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ค าชี้แจง 
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้จัดท าตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้

แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ โดยมีจุดเน้นเพ่ือต้องการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้
ความสามารถที่ทัดเทียมกับนานาชาติ ได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เชื่อมโยงความรู้กับกระบวนการในการ          
สืบเสาะหาความรู้และการแก้ปัญหาที่หลากหลาย มีการท ากิจกรรมด้วยการลงมือปฏิบัติเพ่ือให้ผู้เรียนได้ใช้
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑ ซึ่งในปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นต้นไปนี้ 
โรงเรียนจะต้องใช้หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 
สสวท. จึงได้จัดท าหนังสือเรียนที่เป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดของหลักสูตรเพ่ือให้โรงเรียนได้ใช้
ส าหรับจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 

คู่มือครูรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เล่ม ๑ กลุ่มสาระ       
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเล่มนี้ สสวท. ได้พัฒนาขึ้น เพ่ือน าไปใช้ประกอบหนังสือเรียนรายวิชา
พ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เล่ม ๑ โดยภายในคู่มือครูประกอบด้วยผังมโนทัศน์ 
ตัวชี้วัด ข้อแนะน าการใช้คู่มือครู ตารางแสดงความสอดคล้องระหว่างเนื้อหาและกิจกรรมในหนังสื อเรียนกับ
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ตลอดจนแนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้       
ที่มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะรอบด้าน ทั้งการอ่าน การส ารวจตรวจสอบ การฝึกปฏิบัติ การปฏิบัติการทดลอง   
การสืบค้นข้อมูล  และการอภิปราย โดยมีเป้าหมายให้นักเรียนพัฒนาทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ  
ทางวิทยาศาสตร์ ทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑ จิตวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ทักษะการคิด       
การอ่าน การสื่อสาร การแก้ปัญหา ตลอดจนการน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างมีคุณธรรมและค่านิยม 
ที่เหมาะสม สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมแห่งการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ อย่างมีความสุข ในการจัดท า
คู่มือครูรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เล่ม ๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเล่มนี้ ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากคณาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ และ
ครูผู้สอน จากสถาบนัการศึกษาต่าง ๆ จึงขอขอบคุณไว้ ณ ที่นี้ 

สสวท. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือครูรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
เล่ม ๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์แก่ครูและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย   
ที่จะช่วยให้การจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล หากมีข้อเสนอแนะใดที่จะท าให้
คู่มือครูเล่มนี้สมบูรณ์ยิ่งข้ึน โปรดแจ้ง สสวท. ทราบด้วย จักขอบคุณยิ่ง 
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เป้าหมายของการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 
 

 วิทยาศาสตร์เป็นเรื่องของการเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติ โดยมนุษย์ใช้กระบวนการสังเกต ส ารวจ

ตรวจสอบ และการทดลองเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติแล้วน าผลที่ได้มาจัดระบบหลักการ แนวคิด 

และทฤษฎี ดังนั้นการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์จึงมุ่งเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้และค้นพบด้วยตนเองมากที่สุด 

นั่นคือใหเ้กิดการเรียนรู้ทั้งกระบวนการและองค์ความรู้  

 การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในสถานศึกษามีเป้าหมายส าคัญ ดังนี้  

1. เพื่อให้เข้าใจแนวคิด หลักการ ทฤษฎี กฎและความรู้พ้ืนฐานของวิทยาศาสตร์ 

2. เพ่ือให้เข้าใจขอบเขตธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ และข้อจ ากัดของวิทยาศาสตร์ 

3. เพ่ือให้มีทักษะที่ส าคัญในการสืบเสาะหาความรู้และพัฒนาเทคโนโลยี 

4. เพ่ือให้ตระหนักถึงการมีผลกระทบซึ่งกันและกันระหว่างวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี มวลมนุษย์ และ

สิ่งแวดล้อม 

5. เพ่ือน าความรู้ แนวคิดและทักษะต่าง ๆ ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ

สังคมและการด ารงชีวิต 

6. เพ่ือพัฒนากระบวนการคิดและจินตนาการ ความสามารถในการแก้ปัญหาและการจัดการ ทักษะใน

การสื่อสาร และความสามารถในการประเมินและตัดสินใจ 

7. เพ่ือให้เป็นผู้ที่มีจิตวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมในการใช้วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ 
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คุณภาพของนักเรียนวิทยาศาสตร์ เมื่อจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
 

 นักเรียนที่เรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ควรมีความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการ และจิตวิทยาศาสตร์ 
ดังนี้   

1. เข้าใจโครงสร้าง ลักษณะเฉพาะและการปรับตัวของสิ่งมีชีวิต รวมทั้งความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตใน
แหล่งที่อยู่ การท าหน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของพืช และการท างานของระบบย่อยอาหารของมนุษย์  

2. เข้าใจสมบัติและการจ าแนกกลุ่มของวัสดุ สถานะและการเปลี่ยนสถานะของสสาร การละลาย        
การเปลี่ยนแปลงทางเคมี การเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้และผันกลับไม่ได้ และการแยกสารอย่างง่าย 

3. เข้าใจลักษณะของแรงโน้มถ่วงของโลก แรงลัพธ์ แรงเสียดทาน แรงไฟฟ้าและผลของแรงต่างๆ ผลที่
เกิดจากแรงกระท าต่อวัตถุ ความดัน หลักการที่มีต่อวัตถุ วงจรไฟฟ้าอย่างง่าย ปรากฏการณ์เบื้องต้น
ของเสียง และแสง  

4. เข้าใจปรากฏการณ์การขึ้นและตก รวมถึงการเปลี่ยนแปลงรูปร่างปรากฏของดวงจันทร์ องค์ประกอบ
ของระบบสุริยะ คาบการโคจรของดาวเคราะห์ ความแตกต่างของดาวเคราะห์และดาวฤกษ์ การขึ้น
และตกของกลุ่มดาวฤกษ์ การใช้แผนที่ดาว การเกิดอุปราคา พัฒนาการและประโยชน์ของเทคโนโลยี
อวกาศ 

5. เข้าใจลักษณะของแหล่งน้ า วัฏจักรน้ า กระบวนการเกิดเมฆ หมอก น้ าค้าง น้ าค้างแข็ง หยาดน้ าฟ้า 
กระบวนการเกิดหิน วัฏจักรหิน การใช้ประโยชน์หินและแร่ การเกิดซากดึกด าบรรพ์ การเกิดลมบก 
ลมทะเล มรสุม ลักษณะและผลกระทบของภัยธรรมชาติ ธรณีพิบัติภัย การเกิดและผลกระทบของ
ปรากฏการณ์เรือนกระจก  

6. ค้นหาข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพและประเมินความน่าเชื่อถือ ตัดสินใจเลือกข้อมูลใช้เหตุผลเชิงตรรกะ
ในการแก้ปัญหา ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการท างานร่วมกัน เข้าใจสิทธิและหน้าที่
ของตน เคารพสิทธิของผู้อื่น 

7. ตั้งค าถามหรือก าหนดปัญหาเกี่ยวกับสิ่งที่จะเรียนรู้ตามที่ก าหนดให้หรือตามความสนใจ คาดคะเน
ค าตอบหลายแนวทาง สร้างสมมติฐานที่สอดคล้องกับค าถามหรือปัญหาที่จะส ารวจตรวจสอบ 
วางแผนและส ารวจตรวจสอบโดยใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ 

8. วิเคราะห์ข้อมูล ลงความเห็น และสรุปความสัมพันธ์ของข้อมูลที่มาจากการส ารวจตรวจสอบใน
รูปแบบที่เหมาะสม เพ่ือสื่อสารความรู้จากผลการส ารวจตรวจสอบได้อย่างมีเหตุผลและหลักฐาน
อ้างอิง 

9. แสดงถึงความสนใจ มุ่งมั่น ในสิ่งที่จะเรียนรู้ มีความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับเรื่องที่จะศึกษาตามความ
สนใจของตนเอง แสดงความคิดเห็นของตนเอง ยอมรับในข้อมูลที่มีหลักฐานอ้างอิง และรับฟังความ
คิดเห็นผู้อ่ืน 
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10. แสดงความรับผิดชอบด้วยการท างานที่ได้รับมอบหมายอย่างมุ่งมั่น รอบคอบ ประหยัด ซื่อสัตย์ จนงาน
ลุล่วงเป็นผลส าเร็จ และท างานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์ 

11. ตระหนักในคุณค่าของความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใช้ความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ในการด ารงชีวิต แสดงความชื่นชม ยกย่อง และเคารพสิทธิในผลงานของผู้คิดค้นและศึกษาหาความรู้
เพ่ิมเติม ท าโครงงานหรือชิ้นงานตามที่ก าหนดให้หรือตามความสนใจ 

12. แสดงถึงความซาบซึ้ง ห่วงใย แสดงพฤติกรรมเกี่ยวกับการใช้ การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างรู้คุณค่า 
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ทักษะที่ส าคัญในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 

 

ทักษะส าคัญที่ครูผู้สอนจ าเป็นต้องพัฒนาให้เกิดขึ้นกับนักเรียนเมื่อมีการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
เช่น ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (Science Process Skills) 
การเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์จ าเป็นต้องใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพ่ือน าไปสู่          

การสืบเสาะค้นหาผ่านการสังเกต ทดลอง สร้างแบบจ าลอง และวิธีการอ่ืน ๆ  เพ่ือน าข้อมูล สารสนเทศและ
หลักฐานเชิงประจักษ์มาสร้างค าอธิบายเกี่ยวกับแนวคิดหรือองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย 

ทักษะการสังเกต (Observing) เป็นความสามารถในการใช้ประสาทสัมผัสอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ
หลายอย่างส ารวจวัตถุหรือปรากฏการณ์ต่าง ๆ ในธรรมชาติหรือจากการทดลอง โดยไม่ลงความคิดเห็นของ     
ผู้สังเกต ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ได้แก่ การดู การฟังเสียง การดมกลิ่น การชิมรส และการสัมผัส 

ทักษะการวัด (Measuring) เป็นความสามารถในการเลือกใช้เครื่องมือในการวัดปริมาณต่าง ๆ 
ได้อย่างเหมาะสม รวมถึงความสามารถในการหาปริมาณของสิ่งต่าง ๆ จากเครื่องมือที่เลือกใช้ออกมาเป็น
ตัวเลขได้ถูกต้องและรวดเร็ว พร้อมระบหุน่วยของการวัดได้อย่างถูกต้อง  

ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล (Inferring) เป็นความสามารถในการคาดการณ์อย่างมี

หลักการเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือปรากฏการณ์ โดยใช้ข้อมูล (Data) หรือสารสนเทศ (Information) ที่เคย
เก็บรวบรวมไว้ในอดีต 

ทักษะการจ าแนกประเภท (Classifying)  เป็นความสามารถในการแยกแยะ จัดพวกหรือจัดกลุ่ม
สิ่งต่าง ๆ ที่สนใจ เช่น วัตถุ สิ่งมีชีวิต ดาว และเทหวัตถุต่าง ๆ หรือปรากฏการณ์ที่ต้องการศึกษาออกเป็น
หมวดหมู่ นอกจากนี้ยังหมายถึงความสามารถในการเลือกและระบุเกณฑ์หรือลักษณะร่วมลักษณะใดลักษณะ
หนึ่งของสิ่งต่าง ๆ ที่ต้องการจ าแนก 

ทักษะการหาความสัมพันธ์ของสเปซกับเวลา (Relationship of Space and Time) สเปซ 
คือ พ้ืนที่ที่วัตถุครอบครอง ในที่นี้อาจเป็นต าแหน่ง รูปร่าง รูปทรงของวัตถุ สิ่งเหล่านี้อาจมีความสัมพันธ์กัน 
ดังนี้ 

 

การหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับสเปซ 
(Relationship between Space and Space) 

เป็นความสามารถในการหาความเกี่ยวข้อง 
สั ม พั น ธ์ กั น ระห ว่ าง พ้ื นที่ ที่ วั ต ถุ ต่ า งๆ 
ครอบครอง 
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การหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับเวลา 
(Relationship between Space and Time)  

เป็นความสามารถในการหาความเกี่ยวข้อง 
สัมพันธ์กันระหว่างพ้ืนที่ที่วัตถุครอบครอง
เมื่อเวลาผ่านไป 

ทักษะการใช้จ านวน (Using Number) เป็นความสามารถในการใช้ความรู้สึกเชิงจ านวน และ
การค านวณเพ่ือบรรยายหรือระบุรายละเอียดเชิงปริมาณของสิ่งที่สังเกตหรือทดลอง 

ทักษะการจัดกระท าและสื่อความหมายข้อมูล (Organizing and Communicating Data) 
เป็นความสามารถในการน าผลการสังเกต การวัด การทดลอง จากแหล่งต่าง ๆ มาจัดกระท าให้อยู่ในรูปแบบที่
มีความหมายหรือมีความสัมพันธ์กันมากข้ึน จนง่ายต่อการท าความเข้าใจหรือเห็นแบบรูปของข้อมูล นอกจากนี้
ยังรวมถึงความสามารถในการน าข้อมูลมาจัดท าในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ตาราง แผนภูมิ แผนภาพ วงจร กราฟ 
สมการ การเขียนบรรยาย เพ่ือสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจความหมายของข้อมูลมากขึ้น  

ทักษะการพยากรณ์ (Predicting) เป็นความสามารถในบอกผลลัพธ์ของปรากฏการณ์ สถานการณ์ 
การสังเกต การทดลองที่ ได้จากการสังเกตแบบรูปของหลักฐาน (Pattern of Evidence) การพยากรณ์ที่
แม่นย าจึงเป็นผลมาจากการสังเกตที่รอบคอบ การวัดที่ถูกต้อง การบันทึก และการจัดกระท ากับข้อมูลอย่าง
เหมาะสม 

ทักษะการตั้งสมมติฐาน (Formulating Hypotheses) เป็นความสามารถในการคิดหาค าตอบ
ล่วงหน้าก่อนด าเนินการทดลอง  โดยอาศัยการสังเกต ความรู้ ประสบการณ์เดิมเป็นพ้ืนฐานค าตอบที่คิด
ล่วงหน้าที่ยังไม่รู้มาก่อน หรือยังไม่เป็นหลักการ กฎ หรือ ทฤษฎีมาก่อน การตั้งสมมติฐานหรือค าตอบที่คิดไว้
ล่วงหน้ามักกล่าวไว้เป็นข้อความที่บอกความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นกับตัวแปรตาม ซึ่งอาจเป็นไปตามที่
คาดการณ์ไว้หรือไม่ก็ได้  

ทักษะการก าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ (Defining Operationally)  เป็นความสามารถในการ
ก าหนดความหมายและขอบเขตของสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่ในสมมติฐานของการทดลอง หรือที่เก่ียวข้องกับการทดลอง 
ให้เข้าใจตรงกัน และสามารถสังเกตหรือวัดได้ 

ทักษะการก าหนดและควบคุมตัวแปร (Controlling Variables) เป็นความสามารถในการ
ก าหนดตัวแปรต่าง ๆ ทั้งตัวแปรต้น ตัวแปรตาม และตัวแปรที่ต้องควบคุมให้คงที่ ให้สอดคล้องกับสมมติฐาน
ของการทดลอง รวมถึงความสามารถในการระบุและควบคุมตัวแปรอ่ืน ๆ นอกเหนือจากตัวแปรต้น ซึ่งอาจ
ส่งผลต่อผลการทดลอง หากไม่ควบคุมให้เหมือนกันหรือเท่ากัน ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับการทดลอง ได้แก่       
ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม และตัวแปรที่ต้องควบคุมให้คงที่ ซึ่งล้วนเป็นปัจจัยที่เก่ียวข้องกับการทดลอง ดังนี้ 

ตัวแปรต้น (Independent Variable) หมายถึง สิ่งที่เป็นต้นเหตุท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง จึงต้อง
จัดสถานการณใ์ห้มีสิ่งนี้แตกต่างกัน 

ตัวแปรตาม (Dependent Variable) หมายถึง สิ่งที่เป็นผลจากการจัดสถานการณ์บางอย่างให้
แตกต่างกัน และเราต้องสังเกต วัด หรือติดตามดู 
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ตัวแปรที่ต้องควบคุมให้คงที่ (Controlled Variable) หมายถึง สิ่งต่าง ๆ ที่อาจส่งผลต่อการจัด
สถานการณ์ จึงต้องจัดสิ่งเหล่านี้ให้เหมือนกันหรือเท่ากัน เพ่ือให้มั่นใจว่าผลจากการจัดสถานการณ์เกิดจากตัว
แปรต้นเท่านั้น 

ทักษะการทดลอง (Experimenting) การทดลองประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ การออกแบบการ
ทดลอง การปฏิบัติการทดลอง และการบันทึกผลการทดลอง ทักษะการทดลองจึงเป็นความสามารถในการ
ออกแบบและวางแผนการทดลองได้อย่างรอบคอบ และสอดคล้องกับค าถามการทดลองและสมมติฐาน รวมถึง
ความสามารถในการด าเนินการทดลองได้ตามแผน และความสามารถในการบันทึกผลการทดลองได้ละเอียด 
ครบถ้วน และเท่ียงตรง  

ทักษะการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป  (Interpreting and Making Conclusion)  
เป็นความสามารถ ในการแปลความหมาย หรือการบรรยาย ลักษณะและสมบัติของข้อมูลที่มีอยู่ ตลอดจน
ความสามารถในการสรุปความสัมพันธ์ของข้อมูลทั้งหมด 

ทักษะการสร้างแบบจ าลอง (Formulating Models) เป็นความสามารถในการสร้างและใช้สิ่งที่
ท าขึ้นมาเพ่ือเลียนแบบหรืออธิบายปรากฏการณ์ที่ศึกษาหรือสนใจ เช่น กราฟ สมการ แผนภูมิ รูปภาพ 
ภาพเคลื่อนไหว สามารถประเมินแบบจ าลอง และปรับปรุงแบบจ าลองที่สร้างขึ้น รวมถึงความสามารถ 
ในการน าเสนอข้อมูล แนวคิด ความคิดรวบยอดเพ่ือให้ผู้อ่ืนเข้าใจในรูปของแบบจ าลองแบบต่าง ๆ  

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills) 
ราชบัณฑิตยสถานได้ระบุทักษะที่จ าเป็นแห่งศตวรรษที่ 21 ซึ่งสอดคล้องกับสมรรถนะที่ควรมีในพลเมือง  

ยุคใหม่รวม 7 ด้าน (ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ , 2558; ราชบัณฑิตยสถาน, 2557) 
ในระดับประถมศึกษาจะเน้นให้ครูผู้สอนส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะ ดังต่อไปนี้ 

การคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) หมายถึง การคิดโดยใช้เหตุผลที่หลากหลาย
เหมาะสมกับสถานการณ์ มีการคิดอย่างเป็นระบบ วิเคราะห์  ประเมินหลักฐานและข้อคิดเห็นด้วยมุมมองที่
หลากหลาย สังเคราะห์ แปลความหมาย และจัดท าข้อสรุป สะท้อนความคิดอย่างมีวิจารณญาณโดยใช้
ประสบการณ์และกระบวนการเรียนรู้ 

การแก้ปัญหา (Problem Solving) หมายถึง ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ไม่คุ้นเคย หรือ
ปัญหาใหม ่โดยอาจใช้ความรู้ ทักษะ วิธีการและประสบการณ์ท่ีเคยรู้มาแล้ว หรือการสืบเสาะหาความรู้ วิธีการ
ใหม่มาใช้แก้ปัญหา นอกจากนี้ยังรวมถึงการซักถามเพ่ือท าความเข้าใจมุมมองที่แตกต่าง หลากหลายเพ่ือให้ได้
วิธีแก้ปัญหาที่ดียิ่งขึ้น 

การสื่อสาร (Communication) หมายถึง ความสามารถในการสื่อสารได้อย่างชัดเจน เชื่อมโยง 
เรียบเรียงความคิดเเละมุมมองต่าง ๆ แล้วสื่อสารโดยการใช้ค าพูด หรือการเขียน เพ่ือให้ผู้ อ่ืนเข้าใจได้
หลากหลายรูปแบบและวัตถุประสงค์  นอกจากนี้ยังรวมไปถึงการฟังอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือให้เข้าใจ
ความหมายของผู้ส่งสาร  
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ความร่วมมือ (Collaboration) หมายถึง ความสามารถในการท างานร่วมกับคนกลุ่มต่าง ๆ           
ที่หลากหลายอย่างมีประสิทธิภาพและให้เกียรติ มีความยืดหยุ่นและยินดีที่จะประนีประนอม เพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายการท างาน พร้อมทั้งยอมรับและแสดงความรับผิดชอบต่องานที่ท าร่วมกัน และเห็นคุณค่าของผลงาน
ที่พัฒนาขึ้นจากสมาชิกแต่ละคนในทีม 

การสร้างสรรค์ (Creativity) หมายถึง การใช้เทคนิคที่หลากหลายในการสร้างสรรค์แนวคิด เช่น 
การระดมพลังสมอง รวมถึงความสามารถในการพัฒนาต่อยอดแนวคิดเดิม หรือได้แนวคิดใหม่ และ
ความสามารถในการกลั่นกรอง ทบทวน วิเคราะห์ และประเมินแนวคิด เพ่ือปรับปรุงให้ได้แนวคิดที่จะส่งผลให้
ความพยายามอย่างสร้างสรรค์นี้เป็นไปได้มากที่สุด 

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Technology 
(ICT)) หมายถึง ความสามารถในการการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือเป็นเครื่องมือสืบค้น      
จัดกระท า ประเมินและสื่อสารข้อมูลความรู้ตลอดจนรู้เท่าทันสื่อโดยการใช้สื่อต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม        
มีประสิทธิภาพ 
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ผังมโนทัศน์ (concept map)  
รายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เล่ม 1 

 

 
 
 

หน่วยที่ 1 อาหาร
และการย่อยอาหาร 

หน่วยที่ 3 หินและ
ซากดึกด าบรรพ์ 

สารอาหาร 

ได้แก ่ ได้แก ่

หน่วยที่ 2 การแยก
สารเนื้อผสม 

ได้แก ่

ระบบย่อยอาหาร 

การแยกสาร   
เนื้อผสมอย่าง

ง่าย 

เนื้อหาการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เล่ม 1 

ประกอบด้วย 

กระบวนการเกิดหิน  
วัฏจักรหิน และการน า
หินและแร่ไปใช้
ประโยชน์ 

การเกิดซากดึกด าบรรพ์ 
และการน าไปใช้
ประโยชน์ 
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ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.6 เล่ม 1 
 

ตัวช้ีวัดชั้นปี สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ว 1.2 ป.6/1 

ระบุสารอาหารและบอกประโยชน์ของ
สารอาหารแต่ละประเภทจากอาหารที่
ตนเองรับประทาน  

ว 1.2 ป.6/2 
บอกแนวทางในการเลือกรับประทานอาหาร
ให้ ได้ ส ารอ าห ารครบ ถ้ วน ใน สั ด ส่ วน         
ที่ เห ม าะ ส ม กั บ เพ ศ แ ล ะ วั ย  ร ว ม ทั้ ง      
ความปลอดภัยต่อสุขภาพ 

ว 1.2 ป.6/3 
ตระหนักถึงความส าคัญของสารอาหาร โดย
การเลือกรับประทานอาหารที่มีสารอาหาร
ครบถ้วนในสัดส่วนที่เหมาะสมกับเพศและ
วัย รวมทั้งปลอดภัยต่อสุขภาพ 
 

 

  สารอาหารที่ อยู่ ในอาหารมี  6 ประเภท ได้แก่ 
คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน เกลือแร่ วิตามินและน้ า  

 อาหารแต่ละชนิดประกอบด้วยสารอาหารที่แตกต่าง
กัน  อาหารบางอย่ างประกอบด้วยสารอาหาร
ประเภทเดียว อาหารบางอย่ างประกอบด้ วย
สารอาหารมากกว่าหนึ่งประเภท 

 สารอาหารแต่ละประเภทมีประโยชน์ต่อร่างกาย
แตกต่างกัน โดยคาร์โบไฮเดรต โปรตีน และไขมัน
เป็นสารอาหารที่ให้พลังงานแก่ร่างกาย ส่วนเกลือแร่ 
วิตามินและน้ า เป็นสารอาหารที่ ไม่ ให้พลังงาน       
แก่ร่างกาย แต่ช่วยให้ร่างกายท างานได้เป็นปกติ  

 การรับประทานอาหารเพ่ือให้ร่างกายเจริญเติบโต    
มีการเปลี่ยนแปลงของร่างกายตามเพศและวัย และ  
มีสุขภาพดี จ าเป็นต้องรับประทานให้ได้พลังงาน
เพียงพอกับความต้องการของร่างกาย และให้ได้
สารอาหารครบถ้วนในสัดส่วนที่เหมาะสมกับเพศ 
และวัย รวมทั้งต้องค านึงถึงชนิดและปริมาณของวัตถุ 
เจือปนในอาหารเพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพ 

ว 1.2 ป.6/4 
สร้างแบบจ าลองระบบย่อยอาหาร และ
บรรยายหน้าที่ของอวัยวะในระบบย่อย
อาหาร รวมทั้งอธิบายการย่อยอาหารและ
การดูดซึมสารอาหาร 

ว 1.2 ป.6/5 
ตระหนักถึงความส าคัญของระบบย่อย
อาหาร โดยการบอกแนวทางในการดูแล
รักษาอวัยวะในระบบย่อยอาหารให้ท างาน
เป็นปกต ิ 

 ระบบย่อยอาหารประกอบด้วยอวัยวะต่าง ๆ ได้แก่ 
ปาก หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร ล าไส้ เล็ก    
ล าไส้ใหญ่ ทวารหนัก ตับ และตับอ่อน ซึ่งท าหน้าที่
ร่วมกันในการย่อยและดูดซึมสารอาหาร  

- ปาก มีฟันช่วยบดเคี้ยวอาหารให้มีขนาดเล็กลง
และมี ลิ้ น ช่ วยคลุ ก เคล้ าอาห ารกั บน้ า ล าย         
ในน้ าลายมีเอนไซม์ย่อยแป้งให้เป็นน้ าตาล  

- หลอดอาหาร ท าหน้าที่ล าเลียงอาหารจากปากไป
ยังกระเพาะอาหาร ภายในกระเพาะอาหารมีการ
ย่อยโปรตีนโดยกรดและเอนไซม์ที่สร้างจาก
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ตัวช้ีวัดชั้นปี สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
  กระเพาะอาหาร  

- ล าไส้เล็กมีเอนไซม์ที่สร้างจากผนังล าไส้เล็กเอง
และจากตับอ่อนที่ช่วยย่อยโปรตีน คาร์โบไฮเดรต 
และไขมัน โดยโปรตีน คาร์โบไฮเดรต และไขมันที่
ผ่านการย่อยจนเป็นสารอาหารขนาดเล็กพอที่จะ 
ดูดซึมได้ รวมถึงน้ า เกลือแร่ และวิตามิน จะถูก
ดูดซึม ที่ผนังล าไส้เล็กเข้าสู่กระแสเลือด เพ่ือ
ล าเลียงไปยังส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย ซึ่งโปรตีน 
คาร์โบไฮเดรต และไขมัน จะถูกน าไปใช้ เป็น
แหล่งพลังงานส าหรับใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ ส่วน
น้ า เกลือแร่  และวิตามิน จะช่วยให้ร่างกาย
ท างานได้เป็นปกติ  

- ตับสร้างน้ าดีแล้วส่งมายังล าไส้เล็กช่วยให้ไขมัน
แตกตัว  

- ล าไส้ใหญ่ท าหน้าที่ดูดน้ าและเกลือแร่ เป็นบริเวณ
ที่ มี อาหารที่ ย่ อยไม่ ได้หรือย่ อยไม่ หมดเป็ น     
กากอาหาร ซึ่งจะถูกก าจัดออกทางทวารหนัก  

 อวัยวะต่างๆ ในระบบย่อยอาหาร มีความส าคัญ    
จึงควรปฏิบัติตน ดูแลรักษาอวัยวะให้ท างานเป็นปกต ิ

ว 2.1 ป.6/1  
อธิบายและเปรียบเทียบการแยกสารผสม
โดยการหยิบออก การร่อน การใช้แม่เหล็ก
ดึงดูด  การรินออก การกรอง และการ
ตกตะกอน โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ 
รวมทั้งระบุวิธีแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน
เกี่ยวกับการแยกสาร 

 

 

 สารผสมประกอบด้วยสารตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไปผสมกัน 
เช่น น้ ามันผสมน้ า ข้าวสารปนกรวดทราย วิธีการที่
เหมาะสมในการแยกสารผสมขึ้นอยู่กับลักษณะและ
สมบัติของสารที่ผสมกัน ถ้าองค์ประกอบของสาร
ผสมเป็นของแข็งกับของแข็งที่มีขนาดแตกต่างกัน
อย่างชัดเจน อาจใช้วิธีการหยิบออกหรือการร่อน
ผ่านวัสดุที่มีรู ถ้ามีสารใดสารหนึ่งเป็นสารแม่เหล็ก
อาจใช้วิธีการใช้แม่เหล็กดึงดูด ถ้าองค์ประกอบเป็น
ของแข็งที่ ไม่ละลายในของเหลว อาจใช้วิธีการ      
รินออก การกรอง หรือการตกตะกอน ซึ่งวิธีการ  
แยกสารสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน
ได ้
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เปรียบเทียบกระบวนการเกิดหิ น อัคนี     
หิ นตะกอน และหิ นแปร  และอธิบ าย      
วัฏจักรหินจากแบบจ าลอง 

 
 

 

 หินเป็นวัสดุแข็งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ประกอบ 
ด้วยแร่ตั้งแต่หนึ่งชนิดขึ้นไป สามารถจ าแนกหินตาม
กระบวนการเกิดได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่ หินอัคนี 
หินตะกอน และหินแปร  

 หินอัคนีเกิดจากการเย็นตัวของแมกมา เนื้อหินมี
ลักษณะเป็นผลึก ทั้งผลึกขนาดใหญ่และขนาดเล็ก 
บางชนิดอาจเป็นเนื้อแก้วหรือมีรูพรุน  

 หินตะกอน เกิดจากการทับถมของตะกอนเมื่อถูกแรง
กดทับและมีสารเชื่อมประสานจึงเกิดเป็นหิน เนื้อหิน
กลุ่มนี้ส่ วนใหญ่มีลักษณะเป็นเม็ดตะกอน มีทั้ ง    
เนื้อหยาบและเนื้อละเอียด บางชนิดเป็นเนื้อผลึกที่
ยึดเกาะกันเกิดจากการตกผลึกหรือตกตะกอนจากน้ า
โดยเฉพาะน้ าทะเล บางชนิดมีลักษณะเป็นชั้น ๆ   
จึงเรียกอีกชื่อว่าหินชั้น  

 หินแปร เกิดจากการแปรสภาพของหินเดิมซึ่งอาจ
เป็นหินอัคนี หินตะกอน หรือหินแปร โดยการกระท า
ของความร้อน ความดัน และปฏิกิริยาเคมี เนื้อหิน
ของหินแปรบางชนิดผลึกของแร่เรียงตัวขนานกัน  
เป็นแถบ บางชนิดแซะออกเป็นแผ่นได้ บางชนิดเป็น   
เนื้อผลึกที่มีความแข็งมาก  

 หินในธรรมชาติทั้ง 3 ประเภท มีการเปลี่ยนแปลง
จากประเภทหนึ่ งไปเป็น อีกประเภทหนึ่ ง หรือ
ประเภทเดิมได้ โดยมีแบบรูปการเปลี่ยนแปลงคงที่
และต่อเนื่องเป็นวัฏจักร 

ว 3.2 ป.6/2 
บรรยายและยกตัวอย่างการใช้ประโยชน์
ของหินและแร่ในชีวิตประจ าวันจากข้อมูลที่
รวบรวมได้  
 

 

 หินและแร่แต่ละชนิดมีลักษณะและสมบัติแตกต่าง
กัน มนุษย์ใช้ประโยชน์จากแร่ในชีวิตประจ าวันใน
ลักษณะต่าง ๆ เช่น น าแร่มาทาเครื่องส าอาง ยาสีฟัน 
เครื่องประดับ อุปกรณ์ทางการแพทย์ และน าหินมา
ใช้ในงานก่อสร้างต่าง ๆ เป็นต้น 
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ว 3.2 ป.6/3  

ส ร้ า ง แ บ บ จ า ล อ งที่ อ ธิ บ า ย ก า ร เกิ ด         
ซ า ก ดึ ก ด า บ ร ร พ์ แ ล ะ ค า ด ค ะ เ น
สภาพแวดล้อมในอดีตของซากดึกดาบรรพ์ 

 

 

 ซากดึกด าบรรพ์เกิดจากการทับถมหรือการประทับ
รอยของสิ่งมีชีวิตในอดีต จนเกิดเป็นโครงสร้างของ
ซากหรือร่องรอยของสิ่งมีชีวิตที่ปรากฏอยู่ ในหิน    
ในประเทศไทยพบซากดึกด าบรรพ์ที่หลากหลาย เช่น 
พืช ปะการัง หอย ปลา เต่า ไดโนเสาร์ และรอยตีน
สัตว์  

 ซากดึกด าบรรพ์สามารถใช้เป็นหลักฐานหนึ่งที่ช่วย
อธิบายสภาพแวดล้อมของพ้ืนที่ในอดีตขณะเกิด
สิ่งมีชีวิตนั้น เช่น หากพบซากดึกด าบรรพ์ของหอย
น้ าจืด สภาพแวดล้อมบริเวณนั้นอาจเคยเป็นแหล่ง  
น้ าจืดมาก่อน และหากพบซากดึกด าบรรพ์ของพืช 
สภาพแวดล้อมบริเวณนั้นอาจเคยเป็นป่ามาก่อน 
นอกจากนี้ซากดึกด าบรรพ์ยังสามารถใช้ระบุอายุของ
หิน และเป็นข้อมูลในการศึกษาวิวัฒนาการของ
สิ่งมีชีวิต 
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ข้อแนะน าการใช้คู่มือครู 
 

 คู่มือครูเล่มนี้จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นแนวทางการจัดกิจกรรมส าหรับครู ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้นักเรียน
จะได้ฝึกทักษะจากการท ากิจกรรมต่าง ๆ ทั้งการสังเกต การส ารวจ การทดลอง การสืบค้นข้อมูล การอภิปราย 
การท างานร่วมกัน ซึ่งเป็นการฝึกให้นักเรียนช่างสังเกต รู้จักตั้งค าถาม รู้จักคิดหาเหตุผล เพ่ือตอบปัญหาต่าง ๆ 
ได้ด้วยตนเอง ทั้งนี้โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้และค้นพบด้วยตนเองมากที่สุด ดังนั้นในการจัดการ
เรียนรู้ ครูจึงเป็นผู้ช่วยเหลือ ส่งเสริม และสนับสนุนนักเรียนให้รู้จักสืบเสาะหาความรู้จากสื่อและแหล่ง      
การเรียนรู้ต่าง ๆ และเพ่ิมเติมข้อมูลที่ถูกต้องแก่นักเรียน เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะจากการศึกษาหาความรู้   
ด้วยตนเอง 
 เพ่ือให้เกิดประโยชน์จากคู่มือครูเล่มนี้มากที่สุด ครูควรท าความเข้าใจในรายละเอียดของแต่ละหัวข้อ  
และข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้ 
 1. สาระการเรยีนรู้แกนกลาง 

สาระการเรียนรู้แกนกลางเป็นสาระการเรียนรู้เฉพาะกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีที่ปรากฏในมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ก าหนดไว้เฉพาะส่วนที่จ าเป็น
ส าหรับเป็นพ้ืนฐานเกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน และเป็นพ้ืนฐานในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น โดย
สอดคล้องกับสาระและความสามารถ ความถนัดและความสนใจของนักเรียน ในทุกกิจกรรมจะมี
สาระส าคัญ ซึ่งเป็นเนื้อหาสาระที่ปรากฏอยู่ตามสาระการเรียนรู้โดยสถานศึกษาสามารถพัฒนาเพ่ิมเติม
ได้ตามความเหมาะสม  

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ฯ (ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ได้เพ่ิมสาระเทคโนโลยี ซึ่ง
ประกอบด้วยการออกแบบและเทคโนโลยี และวิทยาการค านวณ ทั้งนี้ เพ่ือเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้       
บูรณาการสาระทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี กับกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม  
ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา 
2. ภาพรวมการจัดการเรียนรูป้ระจ าหน่วย 

ภาพรวมการจัดการเรียนรู้ประจ าหน่วยมีไว้เพ่ือเชื่อมโยงเนื้อหาสาระกับมาตรฐานการเรียนรู้และ
ตัวชี้วัดที่จะได้เรียนในแต่ละกิจกรรมของหน่วยนั้น ๆ และเป็นแนวทางให้ครูผู้สอนน าไปปรับปรุงและ
เพ่ิมเติมตามความเหมาะสม 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้   

แต่ละหน่วยการเรียนรู้นักเรียนจะได้ท ากิจกรรมอย่างหลากหลาย ในแต่ละส่วนของหนังสือเรียนทั้ง
ส่วนน าบท น าเรื่อง และกิจกรรมมีจุดประสงค์การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดชั้นปีเพ่ือให้นักเรียนเกิด
การเรียนรู้ โดยยึดหลักให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ สืบเสาะหาความรู้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
กระบวนการแก้ปัญหา การสื่อสาร และความสามารถในการตัดสินใจ การน าความรู้ไปใช้ในชีวิตและ
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ในสถานการณ์ใหม่ มีทักษะในการใช้เทคโนโลยี มีเจตคติ คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม 
สามารถอยู่ในสังคมไทยได้อย่างมีความสุข   
4. บทน้ีมีอะไร 

ส่วนที่บอกรายละเอียดในบทนั้น ๆ ซึ่งประกอบด้วยชื่อเรื่อง ค าส าคัญ และชื่อกิจกรรม เพื่อครูจะ
ได้ทราบองค์ประกอบโดยรวมของแต่ละบท 
5. สื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ 

ส่วนที่บอกรายละเอียดสื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ที่ต้องใช้ส าหรับการเรียนในบท เรื่อง และ 
กิจกรรมนั้น ๆ โดยสื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ประกอบด้วยหน้าหนังสือเรียนและแบบบันทึกกิจกรรม 
และอาจมีโปรแกรมประยุกต์ เว็บไซต์ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศนูปกรณ์หรือตัวอย่างวีดิทัศน์ปฏิบัติการ
ทางวิทยาศาสตร์เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจในการสอนปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ส าหรับครู 
6. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทกัษะแห่งศตวรรษที่ 21 

ทักษะที่นักเรียนจะได้ฝึกปฏิบัติในแต่ละกิจกรรม โดยทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็น
ทักษะที่นักวิทยาศาสตร์น ามาใช้ในกระบวนการต่าง ๆ ในการสืบเสาะหาความรู้ ส่วนทักษะแห่ง
ศตวรรษท่ี 21 เป็นทักษะที่ช่วยเสริมสร้างการเรียนรู้และพัฒนาความสามารถของนักเรียนในด้านต่าง ๆ 
เพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก 
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วีดิทัศน์ตัวอย่างปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ส าหรับครูเพื่อฝึกฝนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ต่าง ๆ     
มีดังนี้  

รายการ 
ทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ 
Short link QR code 

วีดิทัศน์   การสังเกตและการลง
ความเห็นจากข้อมูล   
ท าได้อย่างไร 

การสังเกตและการลง
ความเห็นจากข้อมูล 

http://ipst.me/8115    
 

 

 
 

วีดิทัศน์   การวัดท าได้อย่างไร การวัด http://ipst.me/8116 
 

 
 

วีดิทัศน์   การใช้ตัวเลข         
ท าได้อย่างไร 

การใช้จ านวน http://ipst.me/8117 
 

 
 

วีดิทัศน์   การจ าแนกประเภท  
ท าได้อย่างไร 

การจ าแนกประเภท http://ipst.me/8118 
 

 
 

วีดิทัศน์   การหาความสัมพันธ์
ระหว่างสเปซกับสเปซ
ท าได้อย่างไร 

การหาความสัมพันธ์
ระหว่างสเปซกับสเปซ 

http://ipst.me/8119 
 

 
 

วีดิทัศน์   การหาความสัมพันธ์
ระหว่างสเปซกับเวลา
ท าได้อย่างไร 

การหาความสัมพันธ์
ระหว่างสเปซกับเวลา 

http://ipst.me/8120  

 
 

วีดิทัศน์   การจัดกระท าและสื่อ
ความหมายข้อมูล    
ท าได้อย่างไร 

การจัดกระท าและสื่อ
ความหมายข้อมูล 

http://ipst.me/8121  

 
 

วีดิทัศน์   การพยากรณ ์        
ท าได้อย่างไร 

การพยากรณ์ http://ipst.me/8122  
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รายการ 
ทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ 
Short link QR code 

วีดิทัศน์   ท าการทดลองได้
อย่างไร 

การทดลอง http://ipst.me/8123  

 
 

วีดิทัศน์   การตั้งสมมติฐานท าได้
อย่างไร 

การตั้งสมมติฐาน http://ipst.me/8124  

 
 

วีดิทัศน์   การก าหนดและ
ควบคุมตัวแปรและ 
การก าหนดนิยามเชิง
ปฏิบัติการท าได้
อย่างไร 

การก าหนดและควบคุม    
ตัวแปรและการก าหนด
นิยามเชิงปฏิบัติการ 

http://ipst.me/8125 
 

 
 

วีดิทัศน์   การตีความหมาย
ข้อมูลและลงข้อสรุป
ท าได้อย่างไร 

การตีความหมายข้อมูลและ
ลงข้อสรุป 

http://ipst.me/8126 
 

 
 

วีดิทัศน์   การสร้างแบบจ าลอง
ท าได้อย่างไร 

การสร้างแบบจ าลอง http://ipst.me/8127 
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7. แนวคิดคลาดเคลื่อน 
ความเชื่อ ความรู้ หรือความเข้าใจที่ผิดหรือคลาดเคลื่อนซึ่งเกิดขึ้นกับนักเรียน เนื่องจาก

ประสบการณ์ในการเรียนรู้ที่รับมาผิดหรือน าความรู้ที่ได้รับมาสรุปตามความเข้าใจของตนเองผิด แล้ว
ไม่สามารถอธิบายความเข้าใจนั้นได้ ดังนั้นเมื่อเรียนจบบทนี้แล้วครูควรแก้ไขแนวคิดคลาดเคลื่อนของ
นักเรียนให้เป็นแนวคิดท่ีถูกต้อง 
8. บทน้ีเริ่มต้นอยา่งไร 

แนวทางส าหรับครูในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักคิดด้วยตนเอง 
รู้จักค้นคว้าหาเหตุผล ครูควรกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจในบทเรียนนั้น ๆ โดยและให้นักเรียน
ตอบค าถามส ารวจความรู้ก่อนเรียน จากนั้นครูสังเกตการตอบค าถามของนักเรียนและยังไม่เฉลย
ค าตอบที่ถูกต้อง เพ่ือให้นักเรียนไปหาค าตอบจากเรื่องและกิจกรรมต่าง ๆ ในบทนั้น 
9. เวลาที่ใช้  

การเสนอแนะเวลาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนว่าควรใช้ประมาณกี่ชั่วโมง เพ่ือช่วยให้
ครูผู้สอนได้จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม อย่างไรก็ตามครูอาจปรับเปลี่ยนเวลาได้ตาม
สถานการณ์และความสามารถของนักเรียน   
10. วัสดุอุปกรณ์  

รายการวัสดุอุปกรณ์ทั้งหมดส าหรับการจัดกิจกรรม โดยอาจมีทั้งวัสดุสิ้นเปลือง อุปกรณ์ส าเร็จรูป 
อุปกรณ์พ้ืนฐาน หรืออ่ืน ๆ 
11. การเตรยีมตวัล่วงหน้าส าหรับครู เพ่ือจัดการเรียนรู้ในครั้งถัดไป  

การเตรียมตัวล่วงหน้าส าหรับการจัดการเรียนรู้ในครั้งถัดไป เพ่ือครูจะได้เตรียมสื่อ อุปกรณ์ 
เครื่องมือต่าง ๆ ที่ต้องใช้ในกิจกรรมให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดีและมีจ านวนเพียงพอกับนักเรียน โดย
อาจมีบางกิจกรรมต้องท าล่วงหน้าหลายวัน เช่น การเตรียมถุงปริศนาและข้าวโพดคั่วหรือสิ่งที่กินได้ 
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

 นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา มีกระบวนการคิดที่เป็นรูปธรรม ครูจึงควรจัดการเรียนการ
สอนที่มุ่งเน้นให้นักเรียนได้ปฏิบัติหรือท าการทดลองด้วยตนเอง ซึ่งเป็นวิธีหนึ่งที่นักเรียนจะได้มี
ประสบการณ์ตรง ดังนั้นครูผู้สอนจึงต้องเตรียมตัวเองในเรื่องต่อไปนี้  

11.1  บทบาทของครู ครูจะต้องเปลี่ยนบทบาทจากการเป็นผู้ชี้น าหรือผู้ถ่ายทอดความรู้เป็น 
ผู้ช่วยเหลือ โดยส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนในการแสวงหาความรู้จากสื่อและแหล่ง 
การเรียนรู้ต่าง ๆ และให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่นักเรียน เพ่ือให้นักเรียนได้น าข้อมูลเหล่านั้นไป
ใช้สร้างสรรค์ความรู้ของตนเอง  

11.2  การเตรียมตัวของครูและนักเรียน ครูควรเตรียมนักเรียนให้มีความพร้อมในการท า
กิจกรรมต่าง ๆ แต่บางครั้งนักเรียนไม่เข้าใจและอาจจะท ากิจกรรมไม่ถูกต้อง ดังนั้นครูจึง
ต้องเตรียมตัวเอง โดยท าความเข้าใจในเรื่องต่อไปนี้  
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  การสืบค้นข้อมูลหรือการค้นคว้าด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น สอบถามจากผู้รู้ในท้องถิ่น  
ดูจากรูปภาพแผนภูมิ อ่านหนังสือหรือเอกสารเท่าที่หาได้ นั่นคือการให้นักเรียนเป็นผู้หา
ความรู้และพบความรู้หรือข้อมูลด้วยตนเอง ซึ่งเป็นการเรียนรู้ด้วยวิธีเสาะหาความรู้  

  การน าเสนอมีหลายวิธี เช่น ให้นักเรียนหรือตัวแทนกลุ่มออกมาเล่าเรื่องที่ได้รับ
มอบหมายให้ไปส ารวจ สังเกต หรือทดลอง หรืออาจให้เขียนเป็นค าหรือเป็นประโยคลงใน
แบบบันทึกกิจกรรมหรือสมุดอ่ืนตามความเหมาะสม นอกจากนี้อาจให้วาดรูป หรือตัด
ข้อความจากหนังสือพิมพ์ แล้วน ามาติดไว้ในห้อง เป็นต้น 

  การส ารวจ ทดลอง สืบค้นข้อมูล สร้างแบบจ าลองหรืออ่ืน ๆ เพ่ือสร้างองค์ความรู้
เป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่งต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ครูผู้สอนสามารถให้นักเรียนท ากิจกรรม
ได้ทั้งในห้องเรียน นอกห้องเรียนหรือที่บ้าน โดยไม่จ าเป็นต้องใช้อุปกรณ์วิทยาศาสตร์
ราคาแพง อาจใช้อุปกรณ์ที่ดัดแปลงจากสิ่งของเหลือใช้ หรือใช้วัสดุธรรมชาติ ข้อส าคัญ 
คือ ครูผู้สอนต้องให้นักเรียนทราบว่า ท าไมจึงต้องท ากิจกรรมนั้น และจะต้องท าอะไร 
อย่างไร ผลจากการท ากิจกรรมจะสรุปผลอย่างไร ซึ่งจะท าให้นักเรียนได้ความรู้ ความคิด 
และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์พร้อมกับเกิดค่านิยม คุณธรรม เจตคติทาง
วิทยาศาสตร์ด้วย 

12. แนวการจดัการเรียนรู้ 
  แนวทางส าหรับครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่มุ่งส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักคิดด้วย

ตนเอง รู้จักค้นคว้าหาเหตุผลและสามารถแก้ปัญหาได้ด้วยการน าเอาวิธีการต่าง ๆ ของกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ไปใช้ วิธีการจัดการเรียนรู้ที่ สสวท. เห็นว่าเหมาะสมที่จะน านักเรียนไปสู่เป้าหมายที่ก าหนด
ไว้ก็คือ วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ ซึ่งมีองค์ประกอบที่ส าคัญ คือ การมองเห็นปัญหา  การส ารวจ
ตรวจสอบ และอภิปรายซักถามระหว่างครูกับนักเรียนเพ่ือน าไปสู่ข้อสรุป  
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

 นอกจากครูจะจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตามคู่มือครูนี้ ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามความ
เหมาะสมเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมาย โดยจะค านึงถึงเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

12.1  นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ ครูควรให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการ
เรียนรู้ตลอดเวลาด้วยการกระตุ้นให้นักเรียนลงมือท ากิจกรรมและอภิปรายผล โดยครูอาจ
ใช้เทคนิคต่าง ๆ เช่น การใช้ค าถาม การเสริมแรงมาใช้ให้เป็นประโยชน์ เพ่ือให้การเรียน
การสอนน่าสนใจและมีชีวิตชีวา  

12.2  การใช้ค าถาม เพ่ือน านักเรียนเข้าสู่บทเรียนและลงข้อสรุป โดยไม่ใช้เวลานานเกินไป ทั้งนี้
ครูต้องวางแผนการใช้ค าถามอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเลือกใช้ค าถามที่มีความยากง่าย
พอเหมาะกับความสามารถของนักเรียน 

12.3  การส ารวจตรวจสอบซ้ า เป็นสิ่งจ าเป็นเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือ ดังนั้นในการจัดการเรียนรู้     
ครูควรเน้นย้ าให้นักเรียนได้ส ารวจตรวจสอบซ้ าเพ่ือน าไปสู่ข้อสรุปที่ถูกต้องและเชื่อถือได้ 
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13. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  
  ข้อเสนอแนะส าหรับครูที่อาจเป็นประโยชน์ในการจัดการเรียนรู้ เช่น ตัวอย่างวัสดุอุปกรณ์       

ที่เหมาะสมหรือใช้แทน ข้อควรระวัง วิธีการใช้อุปกรณ์ให้เหมาะสมและปลอดภัย วิธีการท ากิจกรรม
เพ่ือลดข้อผิดพลาด ตัวอย่างตาราง และเสนอแหล่งเรียนรู้เพ่ือการค้นคว้าเพิ่มเติม 
14. ความรู้เพ่ิมเติมส าหรับครู  

  ความรู้เพ่ิมเติมในเนื้อหาที่สอนซึ่งจะมีรายละเอียดที่ลึกขึ้น เพ่ือเพ่ิมความรู้และความมั่นใจ      
ในเรื่องที่จะสอนและแนะน านักเรียนที่มีความสามารถสูง แต่ครูต้องไม่น าไปสอนนักเรียนในชั้นเรียน 
เพราะไม่เหมาะสมกับวัยและระดับชั้น  
15. อยา่ลืมนะ 

 ส่วนที่เตือนไม่ให้ครูเฉลยค าตอบที่ถูกต้อง ก่อนที่จะได้รับฟังความคิดและเหตุผลของนักเรียน
เพ่ือให้นักเรียนได้คิดด้วยตนเองและครูจะได้ทราบว่านักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องนั้น    
อย่างไรบ้าง โดยครูควรให้ค าแนะน าเพ่ือให้นักเรียนหาค าตอบได้ด้วยตนเอง นอกจากนั้นครูควรให้
ความสนใจต่อค าถามของนักเรียนทุกคนด้วย 
16. แนวการประเมินการเรยีนรู้ 

การประเมินการเรียนรู้ของนักเรียนที่ได้จากการอภิปรายในชั้นเรียน ค าตอบของนักเรียนระหว่าง
การจัดการเรียนรู้และในแบบบันทึกกิจกรรม รวมทั้งการฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ที่ได้จากการท ากิจกรรมของนักเรียน 
17. กิจกรรมท้ายบท 

