ชุดกิจกรรมการเรียนรู

สําหรับนักเรียน (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๒)
เพ�อการจัดการเรียนรูโดยใชการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

วิทยาศาสตร

ภาคเรียนที่ ๑
ชั้นประถมศึกษาปที่

๕

ช�อ-สกุล .................................................................................... เลขที่ ..............
โรงเรียน ...............................................................................................................

“การศึกษา คือ ความมั่นคงของประเทศ”
การศึกษาตองสรางใหคนไทย มีคณ
ุ ลักษณะสําคัญ ๔ ประการ ไดแก
๑. มีทัศนคติที่ดีและถูกตอง
๒. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเขมแข็ง
๓. มีอาชีพ มีงานทํา
๔. เปนพลเมืองดี มีระเบียบวินัย
พระบรมราโชบายดานการศึกษา ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั
พระราชทานแกคณะองคมนตรี
เม�อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๐
ณ พระทีน่ งั่ อัมพรสถาน พระราชวังดุสติ

สารบัญ
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม			
หน่วยย่อยที่ ๑ ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม		
		
เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างสิง่ มีชวี ติ กับสิง่ มีชวี ติ ในแหล่งทีอ่ ยู่
		
เรื่อง โซ่อาหาร			
		
เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างสิง่ มีชวี ติ กับสิง่ ไม่มชี วี ติ ในแหล่งทีอ่ ยู่
หน่วยย่อยที่ ๒ การปรับตัวของสิ่งมีชีวิต		
		
เรื่อง โครงสร้างและลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่เหมาะสม			
กับการด�ำรงชีวิตในแหล่งที่อยู่			
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ ลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต		
หน่วยย่อยที่ ๑ ลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต			
		
เรื่อง ลักษณะทางพันธุกรรมของพืช			
		
เรื่อง ลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์			
		
เรื่อง ลักษณะทางพันธุกรรมของพืช			
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ สารในชีวิตประจ�ำวัน		
หน่วยย่อยที่ ๑ การเปลีย่ นแปลงทางกายภาพ			
		
เรื่อง การเปลีย่ นสถานะของสาร			
		
เรื่อง การละลาย			
หน่วยย่อยที่ ๒ การเปลีย่ นแปลงทางเคมี			
		
เรื่อง การเกิดสารใหม่			
หน่วยย่อยที่ ๓ การเปลี่ยนแปลงทีผ่ ันกลับได้ และการเปลี่ยนแปลง
ทีผ่ ันกลับไม่ได้
		
เรื่อง ผันกลับได้และผันกลับไม่ได้			
แบบทดสอบ				
บรรณานุกรม				
คณะผู้จัดท�ำ				
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ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑
ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๕ (ฉบับปรับปรุง)
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ใบงาน
บ. ๑.๑ / ผ. ๑.๑

หน่วยย่อยที่ ๑

ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
เรื่อง เรื
ความสั
่อง ความสั
มพันธ์มรพัะหว่
นธ์าขงสิ
องกลุ
่งมีช่มีวสิิต่งกัมีบชสิีว่งิตมีในแหล่
ชีวิตในแหล่
งที่อยูง่ ที่อยู่

2

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๕ (ฉบับปรับปรุง)

ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๑.๑ / ผ. ๑.๑ - ๐๑

กิจกรรมที่ ๑ สิ่งมีชีวิตสัมพันธ์กันอย่างไร
จุดประสงค์
๑. สังเกตและบอกชนิดสิง่ มีชวี ติ และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างสิง่ มีชวี ติ กับสิง่ มีชวี ติ
   ในแหล่งที่อยู่ต่าง ๆ
๒. รวบรวมข้อมูลและสรุปความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตในด้านต่าง ๆ

วัสดุ-อุปกรณ์
วีดิทัศน์เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต

วิธีทำ�
๑. เลือกส�ำรวจสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่ ๑ แหล่ง ภายในโรงเรียนที่ไม่ซ�้ำกันกลุ่มอื่น
           เช่น สนามหญ้า ต้นไม้ใหญ่ หรือชมวีดิทัศน์เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่ต่างๆ
        พร้อมกับสังเกตชนิดของสิง่ มีชวี ติ และพฤติกรรมของสิง่ มีชวี ติ รวมทัง้ ระบุความสัมพันธ์
   ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่เลือกและบันทึกผล
๒. สังเกตรูปบึงน�้ำ ร่วมกันอภิปรายความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต
        ที่บึงน�้ำในด้านต่าง ๆ และบันทึกชื่อสิ่งมีชีวิตที่มีความสัมพันธ์ในด้านนั้น ๆ
๓. ร่วมกันอภิปรายและสรุปความสัมพันธ์ระหว่างสิง่ มีชวี ติ กับสิง่ มีชวี ติ ในด้านต่าง ๆ
        ที่พบในแหล่งที่อยู่ที่ได้ส�ำรวจหรือชมวีดิทัศน์ในข้อ ๑
๔. เขียนผังแนวคิดสรุปความสัมพันธ์ระหว่างสิง่ มีชวี ติ ในด้านต่าง ๆ ทีพ่ บในแหล่งทีอ่ ยู่
   ได้เรียนมาทั้งหมด
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๕ (ฉบับปรับปรุง)
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ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่

บ. ๑.๑ / ผ. ๑.๑ - ๐๑

พ.ศ.

ใบงาน
ใบงาน๐๑๐๑: ความสั
: การส�ำมรวจบริ
พันธ์ระหว่
เวณต่างสิ
างๆ
่งมีชทีีว่อิตยูกั่ใบนโรงเรี
สิ่งมีชยีวนิตในแหล่งที่อยู่
ตอนที่ ๑
บันทึกผลการท�ำกิจกรรม
ผลการส�ำรวจ
แหล่งที่อยู่ที่เลือก คือ
วันที่ส�ำรวจ

เวลา

     สิ่งมีชีวิตที่พบ ได้แก่               พฤติกรรมของสิ่งมีชีวิตที่พบ ได้แก่
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๕ (ฉบับปรับปรุง)

ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๑.๑ / ผ. ๑.๑ - ๐๑

ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต (ในแหล่งที่อยู่ที่ส�ำรวจ) ได้แก่

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๕ (ฉบับปรับปรุง)
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ชื่อ-สกุล
วันที่

6

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๑.๑ / ผ. ๑.๑ - ๐๑

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๕ (ฉบับปรับปรุง)

ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น

เลขที่

เดือน

พ.ศ.

บ. ๑.๑ / ผ. ๑.๑ - ๐๑

ผลการสังเกต
ตาราง ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต
ความสัมพันธ์ระหว่าง
สิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต

ชื่อสิ่งมีชีวิตที่มีความสัมพันธ์กัน

การกินกันเป็นอาหาร

การเป็นที่อยู่อาศัย

การเป็นที่หลบภัย

การเป็นที่เลี้ยงลูกอ่อน

การเป็นที่สืบพันธ์ุ

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๕ (ฉบับปรับปรุง)
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ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น

เลขที่

เดือน

พ.ศ.

บ. ๑.๑ / ผ. ๑.๑ - ๐๑

ผังแนวคิดความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตในด้านต่าง ๆ
สิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต
มี
ความสัมพันธ์ในด้านต่าง ๆ
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๕ (ฉบับปรับปรุง)

ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๑.๑ / ผ. ๑.๑-๐๑

ค�ำถามหลังจากท�ำกิจกรรม
๑. ในแหล่งที่อยู่ที่ส�ำรวจพบสิ่งมีชีวิตอะไรบ้าง

๒.  ความสัมพันธ์ระหว่างสิง่ มีชวี ติ กับสิง่ มีชวี ติ ทีอ่ าศัยอยูใ่ นแหล่งทีอ่ ยูท่ สี่ ำ� รวจมีดา้ นใดบ้าง

๓. ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในแหล่งที่อยู่ส�ำรวจมีด้านใดบ้าง
   เพราะเหตุใด

๔. จากกิจกรรมนี้ สรุปได้ว่าอย่างไร

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๕ (ฉบับปรับปรุง)
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ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๑.๑ / ผ. ๑.๑ - ๐๒

ใบงาน
ใบงาน๐๒๐๑: :แบบฝึ
การส�กำหัรวจบริ
ด เรื่อเงความสั
วณต่างๆมพัทีน่อธ์ยูร่ใะหว่
นโรงเรี
างสิย่งนมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต
ตอบค�ำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง
อ่านบทความเรื่องเต่าทะเล และตอบค�ำถามข้อ ๑-๔
บทความเรื่องเต่าทะเล
เต่าทะเลเป็นสัตว์ปา่ คุม้ ครองทีใ่ กล้จะสูญพันธุเ์ นือ่ งจากการกระท�ำของมนุษย์
และสภาพแวดล้อม โดยเต่าทะเลจะอาศัยอยูใ่ นทะเลเกือบทัง้ ชีวติ ยกเว้นเวลาวางไข่
เท่านัน้ ทีเ่ ต่าทะเลจะขึน้ มาวางไข่ทหี่ าดทราย ไข่ของเต่าทะเลจะฟักตัวอยูใ่ นทะเลทราย
ประมาณ ๖๐-๗๐ วัน ระยะเวลาในการฟักของไข่ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและชนิด
ของเต่ า ทะเล ลู ก เต่ า ทะเลที่ เ พิ่ ง ฟั ก ออกจากไข่ จ ะมี ข นาดเล็ ก และกระดอง
ไม่แข็งแรงพอ จึงรีบคลานลงทะเลเพือ่ ให้มชี วี ติ รอดจากศัตรู เช่น นก สัตว์เลีอ้ ยคลาน
แล้วเมื่อลงไปในทะเลแล้วจะคอยหลบภัยจากศัตรูตามสาหร่าย พืชทะเลที่ลอยอยู่
หรือปะการัง จนร่างกายแข็งแรง
เต่าทะเลมีหลายชนิด เช่น เต่ามะเฟืองเป็นเต่าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก
กระดองจะเป็นเส้นนูนตามยาวขนาดคล้ายผลมะเฟือง ไม่มีเกล็ดบนกระดอง ดังรูป
อาหารของเต่ามะเฟือง เช่น แมงกะพรุน แพลงก์ตอน สาหร่ายทะเลต่าง ๆ  

รูปที่ ๑ เต่ามะเฟือง
ทีม่ า : http://www.dnp.go.th/wildlife_it/n_web/lacegant/wildlife_reserve/page_tmf.php
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๕ (ฉบับปรับปรุง)

ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๑.๑ / ผ. ๑.๑ - ๐๒

เต่ า กระเป็ น เต่ า ทะเลอี ก ชนิ ด หนึ่ ง ที่ มี ก ระดองไม่ มี สั น นู น มี เ กล็ ด ที่ หั ว
และบนกระดอง ซึ่งเต่ากระจะมีเกล็ดบนกระดองที่มีลวดลายริ้วสวยงาม ดังรูป
ที่ ๒ มีสขี องกระดองทีค่ ล้ายกับแนวปะการังทีอ่ าศัยอยู่ อาหารของเต่ากระ เช่น ฟองน�ำ้
หอยเม่น สัตว์น�้ำเล็ก ๆ สาหร่าย หญ้าทะเล

รูปที่ ๒ เต่ากระ
ทีม่ า : https://km.dmcr.go.th/th/c_1/s_85/d_3190

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๕ (ฉบับปรับปรุง)

11

ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๑.๑ / ผ. ๑.๑ - ๐๒

๑. แหล่งที่อยู่ของเต่าทะเลคือที่ใด

๒. ลูกเต่าทะเลมีความสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตใดบ้าง และสัมพันธ์กันในด้านใด

๓. เต่ามะเฟืองมีความสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตใดบ้าง และสัมพันธ์กันในด้านใด

๔. เต่ากระมีความสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตใดบ้าง และสัมพันธ์กันในด้านใด

12

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๕ (ฉบับปรับปรุง)

ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๑.๑ / ผ. ๑.๑ - ๐๒

๕. นักเรียนมีความสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตอะไรบ้าง และสัมพันธ์กันอย่างไร ยกตัวอย่าง

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๕ (ฉบับปรับปรุง)

13

ใบงาน
บ. ๑.๑ / ผ. ๑.๒

หน่วยย่อยที่ ๑

ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
เรื่อง โซ่อาหาร

14

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๕ (ฉบับปรับปรุง)

ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๑.๑ / ผ. ๑.๒-๐๑

กิจกรรมที่ ๑ ใครกินใครกันแน่
จุดประสงค์
เขียนโซ่อาหาร ระบุบทบาทหน้าที่ของสิ่งมีชีวิตในโซ่อาหาร
วัสดุ-อุปกรณ์
บัตรบทบาทหน้าที่ของสิ่งมีชีวิต

บ
บัตรบทบาท ห ัตรบทบา
หน้าที่.... ผ น้าที่.... ท
ผู้ผลิต ู้บริโภค

วิธีท�ำ
๑. ครูกำ� หนดแหล่งทีอ่ ยู่ ๑ แหล่ง
๒. นักเรียนแต่ละกลุม่ (กลุม่ เดิม) ได้รบั บทบาทหน้าทีข่ องสิง่ มีชวี ติ ได้แก่ บทบาทผูผ้ ลิต
บทบาทผู้บริโภคพืช บทบาทผู้บริโภคสัตว์ และบทบาทผู้บริโภคพืชและสัตว์ ร่วมกัน
เขียนชื่อสิ่งมีชีวิตลงในแต่ละบทบาทและเขียนความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในการกินต่อ
เป็นทอด ๆ ตามความเข้าใจ
๓. นักเรียนแต่ละคนได้รบั มอบหมายไปเข้ายังกลุม่ ใหม่ทตี่ รงกับบทบาทหน้าทีข่ องสิง่ มีชวี ติ
ที่ได้รับร่วมกับสมาชิกกลุ่มอื่น เพื่อเรียนรู้และท�ำความเข้าใจเกี่ยวกับความหมาย
จากบัตรบทบาทหน้าทีข่ องสิง่ มีชวี ติ และตรวจสอบชือ่ สิง่ มีชวี ติ ทีบ่ นั ทึกไว้ในแต่ละบทบาท
๔. นักเรียนแต่ละคนกลับเข้ากลุม่ เดิม เพือ่ อธิบายบทบาทหน้าทีข่ องสิง่ มีชวี ติ ทีไ่ ด้ไปเรียนรูม้ า
ให้สมาชิกในกลุ่มฟัง แล้วอาจปรับชื่อสิ่งมีชีวิตที่บันทึกไว้ในแต่ละบทบาท
๕. ร่วมกันอภิปรายวิธีการเขียนโซ่อาหารที่แสดงการกินต่อกันเป็นทอด ๆ และใช้ข้อมูล
จากบัตรบทบาทหน้าที่ของสิ่งมีชีวิตมาเขียนโซ่อาหารให้ถูกต้อง
๖. น�ำเสนอโซ่อาหาร

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๕ (ฉบับปรับปรุง)
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ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่

บ. ๑.๑ / ผ. ๑.๒-๐๑

พ.ศ.

บัตรบทบาทหน้าที่ของสิ่งมีชีวิต

บัตรบทบาทหน้าที่... ผู้ผลิต

(เติมชื่อของสิ่งมีชีวิต)

ผู้ผลิต หมายถึง สิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้าง
อาหารได้ ด ้ ว ยตั ว เองโดยกระบวนการ
สังเคราะห์ด้วยแสง ซึ่งได้แก่ พืช สาหร่าย
และแบคทีเรียบางชนิด

จุดเริม่ ต้นของการถ่ายทอดพลังงาน
ในโซ่อาหาร

บัตรบทบาทหน้าที.่ .. ผูบ้ ริโภคพืช

บทบาท
คือ
(เติมชื่อของสิ่งมีชีวิต)

ผู ้ บ ริ โ ภค เป็ น สิ่ ง มี ชี วิ ต ที่ ไม่ส ามารถ
สร้างอาหารเองได้ จะกินสิง่ มีชวี ติ ชนิดอืน่ เป็นอาหาร
เมือ่ ผูบ้ ริโภคกินสิง่ มีชวี ติ ชนิดอืน่ เป็นอาหาร ผูบ้ ริโภค
จะได้รบั พลังงานจากสิง่ มีชวี ติ นัน้ ท�ำให้ดำ� รงชีวติ อยูไ่ ด้
ผู้บริโภคพืช กินพืชเป็นอาหาร โดยถ้าพืช
เป็นผูผ้ ลิตเป็นอันดับแรก ผูบ้ ริโภคพืชจะจัดเป็น
ผูบ้ ริโภคล�ำดับที่ ๑ เนือ่ งจากได้รบั การถ่ายทอด
พลังงานจากการกินจากผูผ้ ลิต ซึง่ สามารถเขียนล�ำดับ
การกินต่อเป็นทอด ๆ ในรูปของโซ่อาหารได้ดงั นี้

ผู้ผลิต

16

ผู้บริโภคพืช

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๕ (ฉบับปรับปรุง)

ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๑.๑ / ผ. ๑.๒-๐๑

บัตรบทบาทหน้าที่... ผู้บริโภคพืชและสัตว์

(เติมชื่อของสิ่งมีชีวิต)

ผู ้ บ ริ โ ภค เป็ น สิ่ ง มี ชี วิ ต ที่ ไ ม่ ส า มา ร ถ
สร้างอาหารเองได้ จะกินสิง่ มีชวี ติ ชนิดอืน่ เป็นอาหาร
เมือ่ ผูบ้ ริโภคกินสิง่ มีชวี ติ ชนิดอืน่ เป็นอาหาร ผูบ้ ริโภค
จะได้รบั พลังงานจากสิง่ มีชวี ติ นัน้ ท�ำให้ดำ� รงชีวติ อยูไ่ ด้
ผู ้ บ ริ โ ภคพื ช และสั ต ว์ กิ น ทั้ ง พื ช และสั ต ว์
เป็นอาหารได้ โดยถ้าพืชเป็นผู้ผลิตเป็นอันดับแรก
ผูบ้ ริโภคทัง้ พืชและสัตว์อาจอยูใ่ นผูบ้ ริโภคล�ำดับที่ ๑
หรือ ๒ หรือล�ำดับถัด ๆ ไป ซึง่ สามารถเขียนล�ำดับ
การกินต่อกันเป็นทอด ๆ ในรูปของโซ่อาหารได้ดงั นี้

ผู้ผลิต           ผู้บริโภคพืช          ผู้บริโภคสัตว์
  ผู้ผลิต        ผู้บริโภคพืชและสัตว์      ผู้บริโภคสัตว์

บัตรบทบาทหน้าที่... ผู้บริโภคสัตว์

(เติมชื่อของสิ่งมีชีวิต)

