปฏิกิริยาระหว่างสารละลายแคลเซียมไฮดรอกไซด์กับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ได้สารแคลเซียม
คาร์บอเนต ถ้าสารละลายขุ่นมากแสดงว่ามีปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์มาก ดังนั้นปริมาณแก๊ส
คาร์บอนไดออกไซด์หลังจากวิ่งจึงมีปริมาณมากกว่าขณะนั่งนิ่ง ๆ เพราะสารละลายขุ่นมากกว่า  

ข้อ 3 ถูกเพราะขณะวิ่งร่างกายต้องใช้พลังงานมาก หัวใจจึงเต้นเร็วเพ่ือสูบฉีดเลือดเพ่ือน าสารอาหารและ
ออกซิเจนไปยังส่วนต่าง ๆ ของร่างกายไปสร้างพลังงาน ขณะเดียวกันจะรับเลือดที่มีแก๊ส
คาร์บอนไดออกไซด์จากส่วนต่าง ๆ ของร่างกายเข้าสู่หัวใจ จึงเป็นผลให้ชีพจรเต้นเร็วขึ้น   

ข้อ 4 ถูก เพราะในการวิ่ง ร่างกายต้องการแก๊สออกซิเจนเพ่ือน าไปใช้ในการเผาผลาญสารอาหารในเซลล์ให้
เกิดพลังงานมากกว่าขณะนั่งนิ่ง ๆ  ขณะเดียวกันจะเกิดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งร่างกายจะก าจัดออก
โดยออกมากับลมหายใจออก ดังนั้นเมื่อเป่าลมหายใจลงในสารละลายแคลเซียมไฮดรอกไซด์ สารละลาย
จึงขุ่นมากกว่าขณะนั่งนิ่ง ๆ 
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5. องค์ประกอบของอากาศประกอบด้วยแก๊สต่าง ๆ (ร้อยละโดยปริมาตร) มีสัดส่วนโดยประมาณ ดังนี้ แก๊ส
ออกซิเจน 21% คาร์บอนไดออกไซด์ 0.04% ไนโตรเจน 78% และแก๊สอ่ืน ๆ อีกเล็กน้อย  ถ้าน าอากาศจากลม
หายใจออกของคนที่เพิ่งผ่านการออกก าลังกายมาวิเคราะห์แก๊สที่เป็นองค์ประกอบ นักเรียนคิดว่าน่าจะเป็นไป
ตามสัดส่วนใด * 

 องค์ประกอบของแก๊ส (% โดยปริมาตร) 
 ออกซิเจน คาร์บอนไดออกไซด์ ไนโตรเจน 

ก. 19 2 78 

ข. 17 0.3 82 
ค. 14 7 78 

ง. 12 5 82 

เฉลย  ค.  เพราะอากาศที่หายใจเข้า จะมีปริมาณแก๊สออกซิเจน 21% คาร์บอนไดออกไซด์ 0.03% ไนโตรเจน 78% 
ส่วนในลมหายใจออก จะมีปริมาณแก๊สออกซิเจนน้อยกว่าลมหายใจเข้า ปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์
มากกว่าลมหายใจเข้า ส่วนแก๊สไนโตรเจน จะมีปริมาณเท่าเดิม เนื่องจากร่างกายน าแก๊สออกซิเจนจาก
ภายนอกไปใช้ในกระบวนการหายใจ เป็นผลให้ได้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออกมา จึงท าให้สัดส่วนของแก๊ส
ทั้งสองในลมหายใจเข้าและออกเปลี่ยนแปลงไป ส่วนแก๊สไนโตรเจนไม่ได้ถูกน าไปใช้ในกระบวนการหายใจ 
จึงมีสัดส่วนเท่าเดิม 

6. ในระบบขับถ่าย ปัสสาวะจะเคลื่อนที่จากภายในสู่ภายนอกร่างกาย โดยผ่านอวัยวะใดตามล าดับ * 
ก.  ไต ท่อไต กระเพาะปัสสาวะ ท่อปัสสาวะ 
ข.  ไต กระเพาะปัสสาวะ ท่อไต ท่อปัสสาวะ 
ค.  กระเพาะปัสสาวะ ท่อปัสสาวะ ไต ท่อไต 
ง.  กระเพาะปัสสาวะ ไต ท่อไต ท่อปัสสาวะ 
เฉลย  ก. เพราะปัสสาวะจะเคลื่อนที่จากไตไปเก็บไว้ที่กระเพาะปัสสาวะ แล้วล าเลียงไปตามท่อไต ท่อปัสสาวะออกสู่