 ส่วนที่ใหน้ักเรียนได้สรุปความรู้ ความเข้าใจ ในบทเรียน และไดต้รวจสอบความรู้ในเนื้อหาที่
เรียนมาทั้งบท หรืออาจต่อยอดความรู้ในเรือ่งนัน้ ๆ  

 

ข้อแนะน าเพิ่มเติม 
1. การสอนอ่าน 

พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ให้ความหมายของค าว่า “อ่าน” หมายถึง ว่าตาม
ตัวหนังสือ ถ้าออกเสียงด้วย เรียกว่า อ่านออกเสียง ถ้าไม่ต้องออกเสียง เรียกว่า อ่านในใจ หรืออีกความหมาย
ของค าว่า “อ่าน” หมายถึง สังเกตหรือพิจารณาดูเพ่ือให้เข้าใจ เช่น อ่านสีหน้า อ่านริมฝีปาก อ่านใจ  ตีความ 
เช่น อ่านรหัส อ่านลายแทง  

ปีพุทธศักราช 2541 กรมวิชาการ ได้กล่าวถึงความส าคัญของการอ่านไว้ว่า การอ่านเป็นทักษะที่ส าคัญ 
จ าเป็นต้องเน้นและฝึกฝนให้แก่นักเรียนเป็นอย่างมาก เนื่องจากการอ่านเป็นกระบวนการส าคัญที่ท าให้ผู้อ่าน
สร้างความหมายหรือพัฒนาการวิเคราะห์ ตีความในระหว่างอ่าน ผู้อ่านจะต้องรู้หัวเรื่อง รู้จุดประสงค์การอ่าน 
มีความรู้ทางภาษาใกล้เคียงกับภาษาที่ ใช้ ในหนังสือที่ อ่านและจ าเป็นต้องใช้ประสบการณ์ เดิมที่ เป็น
ประสบการณ์พ้ืนฐานของผู้อ่าน ท าความเข้าใจเรื่องที่อ่าน ทั้งนี้นักเรียนแต่ละคนอาจมีทักษะในการอ่าน        
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ที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายอย่าง เช่น ประสบการณ์เดิมของนักเรียน ความสามารถด้านภาษา 
หรือความสนใจเรื่องที่อ่าน ครูควรสังเกตนักเรียนว่านักเรียนแต่ละคนมีความสามารถในการอ่านอยู่ในระดับใด 
ซึ่งครูจะต้องพิจารณาทั้งหลักการอ่าน และความเข้าใจในการอ่านของนักเรียน  

การรู้เรื่องการอ่าน (Reading literacy)  หมายถึง การเข้าใจข้อมูล เนื้อหาสาระของสิ่งที่อ่าน การใช้ 
ประเมินและสะท้อนมุมมองของตนเองเกี่ยวกับสิ่งที่อ่านอย่างตั้งใจเพ่ือบรรลุเป้าหมายส่วนตัวของตนเองหรือ
เพ่ือพัฒนาความรู้และศักยภาพของตนเองและน าความรู้และศักยภาพนั้นมาใช้ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
สังคม (PISA, 2018)  

กรอบการประเมินผลนักเรียนเพ่ือให้มีสมรรถนะการอ่านในศตวรรษท่ี 21 ตามแนวทางของ PISA  สามารถ
สรุปได้ดังแผนภาพด้านล่าง 

 

จากกรอบการประเมินดังกล่าวจะเห็นได้ว่า การรู้เรื่องการอ่านเป็นสมรรถนะที่ ส าคัญที่ครูควรส่งเสริมให้
นักเรียนมีความสามารถให้ครอบคลุม ตั้งแต่การค้นหาข้อมูลในสิ่งที่อ่าน เข้าใจเนื้อหาสาระที่อ่าน ไปจนถึง
ประเมินค่าเนื้อหาสาระที่อ่านได้  การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์จ าเป็นต้องอาศัยการอ่านเพ่ือหาข้อมูล           
ท าความเข้าใจเนื้อหาสาระของสิ่งที่อ่าน รวมทั้งประเมินสิ่งที่อ่านและน าเสนอมุมมองของตนเองเกี่ยวกับ     
สิ่งที่อ่าน  ผู้เรียนควรได้รับส่งเสริมการอ่านดังต่อไปนี้ 

1. นักเรียนควรได้รับการฝึกการอ่านข้อความแบบต่อเนื่อง จ าแนกข้อความแบบต่างๆ กัน เช่น การบอก 
การพรรณนา การโต้แย้ง รวมไปถึงการอ่านข้อเขียนที่ไม่ใช่ข้อความต่อเนื่อง ได้แก่ การอ่านรายการ 
ตาราง แบบฟอร์ม กราฟ และแผนผัง เป็นต้น ซึ่งข้อความเหล่านี้เป็นสิ่งที่ นักเรียนได้พบเห็นใน
โรงเรียน และจะต้องใช้ในชีวิตจริงเมื่อโตเป็นผู้ใหญ่ ซึ่งในคู่มือครูเล่มนี้ต่อไปจะใช้ค าแทนข้อความทั้งที่
เป็นข้อความแบบต่อเนื่องและข้อความที่ไม่ใช่ข้อความต่อเนื่องว่า สิ่งที่อ่าน (Text) 
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2. นักเรียนควรได้รับการฝึกฝนให้มีความสามารถในการประเมินสิ่งที่อ่านว่ามีความเหมาะสมสอดคล้อง
กับลักษณะของข้อเขียนมากน้อยเพียงใด เช่น ใช้นวนิยาย จดหมาย หรือชีวประวัติเพ่ือประโยชน์
ส่วนตัว ใช้เอกสารราชการหรือประกาศแจ้งความเพ่ือสาธารณประโยชน์ ใช้รายงานหรือคู่มือต่างๆ 
เพ่ือการท างานอาชีพ ใช้ต าราหรือหนังสือเรียน เพ่ือการศึกษา เป็นต้น 

3. นักเรียนควรได้รับการฝึกฝนให้มีสมรรถนะการอ่านเพื่อเรียนรู้ ในด้านต่าง ๆ ต่อไปนี้ 
3.1 ความสามารถที่จะค้นหาเนื้อหาสาระของสิ่งที่อ่าน (Retrieving information) 
3.2 ความสามารถที่จะเข้าใจเนื้อหาสาระของสิ่งที่อ่าน (Forming a broad understanding)  
3.3 ความสามารถในการแปลความของสิ่งที่อ่าน (Interpretation) 
3.4 ความสามารถในการประเมินและสามารถสะท้อนความคิดเห็นหรือโต้แย้งจากมุมมองของตน

เกี่ยวกับเนื่อหาสาระของสิ่งที่อ่าน (Reflection and Evaluation the content of a text)  
3.5 ความสามารถในการประเมินและสามารถสะท้อนความคิดเห็นหรือโต้แย้งจากมุมมองของตน

เกี่ยวกับรูปแบบของสิ่งที่อ่าน (Reflection and Evaluation the form of a text)  

ทั้งนี ้สสวท. ขอเสนอแนะวิธีการสอนแบบต่าง ๆ เพื่อเป็นการฝึกทักษะการอ่านของนักเรียน ดังนี้  
 

 เทคนิคการสอนแบบ DR-TA (The directed reading-thinking activity) 
การสอนอ่านที่มุ่งเน้นให้นักเรียนได้ฝึกกระบวนการคิด กลั่นกรองและตรวจสอบข้อมูลที่ได้จากการอ่าน

ด้วยตนเอง โดยให้นักเรียนคาดคะเนเนื้อหาหรือค าตอบล่วงหน้าจากประสบการณ์เดิมของนักเรียน โดยมี
ขั้นตอนการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 

1. ครจูัดแบ่งเนื้อเรื่องท่ีจะอ่านออกเป็นส่วนย่อย และวางแผนการสอนอ่านของเนื้อเรื่องท้ังหมด  
2. น าเข้าสู่บทเรียนโดยชักชวนให้นักเรียนคิดว่านักเรียนรู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องที่จะอ่านบ้าง 
3. ครูให้นักเรียนสังเกตรูปภาพ หัวข้อ หรืออ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับเนื้อหาที่จะเรียน 
4. ครูตั้งค าถามให้นักเรียนคาดคะเนเนื้อหาของเรื่องที่ก าลังจะอ่าน ซึ่งอาจให้นักเรียนคิดว่าจะได้เรียน

เกี่ยวกับอะไร โดยครูพยายามกระตุ้นให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นหรือคาดคะเนเนื้อหา  
5. ครูอาจให้นักเรียนเขียนสิ่งที่ตนเองคาดคะเนไว้ โดยจะท าเป็นรายคนหรือเป็นคู่ก็ได้ หรือครูน า

อภิปรายแล้วเขียนแนวคิดของนักเรียนแต่ละคนไว้บนกระดาน  
6. นักเรียนอ่านเนื้อเรื่อง จากนั้นประเมินหรือตรวจสอบ และอภิปรายว่าการคาดคะเนของตนเอง   

ตรงกับเนื้อเรื่องที่อ่านหรือไม่ ถ้านักเรียนประเมินว่าเรื่องที่อ่านมีเนื้อหาตรงกับที่คาดคะเนไว้ให้
นักเรียนแสดงข้อความที่สนับสนุนการคาดคะเนของตนเองจากเนื้อเรื่อง  

7. ครูและนักเรียนอภิปรายร่วมกัน โดยครูวิเคราะห์ว่านักเรียนแต่ละคนสามารถใช้การคาดคะเนด้วย
ตนเองอย่างไรบ้าง  

8. ท าซ้ าขั้นตอนเดิมในการอ่านเนื้อเรื่องส่วนอ่ืน ๆ เมื่อจบทั้งเรื่องแล้ว ครูปิดเรื่องโดยการทบทวน
เนื้อหาและอภิปรายถึงวิธีการคาดคะเนของนักเรียนที่ควรใช้ส าหรับการอ่านเรื่องอ่ืน ๆ  
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 เทคนิคการสอนแบบ KWL (Know – Want – Learn)  
การสอนอ่านที่มุ่งเน้นให้นักเรียนได้เชื่อมโยงประสบการณ์เดิมกับประสบการณ์ใหม่อย่างเป็นรูปธรรม

และเป็นระบบ โดยผ่านตาราง 3 ช่อง คือ K-W-L (นักเรียนรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับเรื่องที่จะอ่าน นักเรียนต้องการรู้
อะไรเกี่ยวกับเรื่องที่จะอ่าน นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างจากเรื่องที่อ่าน) โดยมีขั้นตอนการจัดการเรียนการสอน 
ดังนี้ 

1. น าเข้าสู่บทเรียนด้วยการกระตุ้นความสนใจของนักเรียน โดยการใช้ค าถาม การน าด้วยรูปภาพหรือ
วีดิทัศน์ที่เกี่ยวกับเนื้อเรื่อง เพ่ือเชื่อมโยงเข้าสู่เรื่องที่จะอ่าน 

2. ครูท าตารางแสดง K-W-L และอธิบายขั้นตอนการท ากิจกรรมโดยใช้เทคนิค K-W-L ว่ามีขั้นตอน 
ดังนี้ 
ขั้นที่ 1  กิจกรรมก่อนการอ่าน เรียกว่า ขั้น K มาจาก know (What we know) เป็นขั้นตอนที่ให้

นักเรียนระดมสมองแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่จะอ่าน แล้วบันทึกสิ่งที่ตนเองรู้ลงใน
ตารางช่อง K ขั้นตอนนี้ช่วยให้นักเรียนรู้ว่าตนเองรู้อะไรแล้วต้องอ่านอะไร โดยครูพยายาม
ตั้งค าถามกระตุ้นให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็น 

ขั้นที่ 2 กิจกรรมระหว่างการอ่าน เรียกว่า ขั้น W มาจาก want (What we want to know) เป็น
ขั้นตอนที่ให้นักเรียนตั้งค าถามเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องการรู้เกี่ยวกับเรื่องที่ก าลังจะอ่าน โดยครูและ
นักเรียนร่วมกันก าหนดค าถาม แล้วบันทึกสิ่งที่ตอ้งการรู้ลงในตารางช่อง W 

ขั้นที่ 3 กิจกรรมหลังการอ่าน เรียกว่า ขั้น L มาจาก learn (What we have learned) เป็น
ขั้นตอนที่ส ารวจว่าตนเองได้เรียนรู้อะไรบ้างจากการอ่าน โดยหลังจากอ่านเนื้อเรื่อง นักเรียน
หาข้อความมาตอบค าถามท่ีก าหนดไว้ในตารางช่อง W จากนั้นน าข้อมูลที่ได้จากการอ่านมา
จัดล าดับความส าคัญของข้อมูลและสรุปเนื้อหาส าคัญลงในตารางช่อง L 

3. ครแูละนักเรียนร่วมกันสรุปเนื้อหา โดยการอภิปรายหรือตรวจสอบค าตอบในตาราง K-W-L  
4. ครูและนักเรียนอาจร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับการใช้ตาราง K-W-L มาช่วยในการเรียนการสอนการอ่าน 

 เทคนิคการสอนแบบ QAR (Question-answer relationship) 
การสอนอ่านที่มุ่งเน้นให้นักเรียนมีความเข้าใจในการจัดหมวดหมู่ของค าถามและตั้งค าถาม เพ่ือให้ได้มา

ซึ่งแนวทางในการหาค าตอบ ซึ่งนักเรียนจะได้พิจารณาจากข้อมูลในเนื้อเรื่องที่จะเรียนและประสบการณ์เดิม
ของนักเรียน โดยมีขั้นตอนการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 

1. ครูจัดท าชุดค าถามตามแบบ QAR จากเรื่องที่นักเรียนควรรู้หรือเรื่องใกล้ตัวนักเรียน เพ่ือช่วยให้
นกัเรียนเข้าใจถึงการจัดหมวดหมู่ของค าถามตามแบบ QAR และควรเชื่อมโยงกับเรื่องที่จะอ่านต่อไป 

2. ครูแนะน าและอธิบายการสอนแบบ QAR โดยครูควรชี้แจงนักเรียนเกี่ยวกับการอ่านและการตั้งค าถาม
ตามหมวดหมู่ ได้แก่ ค าถามที่ตอบโดยใช้เนื้อหาจากเรื่องที่อ่าน ค าถามที่ต้องคิดและค้นคว้า ค าถามที่
ไม่มีค าตอบโดยตรง  ซึ่งจะต้องใช้ความรู้เดิมและสิ่งที่ผู้เขียนเขียนไว้  

3. นักเรียนอ่านเนื้อเรื่อง ตั้งค าถามและตอบค าถามตามหมวดหมู่ และร่วมกันอภิปรายเพื่อสรุปค าตอบ 
4. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับการใช้เทคนิคนี้ด้วยตนเองได้อย่างไร 
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2. การใช้งานสื่อ QR CODE 
 QR CODE เป็นรหัสหรือภาษาที่ต้องใช้โปรแกรมอ่านหรือสแกนข้อมูลออกมา ซึ่งต้องใช้งานผ่าน
โทรศัพท์เคลื่อนที่หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ติดตั้งกล้องไว้ แล้วอ่าน QR Code ผ่านโปรแกรมต่าง ๆ เช่น 
LINE (ส าหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่) Code Two QR Code Reader (ส าหรับคอมพิวเตอร์) Camera (ส าหรับ
ผลิตภัณฑ์ของ Apple Inc.) 
ขั้นตอนการใช้งาน 
 1. เปิดโปรแกรมส าหรับอ่าน QR Code  
 2. เลื่อนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ แท็บเล็ต เพื่อส่องรูป QR Code ได้ทั้งรูป 
 3. เปิดไฟล์หรือลิงก์ท่ีขึ้นมาหลังจากโปรแกรมได้อ่าน QR CODE  
**หมายเหตุ อุปกรณ์ท่ีใช้อ่าน QR CODE ต้องเปิด Internet ไว้เพ่ือดึงข้อมูล 
3. การใช้งานโปรแกรมประยุกต์ความจริงเสริม (ภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ) 
 เทคโนโลยีความจริงเสริม (AR) เป็นโปรแกรมที่สร้างขึ้นเพ่ือเป็นสื่อเสริมช่วยให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหา
สาระของบทเรียนอย่างเป็นรูปธรรมมากข้ึน โดยใช้งานผ่านโปรแกรมประยุกต์ “AR วิทย์ ประถม” ซึ่งสามารถ
ดาวน์โหลดได้ทาง Play Store หรือ App Store  
**หมายเหตุ เนื่องจากโปรแกรมมีขนาดไฟล์ที่ใหญ่ เพ่ือการใช้งานที่ดีควรมีพ้ืนที่ว่างในเครื่องไม่ต่ ากว่า 2 GB 
หากพ้ืนที่จัดเก็บไม่เพียงพออาจต้องลบข้อมูลบางอย่างออกก่อนติดตั้งโปรแกรม 
 
ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม 
 1. เข้าไปที่ Play Store ( ) หรือ App Store ( ) 
 2. ค้นหาค าว่า “AR สสวท. วิทย์ประถม”  
 3. กดเข้าไปที่โปรแกรมประยุกต์ท่ี สสวท. พัฒนา  
 4. กด “ติดต้ัง” และรอจนติดตั้งเรียบร้อย 
 5. เข้าสู่โปรแกรมจะปรากฏหน้าแรก จากนั้นกด “วิธีการใช้งาน” เพ่ือศึกษาการใช้งานโปรแกรม

เบื้องต้นด้วยตนเอง 
 6. หลังจากศึกษาวิธีการใช้งานด้วยตนเองแล้ว กด “สแกน AR”  

7. กดดาวน์โหลดที่ระดับชั้น ป. 6 
 7. เปิดหน้าหนังสือเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีสัญลักษณ์ AR 

แล้วส่องรูปที่อยู่บริเวณสัญลักษณ์ AR โดยมีระยะห่างประมาณ 
10 เซนติเมตร และเลือกดูภาพในมุมมองต่าง ๆ ตามความสนใจ 
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การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในระดับประถมศึกษา 

 

 นักเรียนในระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป.1 - ป.3) ตามธรรมชาติแล้วมีความอยากรู้อยากเห็น
เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ รอบตัว และเรียนรู้ได้ดีที่สุดด้วยการค้นพบ จากการลงมือปฏิบัติด้วยตนเองโดยอาศัยประสาท
สัมผัสทั้งห้า ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษาตอนต้น จึงควรให้โอกาสนักเรียนมีส่วนร่วม
ในการลงมือปฏิบัติ การส ารวจตรวจสอบ การค้นพบ การตั้งค าถามเพ่ือน าไปสู่การอภิปราย การแลกเปลี่ยนผล
การทดลองด้วยค าพูด หรือภาพวาด การอภิปรายเพื่อสรุปผลร่วมกัน ส าหรับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา
ตอนปลาย (ป.4-ป.6) มีพัฒนาการทางสติปัญญาจากขั้นการคิดแบบรูปธรรมไปสู่ขั้นการคิดแบบนามธรรม        
มีความสนใจในสิ่งต่าง ๆ รอบตัว และสนใจว่าสิ่งต่าง ๆ ถูกประกอบเข้าด้วยกันอย่างไร และท างานอย่างไร 
นักเรียนในช่วงวัยนี้ต้องการโอกาสที่จะมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมกลุ่มโดยการท างานแบบร่วมมือ ดังนั้นจึง
ควรส่งเสริมให้นักเรียนท าโครงงานวิทยาศาสตร์ร่วมกันซึ่งจะเป็นการสร้างความสามัคคี และประสานสัมพันธ์
ระหว่างนักเรียนในระดับนี้ด้วย 

 

การจัดการเรียนการสอนที่เน้นการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
 

 การสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ หมายถึงวิธีการที่นักวิทยาศาสตร์ใช้เพ่ือศึกษาสิ่งต่าง ๆ รอบตัวอย่าง
เป็นระบบ และเสนอค าอธิบายเกี่ยวกับสิ่งที่ศึกษาด้วยข้อมูลที่ได้จากการท างานทางวิทยาศาสตร์ มีวิธีการอยู่
หลากหลาย เช่น การส ารวจ การสืบค้น การทดลอง การสร้างแบบจ าลอง  
 นักเรียนทุกระดับชั้นควรได้รับโอกาสในการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์และพัฒนาความสามารถ      
ในการคิดและแสดงออกด้วยวิธีการที่เชื่อมโยงกับการสืบเสาะหาความรู้ซึ่งรวมทั้งการตั้งค าถาม การวางแผนและ
ด าเนินการสืบเสาะหาความรู้ การใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ เหมาะสมในการรวบรวมข้อมูล การคิดอย่างมี
วิจารณญาณและมีเหตุผลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างพยานหลักฐานและการอธิบาย การสร้างและวิเคราะห์
ค าอธิบายที่หลากหลาย และการสื่อสารข้อโต้แย้งทางวิทยาศาสตร์ 
 การจัดการเรียนการสอนที่เน้นการสืบเสาะหาความรู้ ควรมีหลายรูปแบบ แต่ละรูปแบบมีความต่อเนื่องกัน
จากที่เน้นครูเป็นส าคัญไปจนถึงเน้นนักเรียนเป็นส าคัญ โดยแบ่งได้ดังนี้ 

 การสืบเสาะหาความรู้แบบครูเป็นผู้ก าหนดแนวทาง (Structured Inquiry) ครูเป็นผู้ตั้งค าถามและบอก
วิธีการให้นักเรียนค้นหาค าตอบ ครูชี้แนะนักเรียนทุกขั้นตอนโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

 การสืบเสาะหาความรู้แบบทั้งครูและนักเรียนเป็นผู้ก าหนดแนวทาง (Guided Inquiry)  ครูเป็นผู้ตั้งค าถาม
และจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการส ารวจตรวจสอบให้กับนักเรียน นักเรียนจะเป็นผู้ออกแบบการทดลอง
ด้วยตัวเอง 

 การสืบเสาะหาความรู้แบบนักเรียนเป็นผู้ก าหนดแนวทาง (Open Inquiry) นักเรียนท ากิจกรรมตามที่ครู
ก าหนด นักเรียนพัฒนาวิธี ด าเนินการส ารวจ ตรวจสอบจากค าถามที่ครูตั้งขึ้น นักเรียนตั้งค าถามในหัวข้อที่
ครูเลือก พร้อมทั้งออกแบบการส ารวจตรวจสอบด้วยตนเอง 
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การสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในห้องเรียน 
 เราสามารถจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในห้องเรียนโดยจัดโอกาสให้นักเรียนได้สืบเสาะหาความรู้    
ทางวิทยาศาสตร์ตามที่หลักสูตรก าหนด ด้วยกระบวนการแบบเดียวกันกับที่นักวิทยาศาสตร์สืบเสาะ แต่อาจมี
รูปแบบที่หลากหลายตามบริบทและความพร้อมของครูและนักเรียน เช่น การสืบเสาะหาความรู้แบบปลายเปิด 
(Opened Inquiry) ที่นักเรียนเป็นผู้ควบคุมการสืบเสาะหาความรู้ของตนเองตั้งแต่การสร้างประเด็นค าถาม   
การส ารวจตรวจสอบ (Investigation) และอธิบายสิ่งที่ศึกษาโดยใช้ข้อมูล (Data) หรือหลักฐาน (Evidence)   
ที่ได้จากการส ารวจตรวจสอบ การประเมินและเชื่อมโยงความรู้ที่เกี่ยวข้องหรือค าอธิบายอ่ืนเพ่ือปรับปรุง
ค าอธิบายของตนและน าเสนอต่อผู้อ่ืน นอกจากนี้ ครูอาจใช้การสืบเสาะหาความรู้ที่ตนเองเป็นผู้ก าหนดแนว  
ในการท ากิจกรรม (Structured Inquiry) โดยครูสามารถแนะน านักเรียนได้ตามความเหมาะสม  

การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ครูสามารถออกแบบการสอนให้มีลักษณะ
ส าคัญของการสืบเสาะ ดังนี้ 

 
 

ภาพ วัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในห้องเรียน 
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การจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับธรรมชาตขิองวิทยาศาสตร์ 
และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  

 
 ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ เป็นลักษณะเฉพาะตัวของวิทยาศาสตร์ที่มีความแตกต่างจากศาสตร์อ่ืน ๆ 
เป็นค่านิยม ข้อสรุป แนวคิด หรือค าอธิบายที่บอกว่า วิทยาศาสตร์คืออะไร  มีการท างานอย่างไร 
นักวิทยาศาสตร์คือใคร ท างานอย่างไร และงานด้านวิทยาศาสตร์มีความสัมพันธ์อย่างไรกับสังคม ค่านิยม 
ข้อสรุป แนวคิด หรือค าอธิบายเหล่านี้จะผสมกลมกลืนอยู่ในตัววิทยาศาสตร์ ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และการ
พัฒนาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนในระดับประถมศึกษาตอนต้น ความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติ
ของวิทยาศาสตร์และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขึ้นอยู่กับระดับพัฒนาการทางสติปัญญาของนัก เรียนและ
ประสบการณ์ที่ครูจัดให้แกน่ักเรียน ความสามารถในการสังเกตและการสื่อความหมายของนักเรียนในระดับนี้
ค่อย ๆ พัฒนาขึ้น ครูควรอ านวยความสะดวกในการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และแนวคิด
ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน นักเรียนในระดับนี้เริ่มที่จะเข้าใจว่าวิทยาศาสตร์คืออะไร วิทยาศาสตร์ท างาน
อย่างไร และนักวิทยาศาสตร์ท างานกันอย่างไรโดยผ่านการท ากิจกรรมในห้องเรียน จากเรื่องราวเกี่ยวกับ
นักวิทยาศาสตร์ และจากการอภิปรายในห้องเรียน 
 นักเรียนในระดับประถมศึกษาตอนปลายซึ่งก าลังพัฒนาฐานความรู้โดยใช้การสังเกตมากขึ้น สามารถ
น าความรู้มาใช้เพ่ือก่อให้เกิดความคาดหวังเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ รอบตัว โอกาสการเรียนรู้ส าหรับนักเรียนในระดับนี้ 
ควรเน้นไปที่ทักษะการตั้งค าถามเชิงวิทยาศาสตร์ การสร้างค าอธิบายที่มีเหตุผลโดยอาศัยพยานหลักฐานที่
ปรากฏ และการสื่อความหมายเกี่ยวกับความคิดและการส ารวจตรวจสอบของตนเองและของนักเรียนคนอ่ืนๆ 
นอกจากนี้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์สามารถเพ่ิมความตระหนักถึงความหลากหลายของคนในชุมชน
วิทยาศาสตร์ นักเรียนในระดับนี้ควรมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ช่วยให้เขาคิดอย่างมีวิจารณญาณเกี่ยวกับ
พยานหลักฐานและความสัมพันธ์ระหว่างพยานหลักฐานกับการอธิบาย 
 
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของนักเรียนแต่ละระดับชั้นมีพัฒนาการเป็นล าดับดังนี้  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  1  สามารถ 
 ตั้งค าถาม บรรยายค าถาม เขียนเกี่ยวกับ

ค าถาม 

 บันทึกข้อมูลจากประสบการณ์ ส ารวจ
ตรวจสอบชั้นเรียน 

 อภิปรายแลกเปลี่ยนหลักฐานและความคิด 

 เรียนรู้ว่าทุกคนสามาเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้ 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  2  สามารถ 
 ออกแบบและด าเนินการส ารวจตรวจสอบ

เพ่ือตอบค าถามที่ได้ตั้งไว้ 
 สื่อความหมายความคิดของเขาจากสิ่งที่

สังเกต 

 อ่านและการอภิปรายเรื่องราวต่าง ๆ 
เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ 
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สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์
และการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ จากคู่มือ
การใช้หลักสูตร 

 
http://ipst.me/8922 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  3  สามารถ 

 ตั้งค าถามที่สามารถตอบได้โดยการใช้
ฐานความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการสังเกต 

 ท างานในกลุ่มแบบร่วมมือเพ่ือส ารวจ
ตรวจสอบ 

 ค้นหาข้อมูลและการสื่อความหมายค าตอบ 

 สร้างค าบรรยายและค าอธิบายจากสิ่งที่
สังเกต 

 น าเสนอประวัติการท างานของ
นักวิทยาศาสตร์ 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  4  สามารถ 
 ท าการทดลองอย่างง่าย ๆ 

 ให้เหตุผลเกี่ยวกับการสังเกต การสื่อ
ความหมาย 

 ลงมือปฏิบัติการทดลองและการอภิปราย 

 ค้นหาแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้และบูรณาการ
ข้อมูลเหล่านั้นกับการสังเกตของตนเอง 

 ศึกษาประวัติการท างานของ
นักวิทยาศาสตร์ 

 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  5  สามารถ 

 ส ารวจตรอบสอบ  

 ตั้งค าถามทางวิทยาศาสตร์ 

 ตีความหมายข้อมูลและคิดอย่างมี
วิจารณญาณโดยมีหลักฐานสนับสนุน
ค าอธิบาย 

 เข้าใจธรรมชาติวิทยาศาสตร์จากประวัติการ
ท างานของนักวิทยาศาสตร์ที่มีความมานะ 
อุตสาหะ 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6  สามารถ 

 ส ารวจตรอบสอบที่เน้นการใช้ทักษะทาง
วิทยาศาสตร์ 

 รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง การมองหา
แบบแผนของข้อมูล การสื่อความหมาย
และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 เข้าใจความแตกต่างระหว่างวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

 เข้าใจการท างานทางวิทยาศาสตร์ผ่าน
ประวัติศาสตร์ของนักวิทยาศาสตร์ทุกเพศ
ที่มีหลายเชื้อชาติ วัฒนธรรม 

http://ipst.me/8922
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การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 

 แนวคิดส าคัญของการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545 ที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ คือ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เปิด
โอกาสให้นักเรียนคิดและลงมือปฏิบัติด้วยกระบวนการที่หลากหลาย เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
เต็มตามศักยภาพ การวัดและประเมินผลจึงมีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ใน
ห้องเรียน เพราะสามารถท าให้ครปูระเมินระดับพัฒนาการการเรียนรู้ของนักเรียนได้  
 กิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนมีหลากหลาย เช่น กิจกรรมส ารวจภาคสนาม กิจกรรมการส ารวจ
ตรวจสอบ การทดลอง กิจกรรมศึกษาค้นคว้า กิจกรรมศึกษาปัญหาพิเศษ หรือโครงงานวิทยาศาสตร์ อย่างไรก็
ตามในการท ากิจกรรมเหล่านี้ต้องค านึงว่านักเรียนแต่ละคนมีศักยภาพแตกต่างกัน นักเรียนจึงอาจท างาน     
ชิ้นเดียวกันได้ส าเร็จในเวลาที่แตกต่างกัน และผลงานที่ได้ก็อาจแตกต่างกันด้วย เมื่อนักเรียนท ากิจกรรมเหล่านี้
แล้วก็ต้องเก็บรวบรวมผลงาน เช่น รายงาน ชิ้นงาน บันทึก และรวมถึงทักษะปฏิบัติต่าง ๆ เจตคติทาง
วิทยาศาสตร์ เจตคติต่อวิทยาศาสตร์ ความรัก ความซาบซึ้ง กิจกรรมที่นักเรียนได้ท าและผลงานเหล่านี้ต้องใช้
วิธีประเมินที่มีความเหมาะสมและแตกต่างกันเพ่ือช่วยให้สามารถประเมินความรู้ความสามารถและความรู้สึก
นึกคิดที่แท้จริงของนักเรียนได้ การวัดผลและประเมินผลจะมีประสิทธิภาพก็ต่อเมื่อมีการประเมินหลาย ๆ ด้าน 
หลากหลายวิธี ในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับชีวิตจริง และต้องประเมินอย่างต่อเนื่อง เพ่ือจะได้ข้อมูลที่
มากพอที่จะสะท้อนความสามารถท่ีแท้จริงของนักเรียนได้ 
 
จุดมุ่งหมายหลกัของการวดัผลและประเมินผล 
 1. เพ่ือค้นหาและวินิจฉัยว่านักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเนื้อหาวิทยาศาสตร์ มีทักษะความช านาญใน
การส ารวจตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์ รวมถึงมีเจตคติทางวิทยาศาสตร์อย่างไรและในระดับใด เพ่ือเป็น
แนวทางให้ครูสามารถวางแผนการจัดการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสมเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนได้
อย่างเต็มศักยภาพ  
 2. เพื่อใช้เป็นข้อมูลย้อนกลับส าหรับนักเรียนว่ามีการเรียนรู้อย่างไร 
 3. เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการสรุปผลการเรียน และเปรียบเทียบระดับพัฒนาการด้านการเรียนรู้ของนักเรียน
แต่ละคน 
 การประเมินการเรียนรู้ของนักเรียน มี 3 แบบ คือ การประเมินเพ่ือค้นหาและวินิจฉัย การประเมิน
เพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอน และการประเมินเพ่ือตัดสินผลการเรียนการสอน  
 การประเมินเพื่อค้นหาและวินิจฉัย เป็นการประเมินเพ่ือบ่งชี้ก่อนการเรียนการสอนว่า นักเรียนมีพ้ืน
ฐานความรู้ ประสบการณ์ ทักษะ เจตคติ และแนวคิดที่คลาดเคลื่อนอะไรบ้าง การประเมินแบบนี้สามารถบ่งชี้
ได้ว่านักเรียนคนใดต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษในเรื่องที่ขาดหายไป หรือเป็นการประเมินเพ่ือพัฒนา
ทักษะที่จ าเป็นก่อนที่จะเรียนเรื่องต่อไป การประเมินแบบนี้ยังช่วยบ่งชี้ทักษะหรือแนวคิดที่มีอยู่แล้วของ
นักเรียนอีกด้วย การประเมินเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอน เป็นการประเมินในระหว่างชว่งที่มีการเรียนการสอน การ
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ประเมินแบบนี้จะช่วยบ่งชี้ระดับที่นักเรียนก าลังเรียนอยู่ในเรื่องที่ได้สอนไปแล้ว หรือบ่งชี้ความรู้ของนักเรียนตาม
จุดประสงค์การเรียนรู้ที่ได้วางแผนไว้ เป็นการประเมินที่ให้ข้อมูลย้อนกลับกับนักเรียนและกับครูว่าเป็นไปตาม
แผนการที่วางไว้หรือไม่ ข้อมูลที่ได้จากการประเมินแบบนี้ไม่ใช่เพ่ือเป้าประสงค์ในการให้ระดับคะแนน แต่เพ่ือช่วยครู
ในการปรับปรุงการสอน และเพ่ือวางแผนประสบการณ์ต่างๆ ที่จะให้กับนักเรียนต่อไป  
 การประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียนการสอน เกิดขึ้นเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว ส่วนมากเป็น     
“การสอบ” เพ่ือให้ระดับคะแนนแก่นักเรียน หรือเพ่ือให้ต าแหน่งความสามารถของนักเรียน หรือเพ่ือเป็นการบ่งชี้
ความก้าวหน้าในการเรียน การประเมินแบบนี้ถือว่ามีความส าคัญในความคิดของผู้ปกครองนักเรียน ครู ผู้บริหาร 
อาจารย์แนะแนว ฯลฯ แต่ก็ไม่ใช่เป็นการประเมินภาพรวมทั้งหมดของความสามารถของนักเรียน ครูต้องระมัดระวัง
เมื่อประเมินผลรวมเพ่ือตัดสินผลการเรียนของนักเรียน ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดความสมดุล ความยุติธรรม และเกิดความ
เที่ยงตรง  
 การตัดสินผลการเรียนของนักเรียนมักจะมีการเปรียบเทียบกับสิ่งอ้างอิง ส่วนมากการประเมินมักจะ
อ้างอิงกลุ่ม (norm reference) คือเป็นการเปรียบเทียบความสามารถของนักเรียนโดยเปรียบเทียบกับกลุ่มหรือ
คะแนนของนักเรียนคนอื่นๆ การประเมินแบบกลุ่มนี้จะมี “ผู้ชนะ” และ “ผู้แพ้” อย่างไรก็ตามการประเมินแบบ
อิงกลุ่มนี้จะมีนักเรียนครึ่งหนึ่งที่อยู่ต่ ากว่าระดับคะแนนเฉลี่ยของกลุ่ม นอกจากนี้ยังมีการประเมินแบบอิงเกณฑ์ 
(criterion reference) ซึ่งเป็นการเปรียบเทียบความสามารถของนักเรียนกับเกณฑ์ที่ตั้งเอาไว้โดยไม่ค านึงถึง
คะแนนของนักเรียนคนอ่ืนๆ ฉะนั้นจุดมุ่งหมายในการเรียนการสอนจะต้องชัดเจนและมีเกณฑ์ที่บอกให้ทราบว่า
ความสามารถระดับใดจึงจะเรียกว่าบรรลุถึงระดับ “รอบรู้” โดยที่นักเรียนแต่ละคน หรือชั้นเรียนแต่ละชั้น หรือ
โรงเรียนแต่ละโรงจะได้รับการตัดสินว่าประสบผลส าเร็จก็ต่อเมื่อ นักเรียนแต่ละคน หรือชั้นเรียนแต่ละชั้น หรือ
โรงเรียนแต่ละโรงได้สาธิตผลส าเร็จ หรือสาธิตความรอบรู้ตามจุดประสงค์การเรียนรู้หรือตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ ข้อมูล
ที่ใช้ส าหรับการประเมินเพ่ือวินิจฉัย หรือเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอน หรือเพ่ือตัดสินผลการเรียนการสอน
สามารถใช้การประเมินแบบอิงกลุ่มหรืออิงเกณฑ์ เท่าที่ผ่านมาการประเมินเพ่ือตัดสินผลการเรียนการสอนจะใช้
การประเมินแบบอิงกลุ่ม 
 

แนวทางการวดัผลและประเมินผลการเรยีนรู้ 
 การเรียนรู้จะบรรลุตามเป้าหมายของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่วางไว้ ควรมีแนวทางดังต่อไปนี้  

1. วัดและประเมินผลทั้งความรู้ความคิด ความสามารถ ทักษะกระบวนการ เจตคติ คุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยมด้านวิทยาศาสตร์ รวมทั้งโอกาสในการเรียนรู้ของนักเรียน  

2. วิธีการวัดและประเมินผลต้องสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้  
3. เก็บข้อมูลจากการวัดและประเมินผลอย่างตรงไปตรงมา และต้องประเมินผลภายใต้ข้อมูลที่มีอยู่  
4. ผลของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนต้องน าไปสู่การแปลผลและลงข้อสรุปที่

สมเหตุสมผล  
5. การวัดและประเมินผลต้องมีความเที่ยงตรงและเป็นธรรม ทั้งในด้านของวิธีการวัดและโอกาสของการประเมิน  
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วิธีการและแหล่งข้อมูลที่ใชใ้นการวดัผลและประเมินผล  
 เพ่ือให้การวัดผลและประเมินผลได้สะท้อนความสามารถที่แท้จริงของนักเรียน ผลการประเมินอาจ
ได้มาจากแหล่งข้อมูลและวิธีการต่างๆ ดังต่อไปนี้  
 1. สังเกตการแสดงออกเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม  
 2. ชิ้นงาน ผลงาน รายงาน  
 3. การสัมภาษณ์ท้ังแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ  
 4. บันทึกของนักเรียน  
 5. การประชุมปรึกษาหารือร่วมกันระหว่างนักเรียนและครู  
 6. การวัดและประเมินผลภาคปฏิบัติ  
 7. การวัดและประเมินผลด้านความสามารถ  
 8. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้โดยใช้แฟ้มผลงาน 
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ตารางแสดงความสอดคล้องระหว่างเนื้อหาและกิจกรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เล่ม 1  
กับตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)  

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 
หน่วยการ

เรียนรู้ 
ชื่อกิจกรรม 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

ตัวช้ีวัด 

หน่วยที่ 1 
อาหารและ
การย่อย
อาหาร 

บทที่ 1 สารอาหารและระบบย่อยอาหาร 
เรื่องท่ี 1 สารอาหาร 
 กิจกรรมที่ 1 ในแต่ละวันเรา

รับประทานอาหารเหมาะสมหรือไม่ 
อย่างไร 

เรื่องท่ี 2 ระบบย่อยอาหาร 
 กิจกรรมที่ 2 อวัยวะในระบบย่อย

อาหารมีลักษณะและหน้าที่อย่างไร 
กิจกรรมท้ายบทที่ 1 สารอาหารและระบบย่อย
อาหาร 

1 
1 
5 
 
 
1 
3 
 
1 
 

ว 1.2 ป.6/1 

ระบุ ส ารอาห ารและบอก
ประโยชน์ของสารอาหารแต่
ล ะป ระ เภ ท จากอาห ารที่
ตนเองรับประทาน  

ว 1.2 ป.6/2 

บอกแนวทางในการเลื อก
รั บ ป ระท าน อ าห าร ให้ ได้
สารอาหารครบถ้วนในสัดส่วน
ที่ เหมาะสมกับ เพศและวัย 
รวมทั้ งความปลอดภั ยต่ อ
สุขภาพ 

ว 1.2 ป.6/3 

ตระหนักถึงความส าคัญของ
สารอาหาร โดยการเลื อก
รั บ ป ร ะ ท า น อ า ห า ร ที่ มี
สารอาหารครบถ้วนในสัดส่วน
ที่ เหมาะสมกับ เพศและวัย 
รวมทั้งปลอดภัยต่อสุขภาพ 

ว 1.2 ป.6/4 
สร้างแบบจ าลองระบบย่อย
อาหาร และบรรยายหน้าที่
ข อ งอวั ย วะ ใน ระบ บ ย่ อ ย
อาหาร รวมทั้ งอธิบายการ
ย่อยอาหารและการดูดซึม
สารอาหาร 
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หน่วยการ
เรียนรู้ 

ชื่อกิจกรรม 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
ตัวช้ีวัด 

ว 1.2 ป.6/5 
ตระหนักถึงความส าคัญของ
ระบบย่อยอาหาร โดยการ
บอกแนวทางใน การดู แล
รักษาอวัยวะในระบบย่อย
อาหารให้ท างานเป็นปกติ  

หน่วยที่ 2 
การแยกสาร
เนื้อผสม 

บทที ่1 การแยกสารเนื้อผสมอย่างง่าย 
เรื่องท่ี 1 วิธีการแยกสารเนื้อผสมอ่างง่าย 
 กิจกรรมที่ 1.1 แยกของแข็งในสารเนื้อ

ผสมออกจากกันได้อย่างไร 
กิจกรรมที่ 1.2 แยกของแข็งกับ
ของเหลวในสารเนื้อผสมออกจากกันได้
อย่างไร 
กิจกรรมที่ 1.3 แยกสารแม่เหล็กใน 
สารเนื้อผสมได้อย่างไร 
กิจกรรมที่ 1.4 ใช้ประโยชน์จากการ
แยกสารเนื้อผสมอย่างง่ายได้อย่างไร 

กิจกรรมท้ายบทที่ 1 การแยกสารเนื้อผสมอย่างง่าย 

1 
1 
2 
 
2 
 
 
2 
 
1 
 
2 

ว 2.1 ป.6/1  
อธิบายและเปรียบเทียบการ
แยกสารผสมโดยการหยิบออก 
การร่อน การใช้แม่เหล็กดึงดูด 
การรินออก การกรอง และการ
ตกตะกอน โดยใช้หลักฐาน 
เชิงประจักษ์ รวมทั้งระบุวิธี
แก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน
เกี่ยวกับการแยกสาร 

หน่วยที่ 3 
หินและซาก
ดึกด าบรรพ์ 

บทที่ 1 หิน วัฏจักรหิน และซากดึกด าบรรพ์ 
เรื่องท่ี 1 กระบวนการเกิดหิน วัฏจักรหิน และ

การน าหินและแร่ไปใช้ประโยชน์ 
 กิจกรรมที่ 1.1 องค์ประกอบของหิน    

มีอะไรบ้าง 
             กิจกรรมที่ 1.2 กระบวนการเกิดหิน

และวัฏจักรหินเป็นอย่างไร              
กิจกรรมที่ 1.3 หินและแร่มีประโยชน์
อย่างไรบ้าง 

เรื่องท่ี 2 การเกิดซากดึกด าบรรพ์ และ        
การน าไปใช้ประโยชน์ 

 กิจกรรมที่ 2.1 ซากดึกด าบรรพ์เกิดขึ้น
ได้อย่างไร 

1 
1 
 
2 
 
4 
 
2 
 
1 
 
2 
 

ว 3.2 ป.6/1 
เปรียบเทียบกระบวนการเกิด
หิ น อัคนี  หิ นตะกอน และ   
หินแปรและ อธิบายวัฏจักร
หินจากแบบจ าลอง 

ว 3.2 ป.6/2 

บรรยายและยกตัวอย่างการ
ใช้ประโยชน์ของหินและแร่ใน
ชีวิตประจ าวันจากข้อมูลที่
รวบรวมได้  

ว 3.2 ป.6/3  

สร้างแบบจ าลองที่อธิบายการ
เกิ ดซ ากดึ กด าบ รร พ์ แล ะ
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หน่วยการ
เรียนรู้ 

ชื่อกิจกรรม 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
ตัวช้ีวัด 

             กิจกรรมที่ 2.2 ซากดึกด าบรรพ์         
มีประโยชน์อย่างไร 

กิจกรรมท้ายบทที่ 1 หิน วัฏจักรหิน และ       
ซากดึกด าบรรพ์ 

1 
 
1 

คาดคะเนสภาพแวดล้อมใน
อดีตของซากดึกด าบรรพ์ 

 

 แบบทดสอบท้ายเล่ม 2 - 

                           รวมจ านวนชั่วโมง 40  
 

หมายเหตุ: กิจกรรม เวลาที่ใช้ และสิ่งที่ต้องเตรียมล่วงหน้านั้น ครสูามารถปรับเปลี่ยนเพ่ิมเติมได้ตามความ
เหมาะสมของสภาพท้องถิ่น 
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รายการวัสดุอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ป.6 เล่ม 1 
 

ล าดับที่ รายการ จ านวน/กลุ่ม จ านวน/ห้อง จ านวน/คน 
หน่วยที่ 1 อาหารและการย่อยอาหาร 

1 ตารางชนิดของอาหาร ปริมาณพลังงานและสัดส่วนของ
อาหารตามธงโภชนาการ 

1 ชุด  
  

2 ข้าวสุก  1 จาน   
3 กระจก 1 บาน   
4 สีไม้ 1 กล่อง   
5 ช้อน   1 คัน 
6 การ์ตูนเรื่องลีมอนผจญภัย 1 ฉบับ   

หน่วยที่ 2 การแยกสารเนื้อผสม 

1 ข้าวเปลือก 5 กรัม   
2 ครกและสาก 1 ชุด   
3 ถาด 1 ใบ   
4 กระด้ง 1 ใบ   
5 ตะแกรง 1 อัน   
6 น้ าปูน 300 cm3   
7 ผ้าขาวบาง 1 ผืน   
8 กระดาษกรอง 1 แผ่น   
9 แท่งแก้วคน 1 อัน   
10 กรวยกรอง 1 อัน   
11 แก้วพลาสติกใส 6 ใบ   
12 ช้อนพลาสติก  1 คัน   
13 ชุดขาตั้ง 1 ชุด   
14 ไม้หนีบ 1 อัน   
15 เมล็ดข้าวเปลือกท่ีมีผงเหล็กปน 10 กรัม   
16 จาน หรือแก้วกระดาษ หรือแก้วพลาสติก 1 ใบ   
17 ผ้าขาวบาง 1 ผืน   
18 แท่งแม่เหล็ก 1 แท่ง   
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ล าดับที่ รายการ จ านวน/กลุ่ม จ านวน/ห้อง จ านวน/คน 
19 ไม้จิ้มฟัน 1 อัน   

หน่วยที่ 3 หินและซากดึกด าบรรพ์ 

1 ชุดตัวอย่างหิน 3 ประเภท ได้แก่ หินอัคนี หินตะกอน
หินแปร 

1 ชุด 
  

2 แว่นขยาย 2-3 อัน   
3 ชุดเกม Rocks & Minerals 1 ชุด   
4 ชุดเกม Rocks Dominoes 1 ชุด   
5 กรรไกร 1-2 เล่ม   
6 ทรายละเอียด 50 กรัม   
7 ปูนปลาสเตอร์ 250 กรัม   
8 ดินน้ ามันหรือดินเหนียว 2-3 ก้อนใหญ่   
9 สีผสมอาหารแบบน้ า จ านวน 2 สี  สีละ 1 ขวด  
10 ช้อนพลาสติกหรือไม้ส าหรับคนสารผสม 1 คัน   
11 หลอดหยด 1 อัน   
12 พู่กันหรือแปรงขนาดเล็ก 1 ด้าม   
13 ภาชนะส าหรับผสม 1 ใบ   
14 บีกเกอร์ขนาด 150 cm3 1 ใบ   
15 เปลือกหอย 2-3 อัน   
16 ไดโนเสาร์พลาสติก 1 ตัว   
17 ไม้ไอศกรีม 1 อัน   
18 กล่องนมขนาด 300 cm3 1 ใบ   
19 น้ า 190 cm3   
20 เครื่องชั่ง  1 เครื่อง  
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ภาพรวมการจัดการเรยีนรู้ประจ าหน่วยที่ 1 อาหารและการย่อยอาหาร 

 

บท เรื่อง กิจกรรม ล าดับแนวคิดต่อเนื่อง ตัวช้ีวัด 

บทที่ 1 สารอาหาร
และระบบย่อย
อาหาร 

เรื่องท่ี 1 สารอาหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ 1 ในแต่ละ 
วัน เรารับประทาน
อ า ห า ร เ ห ม า ะ ส ม
หรือไม่ อย่างไร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 อ า ห า ร ที่ เ ร า รั บ ป ร ะ ท า น มี
ส า ร อ า ห า ร  ซึ่ ง เ ป็ น ส า ร ที่ มี
ประโยชน์ต่อร่างกาย แบ่งได้เป็น 
6 ป ร ะ เ ภ ท  ไ ด้ แ ก่   โ ป ร ตี น 
คาร์ โบไฮเดรต ไขมัน วิตามิน 
เกลือแร่ และน ้า  

 อาหารแต่ละอย่างมีประเภทและ
ปริมาณของสารอาหารแตกต่าง
กัน อาหารบางอย่างมีสารอาหาร
หลายประเภท อาหารบางอย่างมี
สารอาหารเพียงประเภทเดียว  

 สารอาหารแต่ ล ะประ เภทมี
ประโยชน์ต่อร่างกายแตกต่างกัน 
โดยคาร์โบไฮเดรต โปรตีนและ
ไขมันเป็นสารอาหารที่ให้พลังงาน
แก่ร่างกาย ส่วนเกลือแร่ วิตามิน
และน ้า เป็นสารอาหารที่ไม่ให้
พลังงานแก่ร่างกาย แต่ช่วยให้
ร่างกายท้างานได้เป็นปกต ิ

 ในแต่ละวันเราควรรับประทาน
อาหารให้ได้รับสารอาหารครบทั ง 
6 ประเภท และรับประทานให้ได้
ปริมาณพลังงานที่เพียงพอต่อความ
ต้องการของร่างกายในแต่ละวัน 
รวมทั งต้ องได้ สั ดส่ วนตามธง
โภชนาการ และต้องค้านึงถึงความ
ปลอดภัยต่อสุขภาพ  

ว 1.2 ป. 6/1  

ระบุสารอาหารและ บอก

ประโยชน์ของสารอาหาร

แต่ละประเภทจากอาหาร

ที่ตนเองรับประทาน 

ว 1.2 ป. 6/2  

บอกแนวทางในการเลือก

รับประทานอาหารให้ได้

สารอาหารครบถ้วนใน

สัดส่วนที่เหมาะสมกับเพศ

และวัย รวมทั งปลอดภัย

ต่อสุขภาพ 

ว 1.2 ป. 6/3  

ตระหนักถึงความส้าคัญ

ของอาหาร โดยการเลือก

รับประทานอาหารที่ มี

สารอาหารครบถ้วนใน

สัดส่วนที่เหมาะสมกับเพศ

และวัย รวมทั งปลอดภัย

ต่อสุขภาพ 

 

 
 

 

หน่วยที่ 1 อาหารและการย่อยอาหาร 
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บท เรื่อง กิจกรรม ล าดับแนวคิดต่อเนื่อง ตัวช้ีวัด 

 เรื่องที่ 2 ระบบย่อย
อาหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ 2 อวัยวะ
ในระบบย่อยอาหารมี
ลักษณะและหน้าที่
อย่างไร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ร่วมคิด ร่วมท้า 