ผู ้ บ ริ โ ภค เป็ น สิ่ ง มี ชี วิ ต ที่ ไม่ส ามารถ
สร้างอาหารเองได้ จะกินสิง่ มีชวี ติ ชนิดอืน่ เป็นอาหาร
เมือ่ ผูบ้ ริโภคกินสิง่ มีชวี ติ ชนิดอืน่ เป็นอาหาร ผูบ้ ริโภค
จะได้รบั พลังงานจากสิง่ มีชวี ติ นัน้ ท�ำให้ดำ� รงชีวติ อยูไ่ ด้
ผู้บริโภคสัตว์ กินสัตว์ชนิดอื่นเป็นอาหาร
จะถู ก จั ด เป็ น ผู ้ บ ริ โ ภคล� ำ ดั บ ที่ ๒ ล� ำ ดั บ ที่ ๓
เนื่องจากได้รับการถ่ายทอดพลังงานจากการกิน
ผู ้ บ ริ โ ภคพื ช ซึ่ ง สามารถเขี ย นล� ำ ดั บ การกิ น
ต่อเป็นทอด ๆ ในรูปของโซ่อาหารได้ดังนี้
ผู้ผลิต           ผู้บริโภคพืช          ผู้บริโภคสัตว์

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๕ (ฉบับปรับปรุง)
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ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๑.๑ / ผ. ๑.๒-๐๑

ใบงาน ๐๑ : โซ่อาหาร
บันทึกผลการท�ำกิจกรรม
แหล่งที่อยู่ คือ
นักเรียนได้รับบทบาทเป็น
มีหน้าที่ คือ
ความสัมพันธ์ในการกินต่อเป็นทอด ๆ ตามความเข้าใจ เป็นดังนี้

18

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๕ (ฉบับปรับปรุง)

ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๒.๑ / ผ. ๑.๒-๐๑

ผลการอภิปราย
โซ่อาหารจากบัตรบทบาทหน้าที่ของสิ่งมีชีวิตเป็นดังนี้

ค�ำถามหลังจากท�ำกิจกรรม
๑. ผูผ้ ลิต ผูบ้ ริโภคพืช ผูบ้ ริโภคสัตว์ และผูบ้ ริโภคทัง้ พืชและสัตว์ในโซ่อาหารนีค้ อื สิง่ มีชวี ติ
   ชนิดใด เพราะเหตุใด
ผู้ผลิต ได้แก่

เพราะ

ผู้บริโภคพืช ได้แก่

เพราะ

   ผู้บริโภคสัตว์ ได้แก่

เพราะ

   ผู้บริโภคทั้งพืชและสัตว์ ได้แก่

เพราะ

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๕ (ฉบับปรับปรุง)
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ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๑.๑ / ผ. ๑.๒ - ๐๑

๒. ผู้บริโภคขั้นสูงสุดในโซ่อาหารคือสิ่งมีชีวิตชนิดใด ทราบได้อย่างไร

๓. จากโซ่อาหารนี้มีการถ่ายทอดของพลังงานอย่างไร

๔. โซ่อาหารหมายถึงอะไร

๕. จากกิจกรรมนี้ สรุปได้วา่ อย่างไร

20

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๕ (ฉบับปรับปรุง)

ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๑.๑ / ผ. ๑.๒ - ๐๒

ใบงาน ๐๒ : แบบฝึกหัด เรื่องโซ่อาหาร
ตอบค�ำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง
ใช้รูปต่อไปนี้ ตอบค�ำถามข้อ ๑-๔

๑. สิ่งมีชีวิตที่เป็นผู้ผลิตในแหล่งที่อยู่นี้มีอะไรบ้าง
๒. สิ่งมีชีวิตที่เป็นผู้บริโภคในแหล่งที่อยู่นี้มีอะไรบ้าง

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๕ (ฉบับปรับปรุง)
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ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๑.๑ / ผ. ๑.๒ - ๐๒

๓. จากรูปในแหล่งที่อยู่นี้มีโซ่อาหารอะไรบ้าง

๔. ถ้าไม่มผี ผู้ ลิต อาจจะมีผลต่อการถ่ายทอดพลังงานจากการกินกันในแหล่งทีอ่ ยูน่ อี้ ย่างไร

22

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๕ (ฉบับปรับปรุง)

ใบงาน
บ. ๑.๑ / ผ. ๑.๓

หน่วยย่อยที่ ๑

ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตในแหล่งที่อยู่

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๕ (ฉบับปรับปรุง)
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ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๑.๑ / ผ. ๑.๓ - ๐๑

กิจกรรมที่ ๑ สิ่งมีชีวิตมีความสัมพันธ์กับสิ่งไม่มีชีวิตอย่างไร
จุดประสงค์
๑. อ่านข้อมูลและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตในแหล่งที่อยู่
๒. รวมรวมข้อมูลและบอกแนวทางการดูแลรักษาสิง่ แวดล้อมเพือ่ ให้สงิ่ มีชวี ติ ด�ำรงชีวติ
        ในแหล่งที่อยู่ได้
วัสดุ-อุปกรณ์
วิธีทำ�
ตอนที่ ๑
๑. อ่านจดหมายของเด็กชายพอเพียง
๒. อภิปรายกับเพื่อน และตอบค�ำถามของเด็กชายพอเพียง
๓. ร่วมกันสรุปความสัมพันธ์ระหว่างสิง่ มีชวี ติ กับสิง่ ไม่มชี วี ติ จากจดหมายของเด็กชายพอเพียง
ตอนที่ ๒
๑. เลือกแหล่งที่อยู่ของสิ่งมีชีวิต ๑ แหล่งที่สนใจดังต่อไปนี้ เช่น แหล่งน�้ำจืด ทะเล
   ป่าไม้
๒.  รว่ มกันอภิปรายและเขียนผังความคิดแสดงความสัมพันธ์ระหว่างสิง่ มีชวี ติ กับสิง่ ไม่มชี วี ติ
   ในแหล่งที่อยู่ที่เลือก
๓. รวบรวมข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ แนวทางการดู แ ลรั ก ษาสิ่ ง แวดล้ อ มในแหล่ ง ที่ อ ยู ่ ที่ เ ลื อ ก
   เพื่อให้สิ่งมีชีวิตด�ำรงชีวิตอยู่ในแหล่งที่อยู่นั้นได้ และบันทึกผล
๔. น�ำเสนอผลการรวบรวมข้อมูลในรูปแบบที่นา่ สนใจ
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๕ (ฉบับปรับปรุง)

ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

สวัสดีครับเพื่อน ๆ ทุกคน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๑.๑ / ผ. ๑.๓ - ๐๑

ชายพอ
ก
็
ด
เ
ก
า
จ
ย
า
ม
จดห

เพียง

        ผมชือ่ เดก็ ชายพอเพยี ง ผมมี
ปิดภาคเรียนที่ผ่านมา  ผมไปเที่ยวกเรือ่ งเล่าใหเ้ พอ่ื น  ๆ ฟงั ว่า เมอื่ วันหยดุ ระหวา่ ง
ท่องเที่ยว Unseen Thailand อย ับครอบครัวที่ถ�้ำเลเขากอบ ซึ่งเป็นสถานที่
ู่ที่จังหวัดตรัง วันนั้นมีนักท่องเที่ยวม
ผมจึงต้องตอ่ แถวเพอื่ นัง่ เรอื เขา้ ไปชม
ากมาย
ถ�
ำ
้
ผม
ต้
อ
งร
อเ
กื
อ
บค
รึง่ ชัว่ โมง ระหวา่ งนนั้
ผมจึงเดนิ ไปรอบ ๆ บรเิ วณ พบลงิ
มา
กม
าย
แล
ะนกหลายชนิดอาศัยอยบู่ นตน้ ไม้
ผมรูส้ กึ ว่าพวกมันคงมีความสขุ มาก
มีเมตตาต่อสัตว์ เมอื่ ถึงเวลาผมจึง เพราะปา่ บรเิ วณนัน้ อุดมสมบรู ณ์ ผูค้ นตา่ งก็
นั่งได้ประมาณ ๔-๕ คน เมื่อผม ไดน้ งั่ เรอื เขา้ ไปในถ�ำ้ เรอื ทผี่ มนงั่ มีขนาดเล็ก
เข้าไปในถ�้ำ เรือจะหยุดให้ขึ้นไปเด
ถ�้ำเป็นระยะ ๆ ระหว่างที่เดินผมได
ินภายใน
้
ย
ิ
น
เส
ี
ย
งม
าจ
าก
บนผนังถ�้ำ เมื่อแหงนมอง
บนผนงั ถ�ำ้ พบคา้ งคาวบางตวั เกาะอย
่
ู
บา
งต
วั ก็มลี กู น้อยเกาะอยูท่ อี่ ก คนพายเร
บอกว่าค้างคาวชอบอยู่ในถ�้ำในเว
อื
ลา
กล
าง
วั
น
แล
ะอ
อก
หากินนอกถ�้ำในเวลา
กลางคืน ผมพบวา่ ภายในถำ�้ ค่อนขา
้
งม
ด
ื
แต
จ
่
ะมกี ารน�ำหลอดไฟฟา้ ไปติดไวต้ าม
ผนงั ถ�ำ้ จึงสามารถเดนิ ไดส้ ะดวก
ถ�ำ้ ได้ ผมสังเกตวา่ มีพชื ต้นเลก็ ๆ เจและมองเหน็ หนิ งอกหนิ ย้อยทสี่ วยงามภายใน
คนพายเรือได้พาผมและครอบครัว ริญเตบิ โต ในบรเิ วณทมี่ หี ลอดไฟฟา 
้ จากนนั้
ไป
ผจ
ญ
ภ
ั
ย
คร
้
ั
ง
ให
ญ่ ด้วยการนั่งเรือลอดถ�้ำ
ที่มีระดับน�้ำในถ�้ำสูงเกือบถึงเพดา
น
ถ�
้
ำ
เขาให้เรานอนราบไปกับเรือ คนเร
จะดันเรือให้ลอดเข้าไปในถ�้ำที่มีเพ
ือ
ดา
นถ
ำ
้
�
ต�
ำ
่
มา
ก
ขณ
ะท
ี่เรือลอยไปปลายจมูก
ของผมก็เฉียดกับเพดานถ�้ำ ผมตื่น
เต
้
น
มา
ก
เมื่อลอดถ�้ำไปสักพัก คนพายเรือ
ก็ ห ยุ ด เรื อ เพ รา ะด ้ า น ห น ้ า มี เ รื อ
ห ล าย ล� ำ ท� ำ ให ้ ไ ป ต ่ อ ไม ่ ไ ด ้ ระ
ผมรู้สึกหายใจไม่สะดวก และจินตน
ห ว่ า งนั้ น
าก
าร
ขึ
น
้
มา
ว่
า หากผมติดอยู่ภายในถ�้ำผม
จะเป็นอย่างไร เพื่อน ๆ ครับจากท
่
ี
ผ
มเล่ามา  เพื่อน ๆ ช่วยบอกผมหน
ไหมครับว่า 
่อยได้
๑. มีสงิ่ มีชวี ติ ใดบ้างอยูใ่ นถำ�้ และสงิ่
๒. ท�ำไมลิงและนกที่อาศัยอยู่นอก มีชวี ติ นัน้ มีความสมั พนั ธ์กบั สิง่ ไมม่ ชี วี ติ อยา่ งไร
๓. เพราะเหตุใดพืชจึงเจริญเติบโตถ�้ำ ไม่เข้าไปอาศัยอยู่ในถ�้ำ
๔. ถ้าผมและคนอนื่ ๆ ติดอยใู่ นถำ�้ ในถ�้ำได้
๕. เพราะเหตุใดผมจึงรู้สึกหายใจไเปน็ เวลานาน จะเปน็ อยา่ งไร เพราะเหตใุ ด
ม่สะดวก
ผมจะรอคอยค�ำตอบจากเพื่อน ๆ
นะ
ขอบใจเพื่อน ๆ มากครับ ครับ
     เด็กชายพอเพียง รักธรรมชา
ติ
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๕ (ฉบับปรับปรุง)
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ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๑.๑ / ผ. ๑.๓ - ๐๑

ใบงาน ๐๑ : ความสัมพันธ์ระหว่างสิง่ มีชวี ติ กับั สิง่ ไม่มชี วี ติ
ตอนที่ ๑
บันทึกผลการท�ำกิจกรรม
ตอบค�ำถามของจดหมายของเด็กชายพอเพียง
๑. มีสงิ่ มีชวี ติ ใดบ้างอยูใ่ นถ�ำ้ และสิง่ มีชวี ติ นัน้ มีความสัมพันธ์กบั สิง่ ไม่มชี วี ติ อย่างไร

๒. ท�ำไมลิงและนกทีอ่ าศัยอยูน่ อกถ�ำ้ ไม่เข้าไปอาศัยอยูใ่ นถ�ำ้

๓. เพราะเหตุใดพืชจึงเจริญเติบโตในถ�ำ้ ได้

๔. ถ้าผมและคนอืน่ ๆ ติดอยูใ่ นถ�ำ้ เป็นเวลานาน จะเป็นอย่างไร เพราะเหตุใด

๕. เพราะเหตุใดผมจึงรู้สึกหายใจไม่สะดวก

26

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๕ (ฉบับปรับปรุง)

ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๑.๑ / ผ. ๑.๓ - ๐๑

ค�ำถามหลังจากท�ำกิจกรรม
๑. เด็กชายพอเพียงมีความสัมพันธ์กับสิ่งไม่มีชีวิตใดบ้าง

๒. นอกจากเด็กชายพอเพียงแล้ว สิ่งมีชีวิตใดอีกบ้างที่มีความสัมพันธ์กับสิ่งไม่มีชีวิตในถ�้ำ
   และสัมพันธ์กันอย่างไร

๓. จากกิจกรรมนี้ สรุปได้ว่าอย่างไร

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๕ (ฉบับปรับปรุง)
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ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๑.๑ / ผ. ๑.๓ - ๐๑

ตอนที่ ๒
บันทึกผลการท�ำกิจกรรม
ผลการอภิปราย
แหล่งที่อยู่ที่เลือก ได้แก่
ผังความคิดแสดงความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิต

28

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๕ (ฉบับปรับปรุง)

ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๑.๑ / ผ. ๑.๓ - ๐๑

แนวทางการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในแหล่งที่อยู่ที่เลือก ได้แก่

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๕ (ฉบับปรับปรุง)
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ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๑.๑ / ผ. ๑.๓ - ๐๑

ค�ำถามหลังจากท�ำกิจกรรม
๑. สิ่งมีชีวิตมีความสัมพันธ์กับสิ่งไม่มีชีวิตในลักษณะใดบ้าง

๒. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในแหล่งที่อยู่ที่เลือก ท�ำได้อย่างไรบ้าง

๓. จากกิจกรรมนี้ สรุปได้ว่าอย่างไร

30

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๕ (ฉบับปรับปรุง)

ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๑.๑ / ผ. ๑.๓ - ๐๒

ใบงาน ๐๒ : แบบฝึกหัด เรือ่ งความสัมพันธ์ระหว่างสิง่ มีชวี ติ กับสิง่ ไม่มชี วี ติ
ตอบค�ำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง
๑. จากรูป สิ่งมีชีวิตมีความสัมพันธ์กับสิ่งไม่มีชีวิตใดบ้าง อย่างไร

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๕ (ฉบับปรับปรุง)
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ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๑.๑ / ผ. ๑.๓ - ๐๒

ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิต
สิ่งมีชีวิต             
สิ่งไม่มีชีวิต                
ความสัมพันธ์

32

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๕ (ฉบับปรับปรุง)

ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๑.๑ / ผ. ๑.๓ - ๐๒

ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิต (ต่อ)
สิ่งมีชีวิต              สิ่งไม่มีชีวิต                 ความสัมพันธ์

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๕ (ฉบับปรับปรุง)
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ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๑.๑ / ผ. ๑.๓ - ๐๒

๒. แนวทางในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในแหล่งที่อยู่นี้มีอะไรบ้าง
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๕ (ฉบับปรับปรุง)

ใบงาน
บ. ๑.๒ / ผ. ๒

หน่วยย่อยที่ ๒

การปรับตัวของสิ่งมีชีวิต
เรื่อง โครงสร้างและลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่เหมาะสม
กับการด�ำรงชีวิตในแหล่งที่อยู่

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๕ (ฉบับปรับปรุง)
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ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๑.๒ / ผ. ๒ - ๐๑

กิจกรรมที่ ๑ โครงสร้างและลักษณะของสิ่งมีีชีวิตที่เหมาะสมกับการด�ำรงชีวิต
เป็นอย่างไร
จุดประสงค์
๑. ส�ำรวจและบรรยายโครงสร้างและลักษณะของสิง่ มีชวี ติ ทีเ่ หมาะสมต่อการด�ำรงชีวติ
        ในแหล่งที่อยู่ตา่ ง ๆ
     ๒. อธิบายเกี่ยวกับโครงสร้างและลักษณะของสิ่งมีชีวิตและการปรับตัวของสิ่งมีชีวิต
วัสดุ-อุปกรณ์
๑. กล้องถ่ายรูปหรือโทรศัพท์มือถือ
๒. ดินสอสี
วิธีทำ�
๑. เลือกสิ่งมีชีวิต ๑ ชนิด สังเกต วาดรูปหรือถ่ายรูปเพื่อแสดงโครงสร้างและ
ลั ก ษณะของสิ่ ง มี ชี วิ ต และระบุ แ หล่ ง ที่ อ ยู ่ ข องสิ่ ง มี ชี วิ ต ที่ เ ลื อ ก บั น ทึ ก ผล  
๒. อภิปรายในกลุม่ ว่า โครงสร้างและลักษณะของสิง่ มีชวี ติ ทีเ่ ลือกว่ามีความเหมาะสม
กับการด�ำรงชีวิตในแหล่งที่อยู่หรือไม่ อย่างไร และบันทึกผล
๓. อ่านใบความรู้เรื่องโครงสร้างและลักษณะของสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่ต่าง ๆ และ
ร่วมกันสรุปเกีย่ วกับโครงสร้างและลักษณะทีส่ ำ� คัญของสิง่ มีชวี ติ ทีม่ คี วามเหมาะสม
กับการด�ำรงชีวิตในแหล่งที่อยู่ต่าง ๆ
๔. ร่ ว มกั น อภิ ป รายเกี่ ย วกั บ โครงสร้ างและลักษณะของสิ่งมีชีวิตกับ การปรั บตั ว
ของสิง่ มีชวี ติ จากใบความรูเ้ รือ่ งโครงสร้างและลักษณะของสิง่ มีชวี ติ ในแหล่งทีอ่ ยูต่ า่ ง ๆ
บันทึกผลในรูปแบบทีน่ า่ สนใจ
     ๕. เขียนเรือ่ งราวหรือนิทานโดยใช้ขอ้ มูลจากใบความรู  
้ ซึง่ แสดงให้เห็นถึงโครงสร้าง
   และลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมกับการด�ำรงชีวิตในแหล่งที่อยู่ แล้วน�ำเสนอ
โดยการเล่านิทานหรือแสดงบทบาทสมมติ
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๕ (ฉบับปรับปรุง)

ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๑.๒ / ผ. ๒ - ๐๑

ใบงาน ๐๑ : โครงสร้างและลักษณะของสิง่ มีชี วี ติ ทีเ่ หมาะสมกับการด�ำรงชีวติ
ในแหล่งที่อยู่
บันทึกผลการท�ำกิจกรรม
ผลการสังเกต
สิ่งมีชีวิตที่เลือกคือ
รูปโครงสร้างและลักษณะของสิ่งมีชีวิต

แหล่งที่อยู่ของสิ่งมีชีวิต คือ
โครงสร้างและลักษณะของสิง่ มีชวี ติ (เหมาะสม/ไม่เหมาะสม) กับการด�ำรงชีวติ ในแหล่งทีอ่ ยู่
โดย

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๕ (ฉบับปรับปรุง)
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ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่

บ. ๑.๒ / ผ. ๒ - ๐๑

พ.ศ.