ภายนอกร่างกาย 
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7. ถ้าไตท างานผิดปกติ จะตรวจพบสิ่งใดในปัสสาวะ * 
ก. โปรตีน 
ข. ยูเรีย 
ค. โซเดียม 
ง. แอมโมเนีย 
เฉลย  ก.  เพราะผนังหลอดเลือดฝอยของโกลเมอรูลัสไม่ยอมให้สารโมเลกุลใหญ่ เช่น โปรตีน ผ่านเข้าสู่หน่วยไตได้และ

ถ้าพบโปรตีนในปัสสาวะแสดงว่าไตท างานผิดปกติ ส่วนยูเรีย โซเดียม แอมโมเนีย จะพบในปัสสาวะของคน
ที่ไตท างานเป็นปกติ 

8. เม่ือมือของคนสัมผัสกับวัตถุร้อน คนจะแสดงพฤติกรรมตอบสนองโดยการกระตุกมือออกทันที แผนภาพใด
อธิบายถึงปฏิกิริยาการตอบสนองของระบบประสาทได้ ถูกต้อง (ลูกศร หมายถึง ทิศทางของกระแสประสาท
ที่เดินทางผ่านเซลล์ประสาท) * 

 
ก. 

 
ข. 

 
ค. 

 
ง. 

เฉลย  ข. เพราะเมื่อพลังงานความร้อนจากวัตถุ (ซึ่งเป็นสิ่งเร้า) มากระตุ้นที่ผิวหนัง (ซึ่งเป็นอวัยวะรับความรู้สึก)  
กลุ่มเซลล์รับความรู้สึก จะเปลี่ยนรูปพลังงานให้เป็นกระแสประสาทผ่านไปตามเซลล์ประสาทเข้าสู่ไขสันหลัง  
ไขสันหลังจะส่งค าสั่งไปตามเซลล์ประสาท กระตุ้นกล้ามเนื้อมือให้ท างานโดยการกระตุกมือออกจากวัตถุร้อน
ทันท ี
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9. จากภาพแสดงความหนาของเยื่อบุท่ีผนังด้านในของมดลูกในช่วงเวลาต่าง ๆ กันของรอบเดือน  

 
ถ้ามีการปฏิสนธิระหว่างเซลล์ไข่กับอสุจิในวันที่ 15 ของรอบเดือนที่ 2 ข้อใดเป็นเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นต่อจากนั้น * 
ก. รังไข่สร้างเซลล์ไข่เซลล์ใหม่ในระหว่างที่มีการตั้งครรภ์ แต่จะไม่มีการปฏิสนธิ 
ข. เยื่อบุผนังมดลูกจะหนาเพิ่มข้ึนถึงวันที่ 28 ของรอบเดือนท่ี 2 และจะสลายตัว 
ค. เยื่อบุผนังมดลูกจะหนาเพิ่มข้ึนและจะคงอยู่ต่อไปเพ่ือรอรับการฝังตัวของเอ็มบริโอ 
ง. ไซโกตท่ีเกิดจากการปฏิสนธิจะเจริญเติบโตเป็นเอ็มบริโอฝังตัวอยู่บริเวณท่ีมีการปฏิสนธิ 
เฉลย ค.  เพราะหลังจากมีการปฏิสนธิเยื่อบุผนังมดลูกจะหนาขึ้นเพื่อรอรับการฝังตัวของเอ็มบริโอ 

10. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการคุมก าเนิด * 
A. การกินยาคุมก าเนิดซึ่งมีฮอร์โมนเพศหญิงเป็นส่วนประกอบจะช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์ไข่และการตกไข่ 
B. การใส่ห่วงอนามัยในเพศหญิงจะช่วยป้องกันการปฏิสนธิระหว่างเซลล์ไข่และอสุจิ 
C. การท าหมันในเพศชายโดยการผูกและตัดหลอดน าอสุจิเป็นการยับยั้งการสร้างอสุจิ 
D. การท าหมันในเพศหญิงโดยการผูกและตัดท่อน าไข่เป็นการป้องกันไม่ให้เซลล์ไข่มีโอกาสปฏิสนธิกับอสุจิ 
ก. A และ B 
ข. B และ C 
ค. C และ D 
ง. A และ D 
เฉลย ง.  เพราะ A และ D เป็นค าตอบที่ถูกต้อง ส่วน B การใส่ห่วงอนามัยเป็นการป้องกันการฝังตัวของเอ็มบริโอที่

ผนังมดลูก และ C การท าหมันในเพศชายโดยการผูกและตัดหลอดน าอสุจิเป็นการป้องกันไม่ให้อสุจิออกมา
พร้อมกับน้ าอสุจิไปปฏิสนธิกับไข่ 