 ระบบย่ อยอาหาร เป็ น ระบบ
อวัยวะของร่างกาย มีหน้าที่ย่อย
สารอาหารที่มีขนาดใหญ่ ให้มี
ขนาดเล็กลงจนร่างกายสามารถ
ดูดซึมและน้าไปใช้ได้  

 อวั ย ว ะ ใน ร ะบบย่ อ ยอาห า ร
ประกอบด้วย ปาก หลอดอาหาร 
กระเพาะอาหาร ล้าไส้ เล็ก ตับ  
ตับอ่อน ล้าไส้ใหญ่ และทวารหนัก 
ซึ่ง แต่ละอวัยวะมีลักษณะและ
หน้าที่ แตกต่างกัน แต่ท้ างาน
ร่วมกันในการย่อยและดูดซึม
สารอาหาร  

 ระบบย่อยอาหารมีความส้าคัญ
เพราะเป็นระบบที่ท้าให้ร่างกาย
ได้รับสารอาหารที่เป็นประโยชน์ 
ทั งที่ให้พลังงานและท้าให้ร่างกาย
ท้างานและเจริญเติบโตได้อย่าง
ปกติ ดังนั นเราจึงควรมีพฤติกรรม
การรับประทานอาหารที่ถูกต้อง
เพ่ือให้อวัยวะในระบบย่อยอาหาร
ได้ท้างานเป็นปกติ ไม่เป็นโรคที่
เกี่ยวข้องกับระบบย่อยอาหาร 
 

ว 1.2 ป. 6/4  

สร้างแบบจ้าลองระบบ

ย่อยอาหาร และบรรยาย

หน้าที่ของอวัยวะในระบบ

ย่อยอาหารและการดูดซึม

สารอาหาร  

ว 1.2 ป. 6/5  

ตระหนักถึงความส้าคัญ

ของระบบย่อยอาหาร โดย

บอกแนวทางในการดูแล

รักษาอวัยวะในระบบย่อย

อาหารให้ท้างานปกต ิ
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จุดประสงค์การเรียนรู้ประจ าบท 

เมื่อเรียนจบบทนี  นักเรียนสามารถ 

1. ระบุสารอาหารและบอกประโยชน์ของสารอาหาร
แต่ละประเภท 

2. บอกแนวทางและเลือกรับประทานอาหารให้
เหมาะสมกับเพศและวัย 

3. สร้างแบบจ้าลองเพ่ือบรรยายหน้าที่ของอวัยวะ
ต่าง ๆ ในระบบย่อยอาหาร  

4. บอกแนวทางในการดูแลรักษาอวัยวะในระบบ
ย่อยอาหารให้ท้างานเป็นปกติ  

เวลา 12 ชั่วโมง 

แนวคิดส าคัญ  

อาหารเป็นสิ่งที่เรารับประทานแล้วมีประโยชน์ต่อ

ร่างกาย โดยอาหารที่เรารับประทานจะผ่านการย่อยใน

ระบบย่อยอาหาร เพ่ือให้ได้สารอาหารที่จ้าเป็นต่อการ

ด้ารงชีวิต ในแต่ละวันเราต้องเลือกรับประทานอาหารที่มี

ประโยชน์ ในปริมาณที่เหมาะสมกับความต้องการของ

ร่างกายแต่ละเพศและวัย รวมทั งปลอดภัยต่อสุขภาพ 

สื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ 

1. หนังสือเรียน ป. 6 เล่ม 1     หน้า 1-35 
2. แบบบันทึกกิจกรรม ป. 6 เล่ม 1    หน้า 1-33 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

บทนี้มีอะไร 
เรื่องท่ี 1   สารอาหาร  
กิจกรรมที่ 1 ในแต่ละวันเรารับประทาน

อาห า ร เหมา ะส ม หรื อ ไ ม่  
อย่างไร 

เรื่องท่ี 2   ระบบย่อยอาหาร 
กิจกรรมที่ 2 อวัยวะในระบบย่อยอาหาร    

มีลักษณะและหน้าที่อย่างไร 
 
 
 

 

   บทที่ 1 สารอาหารและระบบย่อยอาหาร 
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ทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
 

รหัส ทักษะ 
กิจกรรมที่ 

1 2 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

S1 การสังเกต   
S2 การวัด   

S3 การใช้จ้านวน   

S4 การจ้าแนกประเภท   

S5 การหาความสัมพันธ์ระหว่าง 
   สเปซกับสเปซ 
   สเปซกับเวลา 

  

S6 การจัดกระท้าและสื่อความหมายข้อมูล   

S7 การพยากรณ์   

S8 การลงความเห็นจากข้อมูล   
S9 การตั งสมมติฐาน   

S10 การก้าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ   

S11 การก้าหนดและควบคุมตัวแปร   

S12 การทดลอง   

S13 การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป   
S14 การสร้างแบบจ้าลอง   

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 

C1 การสร้างสรรค์   

C2 การคิดอย่างมีวิจารณญาณ   

C3 การแก้ปัญหา   

C4 การสื่อสาร   
C5 ความร่วมมือ   
C6 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   

 
หมายเหตุ : รหัสทักษะที่ปรากฏนี  ใช้เฉพาะหนังสือคู่มือครูเล่มนี  
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แนวคิดคลาดเคลื่อน 

 แนวคิดคลาดเคลื่อนที่อาจพบและแนวคิดท่ีถูกต้องในบทที่ 1 สารอาหารและระบบย่อยอาหาร มีดังต่อไปนี  

แนวคิดคลาดเคลื่อน แนวคิดที่ถูกต้อง 

แคลอรี คือ สารที่อยู่ในอาหาร ซึ่งเป็นสาเหตุที่ท้าให้
น ้าหนักเพ่ิมขึ น (Wodarski, 1976) 

แคลอรี เป็นหน่วยวัดปริมาณคือหน่วยวัดปริมาณความร้อน 1 
แคลอรี คือปริมาณความร้อนที่ท้าให้น ้าบริสุทธิ์ 1 กรัม ร้อนขึ น 1 
องศาเซลเซียส 1,000 แคลอรี เรียกว่า 1 กิโลแคลอรี 
ในทางโภชนาการ แคลอรีเป็นหน่วยวัดพลังงานที่ร่างกายได้รับจาก
การเผาผลาญอาหาร (ส้านักงานราชบัณฑิตยสภา, 2560)   

คาร์โบไฮเดรตเป็นสิ่งที่ท้าให้น ้าหนักเกิน ถ้าต้องการ
ลดน ้ าหนักจึงควรลดการรับประทานอาหารที่มี
คาร์โบไฮเดรต (Abangma, 2015) 

คาร์โบไฮเดรตเป็นสารอาหารที่ให้พลังงานแก่ร่างกาย ซึ่งภาวะ
น ้าหนักเกินเกิดได้จากทั งทางพันธุกรรม และมีลักษณะการบริโภค
อาหาร กิจวัตรประจ้าวัน การออกก้าลังกายและการพักผ่อน ซึ่งการ
ได้รับปริมาณพลังงานมากเกินความต้องการของร่างกายใน 1 วัน    
มีผลอย่างมากต่อน ้าหนักตัว (โรงพยาบาลเกษมราษฎร์, 2014)  

การรับประทานเฉพาะผลไม้ในมื อเย็น ช่วยให้ลด
น ้าหนักได ้(pawinee, 2014) 

ผลไม้บางชนิดให้พลังงานสูง เนื่องจากมคีาร์โบไฮเดรต หรือโปรตีนใน
ปริมาณสูง การรับประทานเฉพาะผลไม้ในมื อเย็นอาจท้าให้ร่างกาย
ได้รับพลังงานปริมาณสูงได้ ซึ่งไม่ได้ช่วยในการลดน ้าหนัก นอกจากนี 
การรับประทานแค่ผลไม้อาจท้าให้ได้รับสารอาหารบางประเภทใน
ปริมาณไม่เพียงพอ และไม่ได้สัดส่วนตามธงโภชนาการ อาจท้าให้เป็น
โรคได้ (Nitijessadawong, 2017)  

อาหาร 5 หมู่ ประกอบด้วย * 
หมู่ที่ 1 โปรตีน 
หมู่ที่ 2 คาร์โบไฮเดรต 
หมู่ที่ 3 เกลือแร่ 
หมู่ที่ 4 วิตามิน 
หมู่ที่ 5 ไขมัน 

อาหาร 5 หมู่ โดยการจัดของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
ประกอบด้วย  
หมู่นม ไข่ เนื อสัตว์ต่างๆ ถั่วเมล็ดแห้งและงา 
หมู่ข้าว แป้ง น ้าตาล เผือก มัน 
หมู่ผลไม้ต่าง ๆ 
หมู่พืชผักต่าง ๆ 
หมู่น ้ามันและไขมันจากพืช 
ซึ่งหมู่อาหารเหล่านี ไม่จ้าเป็นต้องเรียงล้าดับ ส่วนสารอาหารเป็นสาร
ที่มีอยู่ในอาหารและมีประโยชน์ต่อร่างกาย มี 6 ประเภท ได้แก่ 
โปรตีน คาร์โบไฮเดรต เกลือแร่ วิตามิน ไขมัน และน ้า 
(กรมอนามัย, 2546) 
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แนวคิดคลาดเคลื่อน แนวคิดที่ถูกต้อง 

อาหารแต่ละอย่างมีสารอาหารเพียง 1 ประเภท เช่น 
ข้าว มีสารอาหารประเภทเดียว คือ คาร์โบไฮเดรต* 

อาหารบางอย่างมีสารอาหารมากกว่า 1 ประเภท เช่น ข้าวบางชนิด 
มีสารอาหารครบทั ง  6 ประเภท อาหารบางอย่างมีสารอาหารเพียง
ประเภทเดียว เช่น น ้ามันถั่วเหลือง มีเพียงไขมัน  
(สุนทร, 2553)  

 ถ้าครูพบว่ามีแนวคิดคลาดเคลื่อนใดที่ยังไม่ได้แก้ไขจากการท้ากิจกรรมการเรียนรู้ ครูควรจัดการเรียนรู้เพ่ิมเติมเพ่ือแก้ไข
ต่อไปได้  

* ข้อมูลที่ได้จากการสังเกตชั นเรียนในการทดลองใช้หนังสือเรียนของ สสวท.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.6 เล่ม 1   | หน่วยที่ 1 อาหารและการย่อยอาหาร  

 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

บทนี้เร่ิมต้นอย่างไร (1 ชั่วโมง) 

1. ครูทบทวนความรู้พื นฐานเกี่ยวกับสิ่งที่จ้าเป็นต่อการเจริญเติบโตและ
การด้ารงชีวิตของมนุษย์ที่เรียนมาแล้วในชั นประถมศึกษาปีที่ 3 โดย
ใช้ค้าถาม ดังนี   
1.1 สิ่งที่จ้าเป็นต่อการเจริญเติบโตและการด้ารงชีวิตของมนุษย์       

มีอะไรบ้าง (อาหาร น ้า อากาศ) 
1.2 สิ่งต่าง ๆ เหล่านั นมีประโยชน์อย่างไร (อาหารช่วยให้ร่างกาย

แข็งแรงและเจริญเติบโต น ้าช่วยให้ร่างกายท้างานได้อย่างปกติ 
ส่วนอากาศใช้ในการหายใจ) 

2. ครูตรวจสอบความรู้เดิมของนักเรียนเกี่ยวกับอาหารและการย่อย
อาหาร โดยใช้ค้าถาม ดังนี  
2.1 เมื่อเช้านี นักเรียนได้รับประทานอาหารอะไรบ้าง (นักเรียนตอบ

สิ่งที่ตนเองรับประทาน) 
ครูเลือกอาหารที่นักเรียนตอบมา 1 อย่าง เช่น ข้าวเหนียวหมูทอด 
2.2 นักเรียนคิดว่าข้าวเหนียวหมูทอดมีประโยชน์ต่อร่างกายของเรา

อย่างไร (นักเรียนตอบตามความเข้าใจของตนเอง เช่น          
ข้าวเหนียวมีคาร์โบไฮเดรต ในหมูทอดมีโปรตีน ไขมัน ซึ่งท้าให้
ร่างกายแข็งแรง) 

2.3 คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน จัดเป็นสิ่งใด (นักเรียนตอบตาม
ความเข้าใจของตนเอง เช่น เป็นสารอาหาร) 

2.4 คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน มีประโยชน์อย่างไร (นักเรียนตอบ
ตามความเข้าใจของตนเอง เช่น ให้พลังงานแก่ร่างกาย) 

2.5 เมื่อรับประทานข้าวเหนียวหมูทอดแล้ว ร่างกายของนักเรียนจะ
น้าคาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน ไปผ่านกระบวนการใดเพ่ือให้
ร่างกายสามารถน้าไปใช้ประโยชน์ได้ (นักเรียนตอบตามความ
เข้าใจของตนเอง เช่น ร่างกายมีกระบวนการย่อยอาหาร         ที่
สามารถย่อยคาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน เพ่ือให้ร่างกาย
น้าไปใช้ประโยชน์ได)้  

3. ครูชักชวนนักเรียนศึกษาเรื่องอาหารและการย่อยอาหาร โดยให้อ่าน
ชื่อหน่วย และอ่านค าถามส าคัญประจ าหน่วยที่ 1 ว่า ร่างกายใช้
ประโยชน์จากอาหารได้อย่างไร   

ในการทบทวนความรู้พื นฐาน 
ครูควรให้เวลานักเรียนคิดอย่าง
เหมาะสม รอคอยอย่างอดทน 
นักเรียนต้องตอบค้าถามเหล่านี ได้
ถูกต้อง หากตอบไม่ได้หรือลืมครู
ต้องให้ความรู้ที่ถูกต้องทันท ี

 

ในการตรวจสอบความรู้เดิม 
ครูรับฟังเหตุผลของนักเรียนเป็น
ส้าคัญ ครูยังไม่เฉลยค้าตอบใด ๆ 
แต่ชักชวนให้หาค้าตอบที่ถูกต้อง
จากกิจกรรมต่าง ๆ ในบทเรียนนี  
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นักเรียนตอบค้าถาม โดยครูยังไม่ต้องเฉลยค้าตอบ แต่จะให้นักเรียน
ย้อนกลับมาตรวจสอบค้าตอบอีกครั งหลังจากเรียนจบหน่วยนี แล้ว   

4. ครูให้นักเรียนอ่าน ชื่อบท และจุดประสงค์การเรียนรู้ประจ าบท ใน
หนังสือเรียนหน้า 1 จากนั นครูใช้ค้าถามเพ่ือตรวจสอบความเข้าใจ
ดังนี  

4.1 บทนี จะได้เรียนเรื่องอะไร (สารอาหารและระบบย่อยอาหาร) 
4.2 จากจุดประสงค์การเรียนรู้เมื่อเรียนจบบทนี แล้วนักเรียนสามารถ

ท้าอะไรได้บ้าง (สามารถระบุและบอกประโยชน์ของสารอาหาร
แต่ละประเภท บอกแนวทางการเลือกรับประทานอาหารให้
เหมาะสมกับเพศและวัย และสร้างแบบจ้าลองเพ่ือบรรยาย
หน้าที่ของอวัยวะต่าง ๆ ในระบบย่อยอาหาร รวมทั งบอกแนว
ทางการดูแลรักษาอวัยวะในระบบย่อยอาหารให้ท้างานเป็น
ปกต)ิ 

5. นักเรียนอ่านชื่อบทและแนวคิดส าคัญ ในหนังสือเรียนหน้า 2 จากนั น
ครูใช้ค้าถาม ดังนี  จากการอ่านแนวคิดส้าคัญ นักเรียนคิดว่าจะได้
เรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้าง (สารอาหาร ระบบย่อยอาหาร และการ
เลือกรับประทานอาหาร) 

6. ครูชักชวนให้นักเรียนสังเกตรูป และอ่านเนื อเรื่องในหนังสือเรียนหน้า 
2 โดยครูฝึกทักษะการ อ่านตามวิธีการ อ่านที่  เหมาะสมกับ
ความสามารถของนักเรียน ครูตรวจสอบความเข้าใจจากการอ่าน โดย
ใช้ค้าถามดังนี     
6.1 รูปและเนื อหานี เกี่ยวกับเรื่องอะไร (การเลือกซื ออาหารที่

วางขายอยู่หน้าโรงเรียน) 
6.2 นักเรียนเคยซื ออาหารที่วางขายอยู่หน้าโรงเรียนบ้างหรือไม่ และ

เลือกซื ออาหารอะไรบ้าง (นักเรียนตอบจากประสบการณ์ของ
ตนเอง) 

6.3 นักเรียนซื ออาหารที่วางขายหน้าโรงเรียนในช่วงเวลาใดบ้าง 
(นักเรียนตอบจากประสบการณ์ของตนเอง)  

6.4 ในแต่ละวันนักเรียนรับประทานอาหารกี่มื อ  และแต่ละมื อ
รับประทานที่ไหนบ้าง (นักเรียนตอบจากประสบการณ์ของ
ตนเอง เช่น 3 มื อ มื อเช้าและเย็นรับประทานที่บ้าน มื อกลางวัน
รับประทานที่โรงเรียน) 

ถ้าบริเวณหน้าโรงเรียนไม่มีร้าน

ขายอาหาร ครูสามารถปรับค้าถาม

ในข้อ 6.2 ,6.3, 6.6, 6.7 ได ้โดยอาจ

เปลี่ยนเป็นการเลือกซื ออาหารจากที่

อ่ืน เช่น ร้านค้าในชุมชน ตลาดนัด 

ร้านสะดวกซื อ  

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
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6.5 การรับประทานอาหาร 3 มื อของนักเรียน เพียงพอกับความ
ต้องการของตนเองหรือไม่ (นักเรียนตอบจากประสบการณ์ของ
ตนเอง) 

6.6 เพราะเหตุใด นักเรียนจึงซื ออาหารที่วางขายอยู่หน้าโรงเรียน 
(นักเรียนตอบจากประสบการณ์ของตนเอง) 

6.7 นักเรียนมีหลักการในการเลือกซื ออาหารที่วางขายอยู่หน้า
โรงเรียนหรือไม่ อย่างไร (นักเรียนตอบตามความเข้าใจของ
ตนเอง) 

6.8 ในบทนี นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้าง (ความส้าคัญ
ของอาหาร การน้าอาหารมาใช้ประโยชน์ของร่างกาย การ
รับประทานอาหารได้เพียงพอกับความต้องการของร่างกายใน
แต่ละวัน) 

7. ครูชักชวนให้นักเรียนตอบค้าถามเกี่ยวกับสารอาหารและระบบย่อย
อาหาร ในส ารวจความรู้ก่อนเรียน  

8. นักเรียนท้าส ารวจความรู้ก่อนเรียน ในแบบบันทึกกิจกรรม หน้า 2 
โดยนักเรียนอ่านค้าถามแต่ละข้อ ครูตรวจสอบความเข้าใจของ
นักเรียน จนแน่ใจว่านักเรียนสามารถท้าได้ด้วยตนเอง จึงให้นักเรียน
ตอบค้าถาม ค้าตอบของแต่ละคนอาจแตกต่างกัน และค้าตอบอาจถูก
หรือผิดก็ได้ 

9.  ครูสังเกตการตอบค้าถามของนักเรียนเพ่ือตรวจสอบว่านักเรียนมี
แนวคิดเกี่ยวกับสารอาหารและระบบย่อยอาหารอย่างไรโดยอาจสุ่ม
ให้นักเรียน 2-3 คน น้าเสนอค้าตอบของตนเอง ครูยังไม่ต้องเฉลย
ค้าตอบ แต่จะให้นักเรียนย้อนกลับมาตรวจสอบอีกครั งหลังจากเรียน
จบบทนี แล้ว ทั งนี ครูควรบันทึกแนวคิดคลาดเคลื่อนหรือแนวคิดที่
น่าสนใจของนักเรียน แล้วน้ามาใช้ในการออกแบบการจัดการเรียนรู้
เ พ่ือแก้ไขแนวคิดคลาดเคลื่อนให้ถูกต้อง และต่อยอดแนวคิดที่
น่าสนใจของนักเรียนต่อไป 

 

 

 

 

การเตรียมตัวล่วงหน้าส าหรับครู       
เพื่อจัดการเรียนรู้ในครัง้ถัดไป 

 ในครั งถัดไป นักเรียนจะได้เรียนเรื่อง
ที ่1 สารอาหาร โดยครูอาจเตรียมวีดิทัศน์ 
เกี่ยวกับการประกอบอาหารที่นักเรียน
คุ้นเคยและท้าได้ไม่ยาก 1 อย่าง เพ่ือใช้
ในขั นน้าเข้าสู่บทเรียน โดยสื่อที่ใช้ไม่ควร
ยาวเกิน 3 นาที และควรมีภาพที่สามารถ
สังเกตส่วนประกอบและขั นตอนการ
ประกอบอาหารที่ชัดเจน  

 

ถ้านักเรียนไม่สามารถตอบ
ค้าถามหรืออภิปรายได้ตามแนว
ค้าตอบ ครูควรให้เวลานักเรียน
คิดอย่างเหมาะสม รอคอยอย่าง
อดทน และรับฟังแนวความคิด
ของนักเรียน 
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การส้ารวจความรู้ก่อนเรียน นักเรียนอาจตอบค้าถามถูกหรือผิดก็ได้ขึ นอยู่กับความรู้เดิมของนักเรียน 

แตเ่มื่อเรียนจบบทเรียนแล้ว ให้นักเรียนกลับมาตรวจสอบค้าตอบอีกครั งและแก้ไขให้ถูกต้อง ดังตัวอย่าง 

แนวค าตอบในแบบบันทึกกิจกรรม 
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คาร์โบไฮเดรต โปรตีน วิตามิน เกลือแร่ 

โปรตีน ไขมัน วิตามิน เกลือแร ่น้ า 

โปรตีน วติามิน เกลือแร่ น้ า 

- 

วิตามิน เกลือแร่ น้ า คาร์โบไฮเดรต 

ไขมัน โปรตีน  

น้ า 

คาร์โบไฮเดรต เกลือแร่  

เกลือแร่ วิตามิน คาร์โบไฮเดรต โปรตนี  

ล าไส้เล็ก 

ล าไส้เล็ก 

ปาก     

กระเพาะอาหาร 

ล าไส้เล็ก 

ล าไส้เล็ก 

ล าไส้ใหญ ่

ล าไส้เล็ก 

ล าไส้ใหญ ่

ล าไส้เล็ก 

ล าไส้ใหญ ่

ล าไส้เล็ก 

ล าไส้ใหญ ่

ล าไส้เล็ก 

ล าไส้ใหญ ่

กระเพาะอาหาร 

ล าไส้เล็ก 

กระเพาะอาหาร 

ล าไส้เล็ก 

ปาก     

กระเพาะอาหาร 

ล าไส้เล็ก 

ปาก     

กระเพาะอาหาร 

ล าไส้เล็ก 

ปาก     

กระเพาะอาหาร 

ล าไส้เล็ก 
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ค าตอบขึ้นอยู่กับการเลือกของนักเรียน เช่น  

ข้าวสวย  

ส้ม  
1 กล่อง  นมถั่วเหลือง  
1 จาน  ไข่เจียว  
1 จาน  ผัดผักบุ้ง  

2 จาน  1 จาน  ผัดไทย  

3 ผล  

2 แก้ว  น้ า  

น้ า   2 แก้ว  

เลือกรับประทานอาหารตามรายการนี้เพราะได้รับปริมาณพลังงานเท่ากับ 1,660 

กิโลแคลอรี ซึ่งใกล้เคียงกับความต้องการของร่างกาย และได้รับสารอาหารจาก

อาหารครบทุกประเภท รวมทั้งได้สัดส่วนตามธงโภชนาการ ข้าว (9 ทัพพี) ผัก 

(7 ¾ ทัพพี) ผลไม้ (5 ส่วน) นม (1 แก้ว) และเนื้อสัตว์ (9 ช้อนกินข้าว) แต่อาจ

ได้รับปริมาณน้ าตาล เกลือ ไขมันและน้ ามันสูงกว่าความต้องการของร่างกายซึ่ง

เกิดจากการปรุงรสในขั้นตอนการประกอบอาหาร 
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เรื่องที่ 1 สารอาหาร 

ในเรื่องนี นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับประเภทของ
สารอาหารที่มีอยู่ในอาหาร ประโยชน์ของสารอาหาร   
แต่ละประเภท และแนวทางการรับประทานอาหารใน    
1 วัน ให้ได้สารอาหารครบทุกประเภท ได้ปริมาณ
พลังงานเพียงพอกับความต้องการของร่างกาย ได้สัดส่วน
ตามธงโภชนาการ และปลอดภัยต่อสุขภาพ 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. รวบรวมข้อมูล ระบุประเภทและประโยชน์ของ
สารอาหาร  

2. วิเคราะห์ และระบุสัดส่วนของอาหาร และปริมาณ
พลังงานจากอาหารที่เหมาะสมกับเพศและวัย   

3. สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ และอธิบายความปลอดภัย
ของอาหารต่อสุขภาพ 

4. บอกแนวทางในการเลือกรับประทานอาหารให้
เหมาะสมกับเพศและวัย 

 

เวลา 6 ชั่วโมง 
 

วัสดุ อุปกรณ์ส าหรับท ากจิกรรม 
ตารางชนิดของอาหาร ปริมาณพลังงานและ

สัดส่วนของอาหารตามธงโภชนาการ 

 

 

 

 

สื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ 
1. หนังสือเรียน ป.6 เล่ม 1  หน้า 6-19 
2. แบบบันทึกกิจกรรม ป.6 เล่ม 1 หนา้ 7-18
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แนวการจัดการเรียนรู้ (60 นาท)ี 

ขั้นตรวจสอบความรู้ (10 นาที) 
 

1. ครูตรวจสอบความรู้เดิมเกี่ยวกับสารอาหาร โดยครูให้นักเรียนชม  

วีดิทัศน์สั น ๆ ประมาณ 2-3 นาที เกี่ยวกับการประกอบอาหารที่

นักเรียนคุ้นเคย เช่น ข้าวมันไก่ ในกรณีที่ไม่สามารถเปิดวีดิทัศน์    

ครูอาจใช้ภาพแทนได้ จากนั นอภิปรายโดยใช้ค้าถาม ดังนี  

1.1 วีดิทัศน์ที่นักเรียนชมแสดงการประกอบอาหารอะไร (ข้าวมัน

ไก)่  

1.2 ข้าวมันไก่มีส่วนประกอบอะไรบ้าง (นักเรียนตอบตามสิ่งที่

สังเกตได้จากวีดิทัศน์ เช่น เนื อไก่ และไขมันไก่ เกลือ หอมแดง 

กระเทียม ขิง รากผักชี ข้าว น ้า น ้าตาลมะพร้าว น ้าส้มสายชู 

เต้าเจี ยว ซีอิ๊วด้า มะนาว และพริก)  

1.3 ข้าวมันไก่มีประโยชน์ต่อร่างกายของเราอย่างไร (นักเรียนตอบ

ตามความเข้าใจของตนเอง เช่น ข้าวมันไก่มีส่วนประกอบ

หลากหลายซึ่งมีสารอาหารครบตามที่ร่างกายต้องการ ท้าให้

ร่างกายแข็งแรง) 

1.4 เมื่อรับประทานข้าวมันไก่ เราจะได้รับสารอาหารใดบ้าง และ

สารอาหารแต่ละประเภทมาจากอะไร (นักเรียนตอบตามความ

เข้าใจของตนเอง เช่น ได้รับโปรตีนจากเนื อไก่ คาร์โบไฮเดรต

จากข้าว น ้าตาลทราย ไขมันจากเนื อไก่และไขมันไก่ ได้วิตามิน

และเกลือแร่จากหอมแดง กระเทียม ขิง รากผักชี ข้าว มะนาว 

พริก แตงกวา และเกลือ) 

1.5 ถ้าเรารับประทานข้าวมันไก่ทุกวัน โดยรับประทานอาหาร  

อย่างอ่ืนน้อยมาก จะเกิดอะไรขึ นกับร่างกายของเรา เพราะเหตุ

ใด (นักเรียนตอบตามความเข้าใจของตนเอง เช่น ท้าให้อ้วน 

เพราะได้รับคาร์โบไฮเดรตจ้านวนมากจากข้าว เนื อไก่และไขมัน

ไก่ท้าให้ร่างกายได้รับไขมันสูง และอาจท้าให้ได้วิตามินและ

เกลือแร่ไม่เพียงพอ เนื่องจากมีสัดส่วนของผักและผลไม้น้อย 

หรืออาจขาดวิตามินและเกลือแร่บางชนิด) 

ในการตรวจสอบความรู้เดิม 
ครูเพียงรับฟังเหตุผลของนักเรียน
และยังไม่ เฉลยค้าตอบใด ๆ แต่
ชักชวนให้นักเรียนไปหาค้าตอบด้วย
ตนเองจากการอ่านเนื อเรื่อง 

ครูสามารถดาวน์โหลดหรือเปิด
วีดิทัศน์วิธีการท้าข้าวมันไก่จากสื่อ
ที่อนุญาตให้ใช้ได้ฟรี เช่น วีดิทัศน์
จากช่องสารคดีเปิดโลกกว้างใน 
www.youtube.com เรื่อง      
ข้าวมันไก่หม้อหุงข้าว   
(https://bit.ly/2wso34w) 

 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

 

https://www.youtube.com/
https://bit.ly/2wso34w
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2. ครูเชื่อมโยงความรู้เดิมของนักเรียนสู่การเรียนเรื่องสารอาหาร โดยใช้
ค้าถามว่า นักเรียนรู้หรือไม่ว่าสารอาหารคืออะไร มีกี่ประเภท และ
พฤติกรรมการรับประทานอาหารของเราจะส่งผลต่อร่างกายของเรา
อย่างไร 

ขั้นฝึกทักษะจากการอ่าน (40 นาที) 
 

3. นักเรียนอ่านชื่อเรื่องและค้าถามในคิดก่อนอ่าน ในหนังสือเรียนหน้า 
6 แล้วร่วมกันอภิปรายเพ่ือหาแนวค้าตอบและน้าเสนอ ครูบันทึก
ค้าตอบของนักเรียนบนกระดานเพ่ือใช้เปรียบเทียบค้าตอบหลังจาก
อ่านเนื อเรื่อง 

4. นักเรียนอ่านค าส าคัญ ทั งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (หากนักเรียน
อ่านไม่ได้ ครูควรสอนอ่านให้ถูกต้อง) จากนั นครูชักชวนให้นักเรียน
อธิบายความหมายของค้าส้าคัญตามความเข้าใจของตนเอง 

5. นักเรียนอ่านเนื อเรื่องในหนังสือเรียนหน้า 6-7 โดยครูฝึกทักษะการ
อ่านตามวิธีการอ่านที่ เหมาะสมกับความสามารถของนักเรียน 
จากนั นครูตรวจสอบความเข้าใจจากการอ่าน โดยใช้ค้าถามดังนี   
5.1 รูปที่ 1 เป็นรูปอะไร (รูปร่างของร่างกายที่ไม่สมส่วน) 
5.2 จากรูป เด็กมีร่างกายไม่สมส่วนอย่างไร (คนหนึ่งผอม และอีก

คนหนึ่งอ้วน) 
5.3 จากการอ่านเนื อเรื่อง เด็กที่มีรูปร่างผอมน่าจะเป็นโรคอะไร 

(โรคขาดสารอาหาร)  
5.4 เด็กท่ีมีรูปร่างอ้วนน่าจะเป็นโรคอะไร (โรคอ้วน) 
5.5 โรคขาดสารอาหาร และโรคอ้วน เกิดจากสาเหตุอะไร (เกิดจาก

การมีพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่ไม่เหมาะสม เช่น เลือก
รับประทานอาหารที่มีสารอาหารไม่เพียงพอ หรือมากเกินความ
ต้องการของร่างกาย) 

5.6 นักเรียนคิดว่ามีพฤติกรรมแบบใดอีกบ้างที่ส่งผลให้เป็นโรคขาด
สารอาหาร (นักเรียนตอบตามความเข้าใจ เช่น รับประทาน
อาหารน้อยเกินไป อดอาหาร เลือกรับประทานอาหารที่ชอบ
อย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่รับประทานผักและผลไม้ ชอบรับประทาน
ขนมขบเคี ยวหรือน ้าอัดลม รับประทานอาหารโดยไม่ค้านึงถึง
สารอาหารที่ร่างกายจะได้รับ) 

หากนักเรียนไม่สามารถตอบ
ค้าถามหรืออภิปรายได้ตามแนว
ค้าตอบ ครูควรให้เวลานักเรียนคิด    
อย่างเหมาะสม รอคอยอย่างอดทน 
แ ล ะ รั บ ฟั ง แ น ว ค ว า ม คิ ด ข อ ง
นักเรียน 
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5.7 นักเรียนคิดว่ามีพฤติกรรมแบบใดอีกบ้างที่ส่งผลให้เป็นโรคอ้วน 
(นักเรียนตอบตามความเข้าใจ เช่น ชอบรับประทานอาหารที่มี
คาร์โบไฮเดรตและไขมันมาก ไม่รับประทานผักและผลไม้ ไม่
ออกก้าลังกาย) 

5.8 การเป็นโรคทางโภชนาการส่งผลอย่างไรต่อร่างกาย (ท้าให้เป็น
โรคจากการขาดสารอาหาร หรือหรือเป็นโรคอ้วน ซึ่งอาจเป็น
อุปสรรคต่อการท้ากิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจ้าวัน) 

5.9 อุปสรรคในการท้ากิจกรรมที่ เกิดขึ นจากการเป็นโรคทาง
โภชนาการมีอะไรบ้าง (นักเรียนตอบตามความเข้าใจ เช่น คนที่
มีร่างกายอ้วนหรือผอมมากมักจะมีอาการเหนื่อยง่าย การ
เคลื่อนไหวไม่คล่องตัว ท้าให้ เล่นกีฬาบางชนิดหรือท้างาน
บางอย่างไม่ได้ หรือร่างกายไม่แข็งแรง เป็นหวัดบ่อยท้าให้ท้า
กิจกรรมบางอย่างไม่ได)้ 

5.10 ควรท้าอย่างไรเพ่ือป้องกันไม่ให้เป็นโรคทางโภชนาการ (ปรับ
พฤติกรรมการบริโภคอาหาร โดยรับประทานอาหารให้ได้รับ
สารอาหารครบทั ง 6 ประเภท ในปริมาณท่ีเหมาะสม) 

5.11 สารอาหารคืออะไร มีอะไรบ้าง (สารอาหารคือสารที่ มีอยู่ใน
อาหารซึ่งมปีระโยชน์ต่อร่างกาย แบ่งได้เป็น 6 ประเภท ได้แก่ 
โปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน วิตามิน เกลือแร่ และน ้า) 

5.12 ถ้าเรารับประทานอาหาร 1 อย่าง เราจะได้สารอาหารครบทั ง 
6 ประเภทหรือไม่ อย่างไร (อาจได้รับสารอาหารครบทั ง 6 
ประเภท ถ้าในอาหารที่เรารับประทานนั นมีสารอาหารครบทั ง 
6 ประเภท เช่น ไข่ไก่ หรืออาจได้รับสารอาหารไม่ครบทุก
ประเภท ถ้าในอาหารที่เรารับประทานนั นมีสารอาหารไม่ครบ
ทั ง 6 ประเภท เช่น น ้ามันถั่วเหลือง) 

5.13 ถ้าเรารับประทานข้าวมันไก่ เราจะได้รับสารอาหารครบทุก
ประเภทหรือไม่ อย่างไร (ได้รับสารอาหารครบทุกประเภท คือ 
ได้รับโปรตีนจากเนื อไก่ คาร์โบไฮเดรตจากข้าวและน ้าตาล
ทราย ไขมันและน ้ามันจากเนื อไก่และไขมันไก่ วิตามินและ
เกลือแร่จากหอมแดง กระเทียม ขิง รากผักชี ข้าว มะนาว 
พริก แตงกวา และเกลือ) 

5.14 ถ้า เรารับประทานข้ าวมันไก่บ่ อย ๆ หรือทุกวัน โดย
รับประทานอาหารอย่างอ่ืนน้อยมาก จะส่งผลต่อร่างกายของ
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เราอย่างไร (อาจจะท้าให้ร่างกายได้รับสารอาหารบางประเภท
ไม่เพียงพอ หรือได้รับสารอาหารบางประเภทมากเกินไป 
ส่งผลให้เป็นโรคทางโภชนาการ ท้าให้ร่างกายไม่สมส่วนหรือ
อ้วน) 

ขั้นสรุปจากการอ่าน (10 นาที) 
 

6. นักเรียนร่วมกันสรุปเรื่องท่ีอ่านซึ่งควรสรุปได้ว่า สารอาหาร คือสารที่
มีอยู่ในอาหารและมีประโยชน์ต่อร่างกาย แบ่งได้เป็น 6 ประเภท 
ได้แก่ โปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน วิตามิน เกลือแร่ และน ้า อาหาร
แต่ละอย่างมีประเภทและปริมาณของสารอาหารแตกต่างกัน อาหาร
บางอย่างมีสารอาหารหลายประเภท อาหารบางอย่างมีสารอาหาร
เพียงประเภทเดียว ซึ่งพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่ ไม่
เหมาะสมอาจท้าให้เป็นโรคทางโภชนาการได้ 

7. นักเรียนตอบค้าถามในรู้หรือยัง ในแบบบันทึกกิจกรรม หน้า 7 
8. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเพ่ือเปรียบเทียบค้าตอบของนักเรียน

ในรู้หรือยัง กับค้าตอบที่เคยตอบและบันทึกไว้ในคิดก่อนอ่าน 
9. ครูให้นักเรียนอ่านค้าถามในย่อหน้าสุดท้ายของเรื่องที่อ่าน และ

ร่วมกันอภิปรายเพ่ือตอบค้าถาม ดังนี  
9.1 สารอาหารแต่ละประเภทมีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างไร 

(นักเรียนตอบตามความเข้าใจของตนเอง) 
9.2 ในแต่ละวันร่างกายของเราต้องการอาหารแต่ละอย่างในสัดส่วน

เท่าใดจึงจะเหมาะสมกับเพศและวัย รวมทั งปลอดภัยต่อ
สุขภาพ (นักเรียนตอบตามความเข้าใจของตนเอง) 

ครูยังไม่เฉลยค้าตอบแต่ชักชวนให้นักเรียนหาค้าตอบจากการท้า
กิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 

การเตรียมตัวล่วงหน้าส าหรับครู       
เพื่อจัดการเรียนรู้ในครัง้ถัดไป 

 ในครั งถัดไป นักเรียนจะได้ท้ากิจกรรมที่ 
1.1 ในแต่ ละวั น เรารับประทานอาหาร
เหมาะสมหรือไม่ อย่างไร ครูอาจจัดเตรียมสื่อ
หรือเตรียมการจัดการเรียนการสอน ดังนี  
1. มอบหมายงานให้นักเรียนส้ารวจอาหารที่

ตนเองรับประทานใน 1 วัน มาล่วงหน้า 
โดยนักเรียนอาจสอบถามชื่ออาหารและ
ส่วนประกอบของอาหารจากผู้ปกครอง 
และบันทึกชื่ออาหารและส่วนประกอบ
ของอาหารลงในตาราง 3 ในแบบบันทึก
กิจกรรมหน้า 10-12 

2. เตรียมวีดิทัศน์เกี่ยวกับการแข่งขัน การ
แสดง หรือข่าวเกี่ยวกับการรับประทาน
อาหารในปริมาณมาก ในกรณีที่วีดิทัศน์มี
ความยาวมากให้ตัดเฉพาะช่วงเวลาที่เห็น
การรับประทานอาหารปริมาณมาก หรือ
เตรียมภาพคนก้าลังรับประทานอาหาร
จ้ านวนมาก เพื่ อ ใช้ ส้ าหรับน้ า เข้ าสู่
กิจกรรม 

3. เตรียมคอมพิวเตอร์ส้าหรับเปิดข้อมูล 
ตารางชนิดของอาหาร ปริมาณพลังงาน
และสัดส่วนของอาหารตาม  ธงโภชนาการ 
หรือพิมพ์เป็นเอกสาร สามารถดาวน์โหลด
ข้อมูลโดยการสแกน QR code ในหนังสือ
เรียนหน้า 8 เพื่อให้นักเรียนใช้สืบค้นข้อมูล
ของอาหารที่ตนเองรับประทาน 

4. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเกม EatD เพื่อให้
นักเรียนใช้ในการเขียนรายการอาหารที่จะ
รับประทาน 
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แนวค าตอบในแบบบันทึกกิจกรรม 

 

ปัญหาทางโภชนาการ เช่น โรคขาดสารอาหาร โรคอ้วน ส่งผลต่อ

สุขภาพของร่างกาย และเป็นอุปสรรคต่อการท ากิจกรรมบางอย่าง  

สารอาหาร มี 6 ประเภท ได้แก่ โปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน วิตามิน 

เกลือแร่ และน้ า 

น้ ามันถั่วเหลือง เป็นตัวอย่างอาหารที่มีสารอาหารเพียงประเภทเดียว ไข่ไก่ 

เป็นตัวอย่างอาหารที่มีสารอาหารครบทั้ง 6 ประเภท  
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กิจกรรมที่ 1 ในแต่ละวันเรารับประทานอาหารเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร
กิจกรรมนี นักเรียนจะได้รวบรวมข้อมูล เพ่ือระบุ

ประเภทและประโยชน์ของสารอาหารที่มีอยู่ในอาหาร ได้
ส้ารวจและวิเคราะห์การรับประทานอาหารของตนเองใน     
1 วัน เพ่ือระบุสารอาหาร สัดส่วนของอาหาร ปริ มาณ
พลังงาน และความปลอดภัยของอาหารจากอาหารที่ตนเอง
รับประทาน รวมทั งได้บอกแนวทางการรับประทานอาหาร
เพ่ือให้เหมาะสมกับตนเอง  

เวลา  5 ชั่วโมง 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. รวบรวมข้อมูล ระบุประเภทและประโยชน์ของ

สารอาหาร  
2. วิเคราะห์ และระบุสัดส่วนของอาหาร และ

ปริมาณพลังงานจากอาหารที่เหมาะสมกับเพศ
และวัย   

3. สืบค้นข้อมูล  วิ เคราะห์  และอธิบายความ
ปลอดภัยของอาหารต่อสุขภาพ 

4. บอกแนวทางในการเลือกรับประทานอาหารให้
เหมาะสมกับเพศและวัย 

วัสดุ อุปกรณ์ส าหรับท ากจิกรรม 
สิ่งท่ีครูต้องเตรียม/กลุ่ม 

ตารางชนิดของอาหาร ปริมาณพลังงานและสัดส่วนของ
อาหารตามธงโภชนาการ   1 ชุด 

ทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 
S6   การจัดกระท้าและสื่อความหมายข้อมูล 
S8   การลงความเห็นจากข้อมูล 
S13 การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป 

 
 
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 

C2 การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
C4 การสื่อสาร 
C5 ความร่วมมือ 
C6 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

สื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ 
1. หนังสือเรียน ป.6 เล่ม 1   หน้า 8-17 
2. แบบบันทึกกิจกรรม ป.6 เล่ม 1  หน้า 8-18 
3. แอปพลิเคชันเกม EatD 

 
 
 
 
 
 

 

 

http://ipst.me/10914 

http://ipst.me/10914
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แนวการจัดการเรียนรู้ 

1. ครูตรวจสอบความรู้เดิมเกี่ยวกับการรับประทานอาหารให้เหมาะสมกับ
ตนเอง โดยครูให้นักเรียนชมวีดิทัศน์สั น ๆ เกี่ยวกับการแข่งขัน การแสดง
หรือข่าวเกี่ยวกับการรับประทานอาหารปริมาณมาก (ในกรณีที่วีดิทัศน์มี
ความยาวมากอาจเลือกเปิดในช่วงที่เห็นการรับประทานอาหารปริมาณ
มาก ซึ่งใช้เวลาไม่ควรเกิน 2 นาท ีหรือในกรณีทีไ่ม่สามารถเปิดวีดิทัศน์ได้ 
อาจใช้ภาพคนก้าลังรับประทานอาหารปริมาณมากแทนได้) จากนั นให้
นักเรียนร่วมกันอภิปรายโดยใช้ค้าถาม ดังนี  
1.1 นักเรียนคิดว่าการรับประทานอาหารปริมาณมากต่อมื อ เป็น

พฤติกรรมที่ควรท้าตามหรือไม่ เพราะเหตุใด (นักเรียนตอบตาม
ความเข้าใจของตนเอง เช่น ไม่ควรท้าตาม เพราะในแต่ละวันเรา
ควรรับประทานอาหารในปริมาณที่พอเหมาะ ไม่ควรรับประทาน
อาหารมากจนเกินไป) 

1.2 นักเรียนเคยรับประทานอาหารมื อหนึ่ง ในปริมาณมากเกินความ
ต้องการของร่างกายหรือไม่ (นักเรียนตอบตามประสบการณ์ของ
ตนเอง)  

1.3 หลังจากรับประทานอาหารปริมาณมาก นักเรียนรู้สึกอย่างไร 
(นักเรียนตอบตามประสบการณ์ของตนเอง เช่น รู้สึกอึดอัดแน่นท้อง 
ปวดท้อง อยากอาเจียน) 

1.4 การรับประทานอาหารปริมาณมากต่อวันติดต่อกันเป็นเวลานานจะ
ส่งผลต่อร่างกายอย่างไร (นักเรียนตอบตามความเข้าใจของตนเอง 
เช่น อาจท้าให้เป็นโรคบางอย่างได้ เช่น โรคอ้วน โรคไขมันในเลือด
สูง) 

1.5 นักเรียนควรรับประทานอาหารอย่างไรจึงจะเหมาะสมกับตนเอง 
(นักเรียนตอบตามความเข้าใจของตนเอง) 

2. ครูเชื่อมโยงความรู้เดิมของนักเรียนเข้าสู่กิจกรรมที่ 1 โดยใช้ค้าถามดังนี   
นักเรียนรู้หรือไม่ว่าในแต่ละวัน นักเรียนรับประทานอาหารเหมาะสมกับ
เพศและวัยของตนเองหรือไม่ และควรรับประทานอาหารอย่างไรจึงจะ
เหมาะสมกับตนเอง  

3. นักเรียนอ่านชื่อกิจกรรม และท าเป็นคิดเป็น จากนั นร่วมกันอภิปราย

เพ่ือตรวจสอบความเข้าใจเกี่ยวกับจุดประสงค์ในการท้ากิจกรรม โดยใช้

ค้าถาม ดังนี  

ในการตรวจสอบความรู้เดิม 
ครูเพียงรับฟังเหตุผลของนักเรียน
และยังไม่ เฉลยค้าตอบใด ๆ แต่
ชักชวนให้นักเรียนไปหาค้าตอบด้วย
ตนเองจากการท้ากิจกรรม 

ครูสามารถดาวน์โหลดหรือเปิด
วีดิทัศน์การแข่งขัน การแสดงหรือ
ข่าวเกี่ยวกับการรับประทานอาหาร
ปริมาณมากจากสื่อที่อนุญาตให้ใช้ได้
ฟรี เช่น วีดิทัศน์ของช่องพ่ีเสือมาแล้ว 
จาก www.youtube.com เรื่อง 
มาม่าเผ็ดเกาหลี X4 กับ 10 น่องยักษ์  
(https://bit.ly/32g9ahr) 

 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

 

https://www.youtube.com/
https://bit.ly/32g9ahr
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3.1 กิจกรรมนี นักเรียนจะได้เรียนเรื่องอะไร (การรับประทานอาหารใน

แต่ละวันให้เหมาะสมกับเพศและวัยของตนเอง)  

3.2 นักเรียนจะได้เรียนรู้เรื่องนี ด้วยวิธีใด (การรวบรวมข้อมูล และการ

วิเคราะห์)  

3.3 เมื่อเรียนแล้วนักเรียนจะท้าอะไรได้ (สามารถระบุประเภทและ

ประโยชน์ของสารอาหาร ระบุสัดส่วนของอาหารและปริมาณ

พลังงานที่เหมาะสมกับตนเอง อธิบายความปลอดภัยของอาหารต่อ

สุขภาพ และบอกแนวทางเลือกการรับประทานอาหารให้เหมาะสม

กับตนเองได)้ 

4. นักเรียนบันทึกจุดประสงค์ ข้อ 1 และ 2 ลงในแบบบันทึกกิจกรรม หน้า 
8 และข้อ 3 และ 4 ลงในแบบบันทึกกิจกรรม หน้า 14 และอ่าน สิ่งที่
ต้องใช้ในการท้ากิจกรรม  

5. นักเรียนอ่านท าอย่างไร ตอนที่ 1 ทีละข้อ โดยครูใช้วิธีฝึกทักษะการอ่าน
ที่เหมาะสมกับความสามารถของนักเรียน จากนั นครูตรวจสอบความ
เข้าใจเกี่ยวกับวิธีการท้ากิจกรรม จนนักเรียนเข้าใจล้าดับการท้ากิจกรรม 
โดยใช้ค้าถามดังนี  
5.1 นักเรียนต้องอ่านใบความรู้เรื่องอะไร (สารอาหาร พลังงาน และ

สัดส่วนของอาหาร) 

5.2 หลังจากอ่านใบความรู้ นักเรียนต้องท้าอะไร (อภิปรายและบอก

ประโยชน์ของสารอาหาร ระบุปริมาณพลังงานที่ตนเองต้องการใน 

1 วัน และระบุหน่วยที่ใช้วัดปริมาณอาหารตามธงโภชนาการ) 

5.3 นักเรียนได้น้าผลการส้ารวจอาหาร และสืบค้นข้อมูลส่วนประกอบ

ของอาหารมาก่อนหรือไม่ (นักเรียนควรส้ารวจอาหาร และสืบค้น

ข้อมูลส่วนประกอบของอาหารและบันทึกข้อมูลมาก่อนถึงเวลาท้า

กิจกรรมตามที่ครูมอบหมายงานให้ท้าก่อนถึงชั่วโมงเรียน ในกรณีที่

นักเรียนไม่ได้ส้ารวจอาหารมาก่อน ครูควรให้เวลานักเรียนส้ารวจ

อาหารและบันทึกข้อมูล) 

5.4 นักเรียนระบุปริมาณของส่วนประกอบต่าง ๆ ในอาหารโดยใช้หน่วย

จากที่ใด (ใช้หน่วยจากธงโภชนาการ) 

ตอนที่ 1 
S8 ลงความเห็นเกี่ยวกับประโยชน์

ของสารอาหาร  และการ
รับประทานอาหารใน 1 วั น 
เ พ่ือให้ ได้ปริมาณพลั งงาน
เหมาะสมกับตนเอง และได้
สัดส่วนตามธงโภชนาการ  

C6 สืบค้นข้อมูลประ เภทของ
สารอาหารในส่วนประกอบ
ของอาหาร ปริมาณพลังงานใน
อาหาร  

 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
และทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21            
ทีน่ักเรียนจะได้ฝึกจากการท ากิจกรรม 

 

ก่อนเริ่มท้ากิจกรรมนี ครู ควร

มอบหมายงานให้นักเรียนส้ารวจ

อาหารที่ตนเองรับประทานใน 1 วัน 

มาล่วงหน้า โดยอาจสอบถามชื่อ

อาหารและส่วนประกอบของอาหาร

จากผู้ปกครอง และบันทึกชื่ออาหาร

และส่วนประกอบของอาหารลงใน

ตาราง 3 ในแบบบันทึกกิจกรรมหน้า 

10-12 

 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
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5.5 นักเรียนสามารถสืบค้นข้อมูล ระบุประเภทของสารอาหารที่อยู่ใน

ส่วนประกอบของอาหาร และปริมาณพลังงานในอาหารได้จาก

แหล่งข้อมูลใดบ้าง (หนังสือ เอกสาร เว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือ) 

5.6 หลังจากได้ข้อมูลปริมาณพลังงานในอาหารที่ตนเองรับประทานแล้ว

นักเรียนต้องท้าอะไรต่อไป (ค้านวณและเปรียบเทียบปริมาณ

พลังงานจากอาหารที่ตนเองได้รับกับปริมาณพลังงานที่ร่างกาย

ต้องการใน 1 วัน) 

5.7 เมื่อได้ข้อมูลสารอาหาร ปริมาณพลังงาน และสัดส่วนของอาหารที่

รับประทานแล้วนักเรียนต้องใช้ข้อมูลนั นท้าอะไรต่อไป (วิเคราะห์ว่า

ใน 1 วัน ตนเองได้รับสารอาหารครบทุกประเภทหรือไม่ ได้รับ

ปริมาณพลังงานเพียงพอหรือไม่ และรับประทานอาหารในสัดส่วนที่

เหมาะสมหรือไม่) 