ใบความรู้
เรื่องโครงสร้างหรือลักษณะของสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยูุ่ต่าง ๆ

   บนโลกมีสัตว์และพืชอยู่มากมายที่อาศัยอยู่
ตามแหล่งทีอ่ ยูต่ า่ ง ๆ โดยทัง้ สัตว์และพืชมีโครงสร้าง
และลั ก ษณะแตกต่ า งกั น ซึ่ ง มี ค วามเหมาะสม
ต่อการด�ำรงชีวติ ของสิง่ มีชวี ติ ในแหล่งทีอ่ ยูท่ อี่ าศัยได้
ตัวอย่างเช่น ในแหล่งน�ำ้ จะพบสัตว์และพืชชนิดต่าง ๆ
ทีม่ โี ครงสร้างและลักษณะทีเ่ หมาะสมกับการด�ำรงชีวติ
เช่น ปลาและกบมีโครงสร้างที่ช่วยในการเคลื่อนที่
ในน�ำ้ โดยปลามีครีบและกบมีพงั ผืดทีเ่ ท้าซึง่ มีลกั ษณะ
คล้ายใบพาย ดังรูปที่ ๓ พืชน�ำ้ ต่าง ๆ เช่น ผักตบชวา
มีก้านซึ่งมีช่องอากาศอยู่ภายในจ�ำนวนมากที่ช่วย
ในการลอยน�ำ้ ดังรูปที่ ๔ ผักกระเฉดมีนวมหุม้ ล�ำต้น
คล้ายฟองน�ำ้ ท�ำให้ลอยน�ำ้ ได้ ดังรูปที่ ๕

รูปที่ ๓ กบ

รูปที่ ๔ ผักตบชวา
นวม

รูปที่ ๕ ผักกระเฉด
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๕ (ฉบับปรับปรุง)

ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๑.๒ / ผ. ๒ - ๐๑

บริเวณขัว้ โลกทีม่ อี ากาศหนาวเย็นตลอดปี จะพบสัตว์หลายชนิดทีม่ โี ครงสร้าง
และลักษณะทีเ่ หมาะสมกับการด�ำรงชีวติ เช่นกัน เช่น หมีขวั้ โลกมีขนเป็นสีขาว
เพือ่ ให้เข้ากับสภาพแวดล้อมทีอ่ าศัยอยู่ มีขนและชัน้ ไขมันทีห่ นาปกคลุมร่างกาย
เพือ่ ให้ความอบอุน่ แก่รา่ งกาย ดังรูปที่ ๖ หมาป่าขัว้ โลกมีใบหูและจมูกทีส่ นั้ เพือ่ ลด
การระบายความร้อนในร่างกาย ดังรูปที่ ๗ หรือแม้แต่นกฮูกทีอ่ าศัยอยูใ่ นบริเวณนี้
ก็ มี ข นดกแน่ น ที่ อุ ้ ง เท้ า เพื่ อ ให้ ส ามารถยื น อยู ่ บ นกิ่ ง ไม้ ที่ มี หิ ม ะปกคลุ ม ได้

รูปที่ ๖ หมีขั้วโลก

รูปที่ ๗ หมาป่าขั้วโลก

ส่วนบริเวณทะเลทราย สัตว์ทอี่ าศัยอยูจู่ ะมีการ
ปรับโครงสร้างหรื อ ลั ก ษณะให้ เ หมาะสมกั บ การ
ด�ำรงชีวิตในแหล่งที่อยู่ได้ เช่น อูฐมีขนตายาวเพื่อ
ป้องกันฝุน่ ทราย มีขายาวเพือ่ ให้ลำ� ตัวของอูฐอยูห่ า่ ง
จากพื้ น มี เ ท้ า ที่ มี พื้ น ที่ ก ว้ า งเพื่ อ ไม่ ใ ห้ จ มลงไป
ในทราย ขับถ่ายปัสสวะน้อยเพื่อลดการสูญเสียน�้ำ
ดั ง รู ป ที่ ๘ สุ นั ข จิ้ ง จอกทะเลทรายมี ใ บหู ที่ ใหญ่
และมีขนที่ใบหู เพื่อปกป้องไม่ให้ทรายเข้าหู และมี
จมูกที่ยาวเพื่อช่วยระบายความร้อนในร่างกายได้
ดังรูปที่ ๙

รูปที่ ๘ อูฐในทะเลทราย

รูปที่ ๙ สุนขั จิง้ จอกทะเลทราย

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๕ (ฉบับปรับปรุง)
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ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

    พื ช ที่ อยู่ ใ นทะเลทราย เช่ น
ต้นกระบองเพชร มี ก ารปรั บ ตั ว โดย
เปลี่ ย นใบให้ มี ข นาดเล็ ก แหลม แข็ ง
คล้ า ยหนามเพื่ อ ลดการสู ญ เสี ย น�้ ำ
ดังรูปที่ ๑๐

ในป่าชายเลนจะพบสัตว์และพืชทีม่ ี
โครงสร้างและลักษณะต่าง ๆ ที่เหมาะสม
กั บ การด� ำ รงชี วิ ต ในแหล่ ง ที่ อ ยู ่ นี้ เช่ น
ต้นโกงกางมีรากจ�ำนวนมากยืน่ ออกมาจาก
บริ เ วณล� ำ ต้ น แล้ ว ปั ก ลงในเลนเพื่ อ ช่ ว ย
ค�ำ้ จุนล�ำต้น ดังรูปที่ ๑๑ ปลาตีนจะมีครีบอก
ที่แข็งแรง จึงสามารถเคลื่อนที่คล้ายกับ
การเดินบนเลนได้ ดังรูปที่ ๑๒
40

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๑.๒ / ผ. ๒ - ๐๑

รูปที่ ๑๐ ต้นกระบองเพชร

รูปที่ ๑๑ ป่าชายเลน
ที่มา : ดร.สุภัทรา พงศ์ภราดร

รูปที่ ๑๒ ปลาตีน

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๕ (ฉบับปรับปรุง)

ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๑.๒ / ผ. ๒ - ๐๑

สิ่งมีชีวิตที่พบในบริเวณต่าง ๆ ที่กล่าวมา มีโครงสร้างและลักษณะที่เหมาะสม
ต่อการด�ำรงชีวิตในแหล่งที่อยู่น้ัน ๆ ซึ่งโครงสร้างและลักษณะต่าง ๆ ของสิ่งมีชีวิต
เป็นผลมาจากการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตตั้งแต่อดีต จนท�ำให้สิ่งมีชีวิตสามารถด�ำรงชีวิต
อยู่ในปัจจุบันได้ แต่ถา้ แหล่งที่อยู่มีสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป อาจส่งผลให้โครงสร้าง
และลักษณะของสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่นั้นไม่เหมาะสมต่อการด�ำรงชีวิต สิ่งมีชีวิต
อาจมี ก ารปรั บ ตั ว ด้ า นโครงสร้ า งและลั ก ษณะหรื อ ด้ า นอื่ น ๆ เช่ น พฤติ ก รรม
เพื่อให้ด�ำรงชีวิตต่อไปได้ หรือถ้าปรับตัวไม่ได้ สิ่งมีชีวิตอาจสูญพันธุ์ หรืออพยพ
ไปอยู่แหล่งที่อยู่อื่น

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๕ (ฉบับปรับปรุง)
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ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๑.๒ / ผ. ๒ - ๐๑

สรุปโครงสร้างและลักษณะที่ส�ำคัญของสิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมต่อการด�ำรงชีวิต
ในแหล่งที่อยู่ต่าง ๆ
ผลการอภิปราย
บริเวณแหล่งน�้ำ
สัตว์มสี ว่ นของร่างกายทีม่ ลี กั ษณะคล้ายใบพาย
ท�ำให้เคลือ่ นทีใ่ นน�ำ้ ได้

บริเวณขั้วโลก
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๕ (ฉบับปรับปรุง)

ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๑.๒ / ผ. ๒ - ๐๑

บริเวณทะเลทราย

บริเวณป่าชายเลน

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๕ (ฉบับปรับปรุง)
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ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๑.๒ / ผ. ๒ - ๐๑

สรุปเกี่ยวกับโครงสร้างและลักษณะของสิ่งมีชีวิตกับการปรับตัวของสิ่งมีชีวิต
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๕ (ฉบับปรับปรุง)

ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๑.๒ / ผ. ๒ - ๐๑

เรื่องราวหรือนิทานที่แสดงถึงโครงสร้างและลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่เหมาะสม
กับการด�ำรงชีวิตในแหล่งที่อยู่

เรื่อง

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๕ (ฉบับปรับปรุง)
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ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๑.๒ / ผ. ๒ - ๐๑

ค�ำถามหลังจากท�ำกิจกรรม
๑. โครงสร้างและลักษณะต่าง ๆ ของสิง่ มีชวี ติ ทีส่ งั เกตมีความเหมาะสมต่อการด�ำรงชีวติ ของ
   สิง่ มีชวี ติ อย่างไร ยกตัวอย่าง

๒. พืชที่อยู่ในน�้ำ มีโครงสร้างและลักษณะที่ส�ำคัญใด ที่ท�ำให้ลอยน�้ำได้

๓. สัตว์ที่อาศัยอยู่ในน�้ำ มีโครงสร้างและลักษณะที่ส�ำคัญใด ที่ท�ำให้ว่ายน�้ำได้

๔. สัตว์ที่อาศัยอยู่ที่ขั้วโลกมีโครงสร้างและลักษณะที่ส�ำคัญใด ที่ท�ำให้สัตว์อาศัยอยู่
   แหล่งที่อยู่ได้
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๕ (ฉบับปรับปรุง)

ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๑.๒ / ผ. ๒ - ๐๑

๕. สัตว์ที่อาศัยอยู่ที่ทะเลทรายมีโครงสร้างและลักษณะที่ส�ำคัญใด ที่ท�ำให้สัตว์สามารถ
    อาศัยอยูใ่ นแหล่งทีอ่ ยูน่ ไี้ ด้

๖. สัตว์และพืชในป่าชายเลนมีโครงสร้างและลักษณะทีส่ ำ� คัญใด ทีท่ ำ� ให้สงิ่ มีชวี ติ ด�ำรงชีวติ อยู่
   ในแหล่งทีอ่ ยูน่ ไี้ ด้

๗. สิ่งมีชีวิตทีี่สูญพันธุ์ไปแล้วเกี่ยวข้องกับการปรับตัวอย่างไร

๘. สิ่งมีชีวิตที่ยังมีชีวิตอยู่เกี่ยวข้องกับการปรับตัวอย่างไร

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๕ (ฉบับปรับปรุง)

47

ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๑.๒ / ผ. ๒ - ๐๑

๙. จากกิจกรรมนี้ สรุปได้ว่าอย่างไร
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๕ (ฉบับปรับปรุง)

ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๑.๒ / ผ. ๒ - ๐๒

ใบงาน ๐๒ : แบบฝึกหัด เรือ่ งโครงสร้างและลักษณะของสิง่ มีชวี ติ ทีเ่ หมาะสม
กับการด�ำรงชีวติ ในแหล่งที่อยู่
ตอบค�ำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง
ใช้สถานการณ์นี้แล้วตอบค�ำถามข้อ ๑-๔
ในป่าทางภาคใต้ของไทย มีนกชนิดหนึ่งที่มีสวยงามเป็น ๑ ใน ๓๐ ชนิด
ของโลก ชือ่ ว่านกแต้วแล้วท้องด�ำ ซึง่ จะท�ำรังอยูท่ ตี่ น้ ระก�ำหรือหวายทีม่ หี นามแหลม
ใกล้ ๆ ล�ำธารในป่า เพื่อเป็นที่อยู่อาศัย เลี้ยงดูลูก
และใช้หลบภัยศัตรูได้ กินไส้เดือน หนอน กบ แมลง
เป็ น อาหารได้ มี ป ี ก ที่ มี ลั ก ษณะเป็ น แผง เบา 
กระดูกเป็นโพรงน�ำ้ หนักตัวเบา ท�ำให้บนิ ไปทีต่ า่ ง ๆ ได้
มีนวิ้ เท้าข้างหน้า ๓ นิว้ ข้างหลัง ๑ นิว้ ท�ำให้กระโดดได้
อย่างคล่องแคล่วและเกาะกิง่ ไม้ได้แน่น
ปัจจุบันนกแต้วแล้วท้องด�ำจัดเป็น สัตว์ป่าสงวน

งด�ำ
อ
้
ท
ว
้
ล
แ
กแต้ว
น
๓
๑
่
ี
รูปท
.net
z
t
r
e
h
k
.
ww
w
/
/
:
s
p
t
t
ที่มา : h

หรื อ สั ต ว์ ป ่ า หายากใกล้ จะสูญพันธุ์เพราะเหลือจ�ำนวนน้อยมาก เนื่องจากพื้นป่า
ซึ่งเป็นที่ อ ยู ่ อ าศั ย เปลี่ ย นเป็ น พื้นที่เ พาะปลูกโดยมนุษย์ เมื่อ แหล่งที่อ ยู่ถูกท� ำลาย
นกแต้ ว แล้ ว ท้ อ งด� ำ ไม่ ส ามารถปรั บ ตั ว หรื อ รู ป ร่ า ง หรื อ พฤติ ก รรมให้ อ ยู ่ ร อดได้
ในที่ ที่ เ พาะปลู ก นี้ อาจอพยพหรื อ ตายไป ท� ำ ให้ เ ป็ น สั ต ว์ อี ก ชนิ ด หนึ่ ง ที่ ใ กล้
จะสูญพันธุ์ไปจากประเทศไทย
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๕ (ฉบับปรับปรุง)
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ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๑.๒ / ผ. ๒- ๐๒

๑. นกแต้วแล้วท้องด�ำมีโครงสร้างและลักษณะอะไรบ้างที่เหมาะสมต่อการด�ำรงชีวิต

๒. สาเหตุใดที่ท�ำให้นกแต้วแล้วท้องด�ำใกล้จะสูญพันธุ์

๓. สิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปมีผลต่อนกแต้วแล้วท้องด�ำอย่างไร

๔. เรามีส่วนช่วยกันอนุรักษ์นกแต้วแล้วท้องด�ำอย่างไร

50

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๕ (ฉบับปรับปรุง)

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒
ลักษณะทางพันธุกรรม
ของสิ่งมีชีวิต

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๕ (ฉบับปรับปรุง)

51

ใบงาน
บ. ๒.๑ / ผ. ๑.๓

หน่วยย่อยที่ ๑

ลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต
เรื่อง ลักษณะทางพันธุกรรมของพืช

52

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๕ (ฉบับปรับปรุง)

ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๒.๑ / ผ. ๑.๓ -๐๑

กิจกรรมที่ ๑ ลักษณะทางพันธุกรรมของพืชมีอะไรบ้าง
จุดประสงค์
๑. บอกความหมายของลักษณะทางพันธุกรรม
๒. สังเกตและอธิบายลักษณะทางพันธุกรรมของพืช
วัสดุ-อุปกรณ์
บัตรภาพต้นพืชที่เป็นต้นพ่อ ต้นแม่และต้นลูก
วิธีทำ�
๑. สั ง เกตภาพต้ น พื ช ที่ เ ป็ น ต้ น พ่ อ ต้ น แม่ แ ละต้ น ลู ก จากบั ต รภาพ และบั น ทึ ก
ลักษณะของพืชที่เหมือนหรือแตกต่างจากต้นพ่อต้นแม่
๒. อ่านใบความรู้เรื่องลักษณะทางพันธุกรรม และร่วมกันอภิปรายลักษณะพันธุกรรม
ของพืชในบัตรภาพ
๓. น�ำเสนอและอภิปรายลักษณะทางพันธุกรรมของพืช

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๕ (ฉบับปรับปรุง)
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ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๒.๑ / ผ. ๑.๓ -๐๑

ใบความรู้
เรื่องลักษณะทางพันธุกรรม

รูปที่ ๑๔ เกรกอร์ เมนเดล

รูปที่ ๑๕ ลักษณะต่าง ๆ ของถั่วลันเตา

ลักษณะทีป่ รากฏของพืชเกิดขึน้ ได้อย่างไร ค�ำถามนัน้ มีการทดลองเพือ่ หาค�ำตอบแล้ว
ตัง้ แต่ปี พ.ศ. ๒๔๐๘ โดยบาทหลวงทีช่ อื่ เกรกอร์ เมนเดล ซึง่ นอกจากจะเป็นนักบวชแล้ว
เขายังท�ำสวนทุกวัน ท�ำให้เห็นลักษณะต่าง ๆ ของพืช จึงเกิดความสงสัยว่า พืชมี
ลักษณะเหล่านี้ได้อย่างไร เขาจึงทดลองผสมพันธุ์ถั่วลันเตาที่มีลักษณะแตกต่างกัน
ทั้งรูปร่าง สีของล�ำต้น ดอก ฝัก และเมล็ด จากนั้นน�ำเมล็ดที่ได้จากการผสมพันธ์ุ
แต่ละครั้งไปปลูกเพื่อสังเกตลักษณะของถั่วลันเตารุ่นลูก หลังจากทดลองผสมพันธุ์และ
ปลูกถั่วลันเตาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา ๘ ปี ในที่สุดเขาก็ค้นพบว่า ลักษณะต่าง ๆ
ที่ปรากฏในถั่วลันเตารุ่นลูกนั้นได้รับการถ่ายทอดมาจากต้นพ่อและต้นแม่ที่เขาน�ำมา
ผสมพันธุก์ นั ซึง่ ลักษณะต่าง ๆ ของพืชหรือสิง่ มีชวี ติ อืน่ ๆ ทีม่ กี ารถ่ายทอดจากรุน่ พ่อแม่
ไปสู่รุ่นลูก เรียกว่า ลักษณะทางพันธุกรรม ซึ่งอาจจะเหมือนกับพ่อหรือเหมือนแม่
หรือเหมือนทั้งพ่อและแม่ หรือแตกต่างจากพ่อและแม่
ปรับปรุงข้อมูล :
สถาบั น ส่ ง เสริ ม การสอนวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร. (๒๕๖๒).
หนังสือเรียนรายวิชาพืน้ ฐานวิทยาศาสตร์ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๕ เล่ม ๒. กรุงเทพ ฯ : โรงพิมพ์ สกสค.
ลาดพร้าว.
54

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๕ (ฉบับปรับปรุง)

ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๒.๑ / ผ. ๑.๓ -๐๑

บัตรภาพต้นพืช
กล้วยไม้

ต้นพ่อ

ต้นแม่

ต้นลูก
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๕ (ฉบับปรับปรุง)
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ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่

บ. ๒.๑ / ผ. ๑.๓ -๐๑

พ.ศ.