 



389 
 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

ภาคผนวก 
คู่มือครรูายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ 

สถาบันส่งเสรมิการสอนวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี  
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นางกิ่งแก้ว   คูอมรพัฒนะ     สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
นางสาวดวงกมล   เหมะรัต     สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
นางสาววราภรณ์   ถิรสิร ิ     สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
นางสาววรรณภา   ศรีวิไลสกุลวงศ์    สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
นางสาวธนพรรณ   ชาลี     สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
นางสาวสุนิสา   แสงมลคลพิพัฒน์     สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
นางสาวกมลนารี   ลายคราม     สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ดร.อรนิษฐ์   โชคชัย     สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ดร.กฤษลดา   ชูสินคุณาวุฒิ     สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ดร.วชิร   ศรีคุ้ม     สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ดร.นิพนธ์   จันเลน     สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
นางสาววิมลมาศ   ศรีนาราง     สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
นายศุภณัฐ   คุ้มโหมด     สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
นายจิรวัฒน์   ด าแก้ว     สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ดร.ยศินทร์   กิติจันทโรภาส     สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ดร.วิลานี   สุชีวบริพนธ ์     สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  

คณะผู้จัดท า 
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สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ภาคผนวก 
คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ 

สถาบันส่งเสรมิการสอนวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี  

คณะผู้พิจารณาคู่มือครู 

คณะบรรณาธิการ 

 
 
 
 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จีระวรรณ   เกษสิงห์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกภูมิ   จันทรขันตี   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ดร.สายรุ้ง   ซาวสุภา     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ดร.เดชา   ศุภพิทยาภรณ์     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
นางจิตติมา   วัฒราช     โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ 
นางจุฑามาศ   เกษตรเวทิน     โรงเรียนสุรนารีวิทยา 
นางนภาวรรณ   สิทธิวงศ์     โรงเรียนเทพลีลา 
นางสาวปวีณา   ชาลีเครือ     โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ 
นางรุ่งรตี   เทพนม     โรงเรียนบางสะพานวิทยา 
นายสุธิพงษ์   ใจแก้ว     โรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ 
นางสาวสุวิมล   เกษตรเวทิน    โรงเรียนวัดจันทราวาส (ศุภประสารราษฎร์) 
นายหัสชัย   ทวีผล     โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 
 
 
 
 
รองศาสตราจารย์ กิตติวิทย์   มาแทน   มหาวิทยาลัยมหิดล 
รองศาสตราจารย์ ดร.วีระวรรณ   สิทธิกรกุล  นักวิชาการอิสระ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดา   แต้มบรรจง   นักวิชาการอิสระ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชัย   จูฑะโกสิทธิ์กานนท์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ดร.เทพกัญญา   พรหมขัติแก้ว     สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
หม่อมหลวงพิณทอง   ทองแถม    นักวิชาการอิสระ 
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สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

ภาคผนวก 
คู่มือครรูายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ 

สถาบันส่งเสรมิการสอนวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี  

คณะผู้ทดลองใช ้

คณะท างานฝ่ายเสริมวิชาการ 

 
 
 
 
 
นางธนนันท์ เย็นทรัพย์ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสะอาดรังสิต จังหวัดปทุมธานี 
นายปกรณ์เกียรติ ศิริสุทธิ์ โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน จังหวัดสระแก้ว 
นางปาณิสรา แลโสภา โรงเรียนดอนจานวิทยาคม จังหวัดกาฬสินธุ์ 
นางพชรมน นวลดี โรงเรียนหันคาพิทยาคม จังหวัดชัยนาท 
นางภาณินี วรเนติวุฒ ิ โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม จังหวัดพัทลุง 
นางสาววันเพ็ญ เพ็ชรมี โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ จังหวัดสุโขทัย 
นางสาววิมลสิร ิ อาสนะ โรงเรียนอนุบาลบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
นางอรทัย ก่อศิริไพบูลย์ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้) จังหวัดระยอง 
นางสาวอัมพิกา ติ๊บกวาง โรงเรียนน้ าดิบวิทยาคม จังหวัดล าพูน 
 
 
 
 

นางสาวรัชดากรณ์ สุนาวี    สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ฝ่ายนวัตกรรมเพ่ือการเรียนรู้    สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

  

คณะผู้จัดท า 
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สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ภาคผนวก 
คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ 

สถาบันส่งเสรมิการสอนวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี  
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