5.8 นักเรียนต้องน้าเสนอเรื่องอะไร (ผลการวิเคราะห์การรับประทาน

อาหารของตนเอง)  

6. เมื่อนักเรียนเข้าใจวิธีการท้ากิจกรรมในท าอย่างไร ตอนที่ 1 แล้ว ให้
นัก เรียนเริ่ มปฏิบัติตามขั นตอนการท้ ากิจกรรม โดยครู เตรี ยม
คอมพิวเตอร์เพ่ือใช้ส้าหรับเปิดเอกสาร ตารางปริมาณพลังงานและ
สัดส่วนของอาหารตามธงโภชนาการ หรือพิมพ์เป็นเอกสาร ซึ่งสามารถ
ดาวน์โหลดเอกสารโดยการสแกน QR code ในหนังสือเรียนหน้า 8 
เพ่ือให้นักเรียนใช้สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับอาหารที่ตนเองรับประทาน หรือ
ให้นักเรียนค้นหาข้อมูลจากแอปพลิเคชันเกม EatD 

7. หลังจากท้ากิจกรรมแล้ว นักเรียนร่วมกันอภิปรายผลการท้ากิจกรรม โดย
ใช้แนวค้าถามดังนี  
7.1 เพราะเหตุใดเราจึงต้องรับประทานอาหาร (เราต้องรับประทาน

อาหารเพ่ือให้ร่างกายได้รับพลังงาน และสามารถท้างานได้

ตามปกติ) 

7.2 สารอาหารแต่ละประเภทมีประโยชน์เหมือนหรือแตกต่างกัน 

อย่างไร (สารอาหารแต่ละประเภทมีประโยชน์แตกต่างกัน โดย  

สารอาหารบางประเภทให้พลังงานแก่ร่างกาย บางประเภทไม่ให้

พลังงานแต่ช่วยให้ร่างกายท้างานเป็นปกต)ิ 

ถ้านักเรียนไม่สามารถตอบ
ค้าถามหรืออภิปรายได้ตามแนว
ค้าตอบ ครูควรให้เวลานักเรียน
คิดอย่างเหมาะสม รอคอยอย่าง
อดทน และรับฟังแนวความคิด
ของนักเรียน 
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7.3 ถ้าเราต้องการเพ่ิมพลังงานให้แก่ร่างกาย เราควรรับประทานอาหาร

ที่มีสารอาหารประเภทใด และส่วนใหญ่พบอยู่ในอาหารจ้าพวกใด 

(ถ้าต้องการเพ่ิมพลังงานให้แก่ร่างกาย เราควรรับประทานอาหารที่

มีคาร์โบไฮเดรตหรือโปรตีนสูง เช่น ข้าว แป้ง เผือก มัน น ้าตาล 

หรือไขมันจากพืชและสัตว์ เนื อสัตว์ นม ไข่ ถั่วเมล็ดแห้งและงา) 

7.4 ถ้าต้องการให้ระบบต่าง ๆ ของร่างกายท้างานเป็นปกติ เราต้อง

รับประทานอาหารที่ให้สารอาหารประเภทใด ซึ่งส่วนใหญ่พบอยู่ใน

อาหารจ้าพวกใด (ควรรับประทานอาหารที่มีวิตามิน เกลือแร่ จาก

ผักและผลไม ้และน ้าจากอาหารและจากการดื่มน ้าเปล่า) 

7.5 สารอาหารประเภทใดที่ช่วยสร้างความอบอุ่นให้แก่ร่างกาย และได้

จากอาหารชนิดใดบ้าง (สารอาหารที่ช่วยสร้างความอบอุ่นให้แก่

ร่างกาย ได้แก่ ไขมัน ซึ่งได้จากทั งพืชและสัตว์) 

7.6 ถ้าเราขับถ่ายอุจจาระไมส่ม่้าเสมอ หรือมีอาการท้องผูก แสดงว่าเรา

รับประทานอาหารจ้าพวกใดน้อย เพราะเหตุใด (รับประทานผักและ

ผลไม้น้อย เพราะในผักและผลไม้มีเส้นใยอาหารที่ช่วยในการขับถ่าย 

เมื่อรับประทานผักและผลไม้น้อยจึงท้าให้ท้องผูกได้) 

7.7 เพราะเหตุใดจึงต้องดื่มน ้าให้เพียงพอ (เพราะน ้าเป็นส่วนประกอบ

ของเนื อเยื่อในร่างกาย และช่วยในการท้างานของระบบต่าง ๆ ของ

ร่างกาย ช่วยควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย รวมทั งช่วยให้ผิวมี

สุขภาพดี) 

7.8 การแบ่งอาหารออกเป็น 5 หมู่ มีประโยชน์อย่างไร (ท้าให้สามารถ

เลือกรับประทานอาหารให้ได้สารอาหารครบถ้วน และได้รับ

ประโยชน์จากสารอาหารตามความต้องการ) 

7.9 ถ้าเรารับประทานอาหาร 1 อย่าง จะได้รับสารอาหารเพียง           1 

ประเภทใช่หรือไม่ อย่างไร (อาจจะใช่ เช่น  ถ้ารับประทานน ้ามันถั่ว

เหลืองจะได้ไขมันอย่างเดียว แต่ถ้าเรารับประทานอาหารอย่างอ่ืน 

เช่น ส้ม จะได้ทั งวิตามิน เกลือแร่ น ้า และคาร์โบไฮเดรต) 

7.10 การเลือกรับประทานอาหารใน 1 วัน ต้องพิจารณาสิ่งใดบ้าง 

เพ่ือให้เหมาะสมกับตนเอง (ต้องพิจารณาว่าได้รับสารอาหาร

ถ้านักเรียนไม่สามารถตอบ
ค้าถามหรืออภิปรายได้ตามแนว
ค้าตอบ ครูควรให้เวลานักเรียน
คิดอย่างเหมาะสม รอคอยอย่าง
อดทน และรับฟังแนวความคิด
ของนักเรียน 
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ครบถ้วนหรือไม่ ได้รับปริมาณพลังงานเพียงพอหรือไม่ และได้

สัดส่วนตามธงโภชนาการหรือไม่) 

7.11 นักเรียนคิดว่าใน 1 วัน เด็กชาย A (เด็กชาย A แทนชื่อนักเรียน

ชายในห้องที่เป็นนักกีฬา หรือเล่นกีฬาบ่อย) กับเด็กหญิง B 

(เด็กหญิง B แทนชื่อนักเรียนหญิงในห้องที่ไม่ได้ออกก้าลังกาย) 

จ้าเป็นต้องได้รับปริมาณพลังงานจากอาหารเท่ากันหรือไม่ เพราะ

เหตุใด (นักเรียนทั งสองคน ไม่จ้าเป็นต้องได้รับปริมาณพลังงาน

จากอาหารเท่ากัน ปริมาณพลังงานที่แต่ละคนต้องการจะขึ นอยู่

กับเพศและวัย รวมทั งกิจกรรมที่ท้า เด็กชาย A จ้าเป็นต้อง

รับประทานอาหารให้ได้ปริมาณพลังงานมากกว่าเด็กหญิง B 

เพราะถ้าเด็ก 2 คนนี อายุเท่ากัน เพศชายจ้าเป็นต้องได้รับพลังงาน

มากกว่า รวมทั งเด็กชาย A ท้ากิจกรรมที่ต้องใช้พลังงานมาก จึง

จ้าเป็นต้องได้รับพลังงานมากกว่า) 

7.12 ผลการเปรียบเทียบปริมาณพลังงานจากอาหารที่ตนเองต้องการ 

กับปริมาณพลังงานที่ได้รับจริงต่อวันของเด็กชาย A เป็นอย่างไร 

เพราะเหตุใด (ค้าตอบขึ นอยู่กับผลการเปรียบเทียบของเด็กชาย 

A) 

7.13 มีใครบ้างที่ได้รับปริมาณพลังงานจากอาหารน้อยกว่าปริมาณที่

ตนเองต้องการต่อวัน (ค้าตอบขึ นอยู่กับผลการเปรียบเทียบของ

นักเรียน)  

7.14 เพราะเหตุใดบางคนจึงได้รับปริมาณพลังงานจากอาหารน้อยกว่า

ปริมาณที่ร่างกายตนเองต้องการ (ค้าตอบอาจมีหลากหลาย เช่น 

รับประทานอาหารไม่ครบ 3 มื อ หรือแต่ละมื อรับประทานอาหาร

น้อยเกินไป หรือรับประทานอาหารที่ให้ปริมาณพลังงานน้อย) 

7.15 นักเรียนคนใดได้รับปริมาณพลังงานจากอาหารมากกว่าปริมาณที่

ตนเองต้องการต่อวัน (ค้าตอบขึ นอยู่กับผลการเปรียบเทียบของ

นักเรียน) 

7.16  เพราะเหตุใดบางคนจึงได้รับปริมาณพลังงานจากอาหารมากกว่า

ปริมาณที่ตนเองต้องการ (ค้าตอบขึ นอยู่กับการรับประทานอาหาร

ของนักเรียน เช่น รับประทานอาหาร มากกว่า 3 มื อ หรือ

หลังจากท้ากิจกรรมตอนที่ 1 แล้ว 

ครูควรมอบหมายงานล่วงหน้าก่อน

ถึงชั่วโมงเรียนกิจกรรม ตอนที่ 2โดย

ให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับ

สาเหตุที่ท้าให้อาหารไม่ปลอดภัยต่อ

สุขภาพ และผลกระทบจากการ

รับประทานอาหารที่ไม่ปลอดภัยต่อ

สุขภาพ ซึ่งแหล่งข้อมูลที่ครูสามารถ

แนะน้าให้นักเรียนไปสืบค้น เช่น 

เอกสารเผยแพร่หรือเว็บไซต์       ของ

ห น่ ว ย ง า น สั ง กั ด ก ร ะ ท ร ว ง

สาธารณสุข หรือสามารถใช้ค้าค้น

ต่าง ๆ เพ่ือค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์

ส้าหรับค้นหาข้อมูลเช่น สาเหตุที่ท้า

ให้อาหารไม่ปลอดภัย การปนเปื้อน

ในอาหาร โรคจากอาหารไม่สะอาด  

 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
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รับประทานขนม น ้าหวาน มากเกินไป หรือแต่ละมื อรับประทาน

อาหารในปริมาณมาก หรือรับประทานอาหารที่ให้ปริมาณ

พลังงานสูง) 

7.17 การรับประทานอาหารของใครได้สัดส่วนตามธงโภชนาการบ้าง 

(ค้าตอบขึ นอยู่กับผลการรับประทานอาหารของนักเรียน) 

7.18 การรับประทานอาหารของใครไม่ได้สัดส่วนตามธงโภชนาการบ้าง 

เพราะเหตุใด (ค้าตอบขึ นอยู่กับผลการรับประทานอาหารของ

นักเรียน เช่น รับประทานอาหารบางอย่างมากกว่าหรือน้อยกว่า

สัดส่วนที่เหมาะสม)  

7.19 เพราะเหตุใดเราจึงต้องรับประทานอาหารให้ได้สัดส่วนตาม         

ธงโภชนาการ (เพราะอาหารแต่ละอย่างให้ปริมาณพลังงานและ

สารอาหารที่แตกต่างกัน การรับประทานอาหารให้ได้สัดส่วนตาม  

ธงโภชนาการท้าให้เราได้รับสารอาหารและปริมาณพลังงานจาก

อาหารที่เหมาะสมกับร่างกายของเรา และเป็นการรับประทาน

อาหารที่หลากหลาย เนื่องจากสารอาหารบางประเภทจะอยู่ใน

อาหารที่แตกต่างกัน เช่น วิตามิน เกลือแร่บางชนิด) 

7.20 นักเรียนคนใดดื่มน ้าในปริมาณที่เพียงพอกับความต้องการของ

ร่างกายบ้าง (ค้าตอบขึ นอยู่กับผลการดื่มน ้าของนักเรียน) 

7.21 นักเรียนคนใดดื่มน ้าไม่เพียงพอกับความต้องการของร่างกายบ้าง 

และควรปรับการดื่มน ้าอย่างไร (ค้าตอบขึ นอยู่กับผลการดื่มน ้าของ

นักเรียน เช่น ควรปรับการดื่มน ้าโดยต้องดื่มน ้าเพ่ิม อาจต้องเตือน

ตัวเองให้ดื่มน ้า ฝึกดื่มน ้าบ่อย ๆ ครั งละไม่มากแทนการดื่มน ้าใน

ปริมาณมากในครั งเดียว) 

8. ครเูชื่อมโยงความรู้ที่ได้จากกิจกรรม ตอนที่ 1 เข้าสู่กิจกรรมตอนที่ 2 โดย
ใช้ค้าถามว่านอกจากต้องรับประทานอาหารให้ได้สารอาหารครบถ้วน   
ได้ปริมาณพลังงานที่พอเหมาะ และได้สัดส่วนตามธงโภชนาการแล้ว   
การรับประทานอาหารต้องค้านึงถึงเรื่องอะไรอีกบ้าง และเรามี         
แนวทางการรับประทานอาหารอย่างไรเพื่อให้เหมาะสมกับตนเอง 

9. นักเรียนอ่านท าอย่างไร ตอนที่ 2 ทีละข้อ โดยครูใช้วิธีฝึกทักษะการอ่าน
ที่เหมาะสมกับความสามารถของนักเรียน จากนั นครูตรวจสอบความ

ตอนที่ 2 
S6 จัดกระท้าและสื่อความหมายข้อมูล

เ กี่ ย ว กั บ ร า ย ก า ร อ า ห า ร ที่ จ ะ
รับประทานใน 1 วัน 

S8 ลงความเห็นจากข้อมูลเกี่ยวกับการ
รับประทานอาหารให้เหมาะสมกับ
ตนเอง 

C2 เลือกอาหารที่จะรับประทานให้
เหมาะสมกับตนเอง 

C4 อภิปรายเกี่ยวกับความปลอดภัย
ของอาหาร 

C5 ร่วมมือกันสืบค้นข้อมูลความ
ปลอดภัยของอาหารและการ
อภิปราย 

C6 สืบค้นข้อมูลความปลอดภัยของ
อาหาร การเล่มเกม EatD 

 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
และทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21         

ทีน่ักเรียนจะได้ฝึกจากการท ากิจกรรม 

 

ถ้าครูพบว่ านัก เรียนยั งมี
แนวคิดคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับ
สารอาหารและสัดส่ วนของ
อาหารที่เหมาะสมกับตนเอง ให้
ร่วมกันอภิปรายจนนักเรียนมี
แนวคิดท่ีถูกต้อง  
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เข้าใจเกี่ยวกับวิธีการท้ากิจกรรม จนนักเรียนเข้าใจล้าดับการท้ากิจกรรม 
โดยใช้ค้าถามดังนี  
9.1 นักเรียนต้องสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับอะไร (ข้อมูลเกี่ยวกับสาเหตุที่ท้า

ให้อาหารไม่ปลอดภัยต่อสุ ขภาพ และผลกระทบจากการ

รับประทานอาหารที่ไม่ปลอดภัยต่อสุขภาพ) 

9.2 อาหารที่ไม่ปลอดภัยต่อสุขภาพเกิดจากขั นตอนใดบ้าง (อาหารที่ไม่

ปลอดภัยเกิดได้ทั งจากขั นตอนการเลี ยงสัตว์ การเพาะปลูก การ  

เก็บเกี่ยว การคัดเลือกวัตถุดิบ การขนส่งวัตถุดิบ การประกอบ

อาหาร การขนส่งอาหาร การเก็บรักษาอาหาร) 

9.3 นักเรียนสามารถสืบค้นข้อมูลจากแหล่งใดได้บ้าง (หนังสือ เอกสาร 

เว็บไซต์ทีน่่าเชื่อถือ) 

9.4 เมื่อได้ข้อมูลแล้วนักเรียนต้องท้าอะไรต่อ (อภิปรายแนวทางการ

เลือกรับประทานอาหารที่ปลอดภัยต่อสุขภาพ) 

9.5 นักเรียนต้องท้าอะไรกับข้อมูลอาหารที่ตนเองรับประทานจากตอนที่ 

1 (วิเคราะห์ว่าอาหารที่ตนเองรับประทานปลอดภัยต่อสุขภาพ

หรือไม)่ 

9.6 หลังจากนั นนักเรียนต้องท้าอะไร (เขียนรายการอาหารที่ตนเองจะ

รับประทานใน 1 วัน) 

9.7 รายการอาหารที่จะรับประทานในแต่ละวัน ต้องค้านึงถึงเรื่อง

อะไรบ้าง (ต้องค้านึงถึง 4 เรื่อง ได้แก่ ให้ได้สารอาหารครบ         

ทุกประเภท ได้สัดส่วนตามธงโภชนาการ ได้ปริมาณพลังงาน

เหมาะสมกับตนเอง และปลอดภัยต่อสุขภาพ) 

9.8 นักเรียนสามารถเขียนรายการอาหารที่ตนเองจะรับประทานใน     

1 วัน ได้โดยวิธีใดบ้าง (นักเรียนสามารถท้าได้หลายรูปแบบ เช่น 

เขียนลงกระดาษ โปรแกรม Microsoft Word โปรแกรมกราฟิก 

หรือใช้ข้อมูลจากแอปพลิเคชันเกม EatD)  

10. เมื่อนักเรียนเข้าใจวิธีการท้ากิจกรรมในท าอย่างไร ตอนที่ 2 แล้ว ให้
นักเรียนเริ่มปฏิบัติตามขั นตอนการท้ากิจกรรม 

11. หลังจากท้ากิจกรรมแล้ว นักเรียนร่วมกันอภิปรายผลการท้ากิจกรรม 
ตามแนวค้าถามดังนี  

ก า ร เ ขี ย น ร า ย ก า ร อ า ห า ร ที่ ต น เ อ ง จ ะ
รับประทานใน 1 วัน ครูสามารถให้นักเรียนเล่น
เกมในแอปพลิ เคชัน เกม EatD เพื่ อ ใ ห้บรรลุ
จุดประสงค์ข้อนี ได้ โดยดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
จาก App Store หรือ  Play Store พิมพ์ ค้ าว่ า 
EatD ในการเข้าใช้แอปพลิเคชันสามารถเข้าใช้ได้
กับบัญชี facebook หรือสมัครใหม่ หรือเข้าใช้ใน
ระบบ Guest 

EatD เป็นแอปพลิเคชันเกม ที่สามารถกรอก
ข้อมูลส่วนตัว และเลือกตัวละครแทนตัวเองได้    
ในเกมนี นักเรียนสามารถวางแผนการรับประทาน
อาหารใน 1 วัน เพื่อให้ร่ากายได้สารอาหารครบทุก
ประเภท ได้สัดส่วนตามธงโภชนาการ ได้ปริมาณ
พลังงานเหมาะสมกับตนเอง ซึ่งสามารถศึกษา
ข้อมูลของอาหารแต่ละอย่างก่อนเลือกใส่ ใน
รายการอาหารได้ รวมทั งได้เล่นเกมตอบค้าถาม
เกี่ยวกับประเภทของสารอาหารที่อยู่ในอาหารแต่
ละอย่าง  

ครูสามารถให้นักเรียนลองเล่นเกมโดยเลือก
อาหารที่จะรับประทาน 1 วัน และอภิปรายว่า
เหมาะสมหรือไม่ จากนั นใ ห้นักเรียนลองวาง
แผนการรับประทานอาหารอีก 1-2 วัน จากเกม 
หรือจนกว่านักเรียนจะเลือกรายการอาหารได้
เหมาะสมกับตนเอง แล้วจึงน้าอภิปรายอีกครั ง 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
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11.1 สาเหตุที่ท้าให้อาหารไม่ปลอดภัยต่อสุขภาพมีอะไรบ้าง  (การที่

อาหารไม่ปลอดภัยต่อสุขภาพเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น  

- เกิดจากกระบวนการผลิต มีการใช้สารเคมีในการเพาะปลูกพืชท้า

ให้สารเคมีนั นตกค้างอยู่ในผลผลิต มียาปฏิชีวนะตกค้างในเนื อสัตว์ 

การผสมสารบางอย่างในอาหาร เช่น บอแรกซ์ 

- การเก็บเกี่ยวผลผลิต การคัดเลือกวัตถุดิบ อาจท้าให้มีสิ่งปนเปื้อน

อยู่ในผลผลิต เช่น แมลง รา แบคทีเรีย ไวรัส พยาธิ เศษดิน หิน 

กรวด โลหะ แก้ว มูลสัตว์ 

- การขนส่งวัตถุดิบ ท้าให้มีสิ่งปนเปื้อน หรือใช้ระยะเวลานานท้าให้

อาหารไม่ได้มาตรฐาน ไม่สด เก่าหรือเน่าเสีย มีรา  

- การประกอบอาหาร ไม่ล้างวัตถุดิบหรือล้างไม่สะอาดก่อนน้ามา

ประกอบอาหาร เกิดการปนเปื้อน มีการใช้สารปรุงแต่ง อาหาร  

ไม่สด หมดอายุ เน่าเสีย ติดโรค ภาชนะไม่สะอาด ผู้ประกอบ

อาหารไม่มีระบบรักษาความสะอาด 

- การขนส่งอาหาร เช่น ไม่ปิดฝาภาชนะทีบ่รรจุอาหาร  

- การเก็บรักษาอาหาร เช่น เก็บอาหารปะปนกับสารอ่ืน ๆ เก็บใน

ภาชนะที่ไม่ได้มาตรฐาน เก็บในที่ที่มี อุณหภูมิและความชื น        

ไม่เหมาะสม เก็บไว้นาน) 

11.2 ผลกระทบต่อสุขภาพจากการรับประทานอาหารที่ไม่ปลอดภัยมี

อะไรบ้าง (ท้าให้เป็นโรคหรือมีอาการต่าง ๆ เช่น อุจจาระร่วง 

อาหารเป็นพิษ อหิวาตกโรค มะเร็งที่เกิดจากราในอาหาร โรคไวรัส

ตับอักเสบเอ โรคไข้สมองอักเสบ โรคบิด)  

11.3 อาหารที่นักเรียนรับประทานปลอดภัยต่อสุขภาพหรือไม่ อย่างไร 

(นักเรียนตอบตามผลการวิเคราะห์ของตนเอง เช่น ปลอดภัย เพราะ

รับประทานอาหารโดยเลือกวัตถุดิบที่สะอาด สดใหม่ และประกอบ

อาหารเองในครอบครัว หรือไม่ปลอดภัย เช่น พบเศษกรวดในข้าว 

อาหารที่ซื อไม่มีฝาปิดภาชนะที่บรรจุอาหาร มีแมลงเกาะหรือตอม

อาหาร) 

11.4  รายการอาหารที่นักเรียนเขียน เหมาะสมกับตนเองหรือไม่ อย่างไร

(ค้าตอบขึ นอยู่กับผลการเขียนรายการอาหารของนักเรียน ซึ่ง

ถ้านักเรียนไม่สามารถตอบ
ค้าถามหรืออภิปรายได้ตามแนว
ค้าตอบ ครูควรให้เวลานักเรียน
คิดอย่างเหมาะสม รอคอยอย่าง
อดทน และรับฟังแนวความคิด
ของนักเรียน 
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รายการอาหารที่เหมาะสมต้องพิจารณา 4 ประเด็น ได้แก่ ได้รับ

สารอาหารครบทุกประเภท ได้สัดส่วนตามธงโภชนาการ และได้

ปริมาณพลังงานเหมาะสมกับตนเอง และปลอดภัยต่อสุขภาพ) 

11.5  นักเรียนที่เขียนรายการอาหารไม่เหมาะสม ได้ปรับรายการอาหาร

อย่างไรเพ่ือให้มีความเหมาะสม (ค้าตอบขึ นอยู่กับผลการเขียน

รายการอาหารของนักเรียน เช่น รายการอาหารไม่ได้สัดส่วนตาม  

ธงโภชนาการ โดยมีเนื อสัตว์มากเกินไป จึงต้องลดปริมาณอาหารที่มี

เนื อสัตว์ลง) 

11.6  ถ้านักเรียนรับประทานอาหารไม่เหมาะสมกับความต้องการของ

ร่างกายจะส่งผลต่อร่างกายอย่างไร (ในกรณีที่ได้รับสารอาหารไม่

ครบทุกประเภท เช่น ไม่ได้รับวิตามินและเกลือแร่ อาจท้าให้ร่างกาย

อ่อนแอ เป็นโรคต่าง ๆ ได้ง่าย ถ้ารับประทานอาหารไม่ได้สัดส่วน

ตามธงโภชนาการ มีผลท้าให้ได้สารอาหารบางประเภทมากเกินไป 

หรือได้รับสารอาหารบางประเภทน้อยเกินไป ถ้าได้รับปริมาณ

พลังงานมากเกินความต้องการจะท้าให้อ้วน ท้วม หรือถ้าได้รับ

ปริมาณพลังงานน้อยเกินไปจะท้าให้ผอม ร่างกายอ่อนแอ) 

12. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนซักถามในสิ่งที่อยากรู้เพ่ิมเติมเกี่ยวกับการ
รับประทานอาหารให้เหมาะสมกับตนเอง จากนั นร่วมกันอภิปรายและ
ลงข้อสรุปว่าในแต่ละวันร่างกายควรได้รับสารอาหารทั ง 6 ประเภท 
เพราะสารอาหารแต่ละประเภทมีประโยชน์ต่อร่างกายแตกต่างกัน และ
การรับประทานอาหารต้องรับประทานให้ได้ปริมาณพลังงานที่เพียงพอ
กับความต้องการของร่างกายในแต่ละวัน ซึ่งแต่ละเพศและวัยต้องการ
ปริมาณพลังงานแตกต่างกัน รวมทั งยังต้องได้สัดส่วนตามธงโภชนาการ 
และต้องค้านึงถึงความปลอดภัยของอาหารที่มีต่อสุขภาพอีกด้วย (S13) 

13. นักเรียนตอบค้าถามใน ฉันรู้อะไร และร่วมกันอภิปรายเพ่ือให้ได้แนว
ค้าตอบที่ถูกต้อง 

14. นักเรียนอ่าน สิ่งท่ีได้เรียนรู้ และเปรียบเทียบกับข้อสรุปของตนเอง 
15. ครูกระตุ้นให้นักเรียนฝึกตั งค้าถามเกี่ยวกับเรื่องที่สงสัยหรืออยากรู้

เพ่ิมเติมใน อยากรู้อีกว่า จากนั นครูอาจสุ่มนักเรียน 2 -3 คน น้าเสนอ
ค้าถามของตนเองหน้าชั นเรียน จากนั นนักเรียนร่วมกันอภิปราย
เกี่ยวกับค้าถามท่ีน้าเสนอ 

ถ้าครูพบว่ านัก เรียนยั งมี
แนวคิดคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับ
การ รั บประทานอาห า ร ให้
ปลอดภัยต่อสุขภาพ ให้ร่วมกัน
อภิปรายจนนักเรียนมีแนวคิดที่
ถูกต้อง  
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16. ครูน้าอภิปรายเพ่ือให้นักเรียนทบทวนว่าได้ฝึกทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 อะไรบ้างในขั นตอนใด  

17. นักเรียนร่วมกันอ่านรู้อะไรในเรื่องนี้ ในหนังสือเรียน หน้า 19 ครูน้า
อภิปรายเพ่ือน้าไปสู่ข้อสรุปเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ในเรื่องนี  จากนั นครู
กระตุ้นให้นักเรียนตอบค้าถามในช่วงท้ายของเนื อเรื่องว่า เมื่อเรา
รับประทานอาหาร ร่างกายจะน้าสารอาหารไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไร  
โดยให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายตอบค้าถาม ซึ่งครูควรเน้นให้นักเรียน
ตอบค้าถามพร้อมอธิบายเหตุผลประกอบและชักชวนให้นักเรียนไปหา
ค้าตอบร่วมกันจากการเรียนเรื่องต่อไป  
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ปริมาณพลังงานที่ร่างกายต้องการใน 1 วัน ที่แสดงไว้ในรูปที่ 4 ในหนังสือเรียนหน้า 12 เป็นค่าโดยประมาณ
ของคนในช่วงอายุต่าง ๆ ซึ่งค่าปริมาณพลังงานจากอาหารขั นต่้าที่ร่างกายของแต่ละคนต้องการใช้ในการ
ด้ารงชีวิตในแต่ละวัน (Basal Metabolic Rate: BMR) สามารถใช้สูตรค้านวณได้ ดังนี  

เพศชาย BMR = 66 + (13.7 x น ้าหนัก กก.) + (5 x ส่วนสูง ซม.) – (6.8 x อายุ) 
เพศหญิง BMR = 665 + (9.6 x น ้าหนัก กก.) + (1.8 x ส่วนสูง ซม.)  – (4.7 x อายุ) 
อย่างไรก็ตามปริมาณพลังงานที่ร่างกายต้องการใน 1 วัน นอกจากจะขึ นอยู่กับเพศ อายุ น ้าหนัก ส่วนสูง แล้ว 

ยังขึ นอยู่กับกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจ้าวันด้วย ปริมาณพลังงานจากอาหารที่ร่างกายของแต่ละคนต้องการเพ่ือ
ใช้ในการท้ากิจกรรมในแต่ละวันจึงมีค่ามากกว่าค่า BMR ซึ่งสามารถค้านวณได้โดยใช้สูตรค้านวณค่า TDEE 
(Total Daily Energy Expenditure) ดังนี   

กิจกรรมและการออกก้าลังกาย 

 นั่งท้างานอยู่กับที่ ไม่ได้ออกก้าลังกาย หรือออกก้าลังกายน้อยมาก  = BMR x 1.2 

 ออกก้าลังกาย 1-3 วันต่อสัปดาห์ เดินเล็กน้อย    = BMR x 1.37 

 ออกก้าลังกาย 3-5 วันต่อสัปดาห์ เคลื่อนที่ตลอดเวลา  = BMR x 1.55 

 ออกก้าลังกาย 6-7 วันต่อสัปดาห์     = BMR x 1.72 

 ออกก้าลังกายหรือเล่นกีฬาอย่างหนัก เป็นนักกีฬา ท้างานใช้แรงมาก  = BMR x 1.9 
จะเห็นได้ว่า ปริมาณพลังงานที่ร่างกายต้องการในแต่ละวันเป็นค่าประมาณในช่วงตัวเลขค่าหนึ่ง สามารถมีค่า
มากกว่าหรือน้อยกว่าค่า BMR ที่เป็นปริมาณพลังงานที่ท้าให้เราสามารถด้ารงชีวิตอยู่อย่างปกติได้ อย่างไรก็ตาม
ปริมาณพลังงานที่ได้รับไม่ควรมากกว่าค่า TDEE หรือน้อยกว่าค่า BMR มากเกนิไป เช่น 
เพศชาย อายุ 13 ปี สูง 162 เซนติเมตร น ้าหนัก 54 กิโลกรัม ออกก้าลังกาย 1-3 วันต่อสัปดาห์  
สามารถค้านวณค่า BMR ได้ดังนี   
66 + (13.7 x 54) + (5 x 162) – (6.8 x 13) = 1,527.4 กิโลแคลอรี 
สามารถค้านวณปริมาณพลังงานที่ร่างกายของแต่ละคนต้องการเพ่ือใช้ในการท้ากิจกรรมในแต่ละวัน                      
หรือ ค่า TDEE ได้ดังนี  
1,527.4 x 1.37 = 2,092.34 กิโลแคลอรี 
แสดงว่า ปริมาณพลังงานที่ร่างกายต้องการต่อวันอยู่ในช่วงประมาณ 1,527 ถึง 2,092 กิโลแคลอรี  

ความรู้เพิ่มเติมส าหรับคร ู
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แนวค าตอบในแบบบันทึกกิจกรรม 

 

1. รวบรวมข้อมูล ระบุประเภทของสารอาหารและประโยชน์ของสารอาหาร 
2. วิเคราะห์ ระบุสัดส่วนของอาหาร และปริมาณพลังงานจากอาหารที่

เหมาะสมกับเพศและวัย 

ช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโต ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ 

เป็นแหล่งพลังงาน สร้างภูมิคุ้มกัน 

เป็นแหล่งพลังงานและสร้างความอบอุ่นให้แก่ร่างกาย  

เป็นแหล่งพลังงานและสร้างความอบอุ่นให้แก่ร่างกาย ช่วยใน
การดูดซึมวิตามินบางชนิด  
(ในกรณีท่ีนักเรียนถามชนิดของวิตามิน ครูสามารถให้ความรู้เพ่ิมเติมได้ คือ วิตามินเอ 
วิตามินดี วิตามินอี วิตามินเค ซึ่งเปน็วิตามินที่ละลายในไขมัน เม่ือเรารับประทานอาหารท่ีมี
ไขมันท าให้วิตามินเหล่านีล้ะลายในไขมันท าให้ร่างกายดูดซึมไปใช้ได้) 
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ช่วยให้การท างานของอวัยวะเป็นปกติ ช่วยป้องกันโรค 

และลดอาการผิดปกติต่าง ๆ   

นักเรียนตอบตามผลที่ได้  

ทัพพี 

ทัพพี  

ส่วน 

ช้อนกินข้าว 

แก้ว 

ช้อนชา 

เป็นส่วนประกอบของเนื้อเยื่อ ช่วยในการท างานของระบบ

ต่าง ๆ ควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย ช่วยให้ผิวมีสุขภาพดี 

ช่วยป้องกันโรคและลดอาการผิดปกติ ช่วยควบคุมสมดุล

น้ าในร่างกาย  
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นักเรียนบันทึกชื่ออาหารและข้อมูลของอาหารที่ตนเองรับประทาน เช่น 
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นักเรียนบันทึกชื่ออาหารและข้อมูลของอาหารที่ตนเองรับประทาน  
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นักเรียนบันทึกชื่ออาหารและข้อมูลของอาหารที่ตนเองรับประทาน  
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นักเรียนบันทึกผลการวิเคราะห์ของตนเอง  

นักเรียนบันทึกผลการวิเคราะห์ของตนเอง  เช่น ไม่เหมาะสม เพราะ

รับประทานอาหารบางอย่างมากกว่าหรือน้อยกว่าสัดส่วนที่ก าหนด 
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3. สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ และอธิบายความปลอดภัยของอาหารต่อสุขภาพ  
4. บอกแนวทางการเลือกรับประทานอาหารให้เหมาะสมกับเพศและวัย  

การใช้สารเคมีในการเพาะปลูกพืช การใช้ยาปฏิชีวนะเลี้ยงสัตว์ มีสิ่งปนเป้ือน เช่น แมลง แบคทีเรีย พยาธิ เศษดิน หิน 

กรวด อาหารเน่าเสีย มีรา ไม่ล้างวัตถุดิบหรือล้างไม่สะอาดก่อนน ามาประกอบอาหาร ใช้สารปรุงแต่งอาหาร อาหาร

หมดอายุ ภาชนะไม่สะอาด เก็บอาหารปะปนกับสารอื่น ๆ เก็บอาหารในที่ท่ีมีอุณหภูมิและความชื้นไม่เหมาะสม  

ท าให้เป็นโรคหรือมีอาการต่าง ๆ เช่น อุจจาระร่วง อาหารเป็นพิษ อหิวาตกโรค 

โรคไวรัสตับอักเสบเอ โรคมะเร็งท่ีเกิดจากราในอาหาร โรคไข้สมองอักเสบ โรคบิด  

เลือกใช้ผัก เนื้อสัตว์ ที่สดใหม่ และล้างท าความสะอาด ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่หมดอายุ 

รักษาความสะอาดในการประกอบอาหาร รับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ ภาชนะที่

บรรจุอาหารควรมีฝาปิดมิดชิด  
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นักเรียนตอบตามผลการวิเคราะห์ของตนเอง เช่น ปลอดภัย เพราะรับประทานอาหารโดย

เลือกวัตถุดิบที่สะอาด สดใหม่ และประกอบอาหารเองในครอบครัว หรือไม่ปลอดภัย เช่น 

พบกรวดในข้าว อาหารที่ซื้อไม่มีฝาปิดภาชนะที่บรรจุอาหาร มีแมลงเกาะหรือตอม  

นักเรียนเขียนรายการอาหารที่เหมาะสมกับตนเอง ซึ่งรายการอาหารของนักเรียนต้อง

มีสารอาหารครบทุกประเภท ได้สัดส่วนตามธงโภชนาการ และได้ปริมาณพลังงานที่

เหมาะสมกับตนเอง หากพบว่ารายการอาหารของนักเรียนได้ปริมาณพลังงานจาก

อาหารน้อยกว่าหรือมากกว่าค่าที่ก าหนดในรูปที่ 4 ในหนังสือเรียนหน้า 12 ครู

สามารถน าอภิปรายได้ว่าปริมาณพลังงานที่ต้องการสามารถใกล้เคียงกับค่าที่ก าหนด

ได้ แต่ไม่ควรมากกว่าหรือน้อยกว่าค่าที่ก าหนดมากเกินไป 
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ค าตอบขึ้นอยู่กับผลการเขียนรายการอาหารของนักเรียน ซึ่งการรับประทาน

อาหารที่เหมาะสม ต้องเหมาะสมทั้ง 3 เรื่อง ได้แก่ ได้สารอาหารครบทุก

ประเภท ได้สัดส่วนตามธงโภชนาการ ได้ปริมาณพลังงานเหมาะสมกับ

ตนเอง  

จะส่งผลต่อการท างานของร่างกาย เช่น ถ้าขาดวิตามิน เกลือแร่ อาจท าให้เป็นโรค

ได้ง่าย ถ้าขาดโปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน ซึ่งให้พลังงานแก่ร่างกาย จะท าให้

ร่างกายอ่อนแรง ส่งผลต่อการท ากิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน 

ในแต่ละวันร่างกายควรได้รับสารอาหารทั้ง 6 ประเภท เพราะสารอาหารแต่ละ

ประเภทมีประโยชน์ต่อร่างกายแตกต่างกัน และต้องรับประทานให้ได้ปริมาณ

พลังงานที่เพียงพอกับความต้องการของร่างกายในแต่ละวัน รวมทั้งยังต้องได้

สัดส่วนตามธงโภชนาการอีกด้วย 

อาหารที่ปลอดภัยต่อสุขภาพควรเป็นอาหารที่ใช้วัตถุดิบที่สด สะอาด 

ไม่เน่าเสีย หมดอายุ ไม่มีสิ่งเจือปน ผ่านกรรมวิธีประกอบอาหารอย่าง

ถูกหลักอนามัย และเก็บรักษาในที่ท่ีมีอุณหภูมิเหมาะสม 
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แนวทางการรับประทานอาหารที่ดีนั้นต้องเป็นรายการอาหารที่เหมาะสมกับเพศและวัยและ

ปลอดภัยต่อสุขภาพ ซ่ึงสาเหตุที่ท าให้อาหารไม่ปลอดภัยต่อสุขภาพมีหลายประการ ทั้งเกิดจาก

วัตถุดิบไม่ได้คุณภาพ การเจือปนของวัตถุต่าง ๆ ขั้นตอนการประกอบอาหาร การเก็บรักษาอาหาร

ที่ไม่ถูกสุขลักษณะ การเลือกซ้ืออาหารจึงจ าเป็นต้องตรวจสอบสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ เพราะถ้าเรา

รับประทานอาหารที่ไม่ปลอดภัยอาจท าให้เกิดโรคหรือมีอาการผิดปกติต่าง ๆ ได้ เช่น อุจจาระร่วง  

 
ในแต่ละวันร่างกายควรได้รับสารอาหารทั้ง 6 ประเภท เพราะสารอาหารแต่ละประเภทมี

ประโยชน์ต่อร่างกายแตกต่างกัน และต้องได้ปริมาณพลังงานที่เพียงพอกับความต้องการ

ของร่างกายในแต่ละวัน รวมท้ังยังต้องได้สัดส่วนตามธงโภชนาการ และต้องค านึงถึงความ

ปลอดภัยของอาหารที่มีต่อสุขภาพอีกด้วย 

ค าตอบขึ้นอยู่กับผลการเขียนรายการอาหารของนักเรียน รายการอาหารที่เหมาะสมต้อง

พิจารณา 4 ประเด็น ได้แก่ ได้สารอาหารครบทุกประเภท ได้สัดส่วนตามธงโภชนาการ   

ได้ปริมาณพลังงานเหมาะสมกับตนเอง และปลอดภัยต่อสุขภาพ  
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ค าถามของนักเรียนที่ตั้งตามความอยากรู้ของตนเอง  
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แนวการประเมินการเรียนรู้ 
การประเมินการเรียนรู้ของนักเรียนท้าได้ ดังนี  
1. ประเมินความรู้เดิมจากการอภิปรายในชั นเรียน 
2. ประเมินการเรียนรู้จากค้าตอบของนักเรียนระหว่างการจัดการเรียนรู้และจากแบบบันทึกกิจกรรม 
3. ประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 จากการท้ากิจกรรมของนักเรียน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประเมินจากการท ากิจกรรมที่ 1 ในแต่ละวันเรารับประทานอาหาร        

เหมาะสมหรอืไม่ อย่างไร 

 
รหัส สิ่งท่ีประเมิน คะแนน 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
S6 การจัดกระท้าและสื่อความหมายข้อมูล  
S8 การลงความเห็นจากข้อมูล  
S13 การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป  
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
C2 การคิดอย่างมีวิจารณญาณ  
C4 การสื่อสาร  
C5 ความร่วมมือ  
C6 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

รวมคะแนน  
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ตาราง รายการประเมินและเกณฑ์การประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ 

รายการประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน 

ดี (3) พอใช้ (2) ควรปรับปรุง (1) 

S6 การจัดกระท้า
และสื่อความหมาย
ข้อมูล 

การน้าข้อมูลรายการ

อาหารที่ตนเองเลือก

รับประทานใน 1 วัน 

มาจัดกระท้าในรูปแบบ

ต่าง ๆ รวมทั งสื่อให้

ผู้อื่นเข้าใจรายการ

อาหารของตนเอง 

สามารถน้าข้อมูล
รายการอาหารที่ตนเอง
เลือกรับประทานใน    
1 วัน มาจัดกระท้าใน
รูปแบบต่าง ๆ รวมทั ง
สื่อให้ผู้อื่นเข้าใจ
รายการอาหารของ
ตนเองไดอ้ย่างชัดเจน
ด้วยตนเอง  

สามารถน้าข้อมูล
รายการอาหารที่ตนเอง
เลือกรับประทานใน   
1 วัน มาจัดกระท้าใน
รูปแบบต่าง ๆ รวมทั ง
สื่อให้ผู้อื่นเข้าใจ
รายการอาหารของ
ตนเองไดอ้ย่างชัดเจน 
จากการชี แนะของครู
หรือผู้อื่น 

สามารถน้าข้อมูล
รายการอาหารที่
ตนเองเลือก
รับประทานใน 1 วัน 
มาจัดกระท้าใน
รูปแบบต่าง ๆ ได้ แต่
สื่อให้ผู้อื่นเข้าใจ
รายการอาหารของ
ตนเองไดไ้มช่ัดเจน 
แม้ว่าจะได้รับค้า
ชี แนะจากครูหรือ
ผู้อื่น 

S8 การลงความเห็น
จากข้อมูล 

การลงความเห็นจาก
ข้อมูลว่าการ
รับประทานอาหารใน 
1 วัน ต้องให้ร่างกาย
ได้รับสารอาหารครบ
ทุกประเภท ได้สัดส่วน
ตามธงโภชนาการ ได้
ปริมาณพลังงาน
เพียงพอกับความ
ต้องการของร่างกาย 
รวมทั งต้องรับประทาน
อาหารที่ปลอดภัยต่อ
สุขภาพ  

สามารถลงความเห็น
จากข้อมูลได้อย่าง
ถูกต้องและชัดเจนด้วย
ตนเองว่าการ
รับประทานอาหารใน 
1 วัน ต้องให้ร่างกาย
ได้รับสารอาหารครบ
ทุกประเภท ได้สัดส่วน
ตามธงโภชนาการ ได้
ปริมาณพลังงาน
เพียงพอกับความ
ต้องการของร่างกาย 
รวมทั งต้องรับประทาน
อาหารที่ปลอดภัยต่อ
สุขภาพ 

สามารถลงความเห็น
จากข้อมูลได้อย่าง
ถูกต้องและชัดเจน โดย
อาศัยการชี แนะของครู
หรือผู้อื่นว่าการ
รับประทานอาหารใน 
1 วัน ต้องให้ร่างกาย
ได้รับสารอาหารครบ
ทุกประเภท ได้สัดส่วน
ตามธงโภชนาการ ได้
ปริมาณพลังงาน
เพียงพอกับความ
ต้องการของร่างกาย 
รวมทั งต้องรับประทาน
อาหารที่ปลอดภัยต่อ
สุขภาพ 

สามารถลงความเห็น
จากข้อมูลเรื่องการ
รับประทานอาหารใน 
1 วันได ้แตไ่ม่
ครบถ้วนทุกประเด็น
แม้ว่า จะได้รับค้า
ชี แนะจากครูหรือ
ผู้อื่น 
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ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ 

รายการประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน 

ดี (3) พอใช้ (2) ควรปรับปรุง (1) 

S13 การ
ตีความหมายข้อมูล
และลงข้อสรุป 

การตีความหมายข้อมูล
และลงข้อสรุปจากการ
สืบค้นข้อมูลและการ
วิเคราะห์ ได้ว่า ในแต่
ละวันควรรับประทาน
อาหารให้ได้สารอาหาร
ทั ง 6 ประเภท และ
ควรได้ปริมาณพลังงาน
เพียงพอกับความ
ต้องการของร่างกาย 
ได้สัดส่วนตามธง
โภชนาการ และต้อง
ค้านึงถึงความปลอดภัย
ของอาหารที่มีต่อ
สุขภาพ 

สามารถตีความหมาย
ข้อมูลและลงข้อสรุป
จากการสืบค้นข้อมูล
และการวิเคราะห์ ได้
ถูกต้องด้วยตนเองว่า 
ในแต่ละวันควร
รับประทานอาหารให้
ไดส้ารอาหารทั ง 6 
ประเภท และควรได้
ปริมาณพลังงาน
เพียงพอกับความ
ต้องการของร่างกาย 
ได้สัดส่วนตามธง
โภชนาการ และต้อง
ค้านึงถึงความปลอดภัย
ของอาหารที่มีต่อ
สุขภาพ 

สามารถตีความหมาย
ข้อมูลและลงข้อสรุป
จากการสืบค้นข้อมูล
และการวิเคราะห์ ได้
ถูกต้องโดยอาศัยการ
ชี แนะของครูหรือผู้อื่น
ว่า ในแต่ละวันควร
รับประทานอาหารให้
ไดส้ารอาหารทั ง 6 
ประเภท และควรได้
ปริมาณพลังงาน
เพียงพอกับความ
ต้องการของร่างกาย 
ได้สัดส่วนตามธง
โภชนาการ และต้อง
ค้านึงถึงความปลอดภัย
ของอาหารที่มีต่อ
สุขภาพ 

สามารถตีความหมาย
ข้อมูลและลงข้อสรุป
จากการสืบค้นข้อมูล
และการวิเคราะห์ ได้
ไม่ครบทุกประเด็น 
แม้ว่าจะได้รับค้า
ชี แนะจากครูหรือ
ผู้อื่น 
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ตาราง รายการประเมินและเกณฑ์การประเมินทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
 

ทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 

รายการประเมิน เกณฑ์การประเมิน 

ดี (3) พอใช้ (2) ควรปรับปรุง (1) 

C2 การคิดอย่างมี
วิจารณาญาณ 

การบอกเหตุผลในการ
ตัดสินใจเลือกอาหารที่
จะรับประทานใน 1 วัน 
ส้าหรับเขียนรายการ
อาหาร 

สามารถบอกเหตุผล
ในการตัดสินใจเลือก
อาหารที่จะ
รับประทานใน 1 วัน 
ส้าหรับเขียนรายการ
อาหารได้
สมเหตุสมผลด้วย
ตนเอง 

สามารถบอกเหตุผล
ในการตัดสินใจเลือก
อาหารที่จะ
รับประทานใน 1 วัน 
ส้าหรับเขียนรายการ
อาหารได้
สมเหตุสมผล โดยต้อง
อาศัยการชี แนะจาก
ครูหรือผู้อื่น 

สามารถเขียน
รายการอาหารที่จะ
รับประทานใน 1 วัน
ได้ แต่ไม่สามารถ
บอกเหตุผลในการ
เลือกอาหารนั น ๆ 
แม้ว่าจะได้รับค้า
ชี แนะจากครูหรือ
ผู้อื่น 

C4 การสื่อสาร การน้าเสนอข้อมูล
สาเหตุงความไม่ปลอดภัย
ของอาหาร ผลที่เกิดจาก
การรับประทานอาหารที่
ไม่ปลอดภัยต่อสุขภาพ 
รวมทั งการน้าเสนอแนว
ทางการเลือกรับประทาน
อาหารที่ปลอดภัยต่อ
สุขภาพให้ผู้อื่นเข้าใจ 

สามารถน้าเสนอข้อมูล
สาเหตุความไม่
ปลอดภัยของอาหาร 
ผลที่เกิดจากการ
รับประทานอาหารที่ไม่
ปลอดภัยต่อสุขภาพ 
รวมทั งการน้าเสนอ
แนวทางการเลือก
รับประทานอาหารที่
ปลอดภัยต่อสุขภาพให้
ผู้อื่นเข้าใจได้อย่าง
ถูกต้องด้วยตนเอง 

สามารถน้าเสนอข้อมูล
สาเหตุความไม่
ปลอดภัยของอาหาร 
ผลที่เกิดจากการ
รับประทานอาหารที่ไม่
ปลอดภัยต่อสุขภาพ 
รวมทั งการน้าเสนอ
แนวทางการเลือก
รับประทานอาหารที่
ปลอดภัยต่อสุขภาพให้
ผู้อื่นเข้าใจได้อย่าง
ถูกต้อง โดยอาศัยการ
ชี แนะของครูหรือผู้อื่น 

สามารถน้าเสนอ
ข้อมูลสาเหตุความไม่
ปลอดภัยของอาหาร 
ผลที่เกิดจากการ
รับประทานอาหารที่
ไม่ปลอดภัยต่อ
สุขภาพ รวมทั งการ
น้าเสนอแนวทางการ
เลือกรับประทาน
อาหารที่ปลอดภัยต่อ
สุขภาพให้ผู้อื่นเข้าใจ
ได้เพียงบางส่วน 
แม้ว่าจะได้รับค้า
ชี แนะจากครูหรือ
ผู้อื่น 
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ทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 

รายการประเมิน เกณฑ์การประเมิน 

ดี (3) พอใช้ (2) ควรปรับปรุง (1) 

C5 ความร่วมมือ การท้างานร่วมกับผู้อ่ืน 
และการแสดงความ
คิดเห็น ในการอภิปราย
แนวทางการเลือก
รับประทานอาหารที่
ปลอดภัยต่อสุขภาพ 
รวมทั งยอมรับความ
คิดเห็นของผู้อื่น 

สามารถท้างานร่วมกับ
ผู้อื่น และแสดงความ
คิดเห็น ในการ
อภิปรายแนวทางการ
เลือกรับประทาน
อาหารที่ปลอดภัยต่อ
สุขภาพ ทั งยอมรับ
ความคิดเห็นของผู้อ่ืน
ตั งแต่เริ่มต้นจนส้าเร็จ          

สามารถท้างานร่วมกับ
ผู้อื่นและแสดงความ
คิดเห็น ในการ
อภิปรายแนวทางการ
เลือกรับประทาน
อาหารที่ปลอดภัยต่อ
สุขภาพ รวมทั งยอมรับ
ความคิดเห็นของผู้อ่ืน
ในบางช่วงเวลาที่ท้า
กิจกรรม 

สามารถท้างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนและ
แสดงความคิดเห็น
เป็นบางช่วงเวลาของ
การท้ากิจกรรม แต่
ไม่แสดงความสนใจ
ต่อความคิดเห็นของ
ผู้อื่น ทั งนี ต้องอาศัย
การกระตุ้นจากครู
หรือผู้อื่น 