เฟินข้าหลวง

ต้นพ่อ

ต้นแม่

ต้นลูก
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๕ (ฉบับปรับปรุง)

ชื่อ-สกุล

ชั้น

วันที่

เดือน

เลขที่

บ. ๒.๑ / ผ. ๑.๓ -๐๑

พ.ศ.

ใบงาน ๐๑ : ลักษณะทางพันธุกรรมของพืช
บันทึกผลการท�ำกิจกรรม

ท�ำเครื่องหมาย Pใน

ผลการสังเกต

ตามที่สังเกตได้

ตาราง ลักษณะทางพันธุกรรมของพืช

ลักษณะของพืชต้นลูก

ลักษณะของพืชต้นลูก

ต้นลูก
ลักษณะใบเรียว ยาว และหนา

เหมือนกับ
ต้นพ่อ

P

เหมือนกับ
ต้นแม่

แตกต่างจาก
ต้นพ่อและต้นแม่

P

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๕ (ฉบับปรับปรุง)
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ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่

บ. ๒.๑ / ผ. ๑.๓ -๐๑

พ.ศ.

ท�ำเครื่องหมาย Pใน
ตามที่สังเกตได้

ตาราง ลักษณะทางพันธุกรรมของพืช (ต่อ)
ลักษณะของพืชต้นลูก

ต้นลูก
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ลักษณะของพืชต้นลูก

เหมือนกับ
ต้นพ่อ

เหมือนกับ
ต้นแม่

แตกต่างจาก
ต้นพ่อและต้นแม่

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๕ (ฉบับปรับปรุง)

ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๒.๑ / ผ. ๑.๓ -๐๑

ผลการอภิปราย
ลักษณะทางพันธุกรรมของกล้วยไม้ ได้แก่

ลักษณะทางพันธุกรรมของเฟินข้าหลวง ได้แก่

ลักษณะทางพันธุกรรมของพืช ได้แก่

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๕ (ฉบับปรับปรุง)

59

ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๒.๑ / ผ. ๑.๓ -๐๑

ค�ำถามหลังจากท�ำกิจกรรม
๑. ลักษณะทางพันธุกรรมของพืชนีม้ กี ารถ่ายทอดมาได้อย่างไร

๒. ลักษณะทางพันธุกรรมของพืชมีอะไรบ้าง

๓. จากกิจกรรมนี้ สรุปได้ว่าอย่างไร

60

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๕ (ฉบับปรับปรุง)

ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๒.๑ / ผ. ๑.๓ -๐๒

ใบงาน ๐๒ : แบบฝึกหัด เรื่องลักษณะทางพันธุกรรมของพืช
เขียนผังความคิด เรื่องการถ่ายทอดของลักษณะทางพันธุกรรมของพืช

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๕ (ฉบับปรับปรุง)

61

ใบงาน
บ.๒.๑ / ผ. ๑.๒

หน่วยย่อยที่ ๑

ลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต
เรื่อง ลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์

62

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๕ (ฉบับปรับปรุง)

ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๒.๑ / ผ. ๑.๒ -๐๑

กิจกรรมที่ ๑ ลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์มีอะไรบ้าง
จุดประสงค์
๑. สังเกตและอธิบายลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์
๒. ออกแบบและอธิบายลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์ตามจินตนาการ
วัสดุ-อุปกรณ์
๑. รูปครอบครัวสัตว์ชนิดต่าง ๆ
๒. ดินสอสี

วิธีทำ�
๑. สังเกตรูปลูกสัตว์ในใบงาน ๐๑ แล้วจับคู่กับพ่อหรือแม่สัตว์ให้ถูกต้อง
๒. ร่วมกันอภิปรายลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์ในใบงาน ๐๑ และบันทึกผล
๓. เตรียมรูปครอบครัวสัตว์ ๑ ครอบครัว ซึง่ มีทงั้ พ่อแม่และลูก หรือพ่อกับลูก หรือแม่กับลูก
แล้วติดลงในใบงาน บันทึกลักษณะทางพันธุกรรมของสมาชิกในครอบครัว และน�ำเสนอ
๔. ร่วมกันอภิปรายลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์ทพี่ บเพิม่ เติม
๕. ร่วมกันออกแบบโดยการวาดรูปครอบครัวสัตว์ตามจินตนาการ บันทึกลักษณะทางพันธุกรรม
พร้อมบอกเหตุผล และน�ำเสนอการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของครอบครัวนี้

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๕ (ฉบับปรับปรุง)

63

ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๒.๑ / ผ. ๑.๒ -๐๑

ใบงาน ๐๑ : ลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์
บันทึกผลการท�ำกิจกรรม
ผลการสังเกต
จับคู่โยงเส้นลูกสัตว์กับพ่อแม่สัตว์ให้ถูกต้อง

64

๑

ก

๒

ข

๓

ค

๔.

ง.

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๕ (ฉบับปรับปรุง)

ชื่อ-สกุล

ชั้น

วันที่

เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๒.๑ / ผ. ๑.๒ -๐๑

ผลการอภิปราย
ลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์ชนิดต่าง ๆ
ชนิดของสัตว์
๑. กบ

ลักษณะทางพันธุกรรม
ตัวอย่างเช่น สีตา

๒. ม้าลาย

๓. นก
๔. สุนัข

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๕ (ฉบับปรับปรุง)

65

ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ.บ.๒.๑
- ๐๑
๒.๑/ /ผ.ผ. ๑๑.๒
-๐๑

รูปครอบครัวสัตว์
66

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๕ (ฉบับปรับปรุง)

ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๒.๑ / ผ. ๑.๒ -๐๑

ลักษณะทางพันธุกรรมของสมาชิกในครอบครัวของ
ได้แก่
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๕ (ฉบับปรับปรุง)
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ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๒.๑ / ผ. ๑.๒ -๐๑

ผลการออกแบบครอบครัวสัตว์ตามจินตนาการ

ลักษณะทางพันธุกรรมของครอบครัวนี้ ได้แก่

เพราะ

68

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๕ (ฉบับปรับปรุง)

ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๒.๑ / ผ. ๑.๒ -๐๑

ค�ำถามหลังจากท�ำกิจกรรม
๑. สิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งมีลักษณะส่วนใหญ่เหมือนหรือแตกต่างกับสิ่งมีชีวิตชนิดอื่น

๒. สิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันมีลักษณะส่วนใหญ่เหมือนหรือแตกต่างกัน
๓. ลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์มอี ะไรบ้าง ยกตัวอย่าง

๔. ลักษณะของลูกสัตว์เหมือนกับลักษณะของพ่อหรือแม่ หรือทั้งพ่อและแม่ เพราะเหตุใด

๕. จากกิจกรรมนี้ สรุปได้ว่าอย่างไร

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๕ (ฉบับปรับปรุง)

69

ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๒.๑ / ผ. ๑.๒ -๐๒

ใบงาน ๐๒ : แบบฝึกหัด เรื่องลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์
ตอบค�ำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง

ท�ำเครื่องหมาย X ทับค�ำตอบที่เลือก
และเขียนบอกลักษณะทางพันธุกรรม
ที่แสดงว่าเป็นพ่อหรือแม่กับลูก

๑. พ่อหรือแม่ของสัตว์ในรูปข้างบนคือข้อใด เพราะเหตุใด
ก.

ข.

ค.

ง.

ลักษณะทางพันธุกรรมที่แสดงว่าเป็นพ่อหรือแม่กับลูก เช่น

๒. พ่อหรือแม่ของสัตว์ในรูปข้างบนคือข้อใด เพราะเหตุใด
ก.

ข.

ค.

ง.

ลักษณะทางพันธุกรรมที่แสดงว่าเป็นพ่อหรือแม่กับลูก เช่น
70

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๕ (ฉบับปรับปรุง)

ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๒.๑ / ผ. ๑.๒ -๐๒

๓. พ่อหรือแม่ของสัตว์ในรูปข้างบนคือข้อใด เพราะเหตุใด
ก.

ข.

ค.

ง.

ลักษณะทางพันธุกรรมที่แสดงว่าเป็นพ่อหรือแม่กับลูก เช่น

๔. พ่อหรือแม่ของสัตว์ในรูปข้างบนคือข้อใด เพราะเหตุใด
ก.

ข.

ค.

ง.

ลักษณะทางพันธุกรรมที่แสดงว่าเป็นพ่อหรือแม่กับลูก เช่น
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๕ (ฉบับปรับปรุง)

71

ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๒.๑ / ผ. ๑.๒ -๐๒

พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้ แล้วค�ำถามข้อ ๕-๖
เมื่อน�ำพ่อปุยฝ้ายและแม่พลอยมาผสมพันธ์ุกันได้ลูกปุยนุ่นที่มีลักษณะดังรูป

พ่อปุยฝ้าย

แม่พลอย

ลูกปุยนุ่น

๕. ลักษณะใดบ้างที่ปุยนุ่นได้รับการถ่ายทอดจากพ่อปุยฝ้าย

๖. ลักษณะใดบ้างที่ปุยนุ่นได้รับการถ่ายทอดจากแม่พลอย

72

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๕ (ฉบับปรับปรุง)

ใบงาน
บ. ๒.๑ / ผ. ๑.๑

หน่วยย่อยที่ ๑

ลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต
เรื่อง ลักษณะทางพันธุกรรมของมนุุษย์

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๕ (ฉบับปรับปรุง)
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ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๒.๑ / ผ. ๑.๑ -๐๑

กิจกรรมที่ ๑ ลักษณะทางพันธุกรรมของเรามีอะไรบ้าง
จุดประสงค์
สังเกต เปรียบเทียบและระบุลกั ษณะทางพันธุกรรมของมนุษย์
วัสดุ – อุปกรณ์
วิธีทำ�
๑. สังเกตและเปรียบเทียบลักษณะของตนเองกับพ่อแม่ โดยสังเกตลักษณะต่าง ๆ ได้แก่
ติง่ หู ชัน้ ของหนังตา การเวียนของขวัญ เชิงผมทีห่ น้าผาก และลักษณะอืน่ ๆ ทีส่ นใจอีก
๓ ลักษณะ บันทึกผลและน�ำเสนอ
๒. ร่วมกันอภิปรายและสรุปลักษณะทางพันธุกรรมของมนุษย์ บันทึกผล
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๕ (ฉบับปรับปรุง)

ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๒.๑ / ผ. ๑.๑ -๐๑

ใบงาน ๐๑ : ลักษณะทางพันธุกรรมของเรา
บันทึกผลการท�ำกิจกรรม

เขียนลักษณะที่ตนเองมีและ
ท�ำเครื่องหมาย P ใน ของ
สมาชิกที่มีลักษณะเหมือนตนเอง

ผลการสังเกต
ตาราง ลักษณะต่าง ๆ ของสมาชิกในตรอบครัวตนเอง
ลักษณะที่สังเกต

ลักษณะของสมาชิกในครอบครัว
ตนเอง

แตกต่างจาก
เหมือนพ่อ เหมือนแม่ เหมือนทั้ง พ่อและแม่
พ่อและแม่

๑. ติ่งหู
๒. ชั้นของหนังตา
๓. การเวียนของขวัญ
๔. เชิงผมที่หน้าผาก
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๕ (ฉบับปรับปรุง)
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ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๒.๑ / ผ. ๑.๑ -๐๑

ลักษณะทางพันธุกรรมของมนุษย์ ได้แก่
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๕ (ฉบับปรับปรุง)

ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๒.๑ / ผ. ๑.๑ -๐๑

ค�ำถามหลังจากท�ำกิจกรรม
๑. ลักษณะใดบ้างของตนเองทีเ่ หมือนพ่อและแม่ หรือเหมือนทัง้ พ่อและแม่

๒. เราจะรู้ได้อย่างไรว่าลักษณะใดเป็นทางพันธุกรรม

๓. จากกิจกรรมนี้ สรุปได้ว่าอย่างไร

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๕ (ฉบับปรับปรุง)
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ชื่อ-สกุล

ชั้น

วันที่

เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๒.๑ / ผ. ๑.๑ -๐๒

ใบงาน ๐๒ : แบบฝึกหัด เรื่องลักษณะทางพันธุกรรมของเรา
ตอบค�ำถามต่อไปนีใ้ ห้ถกู ต้อง
๑. พิจารณาลักษณะของลูกต่อไปนี้
๑.๑ ชอบอาหารรสเปรี้ยวเหมือนพ่อ
๑.๓ มีแผลที่คิ้วเหมือนแม่

๑.๒
๑.๔

มีนิ้วเท้ายาวเหมือนพ่อ
มีลักยิ้มเหมือนแม่

ลักษณะของลูกในข้อใดบ้างทีไ่ ม่เป็นลักษณะทางพันธุกรรม เพราะเหตุใด
ข้อทีเ่ ลือกคือ
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี ๕ (ฉบับปรับปรุง)

ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๒.๑ / ผ. ๑.๑ -๐๒

๒. เขียนผังแนวคิดการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของมนุษย์ได้อย่างไร

ชุดชุกิดจกิกรรมการเรี
จกรรมการเรียยนรูนรู้ (ส�
้ (ส�าาหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๕ (ฉบับปรับปรุง)
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ชื่อ-สกุล
วันที่

80

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๕ (ฉบับปรับปรุง)

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓
สารในชีวิตประจ�ำวัน

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๕ (ฉบับปรับปรุง)
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ใบงาน
บ. ๓.๑ / ผ. ๑.๑

หน่วยย่อยที่ ๑

การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ
เรื่อง การเปลี่ยนสถานะของสสาร
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๕ (ฉบับปรับปรุง)

ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๓.๑ / ผ. ๑.๑ - ๐๑

กิจกรรมที่ ๑ น�้ำแข็งเปลี่ยนสถานะอย่างไร
จุดประสงค์
สังเกตและอธิบายการเปลี่ยนสถานะของน�้ำแข็ง
วัสดุ-อุปกรณ์
     ๑. น�ำ้ แข็งก้อนเล็ก ๆ
     
     ๒. ถุงพลาสติกใส
     ๓. ขวดรูปกรวย
     ๔. ไม้ขีดไฟ
     ๕. ยางรัดของ
     ๖. ชุดตะเกียงแอลกอฮอล์
     ๗. กระป๋องทรายส�ำหรับดับไฟ
     
วิธีทำ�
๑. คาดคะเนและบันทึกว่าจะเกิดอะไรขึน้ เมือ่ น�ำน�ำ้ แข็งก้อนเล็ก ๆ จ�ำนวน ๑-๒ ก้อน
   ใส่ในขวดรูปกรวยแล้วครอบปากขวดด้วยถุงพลาสติกใส มัดปากถุงให้แน่น ดังรูป
    วางไว้สกั ครู่

รูปขวดรูปกรวยทีม่ กี อ้ นน�ำ้ แข็งทีค่ รอบปากขวดด้วยถุงพลาสติกใส

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๕ (ฉบับปรับปรุง)
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ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๓.๑ / ผ. ๑.๑ - ๐๑

๒. ท�ำกิจกรรมเพื่อตรวจสอบการคาดคะเน สังเกตสิ่งที่เกิดขึ้น จนกระทั่งมองไม่เห็น
ก้อนน�ำ้ แข็ง บันทึกผลโดยการวาดภาพและเขียนบรรยาย
๓. คาดคะเนและบันทึกต่อไปว่า จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อน�ำขวดรูปกรวยในข้อ ๒ ไปตั้งไฟ
เป็นระยะเวลาหนึง่ และจะเกิดอะไรขึน้ เมือ่ ดับไฟ
๔. ท� ำ กิ จ กรรมเพื่ อ ตรวจสอบการคาดคะเน โดยน� ำ ขวดรู ป กรวยไปตั้ ง ไฟอ่ อ น ๆ
สั ง เกตสิ่ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น ภายในขวดรู ป กรวยและภายในถุ ง พลาสติ ก อย่ า งละเอี ย ด
ตั้ ง แต่ เ ริ่ ม วางขวดรู ป กรวยบนตะแกรงจนครบ ๓ นาที และบั น ทึ ก ผลเช่ น เดิ ม
๕. ดับไฟ สังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นภายในขวดรูปกรวยและภายในถุงพลาสติกอย่างละเอียด
ประมาณ ๒ นาที และบันทึกผล
๖.   ร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับการเปลี่ยนสถานะของน�้ำแข็งแต่ละช่วง
๗.   อ่านใบความรูเ้ รือ่ งการเปลีย่ นสถานะของน�ำ้ แข็ง และร่วมกันอภิปรายว่าการเปลีย่ นสถานะ
ของน�ำ้ แข็งแต่ละช่วงเรียกว่าอะไร บันทึกผลและน�ำเสนอ
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๕ (ฉบับปรับปรุง)

ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่

บ. ๓.๑ / ผ. ๑.๑ - ๐๑

พ.ศ.

ใบงาน ๐๑ : การเปลี่ยนสถานะของน�้ำแข็ง
บันทึกผลการท�ำกิจกรรม  
การคาดคะเนและผลการสังเกต
ตาราง การเปลี่ยนแปลงของก้อนน�้ำแข็งจากการคาดคะเนและการสังเกต
ขั้นตอนการท�ำกิจกรรม

การคาดคะเน

ผลการสังเกต

ว า ง ข ว ด รู ป ก ร ว ย ที่ มี
ก้อนน�ำ้ แข็งทีค่ รอบปากขวด
ด้วยถุงพลาสติกใสไว้สกั ครู่

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๕ (ฉบับปรับปรุง)

85

ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๓.๑ / ผ. ๑.๑ - ๐๑

ตาราง การเปลี่ยนแปลงของก้อนน�้ำแข็งจากการคาดคะเนและการสังเกต (ต่อ)
ขั้นตอนการท�ำกิจกรรม

การคาดคะเน

ผลการสังเกต

น�ำขวดรูปกรวยที่มองไม่เห็น
ก้อนน�้ำแข็งไปตั้งไฟ ๓ นาที

หลังดับไฟทีใ่ ห้แก่ขวดรูปกรวย
ที่ ม องไม่ เ ห็ น ก้ อ นน�้ ำ แข็ ง
ประมาณ ๒ นาที
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๕ (ฉบับปรับปรุง)

ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่

บ. ๓.๑ / ผ. ๑.๑ - ๐๑

พ.ศ.