C6 การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร 

การสืบค้นข้อมูลจาก
แหล่งข้อมูลต่าง ๆ 
เกี่ยวกับประเภทของ
สารอาหารและปริมาณ
พลังงานในอาหาร สาเหตุ
ที่ท้าให้อาหารไม่
ปลอดภัยต่อสุขภาพ 
รวมทั งผลกระทบจากการ
รับประทานอาหารที่ไม่
ปลอดภัยต่อสุขภาพ  

สามารถสืบค้นข้อมูล
จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ 
เกี่ยวกับประเภทของ
สารอาหารและปริมาณ
พลังงานในอาหาร 
สาเหตุที่ท้าให้อาหาร
ไม่ปลอดภัยต่อสุขภาพ 
รวมทั งผลกระทบจาก
การรับประทานอาหาร
ที่ไม่ปลอดภัยต่อ
สุขภาพ ได้ถูกต้อง 
ครบถ้วนด้วยตนเอง 

สามารถสืบค้นข้อมูล
จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ 
เกี่ยวกับประเภทของ
สารอาหารและปริมาณ
พลังงานในอาหาร 
สาเหตุที่ท้าให้อาหาร
ไม่ปลอดภัยต่อสุขภาพ 
รวมทั งผลกระทบจาก
การรับประทานอาหาร
ที่ไม่ปลอดภัยต่อ
สุขภาพ ได้ครบถ้วน 
แต่ต้องอาศัยการชี แนะ
จากครูหรือผู้อ่ืน 

สามารถสืบค้นข้อมูล
จากแหล่งข้อมูลต่าง 
ๆ เกี่ยวกับประเภท
ของสารอาหารและ
ปริมาณพลังงานใน
อาหาร สาเหตุที่ท้า
ให้อาหารไม่ปลอดภัย
ต่อสุขภาพ รวมทั ง
ผลกระทบจากการ
รับประทานอาหารที่
ไม่ปลอดภัยต่อ
สุขภาพ ได้ไม่
ครบถ้วน สมบูรณ์
แม้ว่าจะได้รับค้า
ชี แนะจากครูหรือ
ผู้อื่น 
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เรื่องที่ 2 ระบบย่อยอาหาร     
 

ในเรื่องนี นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะและ
หน้าที่ของอวัยวะในระบบย่อยอาหารที่ท้าหน้าที่ร่วมกัน
ในการย่อยและดูดซึมสารอาหาร รวมทั งการดูแลรักษา
อวัยวะในระบบย่อยอาหารให้ท้างานเป็นปกติ 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. บอกหน้าที่ของระบบย่อยอาหาร 
2. สังเกต และบรรยายลักษณะและหน้าที่ของปาก ลิ น 

ฟัน ขณะเคี ยวอาหาร 
3. รวบรวมข้อมูล และสร้างแบบจ้าลองบรรยายลักษณะ

และหน้าที่ของอวัยวะในระบบย่อยอาหารและ     การ
ดูดซึมสารอาหารโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 

4. รวบรวมข้อมูล และบอกแนวทางในการดูแลรักษา
อวัยวะในระบบย่อยอาหารให้ท้างานเป็นปกติ 

เวลา 4 ชั่วโมง  

วัสดุ อุปกรณ์ส าหรับท ากจิกรรม 

ข้าวสุก สีไม้ กระจก ช้อน การ์ตูนเรื่องลีมอนผจญภัย 
 

 

 

 

 
 

สื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ 

1. หนังสือเรียน ป.6 เล่ม 1   หน้า 20-27 
2. แบบบันทึกกิจกรรม ป.6 เล่ม 1 หน้า 19-29 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.6 เล่ม 1    |  หน่วยท่ี 1 อาหารและการย่อยอาหาร 50 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

แนวการจัดการเรียนรู้ (60 นาที) 

ขั้นตรวจสอบความรู้ (10 นาที) 
 

1. ครูตรวจสอบความรู้เดิมเกี่ยวกับระบบย่อยอาหาร โดยครูสอบถาม
ประสบการณ์ของนักเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่
ส่งผลต่อระบบย่อยอาหาร เช่น การออกก้าลังกายหรือเล่นทันทีหลัง
รับประทานอาหาร ซึ่งสามารถน้าอภิปรายโดยใช้ค้าถามดังนี   

1.1 นักเรียนเคยมีพฤติกรรมเช่นนี หรือไม่ รีบรับประทานอาหาร
แล้วไปเล่นหรือออกก้าลังกายทันที  (นักเรียนตอบจาก
ประสบการณ์ของตนเอง เช่น เคย หรือไม่เคย) 

1.2 นักเรียนคนที่เคยรีบรับประทานอาหารแล้วไปเล่นหรือออกก้าลัง
กายทันที รู้สึกมีอาการผิดปกติ ในร่างกายหรือไม่  อย่างไร 
(นักเรียนตอบตามประสบการณ์ของตนเอง เช่น ไม่รู้สึกผิดปกติ 
หรือเคยรู้สึกผิดปกติ เช่น รู้สึกจุกเสียดท้อง ปวดท้อง อาเจียน) 

1.3 อาการผิดปกติท่ีเกิดขึ นน่าจะเกิดจากสาเหตุใด (นักเรียนตอบตาม
ความเข้าใจของตนเอง เช่น การรีบรับประทานอาหารเกินไปจึง
ท้าให้เคี ยวอาหารไม่ละเอียด ร่างกายต้องท้างานหนักในการย่อย
อาหาร หรือ การเล่นหรือออกก้าลังกายทันทีหลังรับประทาน
อาหารอาจขัดขวางการการย่อยอาหารของร่างกาย)  

2. ครูเชื่อมโยงความรู้เดิมของนักเรียนสู่การเรียนเรื่องระบบย่อยอาหาร
โดยใช้ค้าถามว่า  นักเรียนรู้หรือไม่ว่า อาการปวดท้องหลังจาก
รับประทานอาหารเกิดจากสาเหตุอะไรบ้าง และร่างกายน้าสารอาหาร
ในอาหารไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไร ครูชักชวนนักเรียนหาค้าตอบจาก
การอ่านเรื่องระบบย่อยอาหาร 

ขั้นฝึกทักษะจากการอ่าน (40 นาที) 
 

3. นักเรียนอ่านชื่อเรื่อง และค้าถามในคิดก่อนอ่าน ในหนังสือเรียนหน้า 
20 จากนั นร่วมกันอภิปรายเพ่ือหาค้าตอบและน้าเสนอ ครูบันทึก
ค้าตอบของนักเรียนบนกระดานเพ่ือใช้เปรียบเทียบกับค้าตอบภายหลัง
การอ่านเนื อเรื่อง 

4. นักเรียนอ่านค าส าคัญ ทั งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (หากนักเรียน
อ่านไม่ได้ ครูควรสอนอ่านให้ถูกต้อง) จากนั นครูชักชวนให้นักเรียน
อธิบายความหมายของค้าส้าคัญตามความเข้าใจของตนเอง 

ในการตรวจสอบความรู้เดิม 
ครูเพียงรับฟังเหตุผลของนักเรียน
และยังไม่ เฉลยค้าตอบใด ๆ แต่
ชักชวนให้นักเรียนไปหาค้าตอบด้วย
ตนเองจากการอ่านเนื อเรื่อง 
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5. นักเรียนอ่านเนื อเรื่องในหนังสือเรียนหน้า 20 โดยครูฝึกทักษะการอ่าน
ตามวิธีการอ่านที่เหมาะสมกับความสามารถของนักเรียน จากนั นครูใช้
ค้าถามเพ่ือตรวจสอบความเข้าใจจากการอ่าน โดยใช้ค้าถามดังนี    

5.1 อาการที่อาจเกิดขึ นหลังจากรับประทานอาหารมีอะไรบ้าง 
(ปวดท้อง จุกเสียดแน่นท้อง อึดอัด ท้องอืด อาเจียน ท้องเสีย) 

5.2 อาการเหล่านี เกิดจากสาเหตุอะไร (เกิดจากพฤติกรรมการ
รับประทานอาหาร เช่น รับประทานอาหารมากเกินไป 
รับประทานอาหารไม่ตรงเวลา รับประทานอาหารเร็วเกินไป 
รับประทานอาหารแล้วท้ากิจกรรมอ่ืนทันที รับประทานอาหาร
ที่ไม่สะอาดหรือมีรสจัด) 

5.3 นักเรียนเคยมีอาการเหล่านี หลังจากรับประทานอาหารหรือไม่ 
อย่างไร (นักเรียนตอบจากประสบการณ์ของตนเอง เช่น เคย 
มีอาการปวดท้องหลังจากรับประทานอาหารที่มีรสเผ็ดจัด) 

5.4 การที่เรามีพฤติกรรมการรับประทานอาหารไม่เหมาะสมจะ
ส่งผลต่อระบบใดของร่างกาย และส่งผลอย่างไร (พฤติกรรม
การรับประทานอาหารที่ไม่เหมาะสมส่งผลต่อระบบย่อย
อาหาร จะท้าให้อวัยวะในระบบย่อยอาหารท้างานไม่ปกติ) 

5.5 หลังจากรับประทานอาหารเสร็จ เราควรออกก้าลังกายทันที
หรือไม่ เพราะเหตุใด (ไม่ควร เพราะการออกก้าลังกายทันทีท้า
ให้อวัยวะในระบบย่อยอาหารท้างานผิดปกติ ประสิทธิภาพ
การท้างานของระบบย่อยอาหารลดลง อาหารจะย่อยได้ช้าลง) 

5.6 ระบบย่อยอาหารมีหน้าที่อะไร (ระบบย่อยอาหารมีหน้าที่ย่อย
สารอาหารที่มีอนุภาคขนาดใหญ่ให้มีขนาดเล็ก และดูดซึม
สารอาหารที่มีอนุภาคขนาดเล็กเข้าสู่เลือด) 

5.7 ถ้าร่างกายของเราไม่มีระบบย่อยอาหารจะเกิดอะไรขึ น (ท้าให้
ร่างกายไม่สามารถน้าสารอาหารที่มีอยู่ในอาหารไปใช้ประโยชน์
ได้) 

5.8 ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายได้รับสารอาหารได้อย่างไร (ได้รับผ่าน
ทางเลือด) 

5.9 นักเรียนคิดว่าอาหารแต่ละชนิดที่เรารับประทานจะย่อยง่ายหรือ
ยากเหมือนกันหรือไม่ (นักเรียนตอบตามความเข้าใจของตนเอง 
เช่น อาหารแต่ละชนิดจะย่อยง่ายหรือยากแตกต่างกัน ซึ่งแป้ง 
ไขมัน และเนื อสัตว์โดยเฉพาะเนื อสัตว์ที่มีไขมันมาก จะย่อยยาก

ถ้ านัก เรี ยนไม่สามารถตอบ
ค้าถามหรืออภิปรายได้ตามแนว
ค้าตอบ ครูควรให้เวลานักเรียนคิด    
อย่างเหมาะสม รอคอยอย่างอดทน 
แ ล ะ รั บ ฟั ง แ น ว ค ว า ม คิ ด ข อ ง
นักเรียน 
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กว่าอาหารพวกผัก ผลไม้ เพราะในอาหารเหล่านี จะมีสารอาหาร
ที่มีอนุภาคขนาดใหญ่ที่ต้องย่อย) 

ขั้นสรุปจากการอ่าน (10 นาที) 

6. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเพ่ือให้ได้ข้อสรุปว่า ระบบย่อยอาหาร
เป็นระบบของร่างกายที่มีหน้าที่ย่อยสารอาหารที่มีอนุภาคขนาดใหญ่ให้
มีขนาดเล็ก รวมทั งท้าหน้าที่ดูดซึมสารอาหารไปใช้ประโยชน์ พฤติกรรม
การรับประทานอาหารที่ไม่เหมาะสมจะส่งผลให้อวัยวะในระบบย่อย
อาหารท้างานไม่ปกติ อาจก่อให้เกิดโรคหรืออาการผิดปกติต่าง ๆ ได้ 

7. นักเรียนตอบค้าถามจากเรื่องที่อ่านใน รู้หรือยัง ในแบบบันทึกกิจกรรม 
หน้า 19 

8. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเพ่ือเปรียบเทียบค้าตอบของนักเรียนใน
รู้หรือยังกับค้าตอบที่เคยตอบในคิดก่อนอ่าน ซึ่งครูบันทึกไว้บนกระดาน  

9. ครูชักชวนนักเรียนตอบค้าถามท้ายเรื่องที่อ่าน ดังนี  ระบบย่อยอาหาร
ประกอบด้วยอวัยวะใดบ้าง แต่ละอวัยวะมีลักษณะและหน้าที่อย่างไร 
และท้าอย่างไรให้ระบบย่อยอาหารท้างานได้อย่างปกติ (นักเรียนตอบ
ตามความเข้าใจของตนเอง) 

ครูยังไม่เฉลยค้าตอบ แต่ชักชวนให้นักเรียนหาค้าตอบจากการท้ากิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเตรียมตัวล่วงหน้าส าหรับครู       
เพื่อจัดการเรียนรู้ในครัง้ถัดไป 

 ในครั งถัดไป นักเรียนจะได้ เรียน
กิจกรรมที่ 2 อวัยวะในระบบย่อยอาหาร 
มีลักษณะและหน้าที่อย่างไร ครูอาจ
จัดเตรียมสื่อหรือเตรียมการจัดการเรียน
การสอน ดังนี  
1. ภาพโครงร่ างของร่ างกายมนุษย์       

(ไม่แสดงอวัยวะ) และภาพอวัยวะ 
ได้ แก่  ป าก  จมู ก  หลอดอาหาร 
กระเพาะอาหาร ล้าไส้เล็ก ตับอ่อน  
ตับ ล้าไส้ใหญ่ หัวใจ ปอด เพ่ือใช้
ส้าหรับน้าเข้าสู่กิจกรรม 

2. เตรียมคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ต
ส้าหรับเปิดการ์ตูนลีมอนผจญภัย หรือ
พิมพ์เป็นเอกสาร สามารถดาวน์โหลด
การ์ตูนโดยการสแกน QR code ใน
หนังสือเรียนหน้า 21  
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แนวค าตอบในแบบบันทึกกิจกรรม 

เกิดจากพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่ไม่เหมาะสม เช่น รับประทานอาหารมาก
เกินไป รับประทานอาหารไม่ตรงเวลา รับประทานอาหารเร็วเกินไป รับประทานอาหาร
แล้วท ากิจกรรมอื่นทนัที รับประทานอาหารที่ไม่สะอาดหรือมีรสจัด 

ระบบย่อยอาหารมีประโยชน์ โดยท าหน้าที่ย่อยสารอาหารที่มีอนุภาคขนาดใหญ่ให้
มีขนาดเลก็ลง และท าหน้าที่ดูดซึมสารอาหารที่มีขนาดเล็กเข้าสู่เลอืด เพ่ือน าไปใช้
ประโยชน์ที่ส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย 

แนวค าตอบจะอยู่ในส่วนของกจิกรรมที่ 2  
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กิจกรรมที่ 2 อวัยวะในระบบย่อยอาหารมีลักษณะและหน้าที่อยา่งไร
กิจกรรมนี นักเรียนจะได้สังเกต และรวบรวม

ข้อมูลลักษณะและหน้าที่ของอวัยวะในระบบย่อย
อาหาร เพ่ือน้ามาสร้างแบบจ้าลองบรรยายลักษณะและ
หน้าที่ของอวัยวะในระบบย่อยอาหารในการย่อยและ
ดูดซึมสารอาหาร รวมทั งบอกแนวทางในการดูแล
อวัยวะในระบบย่อยอาหารให้ท้างานเป็นปกติ 
 

เวลา 3 ชั่วโมง 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. สังเกต และบรรยายลักษณะและหน้าที่ของ
ปาก ลิ น ฟัน ขณะเคี ยวอาหาร 

2. รวบรวมข้อมูล และสร้างแบบจ้าลองบรรยาย
ลักษณะและหน้าที่ของอวัยวะในระบบย่อย
อาหารและการดูดซึมสารอาหารโดยใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสม 

3. รวบรวมข้อมูล และบอกแนวทางในการดูแล
รักษาอวัยวะในระบบย่อยอาหารให้ท้างาน
เป็นปกต ิ

 

วัสดุ อุปกรณ์ส าหรับท ากิจกรรม 

สิ่งท่ีครูต้องเตรียม/กลุ่ม 

1. ข้าวสุก    1 จาน  
2. กระจก    1 บาน 
3. สีไม้    1 กล่อง 
4. ช้อน    1 คัน 
5. การ์ตูนเรื่องลีมอนผจญภัย 1 ฉบับ 
 

 

 

 
ทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 
S1 การสังเกต 
S8  การลงความเห็นจากข้อมูล 
S13  การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป 
S14 การสร้างแบบจ้าลอง 

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
C4 การสื่อสาร 
C5 ความร่วมมือ 
C6 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

สื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ 
1. หนังสือเรียน ป.6  เล่ม 1   หน้า 21-25 
2. แบบบันทึกกิจกรรม ป.6 เล่ม 1  หน้า 19-29 
3. การ์ตูนเรื่องลีมอนผจญภัย http://ipst.me/10915 

http://ipst.me/10915
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แนวการจัดการเรียนรู้ 
1. ครูตรวจสอบความรู้เดิมเกี่ยวกับระบบย่อยอาหาร โดยติดภาพโครงร่าง

ของร่างกายมนุษย์ (ไม่แสดงอวัยวะ) บนกระดาน และเตรียมภาพอวัยวะ
ต่าง ๆ ได้แก่ ปาก จมูก หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร ล้าไส้เล็ก ตับอ่อน 
ตับ ล้าไส้ใหญ่ หัวใจ ปอด มาให้นักเรียนร่วมกันสังเกต จากนั นให้
นักเรียนช่วยกันน้าภาพอวัยวะในระบบย่อยอาหารไปติดลงบนภาพ  
โครงร่างของร่างกายมนุษย์ในต้าแหน่งต่าง ๆ ตามความเข้าใจ จากนั นให้
นักเรียนร่วมกันอภิปรายโดยใช้ค้าถาม ดังนี  
1.1 ภาพอวัยอวัยะที่ให้สังเกต มีภาพอวัยวะใดบ้าง (นักเรียนตอบชื่อ

อวัยวะตามความเข้าใจของตนเอง) 
1.2 มีภาพอวัยวะใดบ้างที่นักเรียนไม่ได้น้าไปติดบนภาพโครงร่างของ

ร่างกายบ้าง เพราะเหตุใด (นักเรียนตอบตามผลการติดภาพอวัยวะ
บนภาพโครงร่างของร่างกาย และตอบเหตุผลตามความเข้าใจของ
ตนเอง เช่น ไม่ได้น้าภาพจมูก หัวใจ ปอด ไปติดบนภาพโครงร่าง
ของร่างกายเพราะไม่ใช่อวัยวะในระบบย่อยอาหาร) 

1.3 ภาพอวัยวะที่นักเรียนน้าไปติดบนบนภาพโครงร่างของร่างกายมี
อะไรบ้าง แต่ละอวัยวะท้าหน้าที่อะไร (นักเรียนตอบชื่ออวัยวะตาม
ผลการติดภาพอวัยวะบนโครงร่างของร่างกาย และตอบหน้าที่ของ
อวัยวะนั นตามความเข้าใจของตนเอง) 

2. ครูเชื่อมโยงความรู้เดิมของนักเรียนเข้าสู่กิจกรรมที่ 2 โดยใช้ค้าถามดังนี  
นักเรียนรู้หรือไม่ว่าอวัยวะในระบบย่อยอาหารมีอะไรบ้าง และแต่ละ
อวัยวะท้าหน้าที่อะไร นักเรียนติดภาพอวัยวะในต้าแหน่งที่ถูกต้องแล้ว
หรือไม่  

3. นักเรียนอ่านชื่อกิจกรรม และท าเป็นคิดเป็น จากนั นร่วมกันอภิปราย
เพ่ือตรวจสอบความเข้าใจเกี่ยวกับจุดประสงค์ในการท้ากิจกรรม โดยใช้
ค้าถาม ดังนี  
3.1 กิจกรรมนี นักเรียนจะได้เรียนเรื่องอะไร (ลักษณะและหน้าที่ของ

อวัยวะในระบบย่อยอาหาร และการดูแลอวัยวะในระบบย่อย
อาหาร) 

3.2 นักเรียนจะได้เรียนรู้เรื่องนี ด้วยวิธีใด (การสังเกต และการรวบรวม
ข้อมูล) 

ในการตรวจสอบความรู้เดิม 
ครูเพียงรับฟังเหตุผลของนักเรียน
และยังไม่ เฉลยค้าตอบใด ๆ แต่
ชักชวนให้นักเรียนไปหาค้าตอบด้วย
ตนเองจากการท้ากิจกรรม 
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3.3 เมื่อเรียนแล้วนักเรียนจะท้าอะไรได้ (สร้างแบบจ้าลองเพ่ือบรรยาย
ลักษณะและหน้าที่ของอวัยวะในระบบย่อยอาหาร และบอกแนว
ทางการดูแลรักษาอวัยวะในระบบย่อยอาหารให้ท้างานเป็นปกติ) 

4. นักเรียนบันทึกจุดประสงค์ลงในแบบบันทึกกิจกรรม หน้า 19 และอ่าน
สิ่งท่ีต้องใช้ในการท้ากิจกรรม  

5. นักเรียนอ่าน ท าอย่างไร ตอนที่ 1 ข้อ 1-4 แล้วร่วมกันอภิปรายเพ่ือสรุป
ล้าดับขั นตอนการท้ากิจกรรมตามความเข้าใจของนักเรียน ครูตรวจสอบ
ความเข้าใจของนักเรียนโดยใช้ค้าถาม ดังนี  

5.1 อาหารที่น้ามาให้นักเรียนสังเกตคืออะไร (ข้าวสุก) 
5.2 หลังจากสังเกตข้าวสุกในจานแล้วนักเรียนต้องท้าอะไร (เคี ยวข้าวสุก

ช้า ๆ แต่ยังไม่กลืน) 
5.3 ระหว่างที่เคี ยวข้าวสุก นักเรียนต้องท้าอะไรบ้าง (สังเกตรสชาติ และ

การท้างานของปาก ลิ น และฟัน) 
5.4 นักเรียนจะสังเกตรสชาติได้อย่างไร (ใช้ลิ นรับรส) 
5.5 นักเรียนจะสังเกตการท้างานของปาก ลิ น และฟันได้อย่างไร (สังเกต

การท้างานของปากโดยดูปากของเพ่ือน และสังเกตการท้างานของ
ลิ นและฟันของตนเองโดยใช้ประสาทสัมผัสการรับรู้การท้างานของ
อวัยวะนั น ๆ) 

5.6 เมื่อเคี ยวข้าวแล้วต้องสังเกตลักษณะของข้าวในปากของใคร สังเกต
อย่างไร (สังเกตข้าวในปากของตนเอง โดยใช้กระจก) 

5.7 ขณะกลืนข้าว นักเรียนต้องสังเกตการท้างานของอวัยวะใด สังเกต
อย่างไร (สังเกตคอ โดยสังเกตคอของเพ่ือน) 

5.8 นักเรียนต้องอภิปรายเกี่ยวกับเรื่องอะไร (อภิปรายเรื่องลักษณะและ
หน้าที่ของปาก ลิ น ฟัน ในการย่อยอาหาร) 

6. เมื่อนักเรียนเข้าใจวิธีการท้ากิจกรรมในท าอย่างไร ข้อ 1-4 แล้ว ให้
นักเรียนเริ่มปฏิบัติตามขั นตอน  

7. หลังจากท้ากิจกรรมแล้ว นักเรียนร่วมกันอภิปรายผลการท้ากิจกรรม 
ตามแนวค้าถามดังนี  
7.1 ข้าวสุกก่อนเคี ยวและหลังเคี ยวมีลักษณะเหมือนหรือแตกต่างกัน

อย่างไร (มีลักษณะแตกต่างกัน คือ ก่อนเคี ยว ข้าวจะมีรูปร่างเป็น
เม็ดเรียว สีขาว มีกลิ่น หลังเคี ยวจะมีลักษณะเป็นก้อนเหลว สีขาว 
มีรสชาติ) 

ตอนที่ 1  
S1 สังเกตข้าว และการท้างาน

ของปาก ลิ น ฟัน 
S8 อภิปรายและลงความเห็น

เกี่ยวกับลักษณะและหน้าที่
ข อ งอวั ย ว ะ ใน ร ะบบย่ อ ย
อาหาร 

S14 สร้างแบบจ้าลองบรรยาย
ลักษณะและหน้าที่ของอวัยวะ
ในระบบย่อยอาหาร 

C5 ร่ วมมื อ ในการสั ง เกตการ
ท้างานของปาก ลิ น ฟัน คอ 
และการสร้างแบบจ้าลอง 

C6 สืบค้นข้ อมู ลลั กษณะและ
หน้าที่ของอวัยวะในระบบย่อย
อาหาร และสร้างแบบจ้าลอง
จากเทคโนโลยีต่าง ๆ 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
และทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21            

ทีน่ักเรียนจะได้ฝึกจากการท ากิจกรรม 

 

ครูสามารถใช้อาหารอย่ าง อ่ืน  
แทนข้ าวสุ ก  โดย เลื อกอาหารที่
รับประทานง่าย ท้าความสะอาดง่าย
ถ้าหก และสามารถสังเกตลักษณะ
ก่อนและหลังเคี ยวได้ชัดเจน เช่น ข้าว
เหนียว เส้นขนมจีน ขนมปัง  

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
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7.2 เพราะเหตุใด ข้าวสุกจึงมีลักษณะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม (ข้าวสุก
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเพราะการเคี ยว) 

7.3 ขณะเคี ยวข้าว ปาก ลิ น ฟัน ท้างานอย่างไร (ปากเป็นช่องปิดเปิดได้ 
ขณะเคี ยวปากจะปิดและขยับไปมา ขณะเคี ยวมีน ้าลายออกมา ฟัน
จะท้าหน้าที่บด ตัดข้าว ลิ นจะขยับและคลุกเคล้าข้าวเข้ากับน ้าลาย
และข้าวจะเคลื่อนที่อยู่ในปาก) 

7.4 ปาก ลิ น ฟัน มีหน้าที่อย่างไรในการย่อยอาหาร (ปาก ลิ น ฟัน      
ท้าหน้าที่ร่วมกันในการท้าให้อาหารมีขนาดเล็กลง นุ่มและเหลวขึ น) 

7.5 ขณะกลืนข้าว คอมีการเคลื่อนที่อย่างไร และน่าจะมีผลอย่างไรต่อ
อาหาร (คอด้านหน้าเคลื่อนที่ขึ นและลง น่าจะท้าให้อาหารเคลื่อนที่
จากปากลงไปทางคอ) 

8. ครูเชื่อมโยงไปสู่การท้ากิจกรรม ตอนที่ 1 ข้อ 5-6 โดยใช้ค้าถามว่า        
รู้หรือไม่ว่าอาหารจากปากจะเคลื่อนที่ไปยังที่ใด โดยวิธีการใด 

9. ครูให้นักเรียนอ่านท าอย่างไร ตอนที่ 1 ข้อที่ 5-6 แล้วร่วมกันอภิปราย
เพ่ือสรุปล้าดับขั นตอนการท้ากิจกรรมตามความเข้าใจของนักเรียน       
ครูตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียนโดยใช้ค้าถามดังต่อไปนี  

9.1 นักเรียนต้องสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องอะไร (ลักษณะและหน้าที่ของ
อวัยวะในระบบย่อยอาหาร) 

9.2 นักเรียนสามารถสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลใดบ้าง (อ่านการ์ตูน
เรื่อง  ลีมอนผจญภัย หรือสืบค้นจากหนังสือ เว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือ   
หรือสื่อการสอนต่าง ๆ) 

9.3 เว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือควรเป็นอย่างไร ให้ยกตัวอย่าง (นักเรียนตอบ
ตามความเข้าใจของตนเอง เช่น ควรเป็นเว็บไซต์ของหน่วยงานที่มี
การอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลอย่างเป็นทางการ มีผู้เชี่ยวชาญ
รับรองข้อมูล เช่น เว็บไซต์ของกระทรวงสาธารณสุข สารานุกรมไทย
ส้าหรับเยาวชน โรงพยาบาลต่างๆ) 

9.4 เมื่อสืบค้นข้อมูลแล้วนักเรียนต้องท้าสิ่งใด (อภิปราย ระบุชื่อของ
อวัยวะ และสร้างแบบจ้าลองที่อธิบายลักษณะและหน้าที่ของอวัยวะ
ในระบบย่อยอาหาร) 

9.5 นักเรียนจะสร้างแบบจ้าลองอย่างไร (ครูให้เวลานักเรียนร่วมกัน
อภิปรายในกลุ่ม ซึ่งนักเรียนอาจมีวิธีสร้างหลายแบบ เช่น ท้าชิ นงาน 
เขียนแผนภาพ การแสดงบทบาทสมมติ หรือท้าแอนิเมชัน stop 
motion ) 

1. ครูสามารถดาวน์โหลดการ์ตูน
เรื่องลีมอนผจญภัย หรือพิมพ์
เป็นเอกสาร โดยการสแกน QR 
code ในหนังสือเรียนหน้า 21  

2. ครูสามารถให้นักเรียนสร้ าง
แ บ บ จ้ า ล อ ง ใ น รู ป แ บ บ
แอนิเมชัน หรือ stop motion 
จากแอปพลิ เคชันที่สามารถ
ดาวน์โหลดได้ฟรี เช่น camera 
clip หรือ animatic หรือ stop 
motion 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

 

ถ้านักเรียนไม่สามารถตอบ
ค้าถามหรืออภิปรายได้ตามแนว
ค้าตอบ ครูควรให้เวลานักเรียน
คิดอย่างเหมาะสม รอคอยอย่าง
อดทน และรับฟังแนวความคิด
ของนักเรียน 

 



คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.6 เล่ม 1    |  หน่วยท่ี 1 อาหารและการย่อยอาหาร 58 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

9.6 หลังจากสร้างแบบจ้าลองแล้ว นักเรียนต้องท้าอะไรต่อไป (น้าเสนอ
แบบจ้าลอง) 

10. เมื่อนักเรียนเข้าใจวิธีการท้ากิจกรรมในท าอย่างไร ข้อ 5-6 แล้ว ให้
นักเรียนเริ่มปฏิบัติตามขั นตอน  

11. หลังจากท้ากิจกรรมแล้ว นักเรียนร่วมกันอภิปรายผลการท้ากิจกรรม 
โดยอาจน้าภาพโครงร่างของร่างกายที่ติดอวัยวะในระบบย่อยอาหาร
ถูกต้อง หรือใช้แบบจ้าลองร่างกายประกอบการอภิปราย ตามแนว
ค้าถามดังนี   

11.1 จากการสืบค้นข้อมูล และการสร้างแบบจ้าลอง พบว่าระบบย่อย
อาหารประกอบด้วยอวัยวะใดบ้าง (ระบบย่อยอาหารประกอบด้วย
ปาก หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร ล้าไส้ เล็ก ตับ ตับอ่อน         
ล้าไส้ใหญ่ และทวารหนัก )  

11.2 นักเรียนสร้างแบบจ้าลองในรูปแบบใดบ้าง (นักเรียนตอบรูปแบบ
ของแบบจ้าลองที่กลุ่มของตนสร้างซึ่งอาจเป็น แผนภาพ การแสดง
บทบาทสมมติ แอนิเมชัน stop motion) 

11.3 แบบจ้าลองที่นักเรียนสร้างขึ น สามารถใช้บรรยายลักษณะและ
หน้าที่ของอวัยวะในระบบย่อยอาหารได้หรือไม่ อย่างไร (นักเรียน
ตอบจากผลการใช้แบบจ้าลองที่กลุ่มของตนเองสร้างขึ น เช่น 
แบบจ้าลองที่สร้างขึ นสามารถใช้บรรยายลักษณะและหน้าที่ของ
ระบบย่อยอาหารได้ โดยแบบจ้าลองแสดงลักษณะที่ใกล้เคียงกับ
อวัยวะจริง และวางอยู่ในต้าแหน่งตามล้าดับการย่อยที่ถูกต้อง 
รวมทั งระบุหน้าที่ของแต่ละอวัยวะไว้อย่างชัดเจน หรือแบบจ้าลอง
ที่สร้างขึ นแสดงภาพเคลื่อนไหวของอวัยวะต่าง ๆ) 

11.4 ในปากมีการย่อยอาหารหรือไม่ อย่างไร (ในปากมีการย่อยอาหาร 
โดยในปากมีลิ นและฟันที่ท้าหน้าที่ร่วมกันตัด บด และคลุกเคล้า
อาหารกับน ้าลายซ่ึงมีเอนไซม์ย่อยสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรต
ที่อยู่ในข้าวเหนียวให้มีขนาดเล็กลง) 

11.5 ในล้าคอมีอวัยวะอะไรที่เกี่ยวข้องกับระบบย่อยอาหาร และมีหน้าที่
อย่างไร (ในคอมีหลอดอาหาร ท้าหน้าที่บีบตัวให้ก้อนอาหาร
เคลื่อนที่ลงสู่กระเพาะอาหาร) 

11.6 กระเพาะอาหารมีลักษณะอย่างไร และมีการย่อยอาหารหรือไม่ 
อย่างไร (กระเพาะอาหารมีลักษณะเป็นถุง ผนังด้านในมีลักษณะ

ถ้านักเรียนไม่สามารถตอบ
ค้าถามหรืออภิปรายได้ตามแนว
ค้าตอบ ครูควรให้เวลานักเรียน
คิดอย่างเหมาะสม รอคอยอย่าง
อดทน และรับฟังแนวความคิด
ของนักเรียน 
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เป็นคลื่น กระเพาะอาหารจะหลั่งกรดเกลือ และสร้างเอ็นไซม์
ส้าหรับย่อยโปรตีน) 

11.7 ถ้าเรารับประทานเนื อสัตว์จ้านวนมาก จะส่งผลต่อกระเพาะอาหาร
หรือไม่ เพราะเหตุใด (ส่งผล เพราะในเนื อสัตว์มีโปรตีนเป็น
สารอาหารหลัก ถ้ารับประทานเนื อสัตว์ปริมาณมากจะท้าให้
กระเพาะต้องสร้างเอนไซม์ส้าหรับย่อยโปรตีนมากกว่าปกติ และ
ต้องใช้เวลาในการย่อยนาน และอาจท้าให้ย่อยไม่หมด) 

11.8 หลังจากอาหารผ่านกระเพาะอาหารแล้วมีสารอาหารประเภทใด  
อีกบ้างที่ยังไม่ถูกย่อย และสารอาหารนั นจะมีการย่อยที่อวัยวะใด 
(ไขมัน โดยไขมันจะถูกย่อยที่ล้าไส้เล็ก นอกจากนี คาร์โบไฮเดรต 
บางชนิดที่ยังไม่ถูกย่อยที่ปาก รวมทั งโปรตีนบางชนิดที่ยังไม่ถูกย่อย
ที่กระเพาะอาหารก็จะถูกย่อยที่ล้าไส้เล็กเช่นกัน) 

11.9 ล้าไส้เล็กมีลักษณะอย่างไร และมีหน้าที่อะไร (ล้าไส้เล็กมีลักษณะ
เป็นท่อยาวขดไปมาอยู่ในช่องท้อง และที่ผนังด้านในมีลักษณะ
ตะปุ่มตะป ่า ล้าไส้เล็กท้าหน้าที่ย่อยคาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน ให้
มีขนาดเล็กลงจนสามารถดูดซึมได้ นอกจากนี ยังท้าหน้าที่ดูดซึม
สารอาหารทุกประเภท) 

11.10 ลักษณะของล้าไส้เล็กเหมาะสมต่อการดูดซึมสารอาหารอย่างไร 
(การที่ล้าไส้เล็กยาวท้าให้มีเวลาอย่างเพียงพอส้าหรับการดูดซึม
สารอาหาร และเนื่องจากผนังด้านในของล้าไส้เล็กมีลักษณะ
ตะปุ่มตะป ่าคล้ายนิ วมือจ้านวนมากจึงเป็นการเพ่ิมพื นที่ผิวใน
การดูดซึมสารอาหารอีกด้วย) 

11.11 การย่อยไขมันต้องใช้สิ่งใดบ้าง (ต้องใช้น ้าดีจากตับมาช่วยท้าให้
ไขมันแตกตัว และใช้เอนไซม์จากล้าไส้เล็กย่อยไขมันให้มีอนุภาค
เล็กลง) 

11.12 ตับเกี่ยวข้องกับการย่อยอาหารในระบบย่อยอาหารอย่างไร (ตับ
จะสร้างน ้าดีและส่งไปเก็บที่ถุงน ้าดีและส่งต่อไปยังล้าไส้เล็ก 
น ้าดีช่วยท้าให้ไขมันแตกตัวเล็กลง จึงง่ายต่อการย่อยโดย
เอนไซม์) 

11.13 ตับอ่อนส้าคัญอย่างไร (ตับอ่อนมีหน้าที่สร้างเอนไซม์ส่งมาที่
ล้าไส้เล็กเพ่ือช่วยย่อยสารอาหาร) 

11.14 สารอาหารที่ถูกดูดซึมจะเข้าไปที่ใด (สารอาหารจะเข้าสู่หลอด
เลือดและท่อน ้าเหลืองทีอ่ยู่ในผนังล้าไส้เล็ก) 

ถ้าครูพบว่ านัก เรียนยั งมี
แนวคิดคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับ
ลักษณะและหน้าที่ของอวัยวะ
ในระบบย่อยอาหาร ให้ร่วมกัน
อภิปรายจนนักเรียนมีแนวคิดที่
ถูกต้อง  

 

หลังจากท้ากิจกรรมตอนที่ 1 แล้ว 

ครูควรมอบหมายงานล่วงหน้าก่อน

ถึงชั่วโมงเรียนกิจกรรม ตอนที่ 2 โดย

ให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับโรค

หรืออาการที่ เกี่ยวกับระบบย่อย

อาหาร รวมทั งข้อมูลการป้องกันและ

การดูแลรักษาอวัยวะในระบบย่อย

อาห า ร ให้ ท้ า ง าน เป็ นปกติ  ซึ่ ง

แหล่งข้อมูลที่ครูสามารถแนะน้า

นักเรียนไปสืบค้น เช่น เอกสาร

เผยแพร่หรือเว็บไซต์ของหน่วยงาน

สังกัดกระทรวงสาธารณสุข หรือ

สามารถใช้ค้าค้นต่าง ๆ เช่น โรค

เกี่ยวกับระบบย่อยอาหาร เพ่ือค้นหา

ข้อมูลในเว็บไซต์ 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
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11.15 สารอาหารจะไปสู่ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายอย่างไร (สารอาหาร
จะถูกล้าเลียงไปกับเลือดทางหลอดเลือด) 

11.16 ถัดจากล้าไส้เล็กอาหารจะเคลื่อนที่ต่อไปยังอวัยวะใด (ล้าไส้
ใหญ่) 

11.17 ทีล่้าไส้ใหญ่มีการย่อยอาหารหรือไม่ (ไมมี่) 
11.18 ล้าไส้ใหญ่มีลักษณะและหน้าที่อย่างไร (ล้าไส้ใหญ่มีลักษณะเป็น

ท่อ มีหน้าที่ดูดซึมเกลือแร่ และน ้าจากกากอาหาร) 
11.19 วิตามินและเกลือแร่มีการย่อยและการดูดซึมที่อวัยวะใด 

(วิตามินและเกลือแร่มีอนุภาคขนาดเล็กไม่จ้าเป็นต้องผ่านการ
ย่อย และจะถูกดูดซึมที่ล้าไส้เล็ก นอกจากนี เกลือแร่บางส่วนจะ
ถูกดูดซึมท่ีล้าไส้ใหญ่) 

11.20 สิ่งที่เหลือจากการย่อยอาหารเรียกว่าอะไร และจะออกจาก
ร่างกายทางใด (เรียกว่ากากอาหาร ออกจากร่างกายผ่านทาง
ทวารหนัก) 

12. ครูเชื่อมโยงข้อมูลที่ได้จากการท้ากิจกรรมตอนที่ 1 ไปสู่การท้ากิจกรรม
ตอนที่ 2 โดยใช้ค้าถามว่าเรารู้มาแล้วว่าอวัยวะในระบบย่อยอาหาร
ส้าคัญต่อร่างกาย รู้หรือไม่ว่าเรามีวิธีดูแลอวัยวะเหล่านี อย่างไร 

13. นักเรียนอ่าน ท าอย่างไร ตอนที่ 2 แล้วร่วมกันอภิปรายเพ่ือสรุปล้าดับ
ขั นตอนในการท้ากิจกรรม ครูตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียนโดยใช้
ค้าถามดังต่อไปนี  

13.1 นักเรียนต้องอภิปรายและบันทึกผลเกี่ยวกับเรื่องอะไร (ประสบการณ์
จากการเป็นโรคหรือมีอาการที่ เกี่ยวข้องกับระบบย่อยอาหาร 
ลักษณะอาการของโรค สาเหตุและแนวทางการป้องกันไม่ให้เกิดโรค
หรือมีอาการนั นซ ้า) 

13.2 โรคหรืออาการที่เกี่ยวข้องกับระบบย่อยอาหารมีอะไรบ้าง (โรคหรือ
อาการที่เกี่ยวข้องกับระบบย่อยอาหาร เช่น โรคกระเพาะอาหาร
อักเสบ ปวดท้อง ท้องอืด ท้องเสีย ท้องผูก) 

13.3 หลังจากอภิปรายแล้วนักเรียนต้องท้าอะไร (สืบค้นข้อมูลเพ่ิมเติม
เกี่ยวกับโรคหรืออาการที่เกี่ยวกับระบบย่อยอาหาร รวมทั งข้อมูลการ
ป้องกันและการดูแลรักษาอวัยวะในระบบย่อยอาหารให้ท้างานเป็น
ปกติ) 

14. เมื่อนักเรียนเข้าใจวิธีการท้ากิจกรรมในท าอย่างไร ตอนที่ 2 แล้ว ให้
นักเรียนเริ่มปฏิบัติตามขั นตอน   

ตอนที่ 2  
S8 ลงความเห็นเกี่ยวกับการดูและ

รักษาอวัยวะในระบบย่อย
อาหาร 

C4 อภิปรายประสบการณ์การ
เป็นโรคหรือมีอาการเกี่ยวกับ
ระบบย่อยอาหาร ลักษณะ
อาการของโรค สาเหตุและ
แนวทางการป้องกันไม่ให้เกิด
โรคหรือมีอาการนั นซ ้า 

C6 สืบค้นข้อมูลโรคหรืออาการที่
เกี่ยวกับระบบย่อยอาหาร การ
ป้องกันและการดูแลรักษา
อวัยวะในระบบย่อยอาหาร  

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
และทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ที่

นักเรียนจะได้ฝึกจากการท ากิจกรรม 
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15. หลังจากท้ากิจกรรมแล้ว นักเรียนร่วมกันอภิปรายผลการท้ากิจกรรม 
ตามแนวค้าถามดังนี  

15.1 นักเรียนเคยเป็นโรคหรือมีอาการอะไรบ้างที่เกี่ยวกับระบบย่อย
อาหาร (นักเรียนตอบตามประสบการณ์ของตนเอง) 

15.2 โรคหรืออาการที่นักเรียนเคยเป็นมีสาเหตุจากอะไร (นักเรียนตอบ
ตามประสบการณ์ของตนเอง) 

15.3 นักเรียนมีวิธีการป้องกันเพ่ือไม่ให้เป็นโรคหรือมีอาการนั นซ ้าอีก
อย่ างไร (นัก เรียนตอบตามประสบการณ์ของตนเอง เช่น 
รับประทานอาหารที่ปรุงสุก สะอาด รับประทานในปริมาณที่
เหมาะสม รับประทานอาหารตรงเวลา เคี ยวอาหารให้ละเอียด) 

15.4 โรคหรืออาการที่เกี่ยวข้องกับระบบย่อยอาหารมีอะไรบ้าง (โรคหรือ
อาการที่เกี่ยวข้องกับระบบย่อยอาหาร มีหลายโรค เช่น กรดไหล
ย้อน กระเพาะอาหารอักเสบ เลือดออกในทางเดินอาหาร มะเร็ง
ล้าไส้ใหญ่ ตับแข็ง ตับอ่อนอักเสบ ถุงน ้าดีอักเสบ นิ่วในถุงน ้าดี  
ริดสีดวงทวาร อาการปวดท้อง ท้องอืด ท้องเสีย ท้องผูก) 

15.5 นักเรียนสืบค้นข้อมูลจากแหล่งใดบ้าง (นักเรียนตอบตามผลการท้า
กิจกรรมของตนเอง เช่น เว็บไซต์ของหน่วยงานทางการแพทย์) 

15.6 นักเรียนมีวิธีป้องกันและดูแลรักษาอวัยวะในระบบย่อยอาหารให้
ท้างานเป็นปกติอย่างไร (นักเรียนตอบวิธีการป้องกันและดูแลรักษา
อวัยวะโดยอ้างอิงจากโรคหรืออาการท่ีระบุไว้ในข้อ 15.4 เช่น ภาวะ
กรดไหลย้อน มีวิธีป้องกันโดยไม่ควรนอนทันทีหลังรับประทาน
อาหาร โรคกระเพาะอาหารอักเสบ ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีรสจัด 
แอลกอฮอล์ ลดความเครียด อาการท้องอืด ควรรับประทานผักและ
ผลไมเ้พ่ิม และต้องล้างให้สะอาด เคี ยวอาหารให้ละเอียด) 

16. ครูเปิดโอกาสให้ซักถามในสิ่งที่อยากรู้เพ่ิมเติมเกี่ยวกับลักษณะและ
หน้าที่ของอวัยวะในระบบย่อยอาหาร รวมทั งการดูแลรักษาอวัยวะ 
จากนั นร่วมกันอภิปรายและลงข้อสรุปว่าอวัยวะในระบบย่อยอาหาร
ประกอบด้วย ปาก หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร ล้าไส้เล็ก ตับอ่อน
ตับ ล้าไส้ใหญ่ และทวารหนัก แต่ละอวัยวะมีลักษณะและหน้าที่
แตกต่างกัน แต่ท้างานร่วมกันในการย่อยและดูดซึมสารอาหาร ระบบ
ย่อยอาหารมีความส้าคัญมากเพราะเป็นระบบที่ท้าให้ร่างกายได้รับ
สารอาหารที่เป็นประโยชน์ ดังนั นนักเรียนจึงควรมีพฤติกรรมการ

ถ้าครูพบว่ านักเรียนยั งมี
แนวคิดคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับ
การดูแลรักษาอวัยวะในระบบ
ย่อยอาหารให้ท้างานเป็นปกติ 
ให้ร่วมกันอภิปรายจนนักเรียนมี
แนวคิดท่ีถูกต้อง  

 

ถ้านักเรียนไม่สามารถตอบ
ค้าถามหรืออภิปรายได้ตามแนว
ค้าตอบ ครูควรให้เวลานักเรียน
คิดอย่างเหมาะสม รอคอยอย่าง
อดทน และรับฟังแนวความคิด
ของนักเรียน 
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รับประทานอาหารที่ถูกต้องเพ่ือให้อวัยวะในระบบย่อยอาหารได้ท้างาน
เป็นปกติ ไม่เป็นโรคหรือมีอาการที่เก่ียวข้องกับระบบย่อยอาหาร (S13) 

17. ครูให้นักเรียนตอบค้าถามใน ฉันรู้อะไร จากนั นร่วมกันอภิปรายเพ่ือให้
ได้แนวค้าตอบที่ถูกต้อง 

18. นักเรียนอ่าน สิ่งท่ีได้เรียนรู้ และเปรียบเทียบกับข้อสรุปของตนเอง 
19. ครูชักชวนนักเรียนร่วมกันอภิปรายค้าถามชวนคิด ในหนังสือเรียนหน้า  

24 โดยมอบหมายให้นักเรียนไปสืบค้นข้อมูลเพื่อหาค้าตอบ  
20. ครูกระตุ้นให้นักเรียนฝึกตั งค้าถามเกี่ยวกับเรื่องที่สงสัยหรืออยากรู้

เพ่ิมเติมใน อยากรู้อีกว่า จากนั นครูอาจสุ่มนักเรียน 2 -3 คน น้าเสนอ
ค้าถามของตนเองหน้าชั นเรียน และให้นักเรียนร่วมกันอภิปราย
เกี่ยวกับค้าถามท่ีน้าเสนอ 

21. ครูน้าอภิปรายเพ่ือให้นักเรียนทบทวนว่าได้ฝึกทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 อะไรบ้างในขั นตอนใด  

22. นักเรียนร่วมกันอ่านรู้อะไรในเรื่องนี้ ในหนังสือเรียน หน้า 26 ครูน้า
อภิปรายเพ่ือน้าไปสู่ข้อสรุปเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ในเรื่องนี  จากนั นครู
กระตุ้นให้นักเรียนตอบค้าถามในช่วงท้ายของเนื อเรื่องว่า สิ่งเจือปนที่
อยู่ ในอาหารอาจมี อันตรายต่อสุขภาพ ดังนั นก่อนน้าอาหารมา
รับประทานจึงต้องมีการแยกสิ่งเจื อปนเหล่านั นออกจากอาหาร 
นักเรียนคิดว่าการแยกสิ่งต่าง ๆ ท้าได้อย่างไร ให้นักเรียนร่วมกัน
อภิปรายเพ่ือหาแนวทางการตอบค้าถาม ซึ่งครูควรเน้นให้นักเรียนตอบ
ค้าถามพร้อมอธิบายเหตุผลประกอบ และนักเรียนจะได้ไปร่วมกันหา
ค้าตอบจากการเรียนหน่วยที่ 2 การแยกสารเนื อผสม 
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แนวค าตอบในแบบบันทึกกิจกรรม 

 

2. รวบรวมข้อมูล และสร้างแบบจ าลองบรรยายลักษณะและ
หน้าที่ของอวัยวะในระบบย่อยอาหารและการดูดซึมสารอาหาร
โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 

1. สังเกตและบรรยายลักษณะและหน้าที่ของปาก  

ลิ้น ฟัน ขณะเคี้ยวอาหาร  

เกิดจากพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่ไม่เหมาะสม เช่น รับประทานอาหารมาก
เกินไป รับประทานอาหารไม่ตรงเวลา รับประทานอาหารเร็วเกินไป รับประทาน
อาหารแล้วท ากิจกรรมอื่นทันที รับประทานอาหารที่ไม่สะอาดหรือมีรสจัด 

ระบบย่อยอาหารมีประโยชน์ โดยจะย่อยสารอาหารที่มีอนุภาคขนาดใหญ่ให้มีขนาด
เล็กลง และท าหน้าที่ดูดซึมสารอาหารที่มีขนาดเล็กเข้าสู่เลือด เพ่ือน าไปใช้
ประโยชน์ที่ส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย 
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รูปร่างค่อนข้างรี สีขาว   

ปากจะปิดและขยับ
ไปมา  

คอมีการเคลื่อนไหว 
 

รวมตัวกันเป็นก้อน สีขาว ค่อนข้าง
เหลว มีรสชาติ  

ฟันบนและฟันล่าง
ขยับขึ้นลงเข้าหากัน 
ฟันล่างขยับไป
ข้างหน้าและหลัง  

ลิ้นจะขยับและ
คลุกเคล้าข้าวเข้ากับ
น้ าลาย 
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เป็นช่อง เปิด-ปิดได้  

บด สับ อาหารให้
เป็นชิ้นเล็ก ๆ 

ปาก  เป็นช่อง มีลิ้นและ
ฟันอยู่ภายใน  

เป็นซีข่นาดเล็กเรียง
ต่อกัน สีขาว แข็ง 

เป็นแผ่นกล้ามเนื้อ
ปลายเรียวหนา   

ช่วยตะล่อมและ
คลุกเคล้าอาหารกับ
น้ าลายและเอนไซม์   

1   

เป็นช่องทางรับอาหารเข้า
สู่ร่างกาย และเป็นช่อง 
กักเก็บอาหารขณะเคี้ยว   

เป็นทางเข้าของอาหาร มีฟัน
ส าหรับตัด สับอาหารให้มี
ข น า ด เ ล็ ก  มี ลิ้ น ต ะ ล่ อ ม
คลุกเคล้าอาหารกับน้ าลาย
และเอนไซม์ 

หลอดอาหาร เป็นท่อตรง ยาวจาก
ป า ก ถึ ง ก ร ะ เ พ า ะ
อาหาร 

2   บีบและคลาย เพ่ือดันก้อน
อาหาร ให้ เ คลื่ อนลงสู่
กระเพาะอาหาร 
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การ์ตูนเร่ืองลีมอนผจญภัย 

เ ป็ นท่ อยาวขด ไ ปมา 
ผนังด้านในตะปุ่มตะป ่า
คล้ายนิ้วมือ  

ย่อยคาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน โดยเอนไซม์
ที่ล าไส้เล็กสร้างขึ้นเองและจากตับอ่อน โดยมี
น้ าดี จากตับมาช่วยท า ให้ ไขมันแตกตัว 
นอกจากน้ียังท าหน้าที่ดูดซึมสารอาหาร     
ทุกประเภท 

เ ป็ น อ วั ย ว ะ ที่ มี
ขนาดใหญ่  

สร้างน้ าดีไปเก็บที่ถุงน้ าดี 
และส่งไปยังล าไส้เล็ก น้ าดี
ช่วยท าให้ไขมันแตกตัว 

เป็นอวัยวะรูปร่ าง
เรียวยาว  

ส ร้าง เอนไซม์ส่ ง ไปยั ง
ล าไส้ เล็ก เพ่ือช่วยย่อย
สารอาหาร 

เป็นท่อขนาดใหญ่
แต่ สั้ น ก ว่ าล า ไ ส้
เล็ก 

ดูดซึมเกลือแร่ และน้ า 
บีบตัวส่งกากอาหารไปยัง
ทวารหนัก 

เป็นช่องเปิดที่ อยู่
ส่วนปลายสุดของ
ทางเดินอาหาร 

บีบตัวขับกากอาหาร
ออกนอกร่างกาย 

ก ร ะ เ พ า ะ
อาหาร 

เป็นถุง ผนังด้านใน
มีลักษณะเป็นคลื่น 

3  ย่ อ ย โ ป ร ตี น โ ด ย ใ ช้
เอนไซม์และกรดเกลือ 

ล าไส้เล็ก 4   

ตับ 5   

ตับอ่อน  6   

ล าไส้ใหญ่  7   

ทวารหนัก 8   
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นักเรียนไม่จ าเป็นต้องเขียนแบบจ าลองลงในแบบบันทึกหน้านี้ แต่อาจสร้าง
แบบจ าลองในรูปแบบอ่ืนๆ เช่น อาจวาดรูปในกระดาษปรู๊ฟ สร้างแอนิเมชัน 
หรือภาพเคลื่อนไหวในแอปพลิเคชันต่าง ๆ  ซึ่งแบบจ าลองของนักเรียนต้อง
แสดงลักษณะ ต าแหน่ง และมีการอธิบายหน้าที่ของอวัยวะต่าง ๆ ในระบบ
ย่อยอาหารอย่างถูกต้อง 
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รวบรวมข้อมูล และบอกแนวทางในการดูแลรักษาอวัยวะในระบบย่อย
อาหารให้ท างานเป็นปกติ 

1.  จุ ก เ สี ย ด
ท้อง 

แน่น จุกในท้อง รับประทานอาหารให้มี
ปริมาณพอเหมาะ 

รั บ ป ร ะ ท า น
อาหารที่มีไขมัน
มาก  

2.  ก ร ะ เ พ า ะ
อาหารอักเสบ 

ปวดท้องบริเวณลิ้นปี  
อ า จ เ ป็ น ๆ  ห า ย ๆ 
คลื่นไส้ อาเจียน 

3. ท้องผูก ขับถ่ายอุจจาระยาก
ไม่เป็นเวลา  

รับประทานอาหารที่มี เส้นใย
อาหารมากขึ้น ด่ืมน้ ามากขึ้น 

รั บ ป ร ะ ท า น ผั ก
ผลไม้น้อย ด่ืมน้ า
น้อย  

เช่น ติดเชื้อแบคทีเรียที่
กระเพาะอาหาร หรือเกิด
จากอาหารบางชนิด 

รับประทานอาหารที่สะอาด 
หลีกเลี่ยงอาหารรสจัด แอลกอฮอล์ 
ความเครียด  
 

บันทึกข้อมูลตามประสบการณ์ของนักเรียน เช่น 
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ไม่ควรนอนทันทีหลังรับประทานอาหาร 
ถ้ามีอาการควรรับประทานยา  

ภาวะกรดไหลย้อน  

รับประทานอาหารให้หลากหลาย รับประทาน
ผักผลไม้เพ่ิมขึ้น ลดอาหารปิ้งย่าง ถ้ามีอาการ
ควรพบแพทย์เพ่ือรับการรักษา 
หลีกเลี่ยงอาหารรสจัด ขับถ่ายให้ตรงเวลา 
ถ้ามีอาการให้ใช้ยาตามแพทย์สั่ง 

รับประทานผักผลไม้ในปริมาณที่พอเหมาะ 
ไม่ควรนอนทันทีหลังรับประทานอาหาร 
ถ้ามีอาการควรรับประทานยา 

หลีกเลี่ยงอาหารรสจัด แอลกอฮอล์ กาแฟ   
ลดความเครียด ถ้ามีอาการควรรับประทานยา  

ท้องอืด  

ริดสีดวงทวาร  

มะเร็งล าไส้ใหญ่ 

กระเพาะอาหารอักเสบ  

บันทึกข้อมูลตามผลการสืบค้นของนักเรียน เช่น 

เว็บไซต์โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ 

เว็บไซต์โรงพยาบาลวิภาวดี 
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ข้าวสุกก่อนและหลังเคี้ยวมีลักษณะแตกต่างกัน คือ ก่อนเคี้ยวจะมีรูปร่างเป็น
เม็ดเรียว สีขาว มีกลิ่น หลังเคี้ยวจะมีลักษณะเป็นก้อนเหลว สีขาว มีรสชาติ 
 

ตับและตับอ่อนไม่ใช่ทางผ่านของอาหาร แต่ช่วยในการย่อยอาหารดังนี้ ตับสร้างน้ าดีไปเก็บ
ที่ถุงน้ าดี ถุงน้ าดีจะบีบตัวเพ่ือส่งน้ าดีไปยังล าไส้เล็กช่วยท าให้ไขมันแตกตัว ส่วนตับอ่อน 
ท าหน้าท่ีสร้างเอมไซม์แล้วส่งไปยังล าไส้เล็กเพ่ือช่วยย่อยสารอาหารต่าง ๆ ในล าไส้เล็ก 

เนื่องจากข้าวเหนียวมีสารอาหารทั้ง 6 ประเภท  ส่วนหมูปิ้งมี โปรตีน ไขมัน เกลือแร่ วิตามิน และ
น้ า การย่อยสารอาหารประเภทเดียวกันที่อยู่ในหมูปิ้งและข้าวเหนียวจะเหมือนกัน ดังนี้ โปรตีนจะ
ย่อยที่กระเพาะอาหารและล าไส้เล็ก ไขมันจะย่อยที่ล าไส้เล็ก วิตามิน เกลือแร่และน้ าไม่ต้องย่อย 
ส่วนคาร์โบไฮเดรตในข้าวเหนียวจะย่อยที่ปากและล าไส้เล็ก ส่วนการดูดซึมสารอาหารทุกประเภท
จากข้าวเหนียวและหมูปิ้งจะเกิดขึ้นที่ล าไส้เล็ก น้ าและเกลือแร่บางส่วนจะดูดซึมท่ีล าไส้ใหญ่  

การดูดซึมสารอาหารส่วนใหญ่เกิดขึ้นที่ล าไส้เล็กซึ่งมีความยาวมากท าให้มี
เวลาดูดซึมได้นาน และผนังด้านในของล าไส้เล็กมีลักษณะตะปุ่มตะป ่าคล้าย
นิ้วมือเป็นการเพิ่มพื้นที่ผิวในการดูดซึม ท าให้ดูดซึมสารอาหารได้มากขึ้น 

ท างานสัมพันธ์กันโดยปากเป็นช่องเปิดรับอาหาร ขณะเคี้ยวปากจะปิดและขยับ
ไปมา ขณะเดียวกันจะมีน้ าลายออกมา ฟันท าหน้าที่บด สับอาหาร ลิ้นจะขยับ
ตะล่อมคลุกเคล้าอาหารให้เข้ากับน้ าลายและเอนไซม์  
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สารอาหารประเภทวิตามิน เกลือแร่ และน้ า ไม่ต้องผ่านการย่อย เพราะ
มีอนุภาคขนาดเล็กที่ร่างกายสามารถดูดซึมไปใช้ได้เลย 

ทวารหนักเป็นอวัยวะในระบบย่อยอาหาร เพราะเป็นส่วนหนึ่งของ
ทางเดินอาหารที่มีหน้าที่ขับกากอาหารออกจากร่างกาย 

อวัยวะในระบบย่อยอาหารประกอบด้วย ปาก หลอดอาหาร 
กระเพาะอาหาร ล าไส้เล็ก ตับ ตับอ่อน ล าไส้ใหญ่ และทวารหนัก 
แต่ละอวัยวะมีลักษณะและหน้าที่แตกต่างกัน แต่ท างานร่วมกันใน
การย่อยและดูดซึมสารอาหาร  

ปรับพฤติกรรมการรับประทานอาหารให้ตรงเวลา หลีกเลี่ยงอาหารรสจัด แอลกอฮอล์ 
หลีกเลี่ยงความเครียด เว้นช่วงการนอนหลังจากรับประทานอาหารประมาณ 3-4 
ชั่วโมง  

ภาวะกรดไหลย้อน เป็นภาวะที่กรดเกลือจากกระเพาะอาหารไหลย้อนขึ้นมาทางหลอด
อาหาร ท าให้ปวดแสบหรือจุกบริเวณหน้าอก มีสาเหตุจากความเครียด รับประทาน
อาหารรสจัด ด่ืมน้ าอัดลมหรือแอลกอฮอล์ กระเพาะอาหารบีบตัวลดลง นอนทันทีหลัง
รับประทานอาหารเสร็จ หรือรับประทานอาหารปริมาณมากในมื้อเดียว  
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การรับประทานอาหารจ าพวกเนื้อสัตว์ที่มีโปรตีนและไขมันมากมีผลท าให้
อวัยวะในระบบย่อยอาหารท างานหนัก กระเพาะอาหารต้องสร้างกรดและ
เอนไซม์จ านวนมาก และอาจท าให้การย่อยช้าลง อาหารจะค้างอยู่ในกระเพาะ
อาหารเป็นเวลานาน เกิดอาการแน่นท้อง ท้องอืดได้ 

โรคหรืออาการที่เกี่ยวข้องกับระบบย่อยอาหารมีหลายอย่าง เช่น โรคกระเพาะอาหาร
อักเสบ ท้องผูก ซ่ึงเกิดจากพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่ ไม่เหมาะสม เช่น 
รับประทานอาหารมากเกินไป รับประทานอาหารไม่ตรงเวลา เราจึงควรปรับพฤติกรรมการ
รับประทานอาหารเพ่ือให้อวัยวะในระบบย่อยอาหารท างานเป็นปกติ  

ถ้าล าไส้เล็กสั้นลงกว่าเดิม อาจท าให้ประสิทธิภาพในการย่อยและดูดซึมสารอาหารที่
ล าไล้เล็กลดลง  

ระบบย่อยอาหารมีอวัยวะหลายอวัยวะที่ท าหน้าที่ร่วมกันในการย่อยและดูดซึมสารอาหาร 
เพ่ือให้ร่างกายน าไปใช้ประโยชน์ จึงควรมีพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่ถูกต้องเพ่ือให้
อวัยวะในระบบย่อยอาหารท างานได้เป็นปกติ ไม่เป็นโรคหรือมีอาการผิดปกติที่จะเกิดกับ
ระบบย่อยอาหาร 
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ค าถามของนักเรียนที่ตั้งตามความอยากรู้ของตนเอง 
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แนวการประเมินการเรียนรู้ 
การประเมินการเรียนรู้ของนักเรียนท้าได้ ดังนี  

1. ประเมินความรู้เดิมจากการอภิปรายในชั นเรียน 

2. ประเมินการเรียนรู้จากค้าตอบของนักเรียนระหว่างการจัดการเรียนรู้และจากแบบบันทึกกิจกรรม 

3. ประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 จากการท้ากิจกรรมของนักเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประเมินจากการท ากิจกรรมที่ 2 อวัยวะในระบบย่อยอาหารมีลกัษณะ         

และหน้าทีอ่ย่างไร 

 
รหัส สิ่งท่ีประเมิน คะแนน 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
S1 การสังเกต  
S8 การลงความเห็นจากข้อมูล  
S13 การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป  
S14 การสร้างแบบจ้าลอง  
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
C4 การสื่อสาร  
C5 ความร่วมมือ  
C6 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

รวมคะแนน  
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ตาราง รายการประเมินและเกณฑ์การประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ 

รายการประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน 

ดี (3) พอใช้ (2) ควรปรับปรุง (1) 

S1 การสังเกต การบรรยาย 
รายละเอียดข้อมูล
ลักษณะของข้าวสวย
ก่อนและหลังการเคี ยว 
และลักษณะการ
ท้างานของปาก ลิ น 
ฟัน และคอ  

สามารถใช้ประสาทสัมผัส
เก็บรายละเอียดข้อมูล
ลักษณะของข้าวสวยก่อน
และหลังการเคี ยว และ
ลักษณะการท้างานของ
ปาก ลิ น ฟัน และคอ ได้
ถูกต้องครบถ้วนด้วย
ตนเอง โดยไม่เพ่ิมเติม
ความคิดเห็น 

สามารถใช้ประสาทสัมผัส
เก็บรายละเอียดข้อมูล
ลักษณะของข้าวสวยก่อน
และหลังการเคี ยว และ
ลักษณะการท้างานของ
ปาก ลิ น ฟัน และคอ ได้
ถูกต้องครบถ้วน จากการ
ชี แนะของครูหรือผู้อื่น 
หรือมีการเพ่ิมเติมความ
คิดเห็น 

สามารถใช้ประสาท
สัมผัสเก็บรายละเอียด
ข้อมูลลักษณะของข้าว
สวยก่อนและหลังการ
เคี ยว และลักษณะการ
ท้างานของปาก ลิ น ฟัน 
และคอ ไดเ้พียงบางส่วน 
แม้ว่าจะได้รับค้าชี แนะ
จากครูหรือผู้อ่ืน 

S8 การลง
ความเห็นจาก
ข้อมูล 

การลงความเห็นจาก
ข้อมูลได้ว่าอวัยวะใน
ระบบย่อยอาหาร
ประกอบด้วย ปาก 
หลอดอาหาร กระเพาะ
อาหาร ล้าไส้เล็ก ตับ 
ตับอ่อน ล้าไส้ใหญ่ 
ทวารหนัก ซึ่งแต่ละ
อวัยวะมีลักษณะและ
หน้าที่แตกต่างกัน แต่
ท้างานร่วมกันในการ
ย่อยและดูดซึม
สารอาหาร รวมทั งลง
ความเห็นได้ว่าโรคหรือ
อาการที่เก่ียวกับระบบ
ย่อยอาหารส่งผลต่อ
สุขภาพ เราจึงควรดูแล
รักษาอวัยวะเหล่านี ให้
ท้างานเป็นปกติ 

สามารถลงความเห็นจาก
ข้อมูลได้ถูกต้องด้วยตนเอง
ว่าอวัยวะในระบบย่อย
อาหารประกอบด้วย ปาก 
หลอดอาหาร กระเพาะ
อาหาร ล้าไส้เล็ก ตับอ่อน 
ตับ ล้าไส้ใหญ่ ทวารหนัก 
ซ่ึงแต่ละอวัยวะมีลักษณะ
และหน้าที่แตกต่างกัน แต่
ท้างานร่วมกันในการย่อย
และดูดซึมสารอาหาร 
รวมทั งลงความเห็นได้ว่า
โรคหรืออาการทีเ่กี่ยวกับ
ระบบย่อยอาหารส่งผลต่อ
สุขภาพ เราจึงควรดูแล
รักษาอวัยวะเหล่านี ให้
ท้างานเป็นปกติ 

สามารถลงความเห็นจาก
ข้อมูลได้อย่างถูกต้องจาก
การชี แนะของครูหรือ
ผู้อืน่ว่าอวัยวะในระบบ
ย่อยอาหารประกอบด้วย 
ปาก หลอดอาหาร 
กระเพาะอาหาร ล้าไส้
เล็ก ตับอ่อน ตับ ล้าไส้
ใหญ่ ทวารหนัก ซึ่งแต่ละ
อวัยวะมีลักษณะและ
หน้าที่แตกต่างกัน แต่
ท้างานร่วมกันในการย่อย
และดูดซึมสารอาหาร 
รวมทั งลงความเห็นได้ว่า
โรคหรืออาการที่เกี่ยวกับ
ระบบย่อยอาหารส่งผล
ต่อสุขภาพ เราจึงควร
ดูแลรักษาอวัยวะเหล่านี 
ให้ท้างานเป็นปกติ 

สามารถลงความเห็นจาก
ข้อมูลได้แต่ไม่ครบถ้วน
สมบูรณ์แม้ว่าจะได้รับค้า
ชี แนะจากครูหรือผู้อื่นว่า
ระบบย่อยอาหาร
ประกอบด้วยอวัยวะต่าง 
ๆ ที่มีลักษณะและหน้าที่
แตกต่างกัน และโรคหรือ
อาการที่เก่ียวกับระบบ
ย่อยอาหารจะส่งผลต่อ
สุขภาพ 
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ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ 

รายการประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน 

ดี (3) พอใช้ (2) ควรปรับปรุง (1) 

S13 การ
ตีความหมายข้อมูล
และลงข้อสรุป 

การตีความหมายข้อมูล
จากการสืบค้นข้อมูล 
และแบบจ้าลอง
เกี่ยวกับลักษณะและ
หน้าที่ของอวัยวะใน
ระบบย่อยอาหารและ
ลงข้อสรุปได้ว่าระบบ
ย่อยอาหารมีอวัยวะ
หลายอวัยวะที่ท้า
หน้าที่ร่วมกันในการ
ย่อยและดูดซึม
สารอาหาร เพ่ือให้
ร่างกายน้าไปใช้
ประโยชน์ จึงควรมี
พฤติกรรมการ
รับประทานอาหารที่
ถูกต้องเพ่ือให้อวัยวะ
เหล่านั นท้างานเป็น
ปกติ ไม่เป็นโรคหรือมี
อาการผิดปกตทิีจ่ะเกิด
กับระบบย่อยอาหาร 

สามารถตีความหมาย
ข้อมูลจากการสืบค้นข้อมูล 
และแบบจ้าลองเก่ียวกับ
ลักษณะและหน้าที่ของ
อวัยวะในระบบย่อย
อาหารและลงข้อสรุปได้
ถูกต้องด้วยตนเองว่าระบบ
ย่อยอาหารมีอวัยวะหลาย
อวัยวะที่ท้าหน้าที่ร่วมกัน
ในการย่อยและดูดซึม
สารอาหาร เพ่ือให้ร่างกาย
น้าไปใช้ประโยชน์ จึงควร
มีพฤติกรรมการ
รับประทานอาหารที่
ถูกต้องเพ่ือให้อวัยวะ
เหล่านั นท้างานเป็นปกติ 
ไม่เป็นโรคหรือมีอาการ
ผิดปกตทิีจ่ะเกิดกับระบบ
ย่อยอาหาร 

สามารถตีความหมาย
ข้อมูลจากการสืบค้น
ข้อมูล และแบบจ้าลอง
เกี่ยวกับลักษณะและ
หน้าที่ของอวัยวะใน
ระบบย่อยอาหารและลง
ข้อสรุปได้ถูกต้องโดย
อาศัยการชี แนะจากครู
หรือผู้อื่นว่าระบบย่อย
อาหารมีอวัยวะหลาย
อวัยวะที่ท้าหน้าที่ร่วมกัน
ในการย่อยและดูดซึม
สารอาหาร เพ่ือให้
ร่างกายน้าไปใช้
ประโยชน์ จึงควรมี
พฤติกรรมการ
รับประทานอาหารที่
ถูกต้องเพ่ือให้อวัยวะ
เหล่านั นท้างานเป็นปกติ 
ไม่เป็นโรคหรือมีอาการ
ผิดปกตทิีจ่ะเกิดกับระบบ
ย่อยอาหาร 

สามารถตีความหมาย
ข้อมูลจากการสืบค้น
ข้อมูล และแบบจ้าลอง
เกี่ยวกับลักษณะและ
หน้าที่ของอวัยวะใน
ระบบย่อยอาหารและลง
ข้อสรุปไดแ้ต่ไม่ครบถ้วน
สมบูรณว์่าระบบย่อย
อาหารมีอวัยวะหลาย
อวัยวะที่ท้าหน้าที่ร่วมกัน
ในการย่อยและดูดซึม
สารอาหาร เพ่ือให้
ร่างกายน้าไปใช้ประโยชน์ 
จึงควรมีพฤติกรรมการ
รับประทานอาหารที่
ถูกต้องเพ่ือให้อวัยวะ
เหล่านั นท้างานเป็นปกติ 
ไม่เป็นโรคหรือมีอาการ
ผิดปกตทิีจ่ะเกิดกับระบบ
ย่อยอาหาร 

S14 การสร้าง
แบบจ้าลอง 

การสร้างแบบจ้าลอง
เพ่ือบรรยายลักษณะ
และหน้าที่ของอวัยวะ
ในระบบย่อยอาหาร 
 
 

สามารถสร้างแบบจ้าลอง
ทีบ่รรยายลักษณะและ
หน้าที่ของอวัยวะในระบบ
ย่อยอาหารได้ถูกต้อง
ครบถ้วนด้วยตนเอง 

สามารถสร้างแบบจ้าลอง
ทีบ่รรยายลักษณะและ
หน้าที่ของอวัยวะใน
ระบบย่อยอาหารได้
ถูกต้อง ครบถ้วน โดย
การชี แนะของครูหรือ
ผู้อื่น 

สามารถสร้าง
แบบจ้าลองทีบ่รรยาย
ลักษณะและหน้าที่ของ
อวัยวะในระบบย่อย
อาหารได้แตไ่ม่ครบถ้วน
สมบูรณ์ แม้ว่าจะได้รับ
การชี แนะจากครูหรือ
ผู้อื่น 
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ตาราง รายการประเมินและเกณฑ์การประเมินทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
 

ทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 

รายการประเมิน เกณฑ์การประเมิน 
ดี (3) พอใช้ (2) ควรปรับปรุง (1) 

C4 การสื่อสาร การน้าเสนอข้อมูล

จากการสืบค้น

ข้อมูลเกี่ยวกับ

ลักษณะและหน้าที่

ของอวัยวะในระบบ

ย่อยอาหารโดยใช้

แบบจ้าลอง ให้ผู้อ่ืน

เข้าใจ 

สามารถน้าเสนอข้อมูล

จากการสืบค้นข้อมูล

เกี่ยวกับลักษณะและ

หน้าที่ของอวัยวะใน

ระบบย่อยอาหารโดยใช้

แบบจ้าลอง ให้ผู้อ่ืน

เข้าใจได้ถูกต้อง ด้วย

ตนเอง 

สามารถน้าเสนอข้อมูลจาก

การสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับ

ลักษณะและหน้าที่ของ

อวัยวะในระบบย่อยอาหาร

โดยใช้แบบจ้าลอง ให้ผู้อ่ืน

เข้าใจได้ถูกต้อง โดยการ

ชี แนะของครูหรือผู้อื่น 

สามารถน้าเสนอข้อมูล

จากการสืบค้นข้อมูล

เกี่ยวกับลักษณะและ

หน้าที่ของอวัยวะใน

ระบบย่อยอาหารโดยใช้

แบบจ้าลอง ให้ผู้อ่ืน

เข้าใจได้เพียงบางส่วน 

แม้ว่าจะได้รับการชี แนะ

จากครูหรือผู้อ่ืน 

C5 ความ

ร่วมมือ 

ท้างานร่วมกับผู้อ่ืน

ในการสืบค้นข้อมูล 

การอภิปรายและ

การสร้าง

แบบจ้าลองลักษณะ

และหน้าที่ของ

อวัยวะในระบบย่อย

อาหารรวมทั ง

ยอมรับความคิดเห็น

ของผู้อ่ืน 

สามารถท้างานร่วมกับ

ผู้อื่นในการสืบค้นข้อมูล

การอภิปรายและการ

สร้างแบบจ้าลองลักษณะ

และหน้าที่ของอวัยวะใน

ระบบย่อยอาหาร 

รวมทั งยอมรับความ

คิดเห็นของผู้อื่นตั งแต่

เริ่มต้นจนส้าเร็จ          

สามารถท้างานร่วมกับผู้อ่ืน

ในการสืบค้นข้อมูล การ

อภิปรายและการสร้าง

แบบจ้าลองลักษณะและ

หน้าที่ของอวัยวะในระบบ

ย่อยอาหาร รวมทั งยอมรับ

ความคิดเห็นของผู้อ่ืนในบาง

ช่วงเวลาที่ท้ากิจกรรม 

สามารถท้างานร่วมกับ

ผู้อื่นในการสืบค้นข้อมูล 

การอภิปรายและการ

สร้างแบบจ้าลอง

ลักษณะและหน้าที่ของ

อวัยวะในระบบย่อย

อาหาร รวมทั งยอมรับ

ความคิดเห็นของผู้อ่ืน

บางช่วงเวลาที่ท้า

กิจกรรม ทั งนี ต้องอาศัย

การกระตุ้นจากครูหรือ

ผู้อื่น 

C6 การใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

การสืบค้นข้อมูลทาง

อินเทอร์เน็ต 

เกี่ยวกับลักษณะ

และหน้าที่ของ

สามารถสืบค้นข้อมูลทาง

อินเทอร์เน็ต เกี่ยวกับ

ลักษณะและหน้าที่ของ

อวัยวะในระบบย่อย

สามารถสืบค้นข้อมูลทาง

อินเทอร์เน็ต เกี่ยวกับ

ลักษณะและหน้าที่ของ

อวัยวะในระบบย่อยอาหาร

สามารถสืบค้นข้อมูลทาง

อินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับ

ลักษณะและหน้าที่ของ

อวัยวะในระบบย่อย
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ทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 

รายการประเมิน เกณฑ์การประเมิน 
ดี (3) พอใช้ (2) ควรปรับปรุง (1) 

อวัยวะในระบบย่อย

อาหารจาก

แหล่งข้อมูลที่

น่าเชื่อถือ  หรือการ

ใช้แอปพลิเคชันใน

การสร้าง

แบบจ้าลอง 

อาหารจากแหล่งข้อมูลที่

น่าเชื่อถือ  หรือการใช้

แอปพลิเคชันในการสร้าง

แบบจ้าลองได้ด้วยตนเอง 

จากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ  

หรือการใช้แอปพลิเคชันใน

การสร้างแบบจ้าลองจากการ

ชี แนะของครูหรือผู้อื่น 

อาหารจากแหล่งข้อมูล

ไดเ้พียงบางส่วน หรือไม่

สามารถใช้แอปพลิเคชัน

ในการสร้างแบบจ้าลอง 

แม้ว่าจะได้รับค้าชี แนะ

จากครูหรือผู้อ่ืน 
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กิจกรรมท้ายบทที่ 1 สารอาหารและระบบย่อยอาหาร (1 ชั่วโมง) 

1. ครูให้นักเรียนวาดรูปหรือเขียนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จากบทนี  ในแบบบันทึก
กิจกรรม หน้า 30 

2. นักเรียนตรวจสอบการสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ของตนเองโดยเปรียบเทียบกับ
แผนภาพในหัวข้อ รู้อะไรในบทนี้ ในหนังสือเรียน หน้า 28-29 

3. นักเรียนกลับไปตรวจสอบค้าตอบของตนเองในส ารวจความรู้ก่อนเรียน ใน
แบบบันทึกกิจกรรม หน้า 2-6 อีกครั ง ถ้าค้าตอบของนักเรียนไม่ถูกต้องให้
ขีดเส้นทับข้อความเหล่านั น แล้วแก้ไขให้ถูกต้อง นอกจากนี ครูอาจน้า
ค้าถามในรูปน้าบทในหนังสือเรียน หน้า 2 มาร่วมกันอภิปรายค้าตอบ      
อีกครั ง ดังนี   

1. อาหารมีความส้าคัญต่อร่างกายของเราอย่างไร ร่างกายน้าอาหาร
มาใช้ประโยชน์ได้อย่างไร (อาหารเป็นแหล่งของสารอาหารที่มี
ประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตและการด้ารงชีวิตของเรา เราจะได้รับ
สารอาหารที่มีอยู่ในอาหารผ่านกระบวนการย่อยอาหารและดูดซึม
สารอาหาร ซึ่งเป็นกระบวนการที่เกิดขึ นในอวัยวะต่าง ๆ ของระบบ
ย่อยอาหาร) 

2. ในแต่ละวันเรารับประทานอาหารเพียงพอกับความต้องการของ
ร่างกายหรือไม่ (นักเรียนตอบตามผลการท้ากิจกรรมที่ 1 ของ
ตนเอง และครูอาจน้าอภิปราย เพ่ือสรุปว่า ใน 1 วัน แต่ละคน
ต้องการพลังงานงานจากอาหารไม่เท่ากัน เราจึงต้องรับประทาน
อาหารให้เหมาะสมกับความต้องการของร่างกายของตนเอง) 

4. นักเรียนท้า แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 1 สารอาหารและระบบย่อยอาหาร ใน
แบบบันทึกกิจกรรมหน้า 31-33 จากนั นน้าเสนอค้าตอบหน้าชั นเรียน ถ้า
ค้าตอบยังมีความคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้องครูควรน้าอภิปรายหรือให้
สถานการณ์เพ่ิมเติมเพ่ือแก้ไขแนวคิดคลาดเคลื่อนให้ถูกต้อง 

5. นักเรียนร่วมกันท้ากิจกรรม ร่วมคิด ร่วมท า โดยให้นักเรียนระบุรูปร่างของ
ตนเอง จากนั นจัดกลุ่มนักเรียนที่มีรูปร่างเหมือนกันให้อยู่กลุ่มเดียวกัน แล้ว
ร่วมกันอภิปรายและวิเคราะห์พฤติกรรมที่มีผลต่อรูปร่างของร่างกายของคน
ที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน รวมทั งบอกแนวทางการบริโภคอาหารของคนในกลุ่ม
เพ่ือให้มีสุขภาพดีและมีรูปร่างสมส่วน และร่วมกันออกแบบเมนูอาหารใน
แต่ละวันเป็นเวลา 1 สัปดาห์ 
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6. นักเรียนอ่าน วิทย์กับอาชีพ เกี่ยวกับอาชีพนักโภชนาการในหนังสือเรียน
หน้า 33 และอาจให้นักเรียนอภิปรายหัวข้อนี ในชั่วโมงเรียนหรือมอบหมาย
ให้อภิปรายนอกเวลาเรียน เพ่ือให้นักเรียนเห็นความส้าคัญของอาชีพ      
นักโภชนาการ และเป็นแนวทางการประกอบอาชีพต่อไป 

7. นักเรียนอ่านและอภิปรายเนื อเรื่องในหัวข้อ วิทย์ใกล้ตัว ในหนังสือเรียน 
หน้า 34 โดยครูกระตุ้นให้นักเรียนเห็นความส้าคัญของความรู้จากสิ่งที่ได้
เรียนรู้ในหน่วยนี  ว่าสามารถน้าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ้าวันได้อย่างไร  

8. นักเรียนร่วมกันตอบค้าถามส้าคัญประจ้าหน่วยอีกครั ง ดังนี                    
- ร่างกายใช้ประโยชน์จากอาหารได้อย่างไร (ร่างกายมีระบบย่อยอาหาร

ที่ประกอบด้วยอวัยวะต่าง ๆ ที่ร่วมกันท้าหน้าที่ย่อยสารอาหารที่มี
อนุภาคขนาดใหญ่ ได้แก่ โปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน ให้มีขนาด
อนุภาคเล็กลง และดูดซึมสารอาหารที่ผ่านการย่อยจนมีขนาดเล็กลง
แล้วรวมทั งสารอาหารที่ไม่ต้องย่อย ได้แก่ วิตามิน เกลือแร่ และน ้า   
เข้าสู่เลือด และล้าเลียงสารอาหารเหล่านี ไปกับเลือดเพ่ือน้าไปใช้
ประโยชน์ยังส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย) 

ถ้าค้าตอบยังไม่ถูกต้อง ให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายเพ่ือให้ได้ค้าตอบที่
ถูกต้อง 
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 สรุปผลการเรียนรู้ของตนเอง 

 

 

รูปหรือข้อความสรุปสิ่งท่ีได้เรียนรู้จากบทนี้ตามความเข้าใจของนักเรียน 
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แนวค าตอบในแบบฝึกหัดท้ายบท 
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แนะน าให้พ่อรับประทานอาหารให้หลากหลาย  เพ่ิมการรับประทานอาหารที่ให้พลังงาน

สูง รวมท้ังเพ่ิมการรับประทานผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์เพ่ือให้ได้สารอาหารแต่ละประเภทอย่าง

เพียงพอ นอกจากนี้แนะน าให้ลดการด่ืมน้ าอัดลม โดยเปลี่ยนมาด่ืมน้ าเปล่าที่สะอาดแทน

เนื่องจากน้ าอัดลมมีสารปรุงแต่งและมนี้ าตาลในปริมาณมาก     

เพราะการเคี้ยวท าให้อาหารมีขนาดเล็กลง เพิ่มพื้นที่ของอาหารให้สัมผัส
กับน้ าลายและเอนไซม์มากขึ้น ท าให้การย่อยสารอาหารเร็วขึ้น  
 

ผู้ชายคนนี้ได้รับพลังงานจากอาหาร 1,890 กิโลแคลอรี ซ่ึงไม่เพียงพอกับความต้องการของร่างกาย
ใน 1 วัน แต่ได้รับสารอาหารครบถ้วน ได้รับคาร์โบไฮเดรตจากข้าวและน้ าอัดลม ได้รับโปรตีน 
วิตามิน เกลือแร่ ไขมันจากไข่เจยีวและข้าว ได้รับน้ าจากน้ าอัดลม 

O
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อาการแสบร้อนที่หน้าอก อาจเกิดจากกรดเกลือในกระเพาะอาหารไหลย้อนขึ้นมาทางหลอดอาหาร
ซ่ึงอยู่บริเวณหน้าอก กรดเกลือนี้มีหน้าท่ีเป็นตัวช่วยเอนไซม์ที่ย่อยโปรตีนในกระเพาะอาหาร 
 

เนื่องจากการที่ตับไม่สามารถสร้างและส่งน้ าดีไปยังล าไส้เล็กได้ ท าให้ไม่มีตัวช่วยท าให้ไขมันแตกตัว 
การย่อยไขมันที่ล าไส้เล็กจึงเป็นไปได้ยาก ดังนั้นผู้ป่วยจึงควรลดการรับประทานอาหารที่มีไขมัน  
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ภาพรวมการจัดการเรยีนรู้ประจ าหน่วยที่ 2 การแยกสารเนื้อผสม 

  

บท เรื่อง กิจกรรม ล าดับแนวคิดต่อเนื่อง ตัวช้ีวัด 

บทที่ 1 การแยก
สารเนื้อผสม    
อย่างง่าย 

เรื่องท่ี 1 วิธีการแยกสาร
เนื้อผสมอย่างง่าย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
กิจกรรมที่ 1.1 แยก
ของแข็งในสารเนื้อผสม
ออกจากกันได้อย่างไร 
กิจกรรมที่ 1.2 แยก
ของแข็งกับของเหลวใน
สารเนื้อผสมออกจากกัน
ได้อย่างไร 
กิจกรรมที่ 1.3 แยกสาร
แม่เหล็กออกจาก       
สารเนื้อผสมได้อย่างไร 
กิจกรรมที่ 1.4 ใช้
ประโยชน์จากการแยก
สารเนื้อผสมอย่างง่ายได้
อย่างไร 
 
รว่มคิด ร่วมท า 

 สารที่พบในชีวิตประจ าวัน      
ส่วนใหญ่เป็นสารผสมซึ่ง
ประกอบด้วยสารอย่างน้อย 
2 ชนิดผสมกันมีทั้งสารเนื้อ
เดียวและสารเนื้อผสม 

 เมื่อต้องการสารในสาร    
เนื้อผสมมาใช้ประโยชน์
จะต้องแยกสารนั้นออกจาก
สารเนื้อผสมโดยเลือกใช้
วิธีการแยกสารที่เหมาะสม 

 การแยกสารเนื้อผสมอาจท าได้
โดยการหยิบออก การร่อน 
การกรอง การตกตะกอน   
การใช้แม่เหล็กดึงดูด ซึ่งจะใช้
วิธีใดแยกสารขึ้นอยู่กับ
ลักษณะและสมบัติของสารที่
เป็นส่วนผสม 

 

ว 1.2 ป. 6/1  

อธิบายและเปรียบเทียบ

การแยกสารผสมโดย  

การหยิบออก การร่อน  

การใช้แม่เหล็กดึงดูด     

การรินออก การกรอง 

และการตกตะกอน โดยใช้

หลักฐานเชิงประจักษ์ 

รวมทั้งระบุวิธีแก้ปัญหาใน

ชีวิตประจ าวันเกี่ยวกับ   

การแยกสาร 

 

หน่วยที่ 2 การแยกสารเนื้อผสม 
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จุดประสงค์การเรียนรู้ประจ าบท 

เมื่อเรียนจบบทนี้ นักเรียนสามารถ 

1. อธิบายและเปรียบเทียบวิธีการแยกสารเนื้อผสม
โดยการหยิบออก การร่อน การกรอง การใช้
แม่เหล็กดึงดูด การตกตะกอน และการรินออก 

2. ระบุวิธีการแยกสารเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในการ
แก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน 

เวลา 10 ชั่วโมง 

แนวคิดส าคัญ  

      การแยกสารเนื้อผสมซึ่งประกอบด้วยสารอย่างน้อย 
2 ชนิดผสมกันโดยเนื้อสารไม่กลมกลืนเป็นอย่างเดียวกัน 
อาจท าได้โดยวิธีการหยิบออก การร่อน การกรอง การใช้ 
แม่เหล็กดึงดูด การตกตะกอน และการรินออก การเลือก
วิธีที่เหมาะสมในการแยกสาร พิจารณาจากลักษณะและ
สมบัติของสารที่ผสมกัน การแยกสารสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันได้  
สื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู ้

1. หนังสือเรียน ป. 6 เล่ม 1     หน้า 36-63 
2. แบบบันทึกกิจกรรม ป. 6 เล่ม 1    หน้า 35-61 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
บทนี้มีอะไร 

เรื่องท่ี 1  วิธีการแยกสารเนื้อผสมอย่างง่าย  
กิจกรรมที่ 1.1 แยกของแข็งในสารเนื้อผสมออก

จากกันได้อย่างไร 
กิจกรรมที่ 1.2 แยกของแข็งกับของเหลวใน        

สารเนื้อผสมออกจากกันได้อย่างไร 
กิจกรรมที่ 1.3 แยกสารแม่เหล็กออกจาก            

สารเนื้อผสมได้อย่างไร 

กิจกรรมที่ 1.4 ใช้ประโยชน์จากการแยก              
สารเนื้อผสมอย่างง่ายได้อย่างไร 

 

 
 

   บทที่ 1 การแยกสารเนื้อผสมอย่างง่าย 
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ทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 

รหัส ทักษะ 
กิจกรรมที่ 

1.1 1.2 1.3 1.4 
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
S1 การสังเกต     
S2 การวัด     
S3 การใช้จ านวน     
S4 การจ าแนกประเภท     
S5 การหาความสัมพันธ์ระหว่าง 

   สเปซกับสเปซ 
   สเปซกับเวลา 

 
 
 
 

 
 
 

 

S6 การจัดกระท าและสื่อความหมายข้อมูล     
S7 การพยากรณ์     
S8 การลงความเห็นจากข้อมูล     
S9 การตั้งสมมติฐาน     
S10 การก าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ     
S11 การก าหนดและควบคุมตัวแปร     
S12 การทดลอง     
S13 การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป     
S14 การสร้างแบบจ าลอง     
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
C1 การสร้างสรรค์     
C2 การคิดอย่างมีวิจารณญาณ     
C3 การแก้ปัญหา     
C4 การสื่อสาร     
C5 ความร่วมมือ     
C6 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร 
   

 

 

หมายเหตุ : รหัสทักษะที่ปรากฏนี ้ใช้เฉพาะหนังสือคู่มือครูเล่มนี ้
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แนวคิดคลาดเคลื่อน 

 แนวคิดคลาดเคลื่อนที่อาจพบและแนวคิดท่ีถูกต้องในบทที่ 1 การแยกสารเนื้อผสมอย่างง่าย มีดังต่อไปนี้ 

แนวคิดคลาดเคลื่อน แนวคิดที่ถูกต้อง 

การร่อนกับการกรองเหมือนกัน คือต่างเป็นวิธีแยก
ของแข็งออกจากของเหลว*  

การร่อนและการกรองแตกต่างกัน คือ การร่อนเป็นการแยก
ของแข็งออกจากของแข็งที่มีขนาดแตกต่างกันชัดเจน เช่น กรวด
ผสมกับทราย ส่วนการกรองเป็นการแยกของแข็งออกจาก
ของเหลวหรือแก๊ส เช่น แยกทรายออกจากน้ า หรือแยกฝุ่นออก
จากอากาศ 

การร่อนแร่ เป็นการกรองอย่างหนึ่ง* การร่อนแร่เป็นวิธีการแยกสารที่แตกต่างจากการกรอง โดยการ
รอ่นแร่ใช้แยกของแข็งออกจากของแข็งในสารเนื้อผสมโดยใช้
เลียงหรือแร่งซึ่งเป็นอุปกรณ์ท่ีท าจากไม้มีลักษณะคล้ายกระทะ 
แต่ก้นแบนมากกว่า การร่อนแร่กระท าโดยน าแร่ที่ปนกับเศษหิน
และดินใส่ในเลียง แยกเอาหินก้อนใหญ่ออกก่อน จากนั้นใช้มือ
สองข้างจับเลียงแล้วแกว่งหมุนวนในน้ า ท าให้เศษดินที่เบาหลุด
ออกไปกับน้ า ส่วนแร่ที่หนักกว่าดินจะตกอยู่ที่ก้นเลียง         
ส่วนการกรองเป็นการแยกของแข็งออกจากของเหลวหรือแก๊สใน       
สารเนื้อผสมโดยใช้ตะแกรง 

ถ้าครูพบว่ามีแนวคิดคลาดเคลื่อนใดที่ยังไม่ได้แก้ไขจากการท ากิจกรรมการเรียนรู้ ครูควรจัดการเรียนรู้เพ่ิมเติมเพ่ือแก้ไขต่อไปได้ 

* ข้อมูลที่ได้จากการสังเกตชั้นเรียนในการทดลองใช้หนังสือเรียนของ สสวท. 
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บทนี้เร่ิมต้นอย่างไร (1 ชั่วโมง) 

1. ครูทบทวนความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับสารผสม โดยยกตัวอย่างสารต่าง ๆ 
เช่น น้ าโคลน เกลือ แป้ง น้ า น้ ามันพืชผสมน้ า น้ าแป้ง พริกกับเกลือ 
น้ าเกลือ โดยใช้ค าถามต่อไปนี้ 
1.1 จากสารตัวอย่าง สารใดเป็นสารผสม เพราะเหตุใด (สารที่เป็นสาร

ผสมได้แก่ น้ าโคลน น้ ามันพืชผสมน้ า น้ าแป้ง พริกกับเกลือ น้ าเกลือ 
เพราะสารเหล่านี้ประกอบด้วยสารตั้งแต่ 2 ชนิดรวมกัน) 

1.2 สารผสมชนิดใดเป็นสารเนื้อเดียว และชนิดใดเป็นสารเนื้อผสม   
(สารเนื้อเดียว ได้แก่ น้ าเกลือ สารเนื้อผสม ได้แก่ น้ าโคลน      
น้ ามันพืชผสมน้ า น้ าแป้ง พริกกับเกลือ) 

2. ครูตรวจสอบความรู้เดิมของนักเรียนเกี่ยวกับวิธีการแยกสารเนื้อผสมโดย
ใช้ค าถามว่าถ้าต้องการแยกสารเนื้อผสมออกจากกัน สามารถท าได้ 
อย่างไร (นักเรียนตอบตามความเข้าใจ เช่น ท าได้โดยการกรอง การร่อน) 

3. ครูชักชวนใหน้ักเรียนศึกษาเรื่องวิธีการแยกสารเนื้อผสม จากนั้นนักเรียน
อ่านชื่อหน่วย และอ่านค าถามส าคัญประจ าหน่วยที่ 2 ในหนังสือเรียน
ดังนี้ การแยกสารมีวิธีการและมีประโยชน์อย่างไร   

นักเรียนตอบค าถาม โดยครูยังไม่ต้องเฉลยค าตอบ แต่จะให้นักเรียน
ย้อนกลับมาตอบอีกครั้งหลังจากเรียนจบหน่วยนี้แล้ว   

4. ครูให้นักเรียนอ่านชื่อบท และจุดประสงค์การเรียนรู้ประจ าบท ใน
หนังสือเรียน หน้า 37 จากนั้นครูใช้ค าถามเพ่ือตรวจสอบความเข้าใจ ดังนี้ 
4.1 บทนี้นักเรียนจะได้เรียนเรื่องอะไร (เรื่องการแยกสารเนื้อผสม   

อย่างง่าย) 
4.2  เมื่อเรียนจบบทนี้ นักเรียนสามารถท าอะไรได้บ้าง (อธิบายและ

เปรียบเทียบวิธีการแยกสารเนื้อผสมโดยการหยิบออก การร่อน  
การกรอง การใช้แม่เหล็กดึงดูด การตกตะกอน การรินออก และ
ระบุวิธีการแยกสารเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาใน
ชีวิตประจ าวัน) 

5. นักเรียนอ่านชื่อบทและแนวคิดส าคัญ ในหนังสือเรียนหน้า 38 จากนั้น
ครสูอบถามโดยใช้ค าถาม ดังนี้ จากการอ่านแนวคิดส าคัญ นักเรียนคิดว่า
จะได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้าง (เรียนเรื่องการแยกสารเนื้อผสมด้วย
วิธีการต่าง ๆ และการน าวิธีการแยกสารไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน) 

ในการทบทวนความรู้ พ้ืนฐาน 
ครูควรให้เวลานักเรียนคิดอย่าง
เหมาะสม รอคอยอย่างอดทน 
นักเรียนต้องตอบค าถามเหล่านี้ได้
ถูกต้อง หากตอบไม่ได้หรือลืมครู
ต้องให้ความรู้ที่ถูกต้องทันที 

 

ในการตรวจสอบความรู้เดิม 
ครูรับฟังเหตุผลของนักเรียนเป็น
ส าคัญ ครูยังไม่เฉลยค าตอบใด ๆ 
แต่ชักชวนให้หาค าตอบที่ถูกต้อง
จากกิจกรรมต่าง ๆ ในบทเรียนนี้ 
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6. ครูชักชวนให้นักเรียนสังเกตรูป และอ่านเนื้อเรื่องในหนังสือเรียนหน้า 38 
โดยครูฝึกทักษะการอ่านด้วยวิธีการอ่านที่เหมาะสมกับความสามารถของ
นักเรียน ครูตรวจสอบความเข้าใจจากการอ่าน โดยใช้ค าถามดังนี้    
6.1 ในหน้านี้มีการน าเสนอข้อมูลเรื่องอะไร (การท านมถั่วเหลือง) 
6.2 นมถั่วเหลืองท ามาจากอะไร (เมล็ดถั่วเหลืองและน้ า) 
6.3 นักเรียนคิดว่า การท านมถั่วเหลืองใช้วิธีการใดในการแยกสารและ 

อยู่ในขั้นตอนใด (นักเรียนตอบตามความเข้าใจ เช่น การกรอง ใน
ขั้นตอนหลังจากน าเมล็ดถั่วเหลืองปั่นรวมกับน้ าสะอาดเพ่ือแยก
ของแข็งออกจากของเหลว) 

7. ครชูักชวนนักเรียนตอบค าถามเกี่ยวกับการแยกสารเนื้อผสมอย่างง่าย ใน
ส ารวจความรู้ก่อนเรียน  ในแบบบันทึกกิจกรรม หน้า 36-37 โดย
นักเรียนอ่านค าถาม จากนั้นครูตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียน  จน
แน่ใจว่านักเรียนสามารถท ากิจกรรมได้ด้วยตนเอง จึงให้นักเรียนตอบ
ค าถามซึ่งค าตอบของแต่ละคนอาจแตกต่างกัน และค าตอบอาจถูกหรือ
ผิดก็ได้ 

8. ครูสังเกตการตอบค าถามของนักเรียนและตรวจสอบแนวคิดของนักเรียน
เกี่ยวกับการแยกสารเนื้อผสมอย่างง่ายโดยอาจสุ่มนักเรียน 2-3 คน 
น าเสนอค าตอบของตนเอง ครูยังไม่ต้องเฉลยค าตอบ แต่จะให้นักเรียน
ย้อนกลับมาตรวจสอบอีกครั้งหลังจากเรียนจบบทนี้แล้ว ทั้งนี้ครูควร
บันทึกแนวคิดคลาดเคลื่อนหรือแนวคิดที่น่าสนใจของนักเรียน แล้ว
น ามาใช้ในการออกแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือแก้ไขแนวคิดคลาดเคลื่อน
ให้ถูกต้อง และต่อยอดแนวคิดท่ีน่าสนใจของนักเรียนต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หากนักเรียนไม่สามารถตอบ
ค าถามหรืออภิปรายได้ตามแนว
ค าตอบ ครูควรให้เวลานักเรียน
คิดอย่างเหมาะสม รอคอยอย่าง
อดทน และรับฟังแนวความคิด
ของนักเรียน 
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การท ากิจกรรมส ารวจความรู้ก่อนเรียน นักเรียนอาจตอบค าถามถูกหรือผิดก็ได้ขึ้นอยู่กับความรู้เดิมของนักเรียน 

แตเ่มื่อเรียนจบบทเรียนแล้ว ให้นักเรียนกลับมาตรวจสอบค าตอบอีกครั้งและแก้ไขให้ถูกต้อง ดังตัวอย่าง 

แนวค าตอบในแบบบันทึกกิจกรรม 

 

 

 

การร่อน 

การตกตะกอน การรินออกแล้วใช้การกรอง 

วิธีนี้ใชแ้ยกของแข็งที่แขวนลอยในของเหลว โดยมีของแข็งผสมอยู่ในปริมาณมาก ของแข็งจะตกตะกอนที่
ก้นภาชนะ ท าใหข้องเหลวด้านบนใสแลว้รินของเหลวใสออก จากนั้นน าไปกรองด้วยวัสดกุรอง ของแข็งจะ
ค้างอยู่บนวัสดุกรองแต่ของเหลวจะไหลผ่านรูวัสดุกรองลงสู่ภาชนะรองรับ แตถ่า้น้ าโคลนมีเนื้อโคลนผสมอยู่
น้อย อาจใช้วธิีการกรองโดยไม่ต้องตกตะกอนก็ได้ 

วิธีนี้สามารถใช้ตะแกรงเพื่อร่อนแยกของแข็งที่ขนาดแตกต่างกันออกจากกันได้โดยทรายจะผ่านรู

ตะแกรงเหลือกรวดที่มีขนาดใหญ่ค้างอยู่บนตะแกรง 

วิธีนี้ใช้แยกของแข็งที่ไม่ละลายในของเหลวโดยรินน้ ากระทิผสมกากมะพรา้วผ่านวัสดุกรอง 

เช่น ผ้าขาวบาง หรือกระชอน น้ ากะทิจะไหลผ่านรูวัสดุกรอง ส่วนกากมะพร้าวจะค้างอยู่

บนวัสดุกรอง 

การกรอง 
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การใช้แม่เหล็กดึงดูด 

วิธีนี้ใช้แยกสารแม่เหล็กท่ีผสมกับสาร
อื่น ๆ โดยแมเ่หล็กจะดึงดดูผงเหลก็
ออกจากผงถ่าน 

การรินออก หรือการตักออก 

วิธีนี้ใช้แยกสารที่เป็นของเหลวที่ไม่ละลายในของเหลว โดยน้ ามันจะลอยอยู่
ด้านบนของน้ าแกง ถ้าน้ ามันมีปริมาณมากใช้วิธีการรินน้ ามันออกจากน้ าแกง 
แต่ถ้าน้ ามันที่ลอยอยู่มีปริมาณน้อยใช้อุปกรณ์ เช่น ช้อน ทัพพี ตักน้ ามันออก
จากน้ าแกงได้ 