ใบความรู้
เรื่องการเปลี่ยนสถานะของน�ำ้ แข็ง

     น�้ำแข็งซึ่งมีสถานะเป็นของแข็งเมื่อได้รับความร้อนจะเปลี่ยนเป็นน�้ำซึ่งมีสถานะ
เป็นของเหลว และเมื่อได้รับความร้อนต่อไปจะเปลี่ยนเป็นไอน�้ำซึ่งมีสถานะเป็นแก๊ส
เมื่อเย็นลงไอน�้ำจะเปลี่ยนสถานะกลับมาเป็นน�้ำ  การเปลี่ยนสถานะของแข็งเป็นของเหลว
เรียกว่า การหลอมเหลว การเปลี่ยนสถานะของเหลวเป็นแก๊สเรียกว่า การกลายเป็นไอ
ซึง่ มี ๒ ลักษณะ คือ การระเหยและการเดือด ส่วนการเปลีย่ นสถานะของแก๊สเป็นของเหลว
เรียกว่า การควบแน่น  ทั้งการหลอมเหลว การกลายเป็นไอ และการควบแน่นเป็น
การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพซึ่งไม่มีการเปลี่ยนเป็นสารใหม่
พลังงานความร้อนเพิ่มขึ้น

ของแข็ง

การหลอมเหลว

การกลายเป็นไอ

ของเหลว

แก๊ส
การควบแน่น

พลังงานความร้อนลดลง

รูปที่ ๑๖ กระบวนการเปลี่ยนสถานะของสสาร

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๕ (ฉบับปรับปรุง)
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ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๓.๑ / ผ. ๑.๑ - ๐๑

ผลการอภิปรายเกีย่ วกับการเปลีย่ นแปลงสถานะของน�ำ้ แข็ง
• เมื่อวางขวดรูปกรวยที่มีก้อนน�ำ้ แข็งไว้สักครู่
  สารมีการเปลี่ยนสถานะจาก                       เป็น
  เรียกการเปลี่ยนสถานะนี้ว่า
• เมื่อน�ำขวดรูปกรวยที่มองไม่เห็นก้อนน�ำ้ แข็งไปตั้งไฟ ๓ นาที
  สารมีการเปลี่ยนสถานะจาก                        เป็น
  เรียกการเปลี่ยนสถานะนี้ว่า
• หลังดับไฟที่ให้แก่ขวดรูปกรวยที่มองไม่เห็นก้อนน�ำ้ แข็งประมาณ ๒ นาที
  สารมีการเปลี่ยนสถานะจาก                       เป็น
  เรียกการเปลี่ยนสถานะนี้ว่า
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๕ (ฉบับปรับปรุง)

ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๓.๑ / ผ. ๑.๑ - ๐๑

ค�ำถามหลังจากท�ำกิจกรรม
๑. เมื่อวางขวดรูปกรวยที่ใส่น�้ำแข็งไว้ น�้ำแข็งมีการเปลี่ยนสถานะอย่างไร และเรียก
   การเปลี่ยนสถานะนี้ว่าอะไร  

๒.            เมือ่ น�ำขวดรูปกรวยทีม่ องไม่เห็นก้อนน�ำ้ แข็งไปให้ความร้อนโดยการตัง้ ไฟ มีการเปลีย่ นสถานะ
    อย่างไร และเรียกการเปลี่ยนสถานะนี้ว่าอะไร

๓. เมื่อน�ำขวดรูปกรวยจากข้อ ๒ ที่ให้ความร้อนโดยการตั้งไฟแล้ว วางไว้ที่อุณหภูมิห้อง
    มีการเปลี่ยนสถานะอย่างไร และเรียกการเปลี่ยนสถานะนี้ว่าอะไร

๔. ผลการสังเกตเหมือนหรือแตกต่างจากการคาดคะเนอย่างไร
เมื่อวางขวดรูปกรวยที่ใส่น�้ำแข็งไว้สักครู่ ได้ผล                           กับที่
คาดคะเน คือ
น�ำขวดรูปกรวยที่มองไม่เห็นเป็นก้อนน�ำ้ แข็งไปตั้งไฟ ๓ นาที ได้ผล
กับที่คาดคะเน คือ

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๕ (ฉบับปรับปรุง)
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ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๓.๑ / ผ. ๑.๑ - ๐๑

หลังดับไฟที่ให้แก่ขวดรูปกรวยที่มองไม่เห็นก้อนน�้ำแข็งประมาณ ๒ นาที ได้ผล
                            กับที่คาดคะเน คือ

๕. การเปลี่ยนสถานะของน�ำ้ ในสถานะต่าง ๆ เกิดขึ้นได้อย่างไร

๖. จากกิจกรรมนี้ สรุปได้ว่าอย่างไร
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๕ (ฉบับปรับปรุง)

ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่

บ. ๓.๑ / ผ. ๑.๑ - ๐๒

พ.ศ.

กิจกรรมที่ ๒ น�ำ้ ผลไม้เป็นเกล็ดน�ำ้ แข็งได้อย่างไร
จุดประสงค์
    สังเกตและอธิบายการเปลี่ยนสถานะของน�้ำผลไม้
วัสดุ-อุปกรณ์
    ๑. น�ำ้ ผลไม้
    ๒. กะละมังพลาสติก
    ๓. ช้อน
    ๔. น�ำ้ แข็งก้อนเล็ก ๆ
    ๕. เกลือแกง
    ๖. แก้วพลาสติกใส
    

                   
        
    
เกลือแกง

วิธีทำ�
    ๑. เตรียมอุปกรณ์ดังรูป

น�้ำแข็งผสมเกลือ

น�้ำผลไม้

    ๒. คาดคะเนและบันทึกว่าจะเกิดอะไรขึน้ กับน�ำ้ ผลไม้ เมือ่ น�ำแก้วพลาสติกทีใ่ ส่นำ�้ ผลไม้
       แช่ในกะละมังน�ำ้ แข็งผสมเกลือแกงแล้วคนน�ำ้ แข็งที่ผสมเกลือแกงไปเรื่อย ๆ
    
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๕ (ฉบับปรับปรุง)
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ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๓.๑ / ผ. ๑.๑ - ๐๒

๓. ท�ำกิจกรรมเพือ่ ตรวจสอบการคาดคะเน สังเกตการเปลีย่ นแปลงของน�ำ้ ผลไม้ โดยคนน�ำ้ แข็ง
      ผสมเกลือในอ่างไปเรือ่ ย ๆ และบันทึกผลทุก ๆ ๒ นาที จนน�ำ้ ผลไม้ทงั้ หมดเปลีย่ นสถานะ
๔. แบ่งน�้ำผลไม้ ที่ เ ปลี่ ย นสถานะแล้วใส่แก้วใบหนึง่ และวางไว้นอกอ่างน�ำ้ แข็ง สังเกต
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป ประมาณ ๓ นาที และบันทึกผล
๕.   ร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับการเปลี่ยนสถานะของน�้ำผลไม้ และน�ำเสนอ
๖. อ่ า นใบความรู ้ เ รื่ อ งการเปลี่ ย นแปลงสถานะของน�้ ำ ผลไม้ ร่ ว มกั น อภิ ป รายว่ า
การเปลี่ยนสถานะในแต่ละช่วงของน�้ำผลไม้เรียกว่าอะไร บันทึกผลและน�ำเสนอ

92

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๕ (ฉบับปรับปรุง)

ชื่อ-สกุล

ชั้น

วันที่

เดือน

เลขที่

บ. ๓.๑ / ผ. ๑.๑ - ๐๒

พ.ศ.

ใบงาน ๐๒ : การเปลี่ยนสถานะของน�้ำผลไม้
บันทึกผลการท�ำกิจกรรม
การคาดคะเน

ผลการสังเกต
ตาราง ผลการสังเกตการเปลี่ยนแปลงของน�ำ้ ผลไม้เมื่อเวลาผ่านไปทุก ๆ ๒ นาที
นาทีที่

ผลการสังเกต

๐
๒๐
๒
๒๐๔
๒๐
๖
๒๐
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๕ (ฉบับปรับปรุง)
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ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่

บ. ๓.๑ / ผ. ๑.๑ - ๐๒

พ.ศ.

ตาราง ผลการสังเกตการเปลี่ยนแปลงของน�ำ้ ผลไม้เมื่อเวลาผ่านไปทุก ๆ ๒ นาที (ต่อ)
นาทีที่

ผลการสังเกต

๒๐

ผลการสังเกตน�ำ้ ผลไม้ทเี่ ปลีย่ นสถานะแล้วใส่ในแก้วใบทีว่ างไว้นอกอ่างน�ำ้ แข็งประมาณ ๓ นาที
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๕ (ฉบับปรับปรุง)

ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๓.๑ / ผ. ๑.๑ - ๐๒

ผลการอภิปรายการเปลี่ยนสถานะของน�ำ้ ผลไม้หลังจากอ่านใบความรู้
• เมื่อคนน�ำ้ แข็งผสมเกลือแกงในอ่าง
  สารในแก้วพลาสติกมีการเปลี่ยนสถานะจาก                เป็น
  เรียกการเปลี่ยนสถานะนี้ว่า
• เมื่อแบ่งน�้ำผลไม้ที่เปลี่ยนสถานะแล้วใส่แก้วใบหนึ่ง และวางไว้นอกอ่างน�ำ้ แข็ง
  สารมีการเปลี่ยนสถานะจาก                         เป็น       
  เรียกการเปลี่ยนสถานะนี้ว่า

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๕ (ฉบับปรับปรุง)
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ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๓.๑ / ผ. ๑.๑ - ๐๒

ใบความรู้
เรื่องการเปลี่ยนสถานะของน�้ำผลไม้

น�ำ้ ผลไม้ซงึ่ มีสถานะเป็นของเหลว เมือ่ ท�ำให้เย็นลงจนถึงระดับหนึง่ จะเปลีย่ นเป็น
เกล็ดน�ำ้ แข็งซึง่ มีสถานะเป็นของแข็งเนือ่ งจากสูญเสียความร้อน และเมือ่ เกล็ดน�ำ้ แข็งได้รบั
ความร้อนจากอากาศ จะเปลี่ยนสถานะกลับมาเป็นของเหลวเหมือนเดิม ของเหลว
เมือ่ สูญเสียความร้อนจนเย็นลงถึงระดับหนึง่ จะเปลีย่ นสถานะเป็นของแข็งเรียกว่าการแข็งตัว
ส่วนของแข็งที่ได้รับความร้อนและเปลี่ยนสถานะเป็นของเหลวเรียกว่าการหลอมเหลว
ทั้งการแข็งตัวและการหลอมเหลว ไม่มีการเปลี่ยนเป็นสารใหม่ จึงเป็นการเปลี่ยนแปลง
ทางกายภาพ

พลังงานความร้อนเพิ่มขึ้น

การหลอมเหลว

ของแข็ง

ของเหลว

การแข็งตัว

พลังงานความร้อนลดลง

รูปที่ ๑๗ กระบวนการเปลี่ยนสถานะของสสาร
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๕ (ฉบับปรับปรุง)

ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๓.๑ / ผ. ๑.๑ - ๐๒

ค�ำถามหลังจากท�ำกิจกรรม
๑. เมือ่ น�ำแก้วทีใ่ ส่นำ�้ ผลไม้ไปแช่ในอ่างน�ำ้ แข็งผสมเกลือแกง ผลการสังเกตเหมือนหรือแตกต่าง
   กับการคาดคะเนอย่างไร

๒. เมือ่ น�ำน�ำ้ ผลไม้ทเี่ ปลีย่ นสถานะแล้วใส่แก้ว แล้ววางไว้นอกอ่างน�ำ้ แข็ง เกิดการเปลีย่ นแปลงอย่างไร

๓. น�ำ้ ผลไม้มีการเปลี่ยนสถานะอย่างไรบ้าง เรียกการเปลี่ยนสถานะนั้นๆ ว่าอะไร

๔. การเปลี่ยนสถานะของน�้ำผลไม้เกิดขึ้นได้อย่างไร

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๕ (ฉบับปรับปรุง)
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ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๓.๑ / ผ. ๑.๑ - ๐๒

๕. การเปลี่ยนสถานะของน�้ำผลไม้เป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพหรือไม่ รู้ได้อย่างไร

๖. จากกิจกรรมนี้ สรุปได้ว่าอย่างไร
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๕ (ฉบับปรับปรุง)

ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๓.๑ / ผ. ๑.๑ - ๐๓

กิจกรรมที่ ๓ พิมเสนมีการเปลี่ยนสถานะอย่างไร
จุดประสงค์
     สังเกตและอธิบายการเปลี่ยนสถานะของพิมเสน
วัสดุ-อุปกรณ์
     ๑. แก้วพลาสติกใส            
         
     ๒. บีกเกอร์ขนาด ๒๕๐ ลูกบาศก์เซนติเมตร             
     ๓. แผ่นกระดาษแข็งเจาะรู                        
     ๔. พิมเสน
      
     ๕. ช้อนตักสารเบอร์ ๒
     ๖. ชุดตะเกียงแอลกอฮอล์
     ๗. ไม้ขีดไฟ
     ๘. กระป๋องทรายส�ำหรับดับไฟ
  
       
วิธีทำ	
�
     ๑. ตักพิมเสน ๕ ช้อนเบอร์ ๒ ใส่ในบีกเกอร์ สังเกตสมบัตขิ องพิมเสน ได้แก่ สถานะ
สี และกลิ่น บันทึกผล
     ๒. น�ำกระดาษแข็งที่เจาะรูไว้ ๔-๕ รู วางบนปากบีกเกอร์ แล้วน�ำแก้วพลาสติกใส
ครอบบนกระดาษแข็ง
     

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๕ (ฉบับปรับปรุง)
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ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๓.๑ / ผ. ๑.๑ - ๐๓

๓. คาดคะเนและบันทึกว่าจะเกิดอะไรขึ้น เมื่อน�ำบีกเกอร์ที่ใส่พิมเสนไปให้ความร้อน
โดยตั้งไฟอ่อน ๆ ดังรูป

๔. ท�ำกิจกรรมเพือ่ ตรวจสอบการคาดคะเน สังเกตการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ และบันทึกผล
๕. ดับไฟ แล้วตั้งทิ้งไว้ ๕ นาที สังเกตการเปลี่ยนแปลงในบีกเกอร์ แก้วพลาสติกใส
และบนกระดาษ
๖. ร่วมกันอภิปรายเปรียบเทียบสมบัติของสารที่พบบนกระดาษและในแก้วพลาสติกใส
กับสมบัติของพิมเสนก่อนให้ความร้อน และบันทึกผล
๗. ร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับการเปลี่ยนสถานะของพิมเสน
๘. อ่านใบความรูเ้ รือ่ งการเปลีย่ นสถานะของพิมเสน ร่วมกันอภิปรายการเปลีย่ นสถานะ
ในแต่ละช่วงของพิมเสนเรียกว่าอะไร บันทึกผลและน�ำเสนอ
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๕ (ฉบับปรับปรุง)

ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๓.๑ / ผ. ๑.๑ - ๐๓

ใบงาน ๐๓ : การเปลี่ยนสถานะของพิมเสน
บันทึกผลการท�ำกิจกรรม
ผลการสังเกต
สมบัติของพิมเสน

การคาดคะเน
สิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อน�ำบีกเกอร์ที่มีพิมเสนไปให้ความร้อนโดยตั้งไฟอ่อน ๆ

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๕ (ฉบับปรับปรุง)
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ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๓.๑ / ผ. ๑.๑ - ๐๓

ผลการสังเกต
วาดรูปและบรรยายสิ่งที่เกิดขึ้นในบีกเกอร์และในแก้วพลาสติกใสเมื่อพิมเสนได้รับความร้อน

เมื่อดับไฟแล้วทิ้งไว้ ๕ นาที พบว่า
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๕ (ฉบับปรับปรุง)

ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๓.๑ / ผ. ๑.๑ - ๐๓

ผลการอภิปราย
สมบัติของพิมเสนก่อนและหลังให้ความร้อน

การเปลี่ยนสถานะของพิมเสน
• เมื่อให้ความร้อนกับเกล็ดพิมเสน
  สารมีการเปลี่ยนสถานะจาก                      เป็น
  เรียกการเปลี่ยนสถานะนี้ว่า
• หลังจากดับไฟ
  สารมีการเปลี่ยนสถานะจาก                      เป็น
  เรียกการเปลี่ยนสถานะนี้ว่า

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๕ (ฉบับปรับปรุง)
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ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๓.๑ / ผ. ๑.๑ - ๐๓

ใบความรู้
เรื่องการเปลี่ยนสถานะของพิมเสน

ของแข็งบางชนิด เช่น พิมเสน เมื่อได้รับความร้อนจะเปลี่ยนสถานะเป็นแก๊ส
โดยไม่เปลี่ยนสถานะเป็นของเหลวก่อน เมื่อเย็นลงหรือสูญเสียความร้อน แก๊สนั้น
จะเปลี่ ย นสถานะเป็ น ของแข็ ง ดั ง เดิ ม เรี ย กการเปลี่ ย นสถานะของของแข็ ง
เป็ น แก๊ ส โดยไม่ เ ปลี่ ย นสถานะเป็ น ของเหลวก่ อ นว่ า การระเหิ ด และเรี ย กการ
เปลี่ ย นสถานะของแก๊ ส เป็ น ของแข็ ง โดยไม่ เ ปลี่ ย นสถานะเป็ น ของเหลวก่ อ นว่ า
การระเหิ ด กลั บ ทั้ ง การระเหิ ด และการระเหิ ด กลั บ ไม่ มี ก ารเปลี่ ย นเป็ น สารใหม่
จึงเป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ
พลังงานความร้อนเพิ่มขึ้น
การระเหิด

ของแข็ง

ของเหลว

แก๊ส

การระเหิดกลับ

พลังงานความร้อนลดลง

รูปที่ ๑๘ กระบวนการเปลี่ยนสถานะของสสาร
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๕ (ฉบับปรับปรุง)

ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๓.๑ / ผ. ๑.๑ - ๐๓

ค�ำถามหลังจากการท�ำกิจกรรม
๑. เมื่อให้ความร้อนกับพิมเสน ผลการสังเกตเหมือนหรือแตกต่างกับการคาดคะเนอย่างไร

๒. เมื่อหยุดให้ความร้อนกับพิมเสน เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไร

๓. พิมเสนมีการเปลี่ยนสถานะอย่างไรบ้าง เรียกการเปลี่ยนสถานะนั้น ๆ ว่าอะไร

๔. การเปลี่ยนสถานะของพิมเสนเกิดขึ้นได้อย่างไร

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๕ (ฉบับปรับปรุง)

105

ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๓.๑ / ผ. ๑.๑ - ๐๓

๕. การเปลี่ยนสถานะของพิมเสนเป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพหรือไม่ รู้ได้อย่างไร

๖. จากกิจกรรมนี้ สรุปได้ว่าอย่างไร
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๕ (ฉบับปรับปรุง)

ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๓.๑ / ผ. ๑.๑ - ๐๔

กิจกรรมที่ ๔ สสารมีการเปลี่ยนสถานะอย่างไรบ้าง
จุดประสงค์
     อภิปรายและยกตัวอย่างการเปลี่ยนสถานะของสสาร
วัสดุ-อุปกรณ์
       
       
วิธีทำ	
�
     ๑. ร่วมกันอ่านใบความรู้เรื่องการเปลี่ยนสถานะของสสาร
     ๒. ร่วมกันส�ำรวจหรือสืบค้นข้อมูลตัวอย่างการเปลีย่ นสถานะของสสารในชีวติ ประจ�ำวัน
บันทึกผลและน�ำเสนอ
     

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๕ (ฉบับปรับปรุง)
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ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๓.๑ / ผ. ๑.๑ - ๐๔

ใบความรู้
เรื่องการเปลี่ยนสถานะของสสาร
พลังงานความร้อนเพิ่มขึ้น
การระเหิด
การหลอมเหลว

ของแข็ง

การกลายเป็นไอ

ของเหลว
การแข็งตัว

แก๊ส
การควบแน่น

การระเหิดกลับ

พลังงานความร้อนลดลง

รูปที่ ๑๙ การเปลี่ยนสถานะของสสาร

   จากรู ป การหลอมเหลวเป็ น การเปลี่ ย นสถานะจากของแข็ ง เป็ น ของเหลว
ส่วนการกลายเป็นไอ เป็นการเปลี่ยนสถานะจากของเหลวเป็นแก๊ส ซึ่งมี ๒ ลักษณะ คือ
การระเหยและการเดือด การเปลี่ยนสถานะจากแก๊สเป็นของเหลว เรียกว่า การควบแน่น
และการเปลี่ยนสถานะจากของเหลวเป็นของแข็ง เรียกว่า การแข็งตัว ของแข็งบางชนิด
เช่น การบูร พิมเสน ลูกเหม็น สามารถเปลี่ยนสถานะจากของแข็งเป็นแก๊สได้โดยไม่ผ่าน
การเป็นของเหลว เรียกว่า การระเหิด และการเปลีย่ นสถานะจากแก๊สเป็นของแข็งโดยไม่ผา่ น
การเป็นของเหลว เรียกว่า การระเหิดกลับ
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๕ (ฉบับปรับปรุง)

ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๓.๑ / ผ. ๑.๑ - ๐๔

ใบงาน ๐๔ : การเปลี่ยนสถานะของสสาร
บันทึกผลการท�ำกิจกรรม
ผลการส�ำรวจหรือสืบค้นข้อมูล
ตัวอย่างการเปลี่ยนสถานะของสสารในชีวิตประจ�ำวัน
การหลอมเหลว

การกลายเป็นไอ

การควบแน่น

การแข็งตัว

การระเหิด

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๕ (ฉบับปรับปรุง)
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ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๓.๑ / ผ. ๑.๑ - ๐๔

การระเหิดกลับ

ค�ำถามหลังจากท�ำกิจกรรม
๑. สสารในแต่ละสถานะเปลี่ยนสถานะอย่างไรบ้าง

๒. จากกิจกรรมนี้ สรุปได้ว่าอย่างไร
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๕ (ฉบับปรับปรุง)

ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่

บ. ๓.๑ / ผ. ๑.๑ - ๐๕

พ.ศ.

ใบงาน ๐๕ : แบบฝึกหัด เรื่องการเปลี่ยนสถานะของสสาร
ตอบค�ำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง
ใช้ข้อมูลต่อไปนี้ ตอบค�ำถามข้อ ๑-๒
ใส่เกล็ดไอโอดีนซึ่งเป็นของแข็งสีม่วงเข้มลงในขวดรูปกรวยประมาณครึ่งช้อนชา
ปิดฝาขวดให้สนิท จากนั้นสังเกตการเปลี่ยนแปลงเมื่อเริ่มให้ความร้อนผ่านไป ๑๐ นาที
และดับตะเกียง แล้วปล่อยให้ขวดรูปกรวยเย็นลง ได้ผลดังรูป ก ข และ ค ตามล�ำดับ

รูป ก
เริ่มให้ความร้อน

รูป ข
หลังให้ความร้อน ๑๐ นาที

รูป ค
หลังปล่อยให้เย็นตัวลง

๑. ไอโอดีนในรูป ข และ ค มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร เรียกว่าอะไร

๒. การเปลี่ ย นแปลงของไอโอดี น ที่ เ กิ ด ขึ้ น เป็ น การเปลี่ ย นแปลงทางกายภาพหรื อ ไม่
   เพราะเหตุใด

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๕ (ฉบับปรับปรุง)
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ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๓.๑ / ผ. ๑.๑ - ๐๕

๓. ใส่น�้ำแข็งในแก้ว วางไว้สักครู่ น�้ำแข็งค่อยๆ กลายเป็นน�้ำและมีหยดน�้ำเกาะที่ผิว
   ด้านนอกแก้ว การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมีการเปลี่ยนสถานะหรือไม่ อย่างไร

๔. ช่างแกะสลักเทียนพรรษาจะน�ำเศษเทียนและขี้ผึ้งซึ่งเป็นของแข็งมาให้ความร้อน และ
   น�ำของเหลวทีไ่ ด้มาเทใส่แบบพิมพ์ แล้วปล่อยให้เย็นก็จะแข็งตัวเป็นรูปทรงตามต้องการ  
   จากสถานการณ์มีการเปลี่ยนสถานะใดบ้าง และเรียกการเปลี่ยนสถานะนั้นว่าอะไร

๕. บรรจุน�้ำใส่ขวดประมาณครึ่งขวดและปิดฝาให้แน่น แล้วน�ำขวดไปวางไว้กลางแดด
   พบว่ า มี ห ยดน�้ ำ เกาะที่ ผิ ว ด้ า นในของขวด จากสถานการณ์ มี ก ารเปลี่ ย นสถานะ
   อย่างไรบ้าง และเรียกการเปลี่ยนสถานะนั้นว่าอะไร
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๕ (ฉบับปรับปรุง)

ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๓.๑ / ผ. ๑.๑ - ๐๕

๖. ไอศกรีมเป็นของหวานทีห่ ลายคนชอบรับประทาน การท�ำไอศกรีมอาจเริม่ จากน�ำส่วนผสม
   ที่เป็นนม น�้ำตาล และสารแต่งกลิ่นซึ่งเป็นสารที่เลียนแบบกลิ่นในธรรมชาติ มากวน
   ให้ส่วนผสมคลุกเคล้าเข้ากันจนหนืด แล้วน�ำส่วนผสมมาเทใส่ในภาชนะและเสียบไม้
    จากนัน้ น�ำมาจุม่ ลงในช็อกโกแลตเหลวน�ำไปแช่ในตูแ้ ช่ซงึ่ มีอณ
ุ หภูมติ ำ�่ เป็นระยะเวลาหนึง่
   จะได้แท่งไอศกรีมดังรูป การท�ำไอศกรีมมีการเปลี่ยนสถานะอย่างไร

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๕ (ฉบับปรับปรุง)
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ใบงาน
บ. ๓.๑ / ผ. ๑.๒

หน่วยย่อยที่ ๑

การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ
เรื่อง การละลาย

114

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๕ (ฉบับปรับปรุง)

114

ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่

บ. ๓.๑ / ผ. ๑.๒ - ๐๑

พ.ศ.

กิจกรรมที่ ๑ การละลายเป็นอย่างไร
จุดประสงค์
สังเกตและอธิบายการละลายของสารในน�ำ 
้
วัสดุ-อุปกรณ์
     ๑. เมล็ดงา
     ๒. เอทิลแอลกอฮอล์
     ๓. พิมเสน
     ๔. น�ำ้ ตาลทราย
     ๕. น�้ำมันพืช
     ๖. น�ำ้
     ๗. แก้วพลาสติก
     ๘. แท่งแก้วคน
     ๙. ช้อนตักสารเบอร์ ๒  

เอทลิ แอล
กอฮอล์

น�ำ้ มันพืช

น�้ำ

วิธีทำ�
๑. สังเกตลักษณะของเมล็ดงา พิมเสน น�้ำตาลทราย น�ำ้ มันพืช และเอทิลแอลกอฮอล์
และบันทึกผล
๒. ตวงสารแต่ละชนิดอย่างละเท่า ๆ กัน ลงในแก้วพลาสติกใสใบละ ๑ ชนิด
คาดคะเนและบันทึกว่าจะเกิดอะไรขึน้ ถ้าเติมน�ำ้ ปริมาณเท่า ๆ  กันลงในแก้วแต่ละใบ  
คนสารด้วยแท่งแก้วคน แล้ววางไว้ ๒ นาที
๓. ท�ำกิจกรรมเพื่อตรวจสอบการคาดคะเน สังเกตและบันทึกผล
๔. อ่านใบความรู้เรื่องการละลายและร่วมกันอภิปรายว่าการเปลี่ยนแปลงของสาร
ที่ผสมน�้ำคู่ใดมีการละลายเกิดขึ้นอย่างไร เพราะเหตุใด

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๕ (ฉบับปรับปรุง)
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ชื่อ-สกุล

ชั้น

วันที่

เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๓.๑ / ผ. ๑.๒ - ๐๑

ใบงาน ๐๑ : การละลาย
บันทึกผลการท�ำกิจกรรม
ผลการสังเกตลักษณะของสาร
ตาราง ๑ ลักษณะของสารแต่ละชนิด
สาร

ลักษณะของสาร
ผลการสั
งเกต

๑. เมล็ดงา

๒. พิมเสน

๓. น�ำ้ ตาลทราย

๔. น�ำ้ มัันพืช

๕. เอทิลแอลกอฮอล์

116

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๕ (ฉบับปรับปรุง)

ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๓.๑ / ผ. ๑.๒ - ๐๑

การคาดคะเนและผลการสังเกตลักษณะของสารหลังผสม
ตาราง ๒ ลักษณะของสารหลังผสมกับน�ำ้ จากการคาดคะเนและการสังเกต
สาร

ลักษณะของสารหลังผสม
การคาดคะเน
ผลการสังเกต

๑. เมล็ดงา

๒. พิมเสน

๓. น�ำ้ ตาลทราย

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๕ (ฉบับปรับปรุง)
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ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น

เลขที่

เดือน

พ.ศ.

บ. ๓.๑ / ผ. ๑.๒ - ๐๑

ตาราง ๒ ลักษณะของสารหลังผสมกับน�ำ้ จากการคาดคะเนและการสังเกต (ต่อ)
สาร

ลักษณะของสารหลังผสม
การคาดคะเน
ผลการสังเกต

๔. น�้ำมัันพืช

๕. เอทิลแอลกอฮอล์

น�ำ้ มันพืช

118

เอทลิ แอล
กอฮอล์

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๕ (ฉบับปรับปรุง)

ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๓.๑ / ผ. ๑.๒ - ๐๑

ใบความรู้
เรื่องการละลาย

เมื่อผสมสารบางชนิดกับน�้ำแล้ว สารนั้นดูเหมือนหายไปในน�้ำและท�ำให้มองเห็น
เป็นสารเนื้อเดียว การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนี้เป็นการละลาย
การละลายเป็ น การเปลี่ ย นแปลงที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการที่ ส ารตั้ ง แต่ ๒ ชนิ ด ขึ้ น ไป
มารวมตัวกันและท�ำให้มองเห็นเป็นเนื้อเดียว โดยหลังการเปลี่ยนแปลง สารแต่ละชนิด
ยังคงเป็นสารเดิมเรียกสารผสมนั้นว่าสารละลาย
หากสารตั้งแต่ ๒ ชนิดขึ้นไป มารวมตัวกัน แล้วไม่เห็นเป็นเนื้อเดียวกันทั้งหมด
เรียกสารผสมนั้นว่า สารเนื้อผสม

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๕ (ฉบับปรับปรุง)
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ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๓.๑ / ผ. ๑.๒ - ๐๑

ค�ำถามหลังจากท�ำกิจกรรม
๑. เมือ่ ผสมสารแต่ละชนิดกับน�ำ้ แล้วคน ผลการสังเกตเหมือนกับทีค่ าดคะเนไว้หรือไม่ อย่างไร

๒. สารใดบ้างที่ผสมกับน�ำ้ แล้วมองเห็นเป็นเนื้อเดียวกันทั้งหมด รู้ได้อย่างไร

๓. สารใดบ้างทีผ่ สมกับน�ำ้ แล้วมองเห็นไม่เป็นเนือ้ เดียวกันทัง้ หมดหรือเป็นเนือ้ ผสม รูไ้ ด้อย่างไร

120

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๕ (ฉบับปรับปรุง)

ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๓.๑ / ผ. ๑.๒ - ๐๑

๔. การเปลี่ยนแปลงของสารผสมคู่ใดมีการละลายเกิดขึ้น รู้ได้อย่างไร

๕. จากกิจกรรมนี้ สรุปได้ว่าอย่างไร

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๕ (ฉบับปรับปรุง)
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ชื่อ-สกุล

ชั้น

วันที่

เดือน

เลขที่

บ. ๓.๑ / ผ. ๑.๒ - ๐๒

พ.ศ.

ใบงาน ๐๒ : แบบฝึกหัด เรื่องการละลาย
ตอบค�ำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง
ใช้ข้อมูลต่อไปนี้ ตอบค�ำถามข้อ ๑-๒
ใส่นำ 
�้ ๕ ลูกบาศก์เซนติเมตร ลงในแก้วแต่ละใบ จากนัน้ ตักสาร A ปริมาณ ๐.๕,
๑.๐, ๑.๕, ๒.๐, ๒.๕ และ ๓.๐ กรัม ใส่ลงในแก้วแต่ละใบตามล�ำดับ คนสาร สังเกต
ลักษณะของสารผสม ได้ผลดังตาราง
แก้วใบที่

ปริมาณสาร A (กรัม)

ผลการสังเกต

๑

๐.๕

   ของเหลวใส

๒

๑.๐

   ของเหลวใส

๓

๑.๕

   ของเหลวใส

๔

๒.๐

   ของเหลวใส

๕

๒.๕

   ของเหลวใส มีตะกอน
   เล็กน้อยที่ก้นภาชนะ

๖

๓.๐

  ของเหลวใส มีตะกอน
  เล็กน้อยที่ก้นภาชนะ

๑. ใช้สาร A ปริมาณเท่าใด  จึงท�ำให้สารผสมที่ได้เป็นสารละลาย
๒. ใช้สาร A ปริมาณเท่าใด  จึงท�ำให้สารผสมที่ได้เป็นสารเนื้อผสม
122

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๕ (ฉบับปรับปรุง)

ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๓.๑ / ผ. ๑.๒ - ๐๒

๓. สารละลายในชีวิตประจ�ำวันมีอะไรบ้าง ยกตัวอย่าง

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๕ (ฉบับปรับปรุง)
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ใบงาน
บ. ๓.๒ / ผ. ๒

หน่วยย่อยที่ ๒

การเปลี่ยนแปลงทางเคมี
เรื่อง การเกิดสารใหม่

124

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๕ (ฉบับปรับปรุง)
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ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๓.๒ / ผ. ๒ - ๐๑

กิจกรรมที่ ๑ การเปลี่ยนแปลงทางเคมีคืออะไร
จุดประสงค์
สังเกตและอธิบายการเปลีย่ นแปลงทางเคมีของสาร
วัสดุ-อุปกรณ์
๑. น�ำ้ ตาลทราย
     ๒. เกลือแกง
     ๓. จานหลุมโลหะ
๔. กระป๋องทรายส�ำหรับดับไฟ
     ๕. ช้อน
     ๖. ชุดตะเกียงแอลกอฮอล์
     ๗. ไม้ขีดไฟ

น�ำ้ ตาลทราย

เกลือแกง

วิธีทำ�
๑. คาดคะเนและบันทึกว่าจะเกิดอะไรขึ้น ถ้าน�ำน�้ำตาลทรายและเกลือแกง
   ใส่จานหลุมโลหะหลุมละ ๑ ชนิด แล้วน�ำสารทั้งคู่ไปให้ความร้อนโดย
   การตั้งไฟประมาณ ๕ นาที
๒. ท�ำกิจกรรมเพื่อตรวจสอบการคาดคะเน สังเกต บันทึกผล และน�ำเสนอ
๓. ร่วมกันอ่านใบความรู้ เรื่องการเปลี่ยนแปลงทางเคมี และอภิปราย

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๕ (ฉบับปรับปรุง)
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ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๓.๒ / ผ. ๒ - ๐๑

ใบงาน ๐๑ : การเปลี่ยนแปลงทางเคมี
บันทึกผลการท�ำกิจกรรม
การคาดคะเนและผลการสังเกต
ตาราง ๑ ลักษณะของน�ำ้ ตาลทรายและเกลือแกงเมื่อน�ำไปให้ความร้อนโดยการตั้งไฟ
สาร

การคาดคะเน

ผลการสั
งเกต
ผลการสั
งเกต

น�ำ้ ตาลทราย

เกลือแกง
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๕ (ฉบับปรับปรุง)

ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๓.๒ / ผ. ๒ - ๐๑

ใบความรู้
เรื่องการเปลี่ยนแปลงทางเคมี

การเปลีย่ นแปลงทีท่ ำ� ให้ได้สารใหม่เป็นการเปลีย่ นแปลงทางเคมี เช่น กระบวนการ
สังเคราะห์ด้วยแสง พืชใช้น�้ำ  แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ และมีแสงช่วย ได้สารใหม่
คือ น�ำ้ ตาล และแก๊สออกซิเจน กระบวนการสังเคราะห์ดว้ ยแสงจึงเป็นการเปลีย่ นแปลง
ทางเคมี รอบตัวเรามีการเปลี่ยนแปลงทางเคมีอีกมากมาย เช่น การเกิดสนิม การสุก
ของอาหาร การเกิดฝนกรด

รูปที่ ๒๐ การเกิดสนิม

รูปที่ ๒๑ การสุกของอาหาร

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๕ (ฉบับปรับปรุง)
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ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๓.๒ / ผ. ๒ - ๐๑

ค�ำถามหลังจากท�ำกิจกรรม
๑. เมือ่ ให้ความร้อนแก่นำ�้ ตาลทรายและเกลือแกง มีการเปลีย่ นแปลงเกิดขึน้ หรือไม่ รูไ้ ด้อย่างไร

๒. เมือ่ ให้ความร้อนแก่นำ�้ ตาลทรายและเกลือแกง สารทีไ่ ด้เป็นสารเดิมหรือไม่ รูไ้ ด้อย่างไร

๓. การเปลีย่ นแปลงของน�ำ้ ตาลทรายและเกลือแกง เป็นการเปลีย่ นแปลงแบบใด เพราะเหตุใด
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๕ (ฉบับปรับปรุง)

ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๓.๒ / ผ. ๒ - ๐๑

๔. จากกิจกรรมนี้ สรุปได้ว่าอย่างไร

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๕ (ฉบับปรับปรุง)
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ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่

บ. ๓.๒ / ผ. ๒ - ๐๒

พ.ศ.