การหยิบออกหรือการร่อน 

วิธีนี้ใช้แยกของแข็งที่มีขนาดแตกต่างกันออกจากกัน
เนื่องจากเปลือกหอยมีขนาดใหญ่กว่าทรายมากจึงสามารถใช้
มือหยิบเปลือกหอยออกจากทรายได้ หรือใช้การร่อน ทราย
ซึ่งมีขนาดเล็กกว่ารูตะแกรงสามารถลอดผ่านรูตะแกรงใน
ขณะทีเ่ปลือกหอยไม่สามารถลอดผ่านรูตะแกรงได้จึงค้างอยู่
บนตะแกรง 
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เรื่องที่ 1 วิธีการแยกสารเนื้อผสมอย่างง่าย 

ในเรื่องนี้นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการแยก
สารเนื้อผสมอย่างง่าย  
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. สังเกต อธิบาย และเปรียบเทียบวิธีแยกของแข็งใน
สารเนื้อผสมออกจากกัน 

2. อภิปรายและยกตัวอย่างวิธีการแยกของแข็ง      
ออกจากของแข็ ง ใ นสาร เนื้ อผสมที่ น า ไป ใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 

3. สังเกต อธิบาย และเปรียบเทียบวิธีการแยกของแข็ง
กับของเหลวในสารเนื้อผสมออกจากกัน 

4. อภิปรายและยกตัวอย่างวิธีการแยกของแข็งออก
จากของเหลวในสารเนื้อผสมที่น าไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวัน 

5. สังเกตและอธิบายวิธีการแยกสารแม่เหล็กออกจาก
สารอ่ืนในสารเนื้อผสม 

6. อภิปรายและยกตัวอย่างวิธีการแยกสารแม่เหล็ก
ออกจากสารอ่ืนในสารเนื้อผสมไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวัน 

7. วิเคราะห์และระบุวิธีการแยกสารเนื้อผสมที่น าไปใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 

เวลา 8 ชั่วโมง 

วัสดุ อุปกรณ์ส าหรับท ากจิกรรม 
ข้าวเปลือก ตะแกรง ครกและสาก ถาด กระด้ง น้ าปูน  
ผ้าขาวบาง กระดาษกรอง แท่งแก้วคน กรวยกรอง      
แก้วพลาสติกใส  ช้อนพลาสติก ชุดขาตั้ง ไม้หนีบ เมล็ด
ข้าวเปลือกที่มีผงเหล็กปน จานหรือแก้วกระดาษหรือ  
แก้วพลาสติก แท่งแม่เหล็ก ไม้จิ้มฟัน 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

สื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู ้
1. หนังสือเรียน ป.6 เล่ม 1  หน้า 40-59 
2. แบบบันทึกกิจกรรม ป.6 เล่ม 1 หนา้ 38-57 
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แนวการจัดการเรียนรู้ (60 นาท)ี 
ขั้นตรวจสอบความรู้ (10 นาที) 
 

1. ครูตรวจสอบความรู้ เดิมเกี่ยวกับการสีข้าวจากข้าวเปลือกเป็น
ข้าวสารและวิธีการแยกสาร โดยใช้แนวค าถามดังนี้ 
1.1 ข้าวสารที่เรารับประทานได้มาอย่างไร (นักเรียนตอบตามความ

เข้าใจของตนเอง เช่น ได้มาจากการปลูกข้าวแล้วน าข้าวเปลือก
มาสีจนได้ข้าวสาร) 

1.2 การสีข้าวเปลือกให้เป็นข้าวสาร ท าได้อย่างไร (นักเรียนตอบ
ตามความเข้าใจของตนเอง เช่น น าข้าวเปลือกไปสีด้วย     
เครื่องสีข้าว หรอืน าข้าวเปลือกมาต าด้วยครกต าข้าว)  

1.3 การสีข้าวเปลือกให้เป็นข้าวสารแต่ละขั้นต้องใช้วิธีการแยกสาร
หรือไม่ อย่างไร (นักเรียนตอบตามความเข้าใจของตนเอง เช่น 
ใช้การแยกสาร เช่น การร่อน)  

1.4 นักเรียนรู้จักวิธีการแยกสารอ่ืน ๆ อีกหรือไม่ (นักเรียนตอบตาม
ความเข้าใจของตนเอง เช่น การหยิบออก) 

2. ครูเชื่อมโยงความรู้เดิมของนักเรียนสู่การเรียนเรื่องวิธีการแยกสาร
เนื้อผสมอย่างง่ายว่ามีกี่วิธีและแต่ละวิธีใช้แยกสารที่มีลักษณะและ
สมบัติอย่างไร 

ขั้นฝึกทักษะจากการอ่าน (40 นาที) 
 

3. นักเรียนอ่านชื่อเรื่องและค าถามในคิดก่อนอ่าน ในหนังสือเรียน   
หน้า 40 จากนั้นร่วมกันอภิปรายเพ่ือหาแนวค าตอบตามความเข้าใจ
ของนักเรียน ครูบันทึกค าตอบบนกระดานเพ่ือใช้เปรียบเทียบค าตอบ
หลังจากอ่านเนื้อเรื่อง 

4. นักเรียนอ่านค าส าคัญ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (หากนักเรียน
อ่านไม่ได้ ครูควรสอนอ่านให้ถูกต้อง) จากนั้นครูชักชวนให้นักเรียน
อธิบายความหมายของค าส าคัญตามความเข้าใจของตนเอง 

5. นักเรียนอ่านเนื้อเรื่องในหนังสือเรียนหน้า 40 โดยครูฝึกทักษะ       
การอ่านตามวิธีการอ่านที่เหมาะสมกับความสามารถของนักเรียน 
จากนั้นครูตรวจสอบความเข้าใจจากการอ่าน โดยใช้ค าถามดังนี้  
5.1 เรื่องที่ อ่านเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร (การผลิตข้าวสารหรือ      

การสขี้าวเปลือกให้เป็นข้าวสาร) 

หากนักเรียนไม่สามารถตอบ
ค าถามหรืออภิปรายได้ตามแนว
ค าตอบ ครูควรให้เวลานักเรียนคิด    
อย่างเหมาะสม รอคอยอย่างอดทน 
แ ล ะ รั บ ฟั ง แ น ว ค ว า ม คิ ด ข อ ง
นักเรียน 

 

ในการตรวจสอบความรู้เดิม 
ครูเพียงรับฟังเหตุผลของนักเรียน
และยังไม่ เฉลยค าตอบใด ๆ แต่
ชักชวนให้นักเรียนไปหาค าตอบด้วย
ตนเองจากการอ่านเนื้อเรื่อง 
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5.2 การผลิตข้าวสารท าได้อย่างไร (การสีข้าว) 
5.3 การสีข้าวมีวัตถุประสงค์เพ่ืออะไร (ท าให้เปลือกเมล็ดข้าวหลุด

ออกไดเ้ป็นข้าวสาร) 
5.4 การสีข้าวจะได้สารใดบ้าง (เมล็ดข้าวสาร เปลือกเมล็ดข้าวหรือ

แกลบ ร าข้าว) 
5.5 การแยกเมล็ดข้าวสารออกจากสิ่ งที่ปนอยู่ท าได้อย่ างไร 

ยกตัวอย่าง (ใช้วิธีแยกสารหลายวิธี  เช่น การเป่าเปลือก     
เมล็ดข้าว การฝัด การหยิบออก) 

5.6 วิธีการแยกสารหมายถึงอะไร (วิธีการที่ใช้ในการแยกสารที่
ปะปนกันออกจากกัน) 

5.7 การเลือกใช้วิธีการแยกสารพิจารณาจากสิ่งใด (ลักษณะและ
สมบัติของสารที่ผสมอยู่ด้วยกัน) 

5.8 วิธีการแยกสารมีวิธีใดบ้าง ยกตัวอย่าง (การหยิบออก การร่อน 
การฝัด การกรอง การใช้แม่ เหล็กดึงดูด การตกตะกอน        
การรินออก) 

ขั้นสรุปจากการอ่าน (10 นาที) 

6. นักเรียนร่วมกันสรุปเรื่องที่อ่านซึ่งควรสรุปได้ว่า การผลิตข้าวสารจาก
ข้าวเปลือกท าได้โดยการสีข้าวซึ่งจะได้สารหลายอย่างผสมกันอยู่เป็น
สารเนื้อผสม การแยกเมล็ดข้าวสารออกจากสารอ่ืน ๆ ใช้วิธีการแยกสาร
วิธีต่าง ๆ โดยต้องพิจารณาจากลักษณะและสมบัติของสารที่ผสมกันอยู่ 

7. ครูกระตุ้นให้นักเรียนไปสืบค้นข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการสีข้าวแล้ว
วิเคราะห์ว่ามีการแยกสารด้วยวิธีใดบ้าง โดยให้ค าแนะน าเกี่ยวกับค า
ที่ใช้ในการสืบค้น เช่น การสีข้าว โรงสีข้าว การผลิตข้าวสาร 

8. นักเรียนตอบค าถามในรู้หรือยัง ในแบบบันทึกกิจกรรม หน้า 38 
9. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเพ่ือเปรียบเทียบค าตอบของนักเรียน

ในรู้หรือยัง กับค าตอบที่เคยตอบและบันทึกไว้ในคิดก่อนอ่าน 
10.ครูให้นักเรียนตอบค าถามท้ายเรื่องที่อ่าน ดังนี้ วิธีการแยกสารแต่ละ

วิธี เช่น การหยิบออก การร่อน การกรอง การใช้แม่เหล็กดึงดูด        
การตกตะกอน การรินออก การฝัด ท าได้อย่างไร และแต่ละวิธี
เหมาะสมกับสารที่มีลักษณะและสมบัติอย่างไร (นักเรียนตอบตาม
ความเข้าใจของตนเอง) 
      ครูยังไม่เฉลยค าตอบ แต่ชักชวนให้นักเรียนหาค าตอบจากการ
ท ากิจกรรม 

การเตรียมตัวล่วงหน้าส าหรับครู       
เพื่อจัดการเรียนรู้ในครัง้ถัดไป 

ในครั้ งถัด ไป นัก เรี ยนจะได้ท า
กิจกรรมที่ 1.1 แยกของแข็งในสารเนื้อผสม
ออกจากกันได้อย่างไร โดยครูมอบหมายให้
นักเรียนเตรียมกระดาษหนังสือพิมพ์ที่ใช้
แล้วกลุ่มละ 1 แผ่นส าหรับปูโต๊ะไม่ให้สาร
หกบนโต๊ะ  
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แนวค าตอบในแบบบันทึกกิจกรรม 

 

การผลิตข้าวสารเกี่ยวข้องกับการแยกสาร โดยเมื่อสีข้าวเปลือกจะได้      
สารเนื้อผสมที่มีเมล็ดข้าวสารปนอยู่กับเปลือกข้าวหรือแกลบ และร าข้าว 
ขั้นตอนต่อไปต้องหาวิธีแยกเมล็ดข้าวสารออกจากสารที่ปนอยู่ 

พิจารณาจากลักษณะและสมบัติของสารที่ผสมอยู่ด้วยกัน 
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กิจกรรมที่ 1.1 แยกของแข็งในสารเนื้อผสมออกจากกันได้อย่างไร
กิจกรรมนี้ นั ก เรี ยนจะได้สั ง เกต  อธิบาย  และ

เปรียบเทียบวิธีแยกของแข็งในสารเนื้อผสมออกจากกันและ
ยกตัวอย่างวิธีการแยกของแข็งในสารเนื้อผสมออกจากกัน 

 
เวลา  2 ชั่วโมง  
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. สังเกต อธิบาย และเปรียบเทียบวิธีแยกของแข็ง

ในสารเนื้อผสมออกจากกัน 
2. อภิปรายและยกตัวอย่างวิธีการแยกของแข็ง    

ออกจากของแข็งในสารเนื้อผสมที่น าไปใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 

วัสดุ อุปกรณ์ส าหรับท ากจิกรรม 
สิ่งท่ีครูต้องเตรียม/กลุ่ม 

1. ข้าวเปลือก  ประมาณ 5 กรมัหรือ 1 ก ามือ 
2. ครกและสาก    1 ชุด 
3. ถาด    1 ใบ 
4. กระด้ง   1 ใบ 
5. ตะแกรง   1 ใบ 
 

ทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 
S1 การสังเกต   
S8 การลงความเห็นจากข้อมูล 

 S13 การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป 

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
C2 การคิดอย่างมีวิจารณญาณ  
C4 การสื่อสาร 
C5 ความร่วมมือ 
 
 

 
 
 
 

 
 

สื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ 
1. หนังสือเรียน ป.6 เล่ม 1   หน้า 42-44 
2. แบบบันทึกกิจกรรม ป.6 เล่ม 1  หน้า 39-43 
3. วีดิทัศน์ตัวอย่างปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ส าหรับครู เรื่อง 

แยกของแข็งท่ีมีลักษณะต่างกันได้อย่างไร 
http://ipst.me/9894  

 
 
 

 

http://ipst.me/9894
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แนวการจัดการเรียนรู้ 

1. ครูตรวจสอบความรู้เดิมของนักเรียนเกี่ยวกับการแยกของแข็งในสารเนื้อ

ผสมออกจากกัน ครูสร้างความสนใจโดยเล่านิทานเรื่องหน ู ดังนี้ 

หนูผัวเมียคู่หนึ่งขุดรูอยู่ริมคันนา ขณะนั้นหนูตัวเมียก าลังตั้งท้อง 

ช่วงเวลานั้นข้าวในทุ่งนาก าลังสุกเหลืองอร่าม ต่อมาไม่นาน แม่หนูก็ให้

ก าเนิดลูกครอกหนึ่ง แม่หนูต้องการน้ านมมากเพียงพอที่จะเลี้ยงลูกหนู 

แม่หนูจึงต้องหาอาหารมากกว่าปกติโดยออกจากรังไปกัดรวงข้าว แม่หนู

ใช้ฟันแทะเปลือกเมล็ดข้าว   ให้หลุดออกไป เหลือแต่เมล็ดข้าวสารแล้ว

น ามาแทะกินอย่างเอร็ดอร่อย   

ครตูรวจสอบความเข้าใจจากเรื่องท่ีฟังโดยใช้ค าถามดังนี้  
1.1    หนูท าอย่างไรจึงได้เมล็ดข้าวสารมากิน (ใช้ฟันแทะให้เปลือกของ

เมล็ดข้าวเปลือกหลุดออกไป)  
1.2 ถ้านักเรียนต้องการเมล็ดข้าวสารจากเมล็ดข้าวเปลือกจะท า

อย่างไร  (นักเรียนตอบตามความเข้าใจของตนเอง)  
2. ครูเชื่อมโยงความรู้เดิมของนักเรียนเข้าสู่กิจกรรมที่ 1.1 โดยใช้ค าถาม

ว่า จะแยกของแข็งในสารเนื้อผสมออกจากกันท าได้อย่างไร 

3. นักเรียนอ่านชื่อกิจกรรม และท าเป็นคิดเป็น จากนั้นร่วมกันอภิปราย

เพ่ือตรวจสอบความเข้าใจเกี่ยวกับจุดประสงค์ในการท ากิจกรรม โดยใช้

ค าถาม ดังนี้ 

3.1 กิจกรรมนี้นักเรียนจะได้เรียนเรื่องอะไร (วิธีการแยกของแข็งใน

สารเนื้อผสมออกจากกันและการน าวิธีการแยกของแข็งในสารเนื้อ

ผสมออกจากกันไปใช้ประโยชน์)  

3.2 นักเรียนจะได้เรียนรู้เรื่องนี้ด้วยวิธีใด (การสังเกตและการอภิปราย)  

3.3 เมื่อเรียนแล้วนักเรียนจะท าอะไรได้  ( สามารถอธิบายและ

เปรียบเทียบวิธีการแยกของแข็งในสารเนื้อผสมออกจากกัน และ

ยกตัวอย่างการน าวิธีการแยกของแข็งในสารเนื้อผสมออกจากกัน

ไปใช้ประโยชน์) 

4. นักเรียนบันทึกจุดประสงค์ลงในแบบบันทึกกิจกรรม หน้า 39 และอ่าน   
สิ่งท่ีต้องใช้ในการท ากิจกรรม  

ในการตรวจสอบความรู้เดิม 
ครูเพียงรับฟังเหตุผลของนักเรียน
และยังไม่ เฉลยค าตอบใด ๆ แต่
ชักชวนให้นักเรียนไปหาค าตอบด้วย
ตนเองจากการท ากิจกรรม 
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5. นักเรียนอ่านท าอย่างไร  โดยครูใช้วิธีฝึกทักษะการอ่านที่เหมาะสมกับ
ความสามารถของนักเรียน จากนั้นครูตรวจสอบความเข้าใจเกี่ยวกับ
วิธีการท ากิจกรรม จนนักเรียนเข้าใจล าดับการท ากิจกรรม โดยใช้ค าถาม
ดังนี้ 
5.1 นักเรียนต้องท าสิ่งใดเป็นล าดับแรก (ต าข้าวเปลือกเบา ๆ ให้เปลือก

กะเทาะออกจากเมล็ดข้าวสาร สังเกตสารเนื้อผสมที่ได้) 

5.2 นักเรียนต้องท าอย่างไรต่อไป (ร่วมกันอภิปรายเพ่ือหาวิธีแยกเมล็ด

ข้าวสารออกจากสารเนื้อผสม) 

5.3 หลังจากหาวิธีแยกเมล็ดข้าวสารได้แล้ว นักเรียนต้องท าอย่างไร

(เลือกวิธีแยกเมล็ดข้าวสารมาหนึ่งวิธีและแยกเมล็ดข้าวสารตามวิธีที่

เลือก) 

5.4 หลังจากแยกเมล็ดข้าวสารได้แล้ว ท าอย่างไรต่อไป (ร่วมกัน

อภิปรายวิธีการแยกสารและวิเคราะห์ข้อดี ข้อจ ากัดของวิธีที่เลือก) 

5.5 ขั้นตอนต่อไป นักเรียนต้องท าอะไรต่อ (ร่วมกันอภิปรายและ

ยกตัวอย่างวิธีการแยกสารทีน่ าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน)  

6. เมื่อนักเรียนเข้าใจวิธีการท ากิจกรรมในท าอย่างไรแล้ว ให้นักเรียนรับ
อุปกรณ์และเริ่มปฏิบัติตามข้ันตอนการท ากิจกรรม 

7. หลังจากท ากิจกรรมและบันทึกผลการท ากิจกรรมเรียบร้อยแล้ว          
ให้นักเรียนน าเสนอและร่วมกันอภิปรายผลการท ากิจกรรม ตามแนว
ค าถามดังนี ้ 
7.1 หลังจากต าข้าวเปลือกให้เปลือกข้าวกะเทาะออกจากเมล็ดข้าวสาร 

สารผสมที่ได้มีลักษณะอย่างไร (มีสารหลายอย่างปนกัน ได้แก่ 

เปลือกข้าว เมล็ดข้าวเปลือก เมล็ดข้าวสาร เศษชิ้นเล็ก ๆ (ร าข้าว)) 

7.2 สารทั้งหมดในสารเนื้อผสมมีสถานะใด (ของแข็ง) 

7.3 นักเรียนใช้วิธีการใดบ้างเพ่ือแยกเมล็ดข้าวสารออกจากสารอ่ืน ๆ 

และท าอย่างไร (ค าตอบขึ้นอยู่กับวิธีที่นักเรียนเลือก เช่น  

 การหยิบออก ท าไดโ้ดยการใช้มือหยิบเมล็ดข้าวสารออกจากสาร

อ่ืน ๆ  

 การร่อนท าได้โดยน าสารผสมทั้งหมดใส่ลงในตะแกรงและเขย่า

เปลือกข้าวหรือร าข้าวที่มีขนาดเล็กจะหลุดลอดรูตะแกรง ส่วน

ข้าวเปลือกและแกลบที่มีขนาดใหญ่กว่าจะค้างอยู่บนตะแกรง 

S1 การสังเกตลักษณะของสาร 
S8 การลงความเห็นเกี่ยวกับ

ลักษณะของสารในสารเนื้อผสม 
C2 การตัดสินใจและให้เหตุผล

เกี่วยกับการเลือกวิธีการแยก
สาร 

C4 การสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับการ
เลือกวิธีการแยกสาร  

C5 การร่วมมือกันท ากิจกรรม 
 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
และทั กษะแห่ งศตวรรษที่  21 ที่
นักเรียนจะได้ฝึกจากการท ากิจกรรม 

 

ครูอาจแนะน านักเรียนให้ต า

ข้าวเปลือกทีละน้อย และการใช้สาก

บดเมล็ดข้าวเปลือกในครกจะท าให้

ได้เมล็ดข้าวสารเต็มเมล็ดจ านวน

มากกว่าการใช้สากต า 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
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ในกรณีที่มีเปลือกข้าวหรือแกลบเหลืออยู่ให้แยกสารต่อไปด้วย

วิธีการฝัด 

 การฝัดท าได้โดยน าสารเนื้อผสมทั้งหมดใส่กระด้งและขยับ

กระด้งขึ้นลงให้ลมพัดพาแกลบซึ่งมีน้ าหนักเบาปลิวออกไปจาก

กระด้ง เหลือเมล็ดข้าวสารและเมล็ดข้าวเปลือกบางส่วนอยู่ใน

กระด้ง จากนั้นใช้การหยิบออกโดยหยิบเมล็ดข้าวเปลือกออก

จากเมล็ดข้าวสาร 

7.4 การแยกสารที่เป็นของแข็งออกจากกันใช้วิธีใดได้บ้าง (การหยิบออก 

การร่อน และการฝัด) 

7.5 การหยิบออก การร่อน และการฝัดใช้แยกสารเนื้อผสมที่มีลักษณะ

และสมบัติอย่างไร (การหยิบออกใช้แยกสารเนื้อผสมที่เป็นของแข็ง

ที่มีสีหรือขนาดแตกต่างกันอย่างชัดเจน การร่อนใช้แยกของแข็งที่มี

ขนาดแตกต่างกันโดยของแข็งที่มีขนาดเล็กกว่ารูตะแกรงจะลอด

ผ่านรูตะแกรง ส่วนของแข็งที่มีขนาดใหญ่กว่าจะค้างอยู่บนตะแกรง 

ส่วนการฝัดใช้แยกของแข็งที่มีน้ าหนักแตกต่างกันออกจากกัน) 

7.6 การแยกสารโดยการหยิบออก การร่อน และการฝัดในกิจกรรมนี้มี

ข้อดีและข้อจ ากัดอย่างไร  

(-การหยิบออกเป็นวิธีแยกสารโดยเลือกหยิบเมล็ดข้าวสารออกจาก

สารอ่ืนที่ปะปนอยู่ มีข้อดีคือไม่ต้องใช้อุปกรณ์เพ่ิมเติม แต่ข้อจ ากัด

คือใช้เวลานานและอาจหยิบล าบากถ้าสารนั้นมีขนาดเล็กมาก เช่น 

ร าข้าว 

-การร่อนเป็นวิธีแยกร าข้าวออกจากเมล็ดข้าวสารและเมล็ด

ข้าวเปลือกได้อย่างรวดเร็ว ข้อดีคือใช้เวลาน้อย ข้อจ ากัดคือไม่

สามารถแยกเมล็ดข้าวเปลือกซึ่งมีขนาดเท่ากับเมล็ดข้าวสารออกไป

ได ้

-การฝัดเป็นวิธีการแยกเปลือกข้าวที่มีขนาดใกล้เคียงกับเมล็ด

ข้าวสารแต่มีน้ าหนักเบากว่าออกไป ข้อดีคือใช้เวลาน้อย ข้อจ ากัด

คือ ไม่สามารถแยกเมล็ดข้าวเปลือกซึ่งมีน้ าหนักใกล้เคียงกับเมล็ด

ข้าวสารออกไปได้) 

ถ้าครูพบว่านักเรียนยังมีแนวคิด
คลาดเคลื่ อน เกี่ ยวกับการแยก
ของแข็งในสารเนื้อผสมออกจากกัน 
ให้ครูด าเนินการโดยให้นักเรียน
ร่ วมกันอภิปรายจนนัก เ รี ยนมี
แนวคิดท่ีถูกต้อง 

 

ถ้านักเรียนไม่สามารถตอบ
ค าถามหรืออภิปรายได้ตามแนว
ค าตอบ ครูควรให้เวลานักเรียน
คิดอย่างเหมาะสม รอคอยอย่าง
อดทน และรับฟังแนวความคิด
ของนักเรียน 
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7.7 การหยิบออก การร่ อน และการฝัดน า ไปใช้ประโยชน์ ใน

ชีวิตประจ าวันได้อย่างไร (นักเรียนตอบตามข้อมูลที่ได้จากการ

อภิปรายในกลุ่มหรือจากประสบการณ์ของตนเอง เช่น การหยิบ

เมล็ดพืชที่เน่าเสียออกจากเมล็ดพืชที่สมบูรณ์ การร่อนทรายออก

จากกรวด การฝัดเอาเยื่อหุ้มเมล็ดออกจากเมล็ดถั่วลิสงที่คั่วแล้ว 

การฝัดเปลือกข้าวที่มีน้ าหนักเบาออกจากเมล็ดข้าวเม่า) 

8. นักเรียนร่วมกันอภิปรายและตอบค าถามใน ฉันรู้อะไร โดยครูอาจใช้
ค าถามเพ่ิมเติมในการอภิปรายเพ่ือให้ได้แนวค าตอบที่ถูกต้อง 

9. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนตอบหรือซักถามในสิ่งที่อยากรู้เพ่ิมเติมเกี่ยวกับ  
การแยกของแข็งในสารเนื้อผสมออกจากกัน จากนั้นร่วมกันอภิปรายและ
ลงข้อสรุปว่าการแยกของแข็งในสารเนื้อผสมออกจากกันท าได้โดยการ
หยิบออก การร่อน และการฝัดซึ่ งสามารถน าไปใช้ประโยชน์ ใน
ชีวิตประจ าวันได้ (S13) 

10. นักเรียนอ่าน สิ่งท่ีได้เรียนรู้ และเปรียบเทียบกับข้อสรุปของตนเอง 
11. ครูกระตุ้นให้นักเรียนฝึกตั้งค าถามเกี่ยวกับเรื่องที่สงสัยหรืออยากรู้

เพ่ิมเติมใน อยากรู้อีกว่า จากนั้นครูอาจสุ่มนักเรียน 2 -3 คน น าเสนอ
ค าถามของตนเองหน้าชั้นเรียน จากนั้นนักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับ
ค าถามท่ีน าเสนอ 

12. ครูน าอภิปรายเพ่ือให้นักเรียนทบทวนว่าได้ฝึกทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 อะไรบ้างและในขั้นตอนใด  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเตรียมตัวล่วงหน้าส าหรับครูเพ่ือจัดการเรียนรู้ในครั้งถัดไป 

 ในครั้งถัดไป นักเรียนจะได้ท ากิจกรรมที่ 1.2 แยกของแข็งออกจากของเหลวในสารเนื้อผสม
ได้อย่างไร ครูเตรียมสื่อหรือเตรียมอุปกรณ์ ดังนี้ 

1. ตรวจสอบกรวยกรอง แท่งแก้วคน โดยต้องไม่มีรอยแตกร้าวหรือมีส่วนที่มีคม ก่อนน ามา
ให้นักเรียนท ากิจกรรม 

2. เตรียมน้ าปูน โดยน าปูน (ปูนส าหรับกินหมาก) สีแดงหรือสีขาว ประมาณ 1 ช้อนโต๊ะผสม
กับน้ าประมาณ 500 cm3 คนให้เข้ากัน 
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 แนวค าตอบในแบบบันทึกกิจกรรม 

 

1.สังเกต อธิบาย และเปรียบเทียบวิธแียกของแข็งในสารเนื้อผสมออกจากกัน  
2. อภิปรายและยกตัวอย่างวิธีการแยกของแข็งออกจากของแข็งในสารเนื้อผสม
เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 

มีสารหลายอย่างปนกัน ได้แก่ เมล็ดข้าวสาร เปลือกข้าวหรือแกลบ เมล็ดข้าวเปลือกที่
เหลืออยู่ และเศษชิ้นเล็ก ๆ (ร าข้าว)   

การหยิบออก 
การร่อน 
การฝัด 

ค าตอบขึ้นอยู่กับผลการอภิปรายของนักเรียน เช่น 
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(ค าตอบขึ้นอยู่กับผลการท ากิจกรรมและเหตุผลของนักเรียน เช่น การหยิบออก)  

 (ค าตอบขึ้นอยู่กับเหตุผลของนักเรียน เช่น เลือกวิธีการหยิบออกเพราะ
เป็นวิธีที่ไม่ต้องใช้อุปกรณ์เพิ่มเติมก็สามารถแยกเมล็ดข้าวสารออกจาก
สารอ่ืนได้)  

 เมล็ดข้าวสาร ของแข็ง สีน้ าตาลอ่อน รูปร่างยาวรี 

 เมล็ดข้าวเปลือก ของแข็ง สีเหลือง รูปร่างยาวรี 

 เปลือกข้าวหรือแกลบ
และร า 

ของแข็ง สีเหลือง มีหลายขนาด 
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ขึ้นอยู่กับผลการท ากิจกรรมของนักเรียน เช่น  
การหยิบออก 

ไม่ต้องใช้อุปกรณ์อ่ืนนอกจากใช้มือ  หยิบได้ทีละเมล็ดท าให้ใช้เวลาแยก
เมล็ดข้าวสารนาน 

เช่น การหยิบเมล็ดพืชที่เน่าเสียออกจากเมล็ดพืชท่ีสมบูรณ์ 
การฝัดเอาเยื่อหุ้มเมล็ดออกจากเมล็ดถั่วลิสงที่คั่วแล้ว 
การฝัดเอาสิ่งเจือปนที่มีขนาดเล็กออกจากเมล็ดงา 
การร่อนทรายออกจากเศษหิน 
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ท าได้โดยการหยิบเมล็ดข้าวสารออก เรียกว่า การหยิบออก หรือท าได้โดย  
การร่อนผ่านตะแกรง เรียกว่าการร่อน หรือท าได้โดยการฝัดในกระด้ง เรียกว่า    
การฝัด  

พิจารณาจากลักษณะและสมบัติของสารที่ผสมอยู่ด้วยกัน  

การหยิบเมล็ดข้าวเปลือกออกจากข้าวสาร 
การฝัดเอาสิ่งเจือปนที่มีขนาดเล็กออกจากเมล็ดงา 
การร่อนทรายออกจากเศษหิน 

การแยกของแข็งในสารเนื้อผสมออกจากกันท าได้โดยการหยิบออก       
การร่อน และการฝัด 

การแยกเมล็ดข้าวสารออกจากเปลือกข้าวหรือแกลบ และเมล็ดข้าวเปลือกท าได้โดยใช้มือหยิบเมล็ด
ข้าวสารออก เรียกการแยกสารน้ีว่าการหยิบออก หรือใช้วิธีการร่อนด้วยตะแกรงท าให้ร าข้าวที่มีขนาด
เล็กกว่ารูตะแกรงแยกออกไป เรียกว่า การร่อน แล้วน าส่วนที่เหลือไปฝัดในกระด้งท าให้แกลบหรือ  
เปลือกข้าวลอยออกไปจากกระด้งจะเหลือแต่เมล็ดข้าวสารและเมล็ดข้าวเปลือกจึงใช้มือหยิบเมล็ด
ข้าวเปลือกที่มีปริมาณน้อยกว่าเมล็ดข้าวสารออกไปจากกระด้งก็จะเหลือเพียงเมล็ดข้าวสาร 
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ค าถามของนักเรียนที่ตั้งตามความอยากรู้ของตนเอง 
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แนวการประเมินการเรียนรู้ 
การประเมินการเรียนรู้ของนักเรียนท าได้ ดังนี้ 

1. ประเมินความรู้เดิมจากการอภิปรายในชั้นเรียน 

2. ประเมินการเรียนรู้จากค าตอบของนักเรียนระหว่างการจัดการเรียนรู้และจากแบบบันทึกกิจกรรม 

3. ประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 จากการท ากิจกรรมของนักเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประเมินจากการท ากิจกรรมที่ 1.1 แยกของแข็งในสารเนื้อผสม                   

ออกจากกันได้อย่างไร 

 

รหัส สิ่งท่ีประเมิน คะแนน 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
S1 การสังเกต  
S8 การลงความเห็นจากข้อมูล  
S13 การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป  
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
C2 การคิดอย่างมีวิจารณญาณ  
C4 การสื่อสาร  
C5 ความร่วมมือ  

รวมคะแนน  
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ตาราง รายการประเมินและเกณฑ์การประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

ทักษะ
กระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ 
รายการประเมิน 

เกณฑ์การประเมิน 

ด ี(3) พอใช้ (2) ควรปรับปรุง (1) 

S1 การสังเกต การสังเกตลักษณะของ

สารเนื้อผสม 

สามารถบอกสารในสาร
เนื้อผสมที่ได้จากการต า
ข้าวเปลือกได้ครบ 3 
อย่าง คือ เมล็ดข้าวสาร 
เปลือกข้าวหรือแกลบ 
และเมล็ดข้าวเปลือกได้
ถูกต้องด้วยตนเอง  
 

สามารถบอกสารใน
สารเนื้อผสมที่ได้จาก
การต าข้าวเปลือกได้
ครบ 3 อย่าง คือ เมล็ด
ข้าวสาร เปลือกข้าว
หรือแกลบ และเมล็ด
ข้าวเปลือกได้ถูกต้อง
จากการชี้แนะของครู
หรือผู้อื่น 

สามารถบอกสารใน
สารเนื้อผสมที่ได้จาก
การต าข้าวเปลือกได้
ไม่ครบ 3 อย่างแม้จะ
ได้รับการชี้แนะจากครู
หรือผู้อ่ืน 

S8 การลง
ความเห็นจาก
ข้อมูล 

การลงความเห็นจาก
ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะ
และสมบัตขิองสารใน
สารเนื้อผสม 
 

สามารถลงความเห็นจาก
ข้อมูลที่ได้จากการสังเกต
ว่าเมล็ดข้าวสาร   
เปลือกข้าวหรือแกลบ
และเมล็ดข้าวเปลือกมี
สถานะเป็นของแข็งที่มีสี
และขนาดแตกต่างกันได้
ถูกต้องด้วยตนเอง  
 

สามารถลงความเห็น
จากข้อมูลที่ได้จากการ
สังเกตว่าเมล็ดข้าวสาร 
เปลือกข้าวหรือแกลบ
และเมล็ดข้าวเปลือกมี
สถานะเป็นของแข็งที่มี
สีและขนาดแตกต่างกัน
ได้ถูกต้องจาก       
การชี้แนะของครูหรือ
ผู้อื่น  
 

สามารถลงความเห็น
จากข้อมูลที่ได้จากการ
สังเกตแต่ไม่ครบถ้วน
ว่าเมล็ดข้าวสาร    
เปลือกข้าวหรือแกลบ
และเมล็ดข้าวเปลือกมี
สถานะเป็นของแข็งที่
มีสีและขนาดแตกต่าง
กันแม้จะได้รับการ
ชี้แนะจากครูหรือผู้อ่ืน  
 

S13 การ
ตีความหมาย
ข้อมูลและลง
ข้อสรุป 

การตีความหมาย
ข้อมูลจากการ
อภิปราย และลง
ข้อสรุปเกี่ยวกับ
วิธีการแยกสารโดย
การหยิบออก การร่อน 
หรือการฝัด 

สามารถตีความหมาย
ข้อมูลจากการอภิปราย
เกี่ยวกับวิธีการแยกสาร 
และลงข้อสรุปได้ถูกต้อง
ว่าสารเนื้อผสมที่เป็น
ของแข็งท่ีมีสีหรือมีขนาด
แตกต่างกันอย่างชัดเจน

สามารถตีความหมาย
ข้อมูลจากการ
อภิปรายเกี่ยวกับ
วิธีการแยกสาร และ
ลงข้อสรุปได้ถูกต้อง
ว่าสารเนื้อผสมที่เป็น
ของแข็งท่ีมีสีหรือมี

สามารถตีความหมาย
ข้อมูลจากการ
อภิปรายเกี่ยวกับ
วิธีการแยกสาร และ
ลงข้อสรุปได้ถูกต้อง
เป็นบางส่วนว่าสาร
เนื้อผสมทีเ่ป็นของแข็ง
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ทักษะ
กระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ 
รายการประเมิน 

เกณฑ์การประเมิน 

ด ี(3) พอใช้ (2) ควรปรับปรุง (1) 

สามารถใช้วิธีการหยิบ
ออก การร่อนสามารถใช้
ตะแกรงแยกสารที่เป็น
ของแข็งท่ีมีขนาด
แตกต่างกัน และการฝัด
ใช้แยกของแข็งที่มี
น้ าหนักแตกต่างกันและ
สามารถระบุวิธีการแยก
สารที่ใชต้ามล าดับได้
ถูกต้องด้วยตนเอง 

ขนาดแตกต่างกัน
อย่างชัดเจนสามารถ
ใช้วิธีการหยิบออก    
การร่อนสามารถใช้
ตะแกรงแยกสารที่เป็น
ของแข็งที่มีขนาด
แตกต่างกัน และ    
การฝัดใช้แยก
ของแข็งท่ีมีน้ าหนัก
แตกต่างกันและ
สามารถระบุวิธีการ
แยกสารที่ใช้
ตามล าดับได้ถูกต้อง
จากการชี้แนะของครู
หรือผู้อ่ืน 

ทีมี่สีหรือมีขนาด
แตกต่างกันอย่าง
ชัดเจนสามารถใช้
วิธีการหยิบออก     
การร่อนสามารถใช้
ตะแกรงแยกสารที่เป็น
ของแข็งท่ีมีขนาด
แตกต่างกัน และการ
ฝัดใช้แยกของแข็งที่มี
น้ าหนักแตกต่างกัน
และสามารถระบุ
วิธีการแยกสารที่ใช้
ตามล าดับ 

 
ตาราง รายการประเมินและเกณฑ์การประเมินทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 

ทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 

รายการประเมิน เกณฑ์การประเมิน 
ดี (3) พอใช้ (2) ควรปรับปรุง (1) 

C2 การคิดอย่างมี
วิจารณญาณ 

การบอกเหตุผลและ
ตัดสินใจเลือกวิธีการ
แยกสารและ
วิเคราะห์ข้อดีและ
ข้อจ ากัดของวิธีการ
แยกสารแต่ละวิธี 

สามารถเลือกวิธีการ
แยกเมล็ดข้าวสารออก
จากเมล็ดข้าวเปลือก 
แกลบและร า และบอก
เหตุผลที่เลือกวิธี
ดังกล่าวได้สมเหตุสมผล
และวิเคราะห์ข้อดีและ
ข้อจ ากัดของวิธีการที่
ใช้ไดถู้กต้องด้วยตนเอง 

สามารถเลือกวิธีการแยก
เมล็ดข้าวสารออกจาก
เมล็ดข้าวเปลือก แกลบ
และร า และบอกเหตุผลที่
เลือกวิธีดังกล่าวได้
สมเหตุสมผลและ
วิเคราะห์ข้อดีและ
ข้อจ ากัดของวิธีการที่ใช้ได้
ถูกต้องโดยต้องอาศัยการ
ชี้แนะจากครูหรือผู้อื่น 

สามารถเลือกวิธีการ
แยกเมล็ดข้าวสารออก
จากเมล็ดข้าวเปลือก 
แกลบและร า และบอก
เหตุผลที่เลือกวิธี
ดังกล่าวได้
สมเหตุสมผลแต่
วิเคราะห์ข้อดีและ
ข้อจ ากัดของวิธีการที่
ใช้ได้ไม่ชัดเจนแม้ว่าจะ
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ทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 

รายการประเมิน เกณฑ์การประเมิน 
ดี (3) พอใช้ (2) ควรปรับปรุง (1) 

ได้รับการชี้แนะจากครู
หรือผู้อ่ืน 

C4 การสื่อสาร การน าเสนอเหตุผล
ในการเลือกวิธีการ
แยกสารและบอก
ข้อดีและข้อเสียของ
วิธีการแยกสารที่ใช้
ให้ผู้อื่นเข้าใจ 

สามารถพูดหรือเขียน
แสดงเหตุผลในการ
เลือกวิธีการแยกสาร
และบอกข้อดีและ
ข้อเสียของวิธีการแยก
สารที่ใช้ให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้
ถูกต้องด้วยตนเอง 

สามารถพูดหรือเขียน
แสดงเหตุผลในการเลือก
วิธีการแยกสารและบอก
ข้อดีและข้อเสียของ
วิธีการแยกสารที่ใช้ให้
ผู้อื่นเข้าใจไดถู้กต้องจาก
การชี้แนะของครูหรือผู้อ่ืน 

สามารถพูดหรือเขียน
แสดง เหตุผลในการ
เลือกวิธีการแยกสารได้
ถูกต้องแต่บอกข้อดีและ
ข้อเสียของวิธีการแยก
สารที่ใช้ได้ไม่ครบถ้วน
ชัดเจนแม้ว่าจะได้รับค า
ชี้แนะจากครูหรือผู้อ่ืน 

C5 ความร่วมมือ การท างานร่วมกับ
ผู้อ่ืนในการท า
กิจกรรม รวมทั้ง
ยอมรับความคิดเห็น
ของผู้อ่ืน 

สามารถท างานร่วมกับ
ผู้อ่ืนในการท ากิจกรรม 
รวมทั้งยอมรับความ
คิดเห็นของผู้อ่ืนตั้งแต่
เริ่มต้นจนส าเร็จ          

สามารถท างานร่วมกับ
ผู้อ่ืนในการท ากิจกรรม
รวมทั้งยอมรับความ
คิดเห็นของผู้อ่ืนในบาง
ช่วงเวลาที่ท ากิจกรรม 

สามารถท างานร่วมกับ
ผู้อ่ืนในการท ากิจกรรม 
รวมทั้งยอมรับความ
คิดเห็นของผู้อ่ืนบาง
ช่วงเวลาที่ท ากิจกรรม 
ทั้งนี้ต้องอาศัยการ
กระตุ้นจากครูหรือผู้อ่ืน 
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กิจกรรมที่ 1.2 แยกของแข็งกับของเหลวในสารเนื้อผสมออกจากกันได้อย่างไร
กิจกรรมนี้นักเรียนจะได้อธิบายและเปรียบเทียบ

วิธีการแยกของแข็งออกจากของเหลวในสารเนื้อผสมและ
ยกตัวอย่างวิธีการแยกของแข็งออกจากของเหลวในสาร  
เนื้อผสมในชีวิตประจ าวัน 

เวลา  2 ชั่วโมง 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. สังเกต อธิบาย และเปรียบเทียบวิธีการแยกของแข็งกับ

ของเหลวในสารเนื้อผสมออกจากกัน 
2. อภิปรายและยกตัวอย่างวิธีการแยกของแข็งออกจาก

ของเหลวในสารเนื้อผสมทีน่ าไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวัน 

วัสดุ อุปกรณ์ส าหรับท ากจิกรรม 
ส่ิงที่ครูต้องเตรียม/กลุ่ม 

1. น้ าปูน     300 cm3  
2. ผ้าขาวบาง   1 ผืน 
3. กระดาษกรอง   1 แผ่น 
4. แท่งแก้วคน   1 อัน 
5. กรวยกรอง   1 อัน 
6. แก้วพลาสติกใส  6 ใบ 
7. ช้อนพลาสติก   1 คัน 
8. ชุดขาตั้ง   1 ชุด 
9. ไม้หนีบ   1 อัน 

ทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 
S1   การสังเกต 
S5   การหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับเวลา 
S8   การลงความเห็นจากข้อมูล 

 S13 การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป 

 

 
 
 

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
C2 การคิดอย่างมีวิจารณญาณ  
C4 การสื่อสาร 
C5 ความร่วมมือ 

สื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ 
1. หนังสือเรียน ป.6 เล่ม 1   หน้า 45-48 
2. แบบบันทึกกิจกรรม ป.6 เล่ม 1  หน้า 44-49 
3. วีดิทัศน์ตัวอย่างปฏิบัติการส าหรับครู เรื่อง แยกของแข็ง

ออกจากของเหลวในสารเนื้อผสมได้อย่างไร 
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แนวการจัดการเรียนรู้ 

1. ครูทบทวนความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับวิธีการแยกสารเนื้อผสมที่เป็นของแข็ง
กับของแข็งออกจากกันและตรวจสอบความรู้เดิมเกี่ยวกับวิธีการแยก
สารเนื้อผสมที่เป็นของแข็งกับของเหลวออกจากกันโดยใช้ค าถาม
ดังต่อไปนี้ 
1.1 สารเนื้อผสมที่เป็นของแข็งกับของเหลวมีอะไรบ้าง ยกตัวอย่าง 

(นักเรียนตอบตามความเข้าใจ เช่น น้ าผสมแป้ง น้ าโคลน) 
1.2 นักเรียนคิดว่าเราสามารถแยกของแข็งออกจากของเหลวในสาร

เนื้อผสมได้โดยวิธีการใดบ้าง แต่ละวิธีใช้อุปกรณ์อะไร (นักเรียน
ตอบตามความเข้าใจ เช่น การกรอง) 

2. ครูเชื่อมโยงความรู้เดิมของนักเรียนเข้ากิจกรรมที่ 1.2 ซึ่งจะได้เรียนรู้
เกี่ยวกับวิธีการแยกของแข็งออกจากของเหลวในสารเนื้อผสม 

3. นักเรียนอ่านชื่อกิจกรรม และท าเป็นคิดเป็น จากนั้นร่วมกันอภิปราย

เพ่ือตรวจสอบความเข้าใจเกี่ยวกับจุดประสงค์ในการท ากิจกรรม โดยใช้

ค าถาม ดังนี้ 

3.1 กิจกรรมนี้นักเรียนจะได้เรียนเรื่องอะไร (วิธีการแยกของแข็งออก

จากของเหลวในสารเนื้อผสมและการน าวิธีแยกของแข็งออกจาก

ของเหลวในสารเนื้อผสมไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน)  

3.2 นักเรียนจะได้เรียนรู้เรื่องนี้ด้วยวิธีใด (การสังเกตและการอภิปราย)  

3.3 เมื่อเรียนแล้วนักเรียนจะท าอะไรได้ (อธิบายและเปรียบเทียบวิธีการ

แยกของแข็งออกจากของเหลวในสารเนื้อผสมและยกตัวอย่าง

วิธีการแยกของแข็งออกจากของเหลวในสารเนื้อผสมที่สามารถ

น าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน) 

4. นักเรียนบันทึกจุดประสงค์ลงในแบบบันทึกกิจกรรม หน้า  44 และอ่าน
สิ่งท่ีต้องใช้ในการท ากิจกรรมจากนั้น น าอุปกรณท์ี่ใช้ในกิจกรรมมาแสดง
ให้นักเรียนดู   

S1 สังเกตลักษณะของสารเนื้อผสม 
S5 ความสัมพันธ์ระหว่างต าแหน่ง

ของของแข็งเมื่อตั้งให้ตกตะกอน
กับเวลา 

S8 ลงความเห็นเกี่ยวกับลักษณะ
ของสาร 

C2 วิ เคราะห์ข้อดี  ข้อจ ากั ดของ
วิธีการแยกสารวิธีต่าง ๆ 

C4 อภิปรายผลการแยกสาร 
C5 ร่วมมือกันท ากิจกรรม 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
และทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ที่
นักเรียนจะได้ฝึกจากการท ากิจกรรม 

 

ในการตรวจสอบความรู้เดิม 
ครูเพียงรับฟังเหตุผลของนักเรียน
และยังไม่ เฉลยค าตอบใด ๆ แต่
ชักชวนให้นักเรียนไปหาค าตอบด้วย
ตนเองจากการท ากิจกรรม 

http://ipst.me/9895
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5. นักเรียนอ่านท าอย่างไร โดยครูใช้วิธีฝึกทักษะการอ่านที่เหมาะสมกับ
ความสามารถของนักเรียน จากนั้นครูตรวจสอบความเข้าใจเกี่ยวกับ
วิธีการท ากิจกรรม จนนักเรียนเข้าใจล าดับการท ากิจกรรม โดยใช้ค าถาม
ดังนี้ 
5.1 นักเรียนต้องใช้แก้วพลาสติกกี่ใบและใช้ท าอะไร (ใช้แก้วพลาสติก

จ านวน 3 ใบเพ่ือใช้บรรจุน้ าปูน) 

5.2 ขั้นตอนต่อไป นักเรียนต้องสังเกตอะไร (ลักษณะของน้ าปูน) 

5.3 เมื่อสังเกตน้ าปูน นักเรียนต้องลงความเห็นเกี่ยวกับสมบัติอะไรของ

น้ าปูน (สถานะของน้ าปูน) 

5.4 ข้อที่ 2 ของท าอย่างไรให้นักเรียนท าอะไรบ้าง (วางแก้วที่บรรจุ     

น้ าปูนใบที่ 1 ไว้นิ่ง ๆ สังเกตทุก ๆ 5 นาที จนครบ 15 นาที จากนั้น

ระดมความคิดว่าจะแยกน้ าปูนอย่างไรแล้วแยกน้ าปูนตามวิธีที่ระดม

ความคิดไว้) 

5.5 นักเรียนต้องท าอย่างไรต่อ (แยกสารในน้ าปูนออกจากกันโดยใช้   

ผ้าขาวบาง และกรวยกรอง) 

5.6 การรินน้ าปูนลงบนผ้าขาวบางท าอย่างไร (รินน้ าปูนช้า ๆ ผ่าน    

แท่งแก้วลงสู่ผ้าขาวบางจนหมด) 

5.7 นักเรียนต้องท าอะไรกับน้ าปูนในแก้วใบที่ 3 (แยกสารในน้ าปูนออก

จากกันโดยใช้กระดาษกรองและกรวยกรอง) 

5.8 การรินน้ าปูนลงบนกระดาษกรองท าได้อย่างไร (พับกระดาษกรอง

ให้แนบกับกรวยกรอง รินน้ าปูนช้า ๆ ไปตามแท่งแก้วคนช้า ๆ ลงใน

กระดาษกรองจนหมด) 

ครูสาธิตวิธีจัดอุปกรณ์โดยน าผ้าขาวบางรองบนกรวยกรองและพับ

กระดาษกรองใส่ให้แนบในกรวยกรอง  รวมถึงวิธีการเทสารจาก

ภาชนะผ่านแท่งแก้วลงสู่ผ้าขาวบางหรือกระดาษกรอง 

6. ครูอาจเขียนสรุปวิธีการท ากิจกรรมเป็นแผนภาพ เมื่อนักเรียนเข้าใจ
วิธีการท ากิจกรรมในท าอย่างไร แล้ว ให้นักเรียนรับอุปกรณ์และเริ่ม
ปฏิบัติตามขั้นตอนการท ากิจกรรมโดยให้เริ่มสังเกตแก้วใบที่ 1 ก่อนและ
ติดตามเป็นระยะ ระหว่างนั้นให้ท ากิจกรรมแยกสารในแก้วใบที่ 2 และ 3 
แล้วจึงแยกจากแก้วใบที่ 1 ในตอนสุดท้าย 

น้ าปูนที่เตรียมไว้ก่อนการท ากิจกรรม

ต้องยังไม่ตกตะกอน  ถ้าตกตะกอนแล้ว 

ให้คนก่อนน ามาท ากิจกรรม 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

ถ้านักเรียนไม่สามารถตอบ
ค าถามหรืออภิปรายได้ตามแนว
ค าตอบ ครูควรให้เวลานักเรียน
คิดอย่างเหมาะสม รอคอยอย่าง
อดทน และรับฟังแนวความคิด
ของนักเรียน 
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ครูศึกษาเพ่ิมเติมเกี่ยวกับเทคนิคการ

กรองเกี่ยวกับเรื่องต่อไปนี้ 

1. วิธีพับกระดาษกรองวาง
ซ้อนลงในกรวยกรอง 

2. วิธีการวางปลายกรวยกรอง
ในบีกเกอร์โดยให้ปลาย
กรวยกรองแนบกับขอบ  
บีกเกอร์ 

3. วิธีการรินของเหลวผ่านแท่ง
แก้วคน  

จากวีดิทัศน์ตัวอย่างปฏิบัติการ

วิทยาศาสตร์ส าหรับครู เรื่อง     

แยกของแข็งท่ีไม่ละลายในของเหลว

ได้อย่างไร  

 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

 