กิจกรรมที่ ๒ รู้ได้อย่างไรว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมี
จุดประสงค์
     ๑. สังเกต อภิปราย และเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของสาร
     ๒. อภิปรายและระบุสิ่งที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงทางเคมีของสาร
วัสดุ-อุปกรณ์
     ๑. น�้ำปูนใส
     ๒. ปูนขาว
     ๓. สารละลายผงฟู
     ๔. น�้ำส้มสายชู
     ๕. แอมโมเนียมคลอไรด์
     ๖. ผงฟู
     ๗. น�้ำ
     ๘. ช้อนตักสารเบอร์ ๒
     ๙. บีกเกอร์
     ๑๐. แก้วน�้ำพลาสติก
     ๑๑. ลูกโป่ง
     ๑๒. กระบอกตวง
     ๑๓. แท่งแก้วคน
๑๔. ขวดแก้วปากแคบ

ผงฟู
น�้ำ

นำ�้ ส้มสาย
ชู

วิธีทำ�

ตอนที่ ๑
๑. ตวงน�ำ้ ปูนใสและสารละลายผงฟูอย่างละ ๕ ลูกบาศก์เซนติเมตร ใส่ในบีกเกอร์แต่ละใบ
       สังเกตลักษณะของสารพร้อมสัมผัสข้างบีกเกอร์ทใี่ ส่สารละลายทัง้ สอง และบันทึกผล
      ๒. ผสมน�้ำปูนใสและสารละลายผงฟูอย่างละ ๕ ลูกบาศก์เซนติเมตร ในบีกเกอร์
อีกใบ สังเกตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและสัมผัสข้างบีกเกอร์ และบันทึกผล
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๕ (ฉบับปรับปรุง)

ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๓.๒ / ผ. ๒ - ๐๒

ตอนที่ ๒
๑. สังเกตลักษณะของแอมโมเนียมคลอไรด์ และปูนขาวในบีกเกอร์แต่ละใบ พร้อมสัมผัส
ข้างบีกเกอร์ที่ใส่สารทั้งสอง และบันทึกผล
๒. ตักแอมโมเนียมคลอไรด์และปูนขาวอย่างละ ๓ ช้อนใส่ในบีกเกอร์อกี ใบ หยดน�ำ้ ลงไป
เล็กน้อย แล้วคนให้เข้ากัน สังเกตการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ และสัมผัสข้างบีกเกอร์
และบันทึกผล
ตอนที่ ๓
     ๑. สังเกตน�ำ้ ส้มสายชูและผงฟูในบีกเกอร์แต่ละใบ และสัมผัสข้างบีกเกอร์แต่ละใบที่
ใส่สารทั้งสอง บันทึกผล
     ๒. รินน�ำ้ ส้มสายชูลงในขวดแก้วประมาณ ๑/๓ ของขวด  จากนัน้ ตักผงฟูใส่ในลูกโป่ง
๒ ช้อน แล้วน�ำปากลูกโป่งครอบปากขวดแก้ว ยกลูกโป่งขึ้น เพื่อให้ผงฟูตกลง
ในขวด ดังรูป สังเกตการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ และสัมผัสข้างขวดแก้ว และบันทึกผล
    

     ๓. ร่วมกันอภิปรายและเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของสารทั้ง ๓ ตอน
     ๔. อภิปรายและระบุสิ่งที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงทางเคมีของสาร บันทึกผล
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๕ (ฉบับปรับปรุง)
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ชื่อ-สกุล

ชั้น

วันที่

เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๓.๒ / ผ. ๒ - ๐๒

ใบงาน ๐๒ : การเปลี่ยนแปลงทางเคมี
ตอนที่ ๑
บันทึกผลการท�ำกิจกรรม
ผลการสังเกต
ตาราง ๑ ลักษณะของน�้ำปูนใส สารละลายผงฟู และน�้ำปูนใสผสมสารละลายผงฟู
สาร

ผลการสั
งเกต
ลักษณะของสาร

๑. น�้ำปูนใส

๒. สารละลายผงฟู

๓. น�ำ้ ปูนใสผสมสารละลายผงฟู
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๕ (ฉบับปรับปรุง)

ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๓.๒ / ผ. ๒ - ๐๒

ค�ำถามหลังจากท�ำกิจกรรม
๑. เมื่อผสมน�้ำปูนใสกับสารละลายผงฟู เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีหรือไม่ รู้ได้อย่างไร

๒. จากกิจกรรมนี้ สรุปได้ว่าอย่างไร

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๕ (ฉบับปรับปรุง)
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ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๓.๒ / ผ. ๒ - ๐๒

ตอนที่ ๒
บันทึกผลการท�ำกิจกรรม
ผลการสังเกต
ตาราง ๒ ลักษณะของแอมโมเนียมคลอไรด์ ปูนขาว และแอมโมเนียมคลอไรด์ผสมปูนขาว
สาร

ผลการสั
งเกต
ลักษณะของสาร

๑. แอมโมเนียมคลอไรด์

๒. ปูนขาว

๓. แอมโมเนียมคลอไรด์ผสม
   ปูนขาว

134

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๕ (ฉบับปรับปรุง)

ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๓.๒ / ผ. ๒ - ๐๒

ค�ำถามหลังจากท�ำกิจกรรม
๑. เมือ่ ผสมแอมโมเนียมคลอไรด์กบั ปูนขาว เกิดการเปลีย่ นแปลงทางเคมีหรือไม่ รูไ้ ด้อย่างไร

๒. จากกิจกรรมนี้ สรุปได้ว่าอย่างไร

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๕ (ฉบับปรับปรุง)
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ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๓.๒ / ผ. ๒ - ๐๒

ตอนที่ ๓
บันทึกผลการท�ำกิจกรรม
ผลการสังเกต
ตาราง ๓ ลักษณะของน�้ำส้มสายชู ผงฟู และน�้ำส้มสายชูผสมผงฟู
สาร

ผลการสั
งเกต
ลักษณะของสาร

๑. น�ำ้ ส้มสายชู

๒. ผงฟู

๓. น�ำ้ ส้มสายชูผสมผงฟู
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๕ (ฉบับปรับปรุง)

ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๓.๒ / ผ. ๒ - ๐๒

ค�ำถามหลังจากท�ำกิจกรรม
๑. เมื่ อ ผสมน�้ ำ ส้ ม สายชู กั บ ผงฟู เกิ ด การเปลี่ ย นแปลงทางเคมี ห รื อ ไม่ รู ้ ไ ด้ อ ย่ า งไร

๒. จากกิจกรรมนี้ สรุปได้ว่าอย่างไร

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๕ (ฉบับปรับปรุง)
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ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๓.๒ / ผ. ๒ - ๐๓

ใบงาน ๐๓ : แบบฝึกหัด เรื่องการเปลี่ยนแปลงทางเคมี
ตอบค�ำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง
ใช้ข้อมูลต่อไปนี้ตอบค�ำถามข้อ ๑-๓
หินงอกหินย้อยในถ�ำ้ ภูเขาหินปูน เกิดจากน�ำ้ ฝนเมือ่ รวมตัวกับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์
ในอากาศกลายเป็นกรดคาร์บอนิก ซึง่ เป็นกรดอ่อนไหลไปตามก้อนหินและกัดกร่อนหินปูน
หรือแคลเซียมคาร์บอเนตที่อยู่ในหินเกิดเป็นสารละลายแคลเซียมไฮโดรเจนคาร์บอเนต
ไหลไปตามผนังถ�้ำและหยดลงสู่พื้นดิน แคลเซียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตจะสลายตัวได้น�้ำ 
คาร์บอนไดออกไซด์ และแคลเซียมคาร์บอเนต เมือ่ น�ำ้ ระเหยหมดก็เหลือตะกอนของหินปูน
สะสมตัวเป็นหินงอกหินย้อย
สรุปการเปลี่ยนแปลงที่ท�ำให้เกิดหินงอกหินย้อยดังนี้
(๑) น�ำ้ ฝน + สาร ก                สาร ข
(๒) สาร ข + สาร ค               สาร ง (สารละลายแคลเซียมไฮโดรเจนคาร์บอเนต)
(๓) สาร ง              สาร ค + น�ำ 
้ + สาร ก
   ๑.  สาร ก ข และ ค คือสารใดตามล�ำดับ
สาร ก คือ
สาร ข คือ
สาร ค คือ   
๒. การเปลี่ยนแปลงข้อ (๑) (๒) และ (๓) เป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพหรือทางเคมี
   เพราะเหตุใด    
   การเปลี่ยนแปลงข้อ (๑) เป็นการเปลี่ยนแปลงทาง
   เพราะ
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๕ (ฉบับปรับปรุง)

ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๓.๒ / ผ. ๒ - ๐๓

การเปลี่ยนแปลงข้อ (๒) เป็นการเปลี่ยนแปลงทาง
เพราะ
การเปลี่ยนแปลงข้อ (๓) เป็นการเปลี่ยนแปลงทาง
เพราะ

๓. การเปลี่ยนแปลงใดต่อไปนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมี
   การผสมน�ำ้ กับน�้ำมัน      
  
   
   การควบแน่น        
      

การเกิดฝนกรด

   การระเหิด   

การเดือด

วงกลมล้อมรอบ
ข้อความที่ถูกต้อง

   
การเผาไหม้

   การผสมน�ำ้ กับน�้ำหวาน

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๕ (ฉบับปรับปรุง)
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ใบงาน
บ. ๓.๓ / ผ. ๓

หน่วยย่อยที่ ๓

การเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้ และการเปลี่ยนแปลง
ที่ผันกลับไม่ ได้
เรื่อง ผันกลับได้และผันกลับไม่ ได้
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๕ (ฉบับปรับปรุง)

ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๓.๓ / ผ. ๓ - ๐๑

กิจกรรมที่ ๑ ผันกลับได้และผันกลับไม่ได้เป็นอย่างไร
จุดประสงค์
สังเกตและอธิบายการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้และผันกลับไม่ได้
วัสดุ-อุปกรณ์
๑. พาราฟิน                          
๒. กระดาษ                         
๓. ปากคีบ                          
๔. ถ้วยกระเบื้อง                          
๕. ไม้ขีดไฟ                      
๖. แบบพิมพ์                          
๗. บีกเกอร์
     ๘. ชุดตะเกียงแอลกอฮอล์
     ๙. แท่งแก้วคน
     ๑๐. จานกระดาษ
     ๑๑. กระป๋องทรายส�ำหรับดับไฟ
วิธีทำ�
ตอนที่ ๑
๑. สังเกตลักษณะของพาราฟินและบันทึกผล
๒. แบ่งพาราฟินเป็น ๒ ส่วนเท่า ๆ กัน คาดคะเนและบันทึกว่า จะเกิดอะไรขึ้น
เมื่อให้ความร้อนกับพาราฟินส่วนที่ ๑ และเมื่อวางไว้ให้เย็นลง
๓. ท�ำกิจกรรมเพื่อตรวจสอบการคาดคะเนโดยให้ความร้อนกับพาราฟินส่วนที่ ๑
สังเกตและบันทึกผล จากนัน้ เทพาราฟินใส่แบบพิมพ์ วางให้เย็น สังเกตและบันทึกผล

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๕ (ฉบับปรับปรุง)
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ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๓.๓ / ผ. ๓ - ๐๑

๔. ร่วมกันอภิปรายเปรียบเทียบลักษณะของพาราฟินส่วนที่ ๑ หลังจากให้ความร้อน
แล้ววางไว้ให้เย็นลง กับพาราฟินส่วนที่ ๒ เขียนแผนภาพแสดงการเปลีย่ นสถานะ
ของพาราฟิน และน�ำเสนอ
ตอนที่ ๒
๑. สังเกตลักษณะของกระดาษและบันทึกผล
๒. แบ่งกระดาษเป็น ๒ ส่วนเท่า ๆ กัน คาดคะเนและบันทึกว่าจะเกิดอะไรขึ้น
ถ้าเผากระดาษส่วนที่ ๑ ให้ติดไฟในถ้วยกระเบื้องหรือภาชนะทนไฟ ดังรูป

๓. ท�ำกิจกรรมเพื่อตรวจสอบการคาดคะเน สังเกตและบันทึกผล
๔. ร่วมกันอภิปรายเปรียบเทียบลักษณะของสิง่ ทีไ่ ด้จากการเผากระดาษกับกระดาษ
ที่แบ่งไว้
๕. ร่วมกันอภิปรายเพื่อหาวิธีที่จะท�ำให้สิ่งที่ได้จากการเผากระดาษให้กลับมา
เป็นกระดาษเหมือนเดิมว่าท�ำได้หรือไม่ อย่างไร และน�ำเสนอ
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๕ (ฉบับปรับปรุง)

ชื่อ-สกุล

ชั้น

วันที่

เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๓.๓ / ผ. ๓ - ๐๑

ใบงาน ๐๑ : การเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้และผันกลับไม่ได้
ตอนที่ ๑
บันทึกผลการท�ำกิจกรรม
ผลการสังเกต
ลักษณะของพาราฟิน

การคาดคะเนและผลการสังเกต
ตาราง ๑ การคาดคะเนและผลการสังเกตพาราฟินเมื่อได้รับความร้อนและตั้งไว้ให้เย็นลง
สาร

การคาดคะเน
ได้รับความร้อน

ผลการสังเกตผลการสังเกต
วางไว้ให้เย็น ได้รับความร้อน วางไว้ให้เย็น

พาราฟิน
ส่วนที่ ๑

ผลการเปรียบเทียบลักษณะของพาราฟินส่วนที่ ๑ และส่วนที่ ๒

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๕ (ฉบับปรับปรุง)
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ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๓.๓ / ผ. ๓ - ๐๑

ค�ำถามหลังจากการท�ำกิจกรรม
๑. เมือ่ ให้ความร้อนกับพาราฟินส่วนที่ ๑ แล้ววางให้เย็นลง ผลการสังเกตเหมือนหรือแตกต่าง
  กับที่คาดคะเนไว้ อย่างไร

๒. การเปลีย่ นแปลงของพาราฟินส่วนที่ ๑ เป็นการเปลีย่ นแปลงทีผ่ นั กลับได้หรือผันกลับไม่ได้
    รู้ได้อย่างไร

๓. จากกิจกรรมนี้ สรุปได้ว่าอย่างไร
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๕ (ฉบับปรับปรุง)

ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่

บ. ๓.๓ / ผ. ๓ - ๐๑

พ.ศ.

ตอนที่ ๒
บันทึกผลการท�ำกิจกรรม
ผลการสังเกต
ลักษณะของกระดาษ

การคาดคะเนและผลการสังเกต
ตาราง ๒ การคาดคะเนและผลการสังเกตเมื่อเผากระดาษ
สาร

ผลการสั
งเกต
ลักษณะของสาร
การคาดคะเน

ผลการสังเกต

กระดาษ

ผลการเปรียบเทียบลักษณะของกระดาษส่วนที่เผาและส่วนที่แบ่งไว้

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๕ (ฉบับปรับปรุง)
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ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๓.๓ / ผ. ๓ - ๐๑

ค�ำถามหลังจากท�ำกิจกรรม
๑. เมื่อเผากระดาษ ผลการสังเกตเหมือนหรือแตกต่างกับที่คาดคะเนไว้อย่างไร

๒. สารทีเ่ กิดจากการเผากระดาษจะเปลีย่ นแปลงกลับมาเป็นกระดาษได้อกี หรือไม่ อย่างไร
   และการเปลี่ยนแปลงนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้หรือผันกลับไม่ได้ รู้ได้อย่างไร

๓. จากกิจกรรมนี้ สรุปได้ว่าอย่างไร
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๕ (ฉบับปรับปรุง)

ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๓.๓ / ผ. ๓ - ๐๒

ใบงาน ๐๒ : แบบฝึกหัด เรือ่ งการเปลีย่ นแปลงทีผ่ นั กลับได้และผันกลับไม่ได้
ตอบค�ำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง
๑. การเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้แตกต่างจากการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับไม่ได้อย่างไร

๒. การเปลีย่ นแปลงต่อไปนีเ้ ป็นการเปลีย่ นแปลงทีผ่ นั กลับได้หรือผันกลับไม่ได้ เพราะเหตุใด
   a. น�ำน�้ำผลไม้ไปแช่ในช่องแช่แข็ง แล้วน�้ำผลไม้แข็งตัว

   b. วางจักรยานทิ้งไว้ แล้วบางส่วนที่เป็นโลหะเกิดสนิม

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๕ (ฉบับปรับปรุง)
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ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๓.๓ / ผ. ๓ - ๐๒

   c. น�ำขวดพลาสติกที่ใช้แล้วมาหลอมเป็นถุงใส่ขยะ

d. ใบไม้เปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีนำ�้ ตาล

   e. น�ำไข่ไปทอดเป็นไข่ดาว
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๕ (ฉบับปรับปรุง)

ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

๓. การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเมื่อจุดเทียนไข
   ในข้อใดสามารถผันกลับได้
   ก. น�้ำตาเทียนเกิดการเผาไหม้
   ข. ไส้เทียนเกิดเปลวไฟและควัน
   ค. ไส้เทียนสั้นลงและเกิดเขม่า
   ง. เนื้อเทียนไขหลอมเหลวเป็นน�ำ้ ตาเทียน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๓.๓ / ผ. ๓ - ๐๒

ท�ำเครื่องหมาย  x
หน้าตัวเลือกที่ถูก
พร้อมบอกเหตุผล

   เพราะ

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๕ (ฉบับปรับปรุง)
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ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๓.๓ / ผ. ๓ - ๐๒

อ่านสถานการณ์ต่อไปนี้ และตอบค�ำถามข้อ ๔
ตู้เย็นสามารถรักษาอุณหภูมิภายในตู้ให้ต�่ำมาก ๆ  ท�ำให้สามารถถนอมอาหารไว้
ไม่ให้บูดเน่า การรักษาอุณหภูมิให้เย็นสม�่ำเสมอ มีหลักการท�ำงานดังนี้
(๑) คอมเพรสเซอร์จะท�ำหน้าที่อัดสารในสถานะแก๊สที่ไหลอยู่ในท่อ ท�ำให้อุณหภูมิ
และความดั น ของแก๊ ส เพิ่ ม ขึ้ น แก๊ ส จะไหลผ่ า นไปยั ง คอยล์ ร ้ อ นซึ่ ง อยู ่ ด ้ า นหลั ง ตู ้ เ ย็ น
ความร้อนของสารจะระบายออก ท�ำให้อณ
ุ หภูมขิ องสารลดลงจนเปลีย่ นเป็นสถานะของเหลว  
(๒) สารในสถานะของเหลว ไหลไปยังวาล์วขยาย
(๓) เมื่อผ่านวาล์วขยาย ความดันของสารจะลดลงอย่างรวดเร็ว สารที่อยู่ในสถานะ
ของเหลว เปลี่ยนเป็นแก๊สในทันที
(๔) สารในสถานะแก๊สไหลผ่านเข้าไปในคอยล์เย็น และความร้อนจากภายในตูจ้ ะถ่ายโอน
มากับแก๊สที่ไหลผ่านนั้น  ต่อจากนั้นแก๊สที่ร้อนจะผ่านเข้าไปในคอมเพรสเซอร์ และถูกอัด
และความร้อนจะระบายออกไปนอกตู้เย็น และเกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นแบบรูปลักษณะนี้
ไปเรื่อยๆ

คอยล์เย็น

คอยล์ร้อน
คอมเพรสเซอร์

วาล์วขยาย

รูปที่ ๒๒ ส่วนประกอบภายในตู้เย็น
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ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๓.๓ / ผ. ๓ - ๐๒

๔. การเปลี่ยนแปลงของสารที่เกิดขึ้นในการท�ำงานของตู้เย็น ผันกลับได้หรือผันกลับไม่ได้
   อย่างไร

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๕ (ฉบับปรับปรุง)
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ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

ยาลดกรด
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โรงเรียน                     
ภาคเรียนที   
่
   ปีการศึกษา
ชื่อ - นามสกุล

          แบบทดสอบบวิชา วิทยาศาสตร์
       ชั้นประถมศึกษาปีที่
เลขที่

ชั้น

ค�ำชี้แจง :
แบบทดสอบมีทั้งหมด ๒๕ ข้อ รวม ๙ หน้า เวลา ๕๐ นาที คะแนนเต็ม ๒๕ คะแนน
ให้เขียนเครื่องหมาย X ทับตัวอักษรหน้าค�ำตอบทีถ่ กู ต้องทีส่ ดุ

คะแนนเต็ม

คะแนนที่ ได้

๒๕

ชุชุดดกิกิจจกรรมการเรี
กรรมการเรียยนรู
นรู้ ้ (ส�(ส�ำำหรั
หรับบนันักกเรีเรียยน)
น) กลุ
กลุม่ ม่ สาระการเรี
สาระการเรียยนรู
นรูว้ ว้ ทิ ทิ ยาศาสตร์
ยาศาสตร์แและเทคโนโลยี
ละเทคโนโลยี ภาคเรี
ภาคเรียยนที
นที่ ่ ๑๑ ชัชัน้ น้ ประถมศึ
ประถมศึกกษาปี
ษาปีทที่ ี่ ๕๕ (ฉบั
(ฉบับบปรั
ปรับบปรุ
ปรุงง))
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แบบทดสอบ ป.๕ เล่ม ๑
อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบค�ำถามข้อ ๑
    บนต้นไม้ มีลูกนกเล็ก ๆ  ๓ ตัวอยู่ในรัง แม่นกจับหนอนที่มากัดกินใบไม้
เป็นอาหาร นอกจากนี้ยังมีผีเสื้อบินมาตอมดอกไม้ และมีแมงมุมชักใยบนกิ่งไม้
เพื่อดักจับแมลงที่ผ่านมาติดใยแมงมุม ส่วนที่ล�ำต้นพบกล้วยไม้เกาะอยู่
๑. ข้อใดอธิบายความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตได้ถูกต้อง
ก. แมงมุมกับเหยื่อ มีความสัมพันธ์ด้านเป็นที่สืบพันธุ์
ข. ลูกนกกับต้นไม้ มีความสัมพันธ์ด้านเป็นที่อยู่อาศัย
ค. กล้วยไม้กับต้นไม้ สัมพันธ์ด้านเป็นที่หลบภัย
ง. หนอนกับนก มีความสัมพันธ์ด้านเป็นที่อยู่อาศัย
๒. ข้อใดเป็นความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตในแหล่งที่อยู่
ก. ลิงอาศัยอยู่บนต้นไม้
ข. เห็บอาศัยอยู่บนตัวสุนัข
ค. กวางกินดินที่มีธาตุอาหาร
ง. ปลาใหญ่กินปลาเล็ก ๆ
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แบบทดสอบ ป.๕ เล่ม ๑
จากรูปใช้ตอบค�ำถามข้อ ๓–๔
โซ่อาหารหลาย ๆ โซ่มีความสัมพันธ์กันดังรูป
งู

กบ

หนู

นก

หนอน

ตัก๊ แตน

ต้นข้าว
๓. สิ่งมีชีวิตที่เป็นผู้บริโภคพืชและผู้บริโภคสัตว์มีกี่ชนิดตามล�ำดับ
   ก. ๑ , ๔  
   ข. ๒ , ๔
   ค. ๑ , ๖
   ง. ๓ , ๓
๔. ถ้างูตายหมด สิ่งมีชีวิตใดจะมีจ�ำนวนลดลง
   ก. นก หนู
   ข. หนอน นก
   ค. หนอน ตั๊กแตน
   ง. ต้นข้าว กบ
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แบบทดสอบ ป.๕ เล่ม ๑
๕. ค้างคาวเป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่ตามถ�ำ 
้ ค้างคาวส่วนใหญ่กินผลไม้และแมลงเป็นอาหาร
   ถ้าค้างคาวมีจำ� นวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เหตุการณ์ใดมีโอกาสเกิดขึ้นน้อยที่สุด
   ก. พืชบางชนิดที่ค้างคาวกินอาจสูญพันธ์ุได้
   ข. แมลงที่ค้างคาวกินอาจสูญพันธ์ุได้
   ค. มีต้นไม้ที่มีผลไม้ที่ค้างคาวกินเพิ่มขึ้น
   ง. พืชที่เป็นอาหารของแมลงที่ค้างคาวกินมีเพิ่มขึ้น
๖. เพราะเหตุใดสิ่งมีชีวิตจึงต้องมีการปรับตัว
   ก. หาอาหาร
   ข. ป้องกันศัตรู
   ค. สืบพันธุ์มีลูก
   ง. ถูกทุกข้อ
๗. ข้ อ ใดกล่ า วถู ก ต้ อ งเกี่ ย วกั บ การปรั บ ตั ว ของสั ต ว์ ที่ เ หมาะสมกั บ การด� ำ รงชี วิ ต
   ในแหล่งที่อยู่ต่างๆ
   ก. อูฐมีโหนก เพื่อใช้เป็นที่เก็บน�้ำไว้ใช้
   ข. ตั๊กแตนใบไม้มีรูปร่างคล้ายใบไม้ เพื่อให้รอดพ้นจากศัตรู
   ค. เป็ดมีพังผืดระหว่างนิ้ว เพื่อช่วยให้ทรงตัวบนพื้นดินได้ดีขึ้น
   ง. กิ้งก่าทะเลทรายมีชั้นไขมันใต้ผิวหนังหนา เพื่อป้องกันความร้อนจากภายนอก
๘. พืชที่มีโ ครงสร้ า งและลั ก ษณะแบบใดที่ เ หมาะสมกั บ การด� ำ รงชี วิ ต ในทะเลทราย
   ก. มีใบที่ลดรูปเป็นหนาม
   ข. มีต่อมขับเกลือส่วนเกิน
   ค. มีรากแทงขึ้นมาเหนือดิน
   ง. มีช่องอากาศภายในล�ำต้น
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อ่านข้อความต่อไปนี้ แล้วตอบค�ำถามข้อ ๙

แบบทดสอบ ป.๕ เล่ม ๑

      ผักตบชวาเป็นพืชที่เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว พบกระจายในแหล่งน�้ำทั่วไป
ท�ำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับการจราจรทางน�้ำ น�ำ้ เน่าเสีย และแหล่งน�ำ้ ตื้นเขิน

๙. จากข้อความดังกล่าว การจัดการกับผักตบชวาในข้อใดบ้างทีไ่ ม่เป็นการท�ำลายสิง่ แวดล้อม
       ๑. ก�ำจัดผักตบชวาโดยน�ำมาท�ำเป็นปุ๋ยหมัก
       ๒. ก�ำจัดผักตบชวาโดยน�ำมาท�ำเป็นอาหารสัตว์
       ๓. ก�ำจัดผักตบชวาโดยน�ำมาท�ำเป็นเครื่องจักสาน
       ๔. ก�ำจัดผักตบชวาโดยใช้สารก�ำจัดวัชพืช
   ก. ข้อ ๑ และ ๒
   ข. ข้อ ๑ ๒ และ ๓
   ค. ข้อ ๒ ๓ และ ๔
   ง. ข้อ ๑ ๒ ๓ และ ๔

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๕ (ฉบับปรับปรุง)
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แบบทดสอบ ป.๕ เล่ม ๑
ใช้ข้อมูลที่กำ� หนดให้ ในการตอบค�ำถามข้อ ๑๐–๑๑
ข้อมูลแสดงลักษณะของบุคคลในครอบครัวหนึ่ง เป็นดังนี้
บุคคลในครอบครัว

เส้นผม

ลักยิ้ม

สันจมูก

สีผม

พ่อ

เหยียดตรง

ไม่มี

โด่ง

ด�ำ

แม่

หยักศก

มี

โด่ง

น�ำ้ ตาล

ลูกคนที่ ๑

เหยียดตรง

มี

โด่ง

ด�ำ

ลูกคนที่ ๒

เหยียดตรง

มี

โด่ง

น�ำ้ ตาล

๑๐. จากข้อมูลในตาราง ครอบครัวนี้มีลักษณะใดเหมือนกันทั้งครอบครัว
    ก. เส้นผม
    ข. ลักยิ้ม
    ค. สันจมูก
    ง. สีผม
๑๑. ลูกคนที่ ๒ มีลักษณะใดที่ได้รับการถ่ายทอดทางพันธุกรรม และได้รับจากใคร
    ก. มีลักยิ้ม จากพ่อ
    ข. มีผมสีนำ�้ ตาล จากแม่
    ค. มีผมเหยียดตรง จากพี่
    ง. มีสันจมูกโด่ง จากพี่
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แบบทดสอบ ป.๕ เล่ม ๑
๑๒. แผนภาพแสดงลักษณะติ่งหูของคนในครอบครัวหนึ่ง เป็นดังนี้

ปู่

ย่า

ตา

ยาย

ไม่มีติ่งหู

มีติ่งหู

มีติ่งหู

มีติ่งหู

พ่อ

แม่

ไม่มีติ่งหู

มีติ่งหู
ลูก
มีติ่งหู

จากแผนภาพ ลูกไม่ได้รับการถ่ายทอดลักษณะติ่งหูมาจากใคร
     ก. ตา
     ข. แม่
     ค. ยาย
     ง. ปู่
๑๓. พ่อกระต่ายหูตูบผสมพันธุ์กับแม่กระต่ายหูตั้ง ได้ลูกออกมา ๔ ตัว ลูกตัวแรกมีหูตูบ
     ลูกตัวที่สองมีหูตั้ง ลูกตัวที่สามมีหูตูบ ลูกตัวที่สี่มีหูต้ัง ถ้าพ่อแม่กระต่ายคู่นี้มีลูกอีก
     ๑ ตัว ลูกที่เกิดไม่น่าจะมีลักษณะหูเป็นอย่างไร
     ก. ลูกมีหูตูบทั้ง ๒ ข้าง
     ข. ลูกมีหูตั้งทั้ง ๒ ข้าง
     ค. ลูกมีหูตูบ ๑ ข้าง และหูตั้ง ๑ ข้าง
     ง. ลูกมีหูตูบพับลงครึ่งหนึ่งทั้งสองข้าง
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๕ (ฉบับปรับปรุง)
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แบบทดสอบ ป.๕ เล่ม ๑
๑๔. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
    ก. ลูกจะมีลักษณะทุกลักษณะเหมือนพ่อและแม่
    ข. เป็นการถ่ายทอดลักษณะจากบรรพบุรุษเพียงรุ่นเดียว
    ค. เป็นการถ่ายทอดลักษณะจากพ่อและแม่ผ่านการสืบพันธุ์
    ง. ลูกชายต้องมีลักษณะเหมือนพ่อ ลูกสาวต้องมีลักษณะเหมือนแม่
๑๕. ลักษณะของพืชในข้อความใดเป็นลักษณะทางพันธุกรรมของพืช
    ก. ใบคะน้ามีรอยหนอนเจาะ
    ข. ดอกมะลิมีสีขาวและมีกลิ่น
    ค. ต้นพริกแคระแกร็นมีใบหงิกงอ
    ง. ผลมะละกอมีราสีขาวเกาะบนผิว
๑๖. พิจารณาเหตุการณ์ต่อไปนี้ แล้วตอบค�ำถาม
         ๑. การบูรที่วางไว้มีขนาดเล็กลง และมีกลิ่น
         ๒. นมสดในขวดเริ่มมีรสเปรี้ยว
         ๓. ไข่ตกแตกบนพื้นและเนื้อไข่กลายเป็นของแข็ง
         ๔. ตะปูในกล่องเกิดสนิม
         ๕. หยดน�ำ้ เป็นจุดเกาะที่หน้าต่างบ้าน
         ๖. เป่าอากาศเข้าไปในลูกโป่ง ลูกโป่งค่อย ๆ พองขึ้น
    จากข้อความมีการเปลี่ยนแปลงทางเคมีทั้งหมดกี่เหตุการณ์
    ก. ๒
    ข. ๓
    ค. ๔
    ง. ๕
๑๗. การกระท�ำใดเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมี
    ก. ผสมผงถ่านกับเกลือแกง ได้สารสีด�ำปนขาว
    ข. วางน�้ำแข็งไว้ในถัง พบควันสีขาวลอยอยู่เหนือก้อนน�ำ้ แข็ง
    ค. ผสมน�ำ้ ตาลทรายกับน�้ำ ได้ของเหลวใส ไม่มีสี มีรสหวาน
    ง. บีบมะนาวลงในน�ำ้ ดอกอัญชันที่มีสีนำ�้ เงิน ได้ของเหลวสีม่วงแดง
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แบบทดสอบ ป.๕ เล่ม ๑

จากแผนภาพต่อไปนี้ ตอบค�ำถามข้อ ๑๘
A

ของเหลว

แก๊ส

B
E

C
D

F

ของแข็ง
๑๘. การเปลี่ยนแปลง A และ D คือการเปลี่ยนแปลงใดตามล�ำดับ
    ก. การหลอมเหลวและการระเหิด
    ข. การระเหิดและการหลอมเหลว
    ค. การกลายเป็นไอและการหลอมเหลว
    ง. การหลอมเหลวและการกลายเป็นไอ
๑๙. วางลู ก เหม็ น ไว้ ในห้ อ งระยะเวลาหนึ่งพบว่า ลูกเหม็นมีข นาดเล็กลง และมี ก ลิ่น
    การเปลี่ยนแปลงของลูกเหม็นเป็นการเปลี่ยนแปลงใด
    ก. C
    ข. D
    ค. E
    ง. F
๒๐. การเปลี่ยนแปลงใดที่สารได้รับความร้อนและสูญเสียความร้อน ตามล�ำดับ
    ก. การหลอมเหลวและการระเหิด
    ข. การระเหิดและการหลอมเหลว
    ค. การกลายเป็นไอและการแข็งตัว
    ง. การหลอมเหลวและการกลายเป็นไอ
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แบบทดสอบ ป.๕ เล่ม ๑
๒๑. การกระท�ำใดเป็นสาเหตุที่ท�ำให้สสารเปลี่ยนสถานะได้
    ก. การท�ำให้สสารเปลี่ยนสี
    ข. การเพิ่มมวลสสารให้มากขึ้น
    ค. การลดปริมาตรของสสารลง
    ง. การท�ำให้อุณหภูมิของสสารเปลี่ยนไป
๒๒. ต้มน�้ำในบีกเกอร์ เกิดฟองแก๊ส ฟองแก๊สที่เกิดขึ้นคือสารใด และอยู่ในสถานะใด
    ก. น�ำ 
้ สถานะของเหลว
    ข. ไอน�ำ 
้ สถานะแก๊ส
    ค. ออกซิเจน สถานะแก๊ส
    ง. ไม่มีสารใดอยู่ในฟองแก๊ส
๒๓. ของแข็ง A สีขาว มีรสเค็ม มวล ๑๐ กรัม ผสมน�ำ 
้ ๑๐๐ กรัม ได้ของเหลวใสไม่มีสี
    มีรสเค็ม ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง
    ก. สารที่ผสมแล้วเป็นสารละลาย
    ข. สารที่ผสมแล้วเป็นสารเนื้อผสม    
    ค. ของแข็ง A เปลี่ยนสถานะเป็นของเหลว
    ง. การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมี
๒๔. เมื่ อ ผสมของแข็ ง A และของเหลว B เกิ ด ฟองแก๊ ส ถ้ า การเปลี่ ย นแปลงนี้
     เป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมี ฟองแก๊สที่เกิดขึ้นน่าจะเป็นสารใด
     ก. A   
     ข. B
     ค. ทั้ง A และ B   
     ง. ไม่ใช่ทั้ง A และ B
๒๕. การเปลี่ยนแปลงในข้อใดสามารถผันกลับได้
    ก. เกล็ดไอโอดีนที่วางไว้มีขนาดเล็กลง
    ข. ตะปูในกล่องเกิดสนิม
    ค. ธูปที่ติดไฟเกิดเขม่าและควัน
    ง. ไข่ตกแตกบนพื้นและเนื้อไข่กลายเป็นของแข็ง
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