7. หลังจากท ากิจกรรมแล้ว นักเรียนร่วมกันอภิปรายผลการท ากิจกรรม 
ตามแนวค าถามดังนี้ 
7.1 น้ าปูนเป็นสารเนื้อเดียวหรือสารเนื้อผสม เพราะเหตุใด  (เป็นสาร

เนื้อผสมเพราะมองเห็นของแข็งสีขาวบางส่วนแยกตัวและบางส่วน

ลอยอยู่ในของเหลว) 

7.2 เกิดอะไรขึ้นเมื่อตั้งน้ าปูนไว้นาน 15 นาที (น้ าปูนในช่วงเริ่มต้นเป็น

ของเหลวสีขาวขุ่นคล้ายน้ านม  เมื่อเวลาผ่านไป ของเหลวส่วนบน

ค่อย ๆ ใสขึ้น ของแข็งบางส่วนค่อย ๆ ตกตะกอนหรือค่อย ๆ จมลง

สู่ก้นแก้ว) 

7.3 สารที่อยู่ที่ก้นแก้วมีลักษณะอย่างไร และเกิดขึ้นได้อย่างไร (สารที่อยู่

ที่ก้นแก้วมีลักษณะเป็นของแข็งสีขาว ของแข็งเหล่านี้มาจาก

ของแข็งส่วนที่ไม่ละลายในของเหลวซึ่งแขวนลอยอยู่ในของเหลว

แล้วค่อย ๆ รวมตัวกัน ตกตะกอนลงสู่ก้นแก้วโดยอาศัยแรงโน้มถ่วง

ของโลก) 

7.4 วิธีการแยกสารวิธีนี้เรียกว่าอะไร (การตกตะกอนหรือตอบตามความ

เข้าใจของนักเรียน) 

ถ้านักเรียนตอบค าถามไม่ได้ ครูให้ความรู้เพ่ิมเติมว่า วิธีการที่ใช้แยก

ของแข็งกับของเหลวในสารเนื้อผสมโดยปล่อยให้ของแข็งตกตะกอน

รวมกันที่ก้นภาชนะ เรียกว่า การตกตะกอน 

7.5 วิธีการแยกสารเนื้อผสมโดยการตกตะกอนเหมาะสมส าหรับใช้แยก

สารที่มีลักษณะอย่างไร (การตกตะกอนเป็นวิธีการที่ใช้ส าหรับแยก

สารเนื้อผสมที่ประกอบด้วยของแข็งทีแ่ขวนลอยอยู่ในของเหลว) 

7.6 นักเรียนสามารถแยกของเหลวออกจากของแข็งที่อยู่ก้นแก้วได้

อย่างไร (ค่อย ๆ รินของเหลวส่วนบนที่ใสออกจากแก้วให้ได้มาก

ที่สุด) 

7.7 วิธีการแยกสารในข้อ 7.6 เรียกว่าอะไร (การรินออกหรือตอบตาม

ความเข้าใจของนักเรียน)  

ถ้านักเรียนตอบค าถามไม่ได้ ครูให้ความรู้เพ่ิมเติมว่า วิธีการแยก

ของเหลวออกจากของแข็งในสารเนื้อผสมโดยการรินของเหลวออกจาก

ภาชนะ เรียกว่า การรินออก 
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1. การกรองไม่สามารถใช้แยกของแข็ง
ออกจากของเหลวในสารผสมบางชนิด  

2. การกรองนอกจากใช้แยกของแข็งออก
จากของเหลว ยังใช้แยกของแข็งออก
จากแก๊สได้ เช่น กรองฝุ่นซึ่งเป็น
ของแข็งท่ีปะปนอยู่ในอากาศ ออก
จากอากาศโดยใช้เครื่องกรองอากาศ 
ในเครื่องกรองอากาศจะมีวัสดุกรองที่
มีรูขนาดเล็กมาก เมื่ออากาศที่มีฝุ่น
ปะปนอยู่ผ่านวัสดุกรองนี้ ฝุ่นจะค้าง
อยู่ที่วัสดุกรอง ส่วนอากาศซึ่งเป็นแก๊ส
จะผ่านวัสดุกรองได้ ดังนั้นอากาศที่
ผ่านการกรองด้วยเครื่องกรองอากาศ
จะไม่มีฝุ่นปะปนอยู่หรือมีในปริมาณ
น้อยมาก 

 

ความรู้เพิ่มเติมส าหรับคร ู

 

7.8 เมื่อรินน้ าปูนจากแก้วใบที่ 2 ลงสู่ผ้าขาวบาง สารที่ค้างอยู่บนผ้าขาว

บางและผ่านผ้าขาวบางมีลักษณะอย่างไร (สารที่ค้างอยู่บนผ้าขาว

บางเป็นของแข็งสีขาว ส่วนสารที่ผ่านผ้าขาวบางเป็นของเหลวสีขาว

ขุ่น) 

7.9 สารที่ผ่านผ้าขาวบางได้ มีขนาดใหญ่หรือเล็กกว่ารูของผ้าขาวบาง 

(สารที่ผ่านผ้าขาวบางมีขนาดเล็กกว่ารูของผ้าขาวบาง) 

7.10 เมื่อรินน้ าปูนจากแก้วใบที่ 3 ลงสู่กระดาษกรอง สารที่ค้างอยู่บน

กระดาษกรองและผ่านกระดาษกรองมีลักษณะอย่างไร (สารที่ค้าง

อยู่บนกระดาษกรองเป็นของแข็งสีขาว ส่วนสารที่ผ่านกระดาษ

กรองเป็นของเหลวใส) 

7.11 สารที่ผ่านกระดาษกรองมีขนาดเป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับรูของ

กระดาษกรอง (มีขนาดเล็กกว่ารูของกระดาษกรอง)  

7.12  การแยกของเหลวออกจากของแข็งในแก้วใบที่ 2 และแก้วใบที่ 3 

เรียกวิธีการนี้ว่าอะไร (การกรองหรือตอบตามความเข้าใจของ

นักเรียน) 

ถ้านักเรียนตอบค าถามไม่ได้ ครูให้ความรู้เพ่ิมเติมว่า วิธีการแยก

ของเหลวออกจากของแข็งในสารเนื้อผสมโดยปล่อยให้สารผสมไหลลงสู่

วัสดุกรองที่มีรู ของเหลวจะไหลผ่านรูของวัสดุกรอง ส่วนของแข็งที่มี

ขนาดใหญ่กว่ารูจะค้างอยู่บนวัสดุกรอง เรียกว่าการกรอง 

7.13  เมื่อเปรียบเทียบลักษณะของเหลวที่ได้จากการกรองผ่าน           ผ้า

ขาวบางและกระดาษกรอง การกรองผ่านวัสดุแบบใดมีข้อดีมากกว่า 

เพราะเหตุใด (การกรองผ่านกระดาษกรองดีกว่า เพราะของเหลวที่

ได้ใสมากกว่า) 

7.14  วิธีแยกสารเนื้อผสมโดยการตกตะกอน การรินออก และการกรอง

ใช้แยกสารเนื้อผสมที่มีสมบัติอย่างไร (ใช้แยกของแข็งออกจาก

ของเหลวในสารเนื้อผสม) 

7.15  ลักษณะของเหลวที่ได้เมื่อแยกด้วยวิธีการตกตะกอน การกรองด้วย

ผ้าขาวบางและการกรองด้วยกระดาษกรองเหมือนหรือแตกต่างกัน 

อย่างไร (แตกต่างกัน ลักษณะของเหลวที่ได้จากการกรองด้วย
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กระดาษกรองจะใสที่สุด การตกตะกอนจะใสเป็นล าดับที่ 2  ส่วน

การกรองด้วยผ้าขาวบางของเหลวที่ได้จะขุ่น) 

7.16  การแยกสารด้วยวิธีใดมีความสะดวกมากกว่า เพราะเหตุใด (การ

แยกสารด้วยวิธีการตกตะกอนและการรินออกมีความสะดวก

มากกว่าการกรองเพราะใช้อุปกรณ์น้อยกว่า) 

7.17 การแยกสารด้วยวิธีใดใช้เวลาน้อยกว่า (การแยกสารด้วยการกรอง

ใช้เวลาน้อยกว่าการตกตะกอน) 

7.18 การแยกสารแต่ละวิธีมีข้อดี ข้อจ ากัดอย่างไร  

(-การรินออกมีข้อดี คือ ใช้อุปกรณ์น้อย ข้อจ ากัด คือ อาจมีของแข็ง

ปนมากับของเหลวขณะรินของเหลวออกจากภาชนะ) 

-การตกตะกอนมีข้อดี  คือ ได้ของเหลวใส ใช้อุปกรณ์น้อยชิ้น 

ข้อจ ากัด คือ ใช้เวลานาน 

-การกรองด้วยผ้าขาวบาง มีข้อดี คือ ใช้เวลาน้อย ข้อจ ากัด คือ ใช้

อุปกรณ์ในการแยกสารหลายชิ้น และได้ของเหลวที่ขุ่น 

-การกรองด้วยกระดาษกรอง มีข้อดี คือ ใช้เวลาน้อย ได้ของเหลวที่

ใส ข้อจ ากัด คือ ใช้อุปกรณใ์นการแยกสารหลายชิ้น) 

7.19  การตกตะกอน การรินออก และการกรองน าไปใช้ประโยชน์ใน

ชีวิตประจ าวันในเรื่องอะไรบ้าง (นักเรียนตอบตามข้อมูลที่ได้จาก

การอภิปรายในกลุ่มหรือจากประสบการณ์ของตนเอง เช่น การ

ตกตะกอนของอนุภาคที่แขวนลอยในน้ า ในกระบวนการผลิต

น้ าประปา  การรินออกใช้ในกระบวนการล้างข้าวสารก่อนน าไปหุง 

การกรองใช้ในกระบวนการกรองน้ าส าหรับดื่มโดยให้น้ าผ่านวัสดุ

กรอง)  

8. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนตอบหรือซักถามในสิ่งที่อยากรู้เพ่ิมเติมเกี่ยวกับ  
การแยกของแข็งออกจากของเหลวในสารเนื้อผสม จากนั้นร่วมกัน
อภิปรายและลงข้อสรุปว่าการแยกของแข็งกับของเหลวในสารเนื้อผสม
ออกจากกันท าได้หลายวิธี ได้แก่ การตกตะกอน การรินออก และ      
การกรอง การตกตะกอนเป็นวิธีที่ท าให้ของแข็งค่อย ๆ แยกตัวและ
ตกตะกอนลงที่ก้นภาชนะ การรินออกท าได้โดยค่อย ๆ รินของเหลวออก
จากของแข็ง การกรองเป็นวิธีที่ท าให้ของเหลวไหลผ่านวัสดุกรองที่มีรู
ขนาดเล็กซึ่งของแข็งผ่านไม่ได้จึงค้างอยู่บนวัสดุกรอง การตกตะกอน การ

ถ้าครูพบว่านักเรียนยังมีแนวคิด
คลาดเคลื่ อน เกี่ ยวกับการแยก
ของแข็งออกจากของเหลวในสาร
เนื้อผสม ให้ครูด าเนินการโดยให้
นักเรียนร่วมกันอภิปรายจนกระทั่ง
นักเรียนมีแนวคิดท่ีถูกต้อง  
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รินออกและการกรองน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้ต่าง ๆ กัน 
(S13) 

9. นักเรียนร่วมกันอภิปรายและตอบค าถามใน ฉันรู้อะไร โดยครูอาจใช้
ค าถามเพ่ิมเติมในการอภิปรายเพ่ือให้ได้แนวค าตอบที่ถูกต้อง 

10.นักเรียนอ่าน สิ่งท่ีได้เรียนรู้ และเปรียบเทียบกับข้อสรุปของตนเอง 
11. ครูกระตุ้นให้นักเรียนฝึกตั้งค าถามเกี่ยวกับเรื่องที่สงสัยหรืออยากรู้

เพ่ิมเติมใน อยากรู้อีกว่า จากนั้นครูอาจสุ่มนักเรียน 2-3 คน น าเสนอ
ค าถามของตนเองหน้าชั้นเรียน จากนั้นนักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับ
ค าถามท่ีน าเสนอ 

12. ครูน าอภิปรายเพ่ือให้นักเรียนทบทวนว่าได้ฝึกทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 อะไรบ้างและในขั้นตอนใด  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเตรียมตัวล่วงหน้าส าหรับครู      
เพื่อจัดการเรียนรู้ในครัง้ถัดไป 

  ในครั้งถัดไป นักเรียนจะได้
เ รี ยนกิจกรรมที่  1.3   แยกสาร
แม่เหล็กออกจากสารเนื้อผสมได้
อย่างไร  ครูควรเตรียมแท่งแม่เหล็ก
และตรวจสอบว่าแม่เหล็กสามารถ
ดึงดูดผงเหล็กได้หรือไม่ 
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         แนวค าตอบในแบบบันทึกกิจกรรม 
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1. สังเกต อธิบาย และเปรียบเทียบวิธีการแยกของแข็งออกจากของเหลวในสารเนื้อผสม 

2. อภิปรายและยกตัวอย่างวิธีการแยกของแข็งออกจากของเหลวในสารเนื้อผสมเพ่ือ  

น าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 

ที่น า�ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ า�วัน 

 

น้ าปูนมีลักษณะเป็นของเหลวสีขาวขุ่น สารที่เป็นส่วนประกอบของน้ าปูนมี

สถานะของแข็งแขวนลอยในสารที่มีสถานะของเหลว 

ของเหลวสีขาวขุ่น 

 

ของเหลวส่วนบนเริ่มใส ส่วนล่างลงมายังขุ่นอยู่ 

ของแข็งสีขาวที่แขวนลอยอยู่ในของเหลวค่อย ๆ จมลง

สู่ก้นภาชนะ 

 

ของเหลวส่วนบนใสมากขึ้น ส่วนล่างขุ่นมากขึ้น ของแข็งสีขาว

ที่แขวนลอยอยู่ จมลงสู่ก้นภาชนะมากขึ้น 
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รินของเหลวที่อยู่ส่วนบน 

ของเหลวด้านบนใสมากขึ้น ของแข็งสีขาวจมที่ก้นภาชนะ

มากขึ้น 

 

ลงในภาชนะอีกใบหนึ่งอย่างช้า ๆ 

สารที่รินออกมาจากภาชนะเป็นของเหลว ใส  สารที่เหลืออยู่ท่ีก้นภาชนะเป็น

ของแข็งสีขาวผสมอยูก่ับของเหลว 

สารที่ค้างบนผ้าขาวบางเป็นของแข็งสีขาว ส่วนสารที่

ผ่านรูของผ้าขาวบางลงสู่ภาชนะท่ีรองรับเป็นของเหลว

สีขาวขุ่นและมีตะกอนสีขาวที่ก้นภาชนะ 

 

สารที่ค้างบนกระดาษกรองเป็นของแข็งสีขาว ส่วนสาร

ทีผ่่านรูของกระดาษกรองลงสู่ภาชนะท่ีรองรับเป็น

ของเหลวใส 
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-การตกตะกอน 

-การรินออก 

การกรองด้วย   

ผ้าขาวบาง 

การกรองด้วย

กระดาษกรอง 

-การตกตะกอน จะมีตะกอน

อยู่ท่ีก้นภาชนะ ของเหลวใส

อยู่ส่วนบนของภาชนะ 

-การรินออก ของเหลวใส   

ไม่มีส ี

สีขาวขุน่ ใส ไม่มีสี 

การตกตะกอนและ

การรินออกไม่ต้องใช้

อุปกรณ์หลายชิ้น 

ใช้อุปกรณ์หลาย

ชิ้น 
ใช้อุปกรณ์หลาย

ชิ้น 

-การตกตะกอนใช้

เวลานาน 

-การรินออกใช้เวลาน้อย 

ใช้เวลาน้อย ใช้เวลาน้อย 

-การท าใหอ้นุภาคที่แขวนลอยในน้ าตกตะกอนในกระบวนการผลิตน้ าประปา              

-การท าความสะอาดเมล็ดข้าวก่อนน าไปหุงโดยการรินเอาน้ าซาวข้าวออกจากเมล็ดข้าว 

-การกรองน้ าเพ่ือน ามาด่ืม 
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เป็นสารเนื้อผสมเพราะยังคงมองเห็นของแข็งสขีาวแยกตัวและแขวนลอย            

อยูใ่นของเหลว 

วิธีการตกตะกอน ใช้แยกสารเนื้อผสมที่เป็นของแข็งกับของเหลว 

แตกต่างกัน เพราะของเหลวท่ีผ่านผ้าขาวบางมีสีขาวขุน่และพบตะกอนสีขาวที่กน้ภาชนะ 

ส่วนของเหลวท่ีผ่านกระดาษกรองใสไม่มีสี ไม่พบตะกอนที่กน้ภาชนะ เนื่องจากขนาดรูของ

ผ้าขาวบางใหญ่กว่าขนาดรูของกระดาษกรอง ของแข็งท่ีมีขนาดเล็กกว่ารูของผ้าขาวบาง

สามารถผ่านรูผ้าขาวบางได้จึงพบตะกอนสขีาวที่ก้นภาชนะ แต่ของแข็งท่ีมีขนาดเล็กไม่

สามารถผ่านรูของกระดาษกรองได้จึงไม่พบตะกอนและได้ของเหลวใส ไม่มีสี 

น้ าปูนมลีักษณะเปน็ของเหลวสขีาวขุ่นคล้ายน้ านม  เมื่อเวลาผ่านไปของเหลวส่วนบน

ค่อย ๆ ใสขึ้น     ของแข็งบางส่วนค่อย ๆ จมลงและรวมตัวเป็นชั้นแยกจากของเหลว

ชั้นบนอยู่ที่ก้นภาชนะ 

การกรองใช้แยกสารโดยอาศัยวัสดุกรองที่มีรูซึ่งจะแยกสารเน้ือผสมที่เป็นของแข็งออกจากของเหลว โดย

ของแข็งที่มีขนาดใหญ่กว่ารขูองวัสดุกรองค้างอยู่บนวัสดุกรอง ส่วนของเหลวที่มีขนาดเล็กกว่ารขูองวัสดุ

กรองจะไหลผ่านรูลงสู่ภาชนะรองรบั 
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การตกตะกอนมขี้อดี คือ ใช้อุปกรณ์น้อยชิ้น ข้อจ ากัด คือ ใช้เวลานาน การรินออก

ข้อดี คือ ใช้อุปกรณ์น้อยชิ้น ขอ้จ ากัด คือ ขณะรินอาจมีของแข็งท่ีตกตะกอนไหลมากับ

ของเหลวด้วย การกรองข้อดี คือ ใช้เวลาน้อย ข้อจ ากัด คือ ใช้อุปกรณ์หลายชิ้น 

เม่ือต้ังน้ าปูนไว้ เม่ือเวลาผ่านไป ของแข็งจะแยกตัวออกจากของเหลวโดยจะค่อย ๆ จมลงสู่ก้นภาชนะ ท าให้ของเหลว
ส่วนบนค่อย ๆ ใสขึน้ การแยกสารท่ีเป็นของแข็งโดยปล่อยให้ของแข็งตกตะกอนแยกตัวออกจากของเหลวและจมสูก่้น
ภาชนะเรียกวิธีการนี้ว่าการตกตะกอน จากนั้นแยกของเหลวส่วนบนออกโดยใช้วิธีการรินออก เมื่อรินน้ าปูนลงบน      
ผ้าขาวบางและกระดาษกรองท าให้ของแข็งซึ่งมีขนาดใหญ่กว่ารูของผ้าขาวบางและกระดาษกรองค้างอยู่บนผ้าขาวบาง
และกระดาษกรอง ส่วนของเหลวจะผ่านผา้ขาวบางและกระดาษกรอง เรียกวิธีการนีว้่า การกรอง 

 

การท าใหอ้นุภาคที่แขวนลอยในน้ าตกตะกอน ในกระบวนการผลติน้ าประปา  การท า

ความสะอาดเมล็ดข้าวก่อนน าไปหุงโดยการรินเอาน้ าซาวข้าวออกจากเมล็ดข้าว การ

กรองน้ าเพ่ือน ามาด่ืม 

ของแข็งกับของเหลวในสารเนื้อผสมแยกออกจากกนัได้โดยการตกตะกอน  การรินออก และ

การกรอง ซ่ึงสามารถน าวิธีการแยกสารเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ในชวีิตประจ าวันได้ 
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ค าถามของนักเรียนที่ตั้งตามความอยากรู้ของตนเอง 
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แนวการประเมินการเรียนรู้ 
การประเมินการเรียนรู้ของนักเรียนท าได้ ดังนี้ 

1. ประเมินความรู้เดิมจากการอภิปรายในชั้นเรียน 

2. ประเมินการเรียนรู้จากค าตอบของนักเรียนระหว่างการจัดการเรียนรู้และจากแบบบันทึกกิจกรรม 

3. ประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 จากการท ากิจกรรมของนักเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประเมินจากการท ากิจกรรมที่ 1.2 แยกของแข็งออกจากของเหลว                      

ในสารเนื้อผสมได้อย่างไร 
 

รหัส สิ่งท่ีประเมิน ระดับ
คะแนน 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
S1 การสังเกต  
S5 การหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับเวลา  
S8 การลงความเห็นจากข้อมูล  
S13 การตีความหมายข้อมูลและการลงข้อสรุป  
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
C2 การคิดอย่างมีวิจารณญาณ  
C4 การสื่อสาร  
C5 ความร่วมมือ  

รวมคะแนน  
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ตาราง รายการประเมินและเกณฑ์การประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

ทักษะ
กระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ 
รายการประเมิน 

เกณฑ์การประเมิน 

ด ี(3) พอใช้ (2) ควรปรับปรุง (1) 

S1 การสังเกต การสังเกตลักษณะและ

สมบัติของน้ าปูน และ

ลักษณะและสมบัติของ

สารที่แยกได้จากน้ าปูน 

สามารถบอกลักษณะ
และสมบัติของน้ าปูนได้
ว่าเป็นของเหลวที่มี
ของแข็งสีขาวแขวนลอย
อยู่และสารที่แยกได้จาก
น้ าปูน คือของแข็งสีขาว
ไดถู้กต้องด้วยตนเอง  
 

สามารถบอกลักษณะ
และสมบัติของน้ าปูน
ไดว้่าเป็นของเหลวที่มี
ของแข็งสีขาว
แขวนลอยอยู่และสาร
ที่แยกได้จากน้ าปูน คือ
ของแข็งสีขาวได้
ถูกต้องจากการชี้แนะ
ของครูหรือผู้อื่น 

สามารถบอกลักษณะ
และสมบัติของน้ าปูน
และสารที่แยกได้แต่ไม่
ครบถ้วนว่าเป็น
ของเหลวที่มีของแข็งสี
ขาวแขวนลอยอยู่และ
สารที่แยกได้จากน้ า
ปูนคือของแข็งสีขาว 
แม้ว่าจะได้รับการ
ชี้แนะจากครูหรือผู้อ่ืน 

S5 การหา
ความสัมพันธ์
ระหว่างสเปซกับ
เวลา 

การบอกความสัมพันธ์

ระหว่างสเปซกับเวลา 

เมื่อวางน้ าปูนไว้ให้

ตกตะกอนในช่วงเวลา

ต่าง ๆ  

สามารถบอก
ความสัมพันธ์ระหว่าง
สเปซกับเวลาเมื่อวางน้ า
ปูนไว้ให้ตกตะกอนใน
ช่วงเวลาต่าง ๆ ได้
ถูกต้องด้วยตนเอง 

สามารถบอก
ความสัมพันธ์ระหว่าง
สเปซกับเวลาเมื่อวาง
น้ าปูนไว้ให้ตกตะกอน
ในช่วงเวลาต่าง ๆ ได้
ถูกต้องจากการชี้แนะ
ของครูหรือผู้อื่น 
 

สามารถบอก
ความสัมพันธ์ระหว่าง
สเปซกับเวลาเม่ือวาง
น้ าปูนไว้ให้ตกตะกอน
ในช่วงเวลาต่าง ๆ ได้
ถูกต้องเพียงบางส่วน
แม้ว่าจะได้รับค าชี้แนะ
จากครูหรือผู้อ่ืน 
 

S8 การลง
ความเห็นจาก
ข้อมูล 

การลงความเห็นจาก
ข้อมูลเกี่ยวกับขนาด
ของของแข็งกับขนาดรู
ของวัสดุกรองในวิธีการ
กรอง 
 

สามารถลงความเห็นจาก
ข้อมูลเกี่ยวกับขนาดของ
ของแข็งกบัขนาดรูของ
วัสดุกรองในวิธีการกรอง
ไดถู้กต้องด้วยตนเอง  
 

สามารถลงความเห็น
จากข้อมูลเกี่ยวกับ
ขนาดของของแข็งกับ
ขนาดรูของวัสดุกรอง
ในวิธีการกรองได้
ถูกต้องจากการชี้แนะ
ของครูหรือผู้อื่น 

สามารถลงความเห็น
จากข้อมูลเกี่ยวกับ
ขนาดของของแข็งกับ
ขนาดรูของวัสดุกรอง
ในวิธีการกรองได้แต่     
ไม่ชัดเจน แม้ว่าจะได้
รับค าชี้แนะจากครู
หรือผู้อ่ืน 
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ทักษะ
กระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ 
รายการประเมิน 

เกณฑ์การประเมิน 

ด ี(3) พอใช้ (2) ควรปรับปรุง (1) 

S13 การ
ตีความหมาย
ข้อมูลและลง
ข้อสรุป 

การตีความหมาย
ข้อมูลจากการสังเกต
และการอภิปราย
เกี่ยวกับวิธีการ
ตกตะกอน การริน
ออก และการกรอง 
และลงข้อสรุป
เกี่ยวกับวิธีการนั้น ๆ   

สามารถตีความหมาย
ข้อมูลจากการสังเกต
และการอภิปราย
เกี่ยวกับวิธีการ
ตกตะกอน การรินออก 
และการกรอง และลง
ข้อสรุปได้ถูกต้องด้วย
ตนเองว่าการแยก
ของแข็งกับของเหลวใน
สารเนื้อผสมออกจาก
กันท าได้หลายวิธี ได้แก่ 
การตกตะกอน การริน
ออก และการกรอง การ
ตกตะกอนเป็นวิธีที่ท า
ให้ของแข็งค่อย ๆ 
แยกตัวและจมลงที่ก้น
ภาชนะ การรินออกท า
ได้โดยการค่อย ๆ ริน
ของเหลวออกจาก
ของแข็ง การกรองท า
โดยรินของเหลวใหไ้หล
ผ่านวัสดุกรองที่มีรู
ขนาดเล็กซึ่งของแข็ง
ผ่านไม่ได้จึงค้างอยู่บน
วัสดุกรอง การ
ตกตะกอน การรินออก
และการกรองน าไปใช้
ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

สามารถตีความหมาย
ข้อมูลจากการสังเกต
และการอภิปราย
เกี่ยวกับวิธีการ
ตกตะกอน การริน
ออก และการกรอง
และ    ลงข้อสรุปได้
ถูกต้องโดยอาศัยการ
ชี้แนะจากครูหรือผู้อ่ืน
ว่าว่าการแยกของแข็ง
กับของเหลวในสาร
เนื้อผสมออกจากกัน
ท าได้หลายวิธี ได้แก่ 
การตกตะกอน การริน
ออก และการกรอง 
การตกตะกอนเป็นวิธี
ที่ท าให้ของแข็งค่อย 
ๆ แยกตัวและจมลงท่ี
ก้นภาชนะ การริน
ออกท าได้โดยการค่อย 
ๆ รินของเหลวออก
จากของแข็ง การ
กรองท าโดยริน
ของเหลวให้ไหลผ่าน
วัสดุกรองท่ีมีรูขนาด
เล็กซึ่งของแข็งผ่าน
ไม่ได้จึงค้างอยู่วัสดุ
กรอง การตกตะกอน 
การรินออกและการ
กรองน าไปใช้

สามารถตีความหมาย
ข้อมูลจากการสังเกต
และการอภิปราย
เกี่ยวกับวิธีการ
ตกตะกอน การรินออก 
และการกรองและ    
ลงข้อสรุปได้แต่ไม่
ครบถ้วนสมบูรณ์
แม้ว่าจะได้รับการ
ชี้แนะจากครูหรือผู้อ่ืน
ว่าการแยกของแข็งกับ
ของเหลวในสารเนื้อ
ผสมออกจากกันท าได้
หลายวิธี ได้แก่ การ
ตกตะกอน การรินออก 
และการกรอง การ
ตกตะกอนเป็นวิธีที่ท า
ให้ของแข็งค่อย ๆ 
แยกตัวและจมลงที่ก้น
ภาชนะ การรินออกท า
ได้โดยการค่อย ๆ ริน
ของเหลวออกจาก
ของแข็ง การกรองท า
โดยรินของเหลวให้
ไหลผ่านวัสดุกรองท่ีมี
รูขนาดเล็กซึ่งของแข็ง
ผ่านไม่ได้จึงค้างอยู่บน
ตัวกรอง การ
ตกตะกอน การรินออก
และการกรองน าไปใช้
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ทักษะ
กระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ 
รายการประเมิน 

เกณฑ์การประเมิน 

ด ี(3) พอใช้ (2) ควรปรับปรุง (1) 

ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

 
 

ตาราง รายการประเมินและเกณฑ์การประเมินทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
 

ทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 

รายการประเมิน เกณฑ์การประเมิน 
ดี (3) พอใช้ (2) ควรปรับปรุง (1) 

C2 การคิดอย่างมี
วิจารณญาณ 
 

การวิเคราะห์ข้อดี
ข้อจ ากัดและ
ลักษณะของสารที่
แยกได้แต่ละวิธี  
 

สามารถบอกข้อดี
ข้อจ ากัดและลักษณะ
ของสารที่แยกได้แต่ละ
วิธีได้ถูกต้องครบถ้วน
ด้วยตนเอง 

สามารถบอกข้อดี
ข้อจ ากัดและลักษณะของ
สารที่แยกได้แต่ละวิธีได้
ถูกต้องครบถ้วนโดยอาศัย
การชี้แนะจากครูหรือ
ผู้อื่น 

สามารถบอกข้อดี
ข้อจ ากัดและลักษณะ
ของสารที่แยกได้แต่ละ
วิธีได้ถูกต้องแต่ไม่
ครบถ้วนแม้ว่าจะได้
รับค าชี้แนะจากครูหรือ
ผู้อ่ืน 

C4 การสื่อสาร การน าเสนอผลการ
แยกสาร 

สามารถบรรยายเพ่ือ
น าเสนอเกี่ยวกับผลการ
แยกสารได้ถูกต้อง ด้วย
ตนเอง 

สามารถบรรยายเพ่ือ
น าเสนอเก่ียวกับผลการ
แยกสารได้ถูกต้องจาก
การชี้แนะของครูหรือผู้อ่ืน 

สามารถบรรยายเพื่อ
น าเสนอเกี่ยวกับผลการ
แยกสารได้ถูกต้องแต่ไม่
ครบถ้วนสมบูรณ์แม้ว่า
จะได้รับการชี้แนะจาก
ครูหรือผู้อ่ืน 

C5 ความร่วมมือ การท างานร่วมกับ
ผู้อ่ืนในการท า
กิจกรรม 

สามารถท างานร่วมกับ
ผู้อ่ืนในการท ากิจกรรม 
รวมทั้งยอมรับความ
คิดเห็นของผู้อ่ืนตั้งแต่
เริ่มต้นจนส าเร็จ          

สามารถท างานร่วมกับ
ผู้อ่ืนในการท ากิจกรรม 
รวมทั้งยอมรับความ
คิดเห็นของผู้อ่ืนในบาง
ช่วงเวลาที่ท ากิจกรรม 

สามารถท างานร่วมกับ
ผู้อ่ืนในการท ากิจกรรม 
รวมทั้งยอมรับความ
คิดเห็นของผู้อ่ืนบาง
ช่วงเวลาที่ท ากิจกรรม 
ทั้งนี้ต้องอาศัยการ
กระตุ้นจากครูหรือผู้อ่ืน 
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กิจกรรมที่ 1.3 แยกสารแม่เหล็กออกจากสารเนื้อผสมได้อย่างไร
กิจกรรมนี้นักเรียนจะได้อธิบายวิธีการแยกสาร

แม่เหล็กออกจากสารเนื้อผสมและยกตัวอย่างการน าวิธีการ
แยกสารแม่เหล็กออกจากสารอ่ืนในสารเนื้อผสมไปใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 

 
เวลา  2 ชั่วโมง 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. สังเกตและอธิบายวิธีการแยกสารแม่เหล็กออก

จากสารอ่ืนในสารเนื้อผสม 
2. อภิปรายและยกตัวอย่างวิธีการแยกสาร

แม่เหล็กออกจากสารอ่ืนในสารเนื้อผสมไปใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 

วัสดุ อุปกรณ์ส าหรับท ากจิกรรม 
สิ่งท่ีครูต้องเตรียม/กลุ่ม 

1. เมล็ดข้าวเปลือกท่ีมีผงเหล็กปน    10 กรัม 
2. จานหรือแก้วกระดาษหรือแก้วพลาสติก 1 ใบ 
3. ผ้าขาวบาง       1 ผืน 
4. แท่งแม่เหล็ก       1 แท่ง 
5. ไม้จิ้มฟัน       1 อัน 
6. ตะแกรงร่อน       1 อัน 

ทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 
S1   การสังเกต 
S8   การลงความเห็นจากข้อมูล 

 S13 การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป 

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
C2 การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
C4 การสื่อสาร 
C5 ความร่วมมือ 
 

 
 

 
สื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ 

1. หนังสือเรียน ป.6 เล่ม 1   หน้า 49-52 
2. แบบบันทึกกิจกรรม ป.6 เล่ม 1  หน้า  50-53 
3. วีดิทัศน์ตัวอย่างปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ส าหรับครู เรื่อง 

แยกสารผสมที่เป็นของแข็งได้อย่างไร 
http://ipst.me/9896 

 
 

http://ipst.me/9896
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แนวการจัดการเรียนรู้ 

1. ครูทบทวนความรู้ พ้ืนฐานเกี่ยวกับแม่เหล็กและตรวจสอบความรู้เดิม
เกี่ยวกับการแยกสารแม่เหล็กออกจากสารอ่ืนในสารเนื้อผสมโดยใช้
ค าถามดังนี ้
1.1 แม่เหล็กดึงดูดอะไรได้บ้าง (แม่เหล็กดึงดูดเหล็ก แม่เหล็ก และสาร

แม่เหล็กอ่ืน ๆ ) 
1.2 ถ้าจะน าแม่เหล็กมาใช้แยกสารเนื้อผสม สารเนื้อผสมนั้นควรมี

ลักษณะอย่างไร  (นักเรียนตอบได้ตามความเข้าใจของตนเอง เช่น 
สารเนื้อผสมนั้นควรมีสารแม่เหล็กหรือเหล็กเป็นส่วนประกอบ)  

2. ครูเชื่อมโยงความรู้เดิมของนักเรียนเข้าสู่กิจกรรมที่ 1.3 โดยใช้ค าถาม
ดังนี้ เราจะใช้วิธีการแยกสารวิธีใดบ้างเพ่ือแยกสารแม่เหล็กออกจากสาร
อ่ืนในสารเนื้อผสมและท าได้อย่างไร 

3. นักเรียนอ่านชื่อกิจกรรม ท าเป็นคิดเป็น และ สิ่งที่ต้องใช้ จากนั้น

ร่วมกันอภิปรายเพ่ือตรวจสอบความเข้าใจเกี่ยวกับจุดประสงค์ในการท า

กิจกรรม โดยใช้ค าถาม ดังนี้ 

3.1 นักเรียนจะได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไร (วิธีการแยกสารแม่เหล็กออก

จากสารอ่ืนในสารเนื้อผสมและการน าวิธีการแยกสารแม่เหล็กใปใช้

ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน) 

3.2 นักเรียนจะได้เรียนรู้ด้วยวิธีใด (การสังเกตและการอภิปราย) 

3.3 เมื่อเรียนแล้วนักเรียนจะท าอะไรได้ (อธิบายวิธีการแยกสารแม่เหล็ก

ออกจากสารอ่ืนในสารเนื้อผสมและยกตัวอย่างการน าวิธีการแยก

สารแม่เหล็กใปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน) 

4. นักเรียนบันทึกจุดประสงค์ลงในแบบบันทึกกิจกรรม หน้า 50 และอ่าน
สิ่งท่ีต้องใช้ในการท ากิจกรรม  

5. นักเรียนอ่านท าอย่างไร โดยครูใช้วิธีฝึกทักษะการอ่านที่เหมาะสมกับ
ความสามารถของนักเรียน จากนั้นครูตรวจสอบความเข้าใจเกี่ยวกับ
วิธีการท ากิจกรรม จนนักเรียนเข้าใจล าดับการท ากิจกรรม โดยใช้ค าถาม
ดังนี้ 
5.1 ในท าอย่างไรข้อที่ 1 นักเรียนต้องสังเกตอะไร (สังเกตลักษณะของ

สารเนื้อผสม)  

ในการตรวจสอบความรู้เดิม 
ครูเพียงรับฟังเหตุผลของนักเรียน
และยังไม่ เฉลยค าตอบใด ๆ แต่
ชักชวนให้นักเรียนไปหาค าตอบด้วย
ตนเองจากการท ากิจกรรม 
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5.2 ในท าอย่างไรข้อที่ 2 นักเรียนต้องอภิปรายเกี่ยวกับอะไร (หาวิธีแยก

ผงเหล็กออกจากเมล็ดข้าวเปลือกโดยใช้อุปกรณ์ท่ีก าหนดให้) 

ครูแนะน าอุปกรณ์ที่ก าหนดให้ในข้อที่  2 ได้แก่ แท่งแม่เหล็ก        

ผ้าขาวบาง ไม้จิ้มฟัน ตะแกรง จานส าหรับใส่สาร ครูเสนอแนะว่า ทั้งชั้น

ควรเลือกวิธีการแยกสารที่แตกต่างกันเพ่ือใช้ในการเปรียบเทียบผลการ

ท ากิจกรรม  

5.3 ในท าอย่างไรข้อที่ 3 และ 4 นักเรียนต้องท าอย่างไร (เลือกวิธีการ

แยกสารมา 1 วิธีพร้อมบอกเหตุผลและแยกสารตามวิธีที่เลือก) 

5.4 ในท าอย่างไรข้อที่ 5 นักเรียนต้องวิเคราะห์ข้อดีและข้อจ ากัดของ 

แต่ละวิธี คิดว่าจะวิเคราะห์ในประเด็นใดบ้าง (นักเรียนตอบตาม

ความเข้าใจซึ่งควรจะตอบในประเด็นเกี่ยวกับลักษณะของสารที่แยก

ได้ ความสะดวกในการแยกสาร หรืออ่ืน ๆ เช่น เวลาที่ใช้ ปริมาณ

สารที่แยกได้) 

5.5 ในท าอย่างไรข้อที่ 6 นักเรียนต้องท าอย่างไร (ร่วมกันอภิปรายและ

ยกตัวอย่างวิธีการแยกสารจากกิจกรรมนี้ ไปใช้ประโยชน์ ใน

ชีวิตประจ าวัน) 

6. เมื่อนักเรียนเข้าใจวิธีการท ากิจกรรมในท าอย่างไร แล้ว อภิปรายร่วมกับ
นักเรียนว่าจะบันทึกผลในแบบบันทึกกิจกรรมอย่างไรบ้าง จากนั้นให้
นักเรียนรับอุปกรณ์และเริ่มปฏิบัติตามข้ันตอนการท ากิจกรรม 

7. หลังจากท ากิจกรรมแล้ว นักเรียนร่วมกันอภิปรายผลการท ากิจกรรม 
ตามแนวค าถามดังนี้ 
7.1 การใช้แท่งแม่เหล็กแยกผงเหล็กออกจากเมล็ดข้าวเปลือกท าได้

หรือไม่ อย่างไร (สามารถแยกผงเหล็กออกจากเมล็ดข้าวเปลือกได้ 

โดยน าแท่งแม่เหล็กมาคนในสารเนื้อผสม  แม่เหล็กจะดึงดูดผงเหล็ก

ขึ้นมา ส่วนเมล็ดข้าวเปลือกจะไม่ดึงดูดกับแม่เหล็ก จึงสามารถแยก

ผงเหล็กออกจากเมล็ดข้าวเปลือกได้)  

ครูให้ความรู้เพ่ิมเติมว่า การใช้แม่เหล็กแยกสารแม่เหล็กที่ปะปนอยู่

กับสารอ่ืน ๆ ในสารเนื้อผสม เรียกวิธีการแยกสารนี้ว่า การใช้แม่เหล็ก

ดึงดูด 

7.2 การใช้ผ้าขาวบางแยกผงเหล็กออกจากเมล็ดข้าวเปลือกท าได้หรือไม่ 
อย่างไร (สามารถใช้ผ้าขาวบางร่อนแยกผงเหล็กบางส่วนออกจาก

หากนักเรียนไม่สามารถตอบ
ค าถามหรืออภิปรายได้ตามแนว
ค าตอบ ครูควรให้เวลานักเรียน
คิดอย่างเหมาะสม รอคอยอย่าง
อดทน และรับฟังแนวความคิด
ของนักเรียน 

 

S1 สังเกตลักษณะและสมบัติของสาร 
S8 ลงความเห็นเกี่ยวกับการแยกสาร 
C4 บอกลักษณะของสารที่แยกได้โดย

การบรรยาย 
C5 ร่วมมือกันท ากิจกรรม 
 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 

 ทีน่ักเรียนจะได้ฝึกจากการท ากิจกรรม 
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เมล็ดข้าวเปลือกได้ แต่จะมีผงเหล็กบางส่วนที่มีขนาดใหญ่ซึ่งไม่
สามารถลอดผ่านรูของผ้าขาวบางไปได้และจะติดอยู่ที่ผ้าขาวบาง
ปะปนอยู่กับข้าวเปลือก)  

7.3 การใช้ตะแกรงแยกผงเหล็กออกจากเมล็ดข้าวเปลือกท าได้หรือไม่ 
อย่างไร (สามารถใช้ตะแกรงแยกผงเหล็กออกจากเมล็ดข้าวเปลือก
ได้ แต่จะมีผงขนาดเล็กของสารอื่นที่ไม่ใช่ผงเหล็กปนมาด้วย)  

7.4 ถ้าต้องการแยกผงเหล็กให้ได้ปริมาณมากในเวลารวดเร็วควรแยก
โดยวิธีการใด (ควรแยกโดยการร่อนด้วยตะแกรง)  

7.5 ถ้าต้องการแยกผงเหล็กโดยให้มีสารอ่ืนปนมากับผงเหล็กน้อยที่สุด
ควรใช้วิธีการใด (การใช้แม่เหล็กดึงดูด) 

7.6 ประโยชน์จากการแยกสารเนื้อผสมโดยการใช้แม่เหล็กดึงดูด
สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างไร (นักเรียนตอบตาม
ข้อมูลที่ได้จากการอภิปรายร่วมกันในกลุ่ม หรือจากประสบการณ์
ของตนเอง  เช่น  
-ซีเรียลมีผงเหล็กปนอยู่หรือไม่ สามารถใช้แม่เหล็กทดสอบได้โดยถ้า
มีผงเหล็กปนอยู่ แม่เหล็กจะดึงดูดผงเหล็กแยกออกมา  
-การแยกเศษเหล็กออกจากเศษขยะประเภทอ่ืน ๆ สามารถใช้
แม่เหล็กแยกได)้ 
ครูชักชวนดูรูปในหนังสือเรียนหน้า 51 ประกอบการอภิปราย

เกี่ยวกับการแยกเศษเหล็กออกจากเศษขยะประเภทอ่ืน ๆ 
8. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนตอบหรือซักถามในสิ่งที่อยากรู้เพ่ิมเติมเกี่ยวกับ  

การแยกสารแม่เหล็กออกจากสารอ่ืนในสารเนื้อผสม จากนั้นร่วมกัน
อภิปรายและลงข้อสรุปว่า เราสามารถใช้แม่เหล็กดึงดูดของแข็งที่เป็น
สารแม่เหล็กออกจากสารอ่ืน ๆ ในสารเนื้อผสม เรียกวิธีการนี้ว่า การใช้
แม่เหล็กดึงดูดซึ่งสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้ (S13) 

9. นักเรียนร่วมกันอภิปรายและตอบค าถามใน ฉันรู้อะไร โดยครูอาจใช้
ค าถามเพ่ิมเติมในการอภิปรายเพ่ือให้ได้แนวค าตอบที่ถูกต้อง 

10.นักเรียนอ่าน สิ่งท่ีได้เรียนรู้ และเปรียบเทียบกับข้อสรุปของตนเอง 
11. ครูกระตุ้นให้นักเรียนฝึกตั้งค าถามเกี่ยวกับเรื่องที่สงสัยหรืออยากรู้

เพ่ิมเติมใน อยากรู้อีกว่า จากนั้นครูอาจสุ่มนักเรียน 2 -3 คน น าเสนอ
ค าถามของตนเองหน้าชั้นเรียน จากนั้นนักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับ
ค าถามท่ีน าเสนอ 

12. ครูน าอภิปรายเพ่ือให้นักเรียนทบทวนว่าได้ฝึกทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 อะไรบ้างและในขั้นตอนใด  

ถ้ า ค รู พบ ว่ า นั ก เ รี ย น ยั ง มี
แนวคิดคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการ
แยกสารแม่เหล็กออกจากสารเนื้อ
ผสม ให้ ครู ด า เนินการโดยให้
นั ก เ รี ย น ร่ ว ม กั น อ ภิ ป ร า ย
จนกระทั่ งนัก เรียนมีแนวคิดที่
ถูกต้อง  
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          แนวค าตอบในแบบบันทึกกิจกรรม 

 

เมล็ดข้าวเปลือกมีลักษณะเป็นของแข็งสีเหลือง รูปร่างเรียวยาว ผงเหล็กมีลักษณะ

เป็นผงสีเทาด า 

 ขึ้นอยู่กับการเลือก เหตุผลและผลการแยกสารของนักเรียน เช่น 

 
การใช้แม่เหล็กดึงดูด 

 

น่าจะแยกผงเหล็กออก

จากเมล็ดข้าวเปลือกได้

เนื่องจากสารเนื้อผสมมี

ผงเหล็กปะปนอยูซ่ึ่ง

แม่เหล็กสามารถดึงดูดได้

ส่วนเมล็ดข้าวเปลือก

แม่เหล็กไม่สามารถ

ดึงดูด 

 

ผงเหล็กและเมล็ด

ข้าวเปลือกแยกออกจาก

กัน 

 

1. สังเกตและอธิบายวิธีการแยกสารแม่เหล็กออกจากสารอื่นในสารเนื้อผสม 

2. อภิปรายและยกตัวอย่างวิธีการแยกสารแม่หล็กออกจากสารอ่ืนในสารเนื้อผสม

ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 
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การใช้แม่เหล็กดึงดูด 

 

การร่อนโดยใช้

ตะแกรง 

 

การแยกเศษเหล็กออกจากเศษขยะอ่ืน ๆ 

 

- ผงเหล็กท่ีแยกได้ไม่มี
ของแข็งชนิดอื่นปน 
 

- ใช้เวลาน้อย 
 

- มีของแข็งอ่ืน ๆ ปนมา
กับผงเหล็ก 

 

- ใช้เวลานาน 
 

การร่อนโดยใช้ผ้า

ขาวบาง 

 

- ใช้เวลาน้อย 
 

- มีของแข็งอ่ืน ๆ ปนมา
กับผงเหล็กและผงเหล็ก
บางส่วนติดอยู่บน       
ผ้าขาวบาง 
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เมล็ดข้าวเปลือกเป็นของแข็งสีเหลือง รูปร่างเรียวยาว มีสมบัติไม่ดึงดูดกับ

แม่เหล็ก ผงเหล็กเป็นผงสีเทาด า มีสมบัติดึงดูดกับแม่เหล็ก 

 

ควรใช้วิธีการใช้แม่เหล็กดึงดูด เพราะวิธีการนี้สามารถแยกได้เฉพาะสารแม่เหล็ก

โดยไม่มีสารอ่ืนปะปน แต่ถ้าใช้การร่อนจะมีของแข็งขนาดใกล้เคียงกับผงเหล็กปน

มาด้วย 

 

น ามาใช้แยกเศษเหล็กออกจากเศษขยะชนิดอ่ืน ๆ 

 

ท าได้โดยใช้แม่เหล็กดึงดูดผงเหล็กออกจากเมล็ดข้าวเปลือก เรียกวิธีการนี้ว่า การใช้แม่เหล็ก

ดึงดูด หรือใช้ตะแกรงหรือผ้าขาวบางร่อนผงเหล็กออกจากเมล็ดข้าวเปลือกเรียกวิธีการนี้ว่า 

การร่อน แต่จะมีสารอื่นปนมากับผงเหล็ก 

 

เมื่อน าแม่เหล็กมาเข้าใกล้ผงเหล็กที่ผสมกับเมลด็ขา้วเปลือก แม่เหล็กจะดึงดดูผงเหล็กตดิที่แท่งแม่เหล็ก             

แต่ไมด่ึงดดูเมลด็ขา้วเปลือก จึงแยกเอาผงเหล็กออกจากเมล็ดข้าวเปลือกได้ เรียกวิธีการแยกสารนี้ว่า การใช้

แม่เหล็กดึงดดู 

 เราสามารถใช้แม่เหล็กดึงดูดของแข็งท่ีเป็นสารแม่เหล็กออกจากสารอ่ืน ๆ ในสาร

เนื้อผสมได้ เรียกวิธีการนี้ว่า การใช้แม่เหล็กดึงดูดซึ่งน าไปใช้ประโยชน์ใน

ชีวิตประจ าวันได้ 
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ค าถามของนักเรียนที่ตั้งตามความอยากรู้ของตนเอง 
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แนวการประเมินการเรียนรู้ 
การประเมินการเรียนรู้ของนักเรียนท าได้ ดังนี้ 

1. ประเมินความรู้เดิมจากการอภิปรายในชั้นเรียน 

2. ประเมินการเรียนรู้จากค าตอบของนักเรียนระหว่างการจัดการเรียนรู้และจากแบบบันทึกกิจกรรม 

3. ประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 จากการท ากิจกรรมของนักเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประเมินจากการท ากิจกรรมที่ 1.3 แยกสารแม่เหล็กออกจาก                      

สารเนื้อผสมได้อย่างไร 
 

รหัส สิ่งท่ีประเมิน ระดับ
คะแนน 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

S1 การสังเกต  

S8 การลงความเห็นจากข้อมูล  

S13 การตีความหมายข้อมูลและการลงข้อสรุป  

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 

C2 การคิดอย่างมีวิจารณญาณ  

C4 การสื่อสาร  

C5 ความร่วมมือ  

รวมคะแนน  
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ตาราง รายการประเมินและเกณฑ์การประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

ทักษะ
กระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ 
รายการประเมิน 

เกณฑ์การประเมิน 

ด ี(3) พอใช้ (2) ควรปรับปรุง (1) 

S1 การสังเกต การสังเกตสารที่แยกได้

ในแต่ละวิธี 

สามารถบอกลักษณะ
ของสารที่แยกได้ใน     
แต่ละวิธีได้ถูกต้อง
ครบถ้วนด้วยตนเอง  
 

สามารถบอกลักษณะ
ของสารที่แยกได้ใน  
แต่ละวิธีได้ถูกต้อง
ครบถ้วนจากการชี้แนะ
ของครูหรือผู้อื่น 

สามารถบอกลักษณะ
ของสารที่แยกได้ใน  
แต่ละวิธีได้ถูกต้อง
เพียงบางส่วนแม้จะ
ได้รับการชี้แนะจากครู
หรือผู้อ่ืน 

S8 การลง
ความเห็นจาก
ข้อมูล 

การลงความเห็นจาก
ข้อมูลเกี่ยวกับสาร   
เนื้อผสมที่เป็นของแข็ง
ซึ่งมีสารแม่เหล็กปนอยู่
สามารถแยกได้หลาย
วิธ ี
 

สามารถลงความเห็นจาก
ข้อมูลได้ถูกต้องด้วย
ตนเองว่าสารเนื้อผสมที่
เป็นของแข็งซึ่งม ี     
สารแม่เหล็กปนอยู่
สามารถแยกได้หลายวิธี 

สามารถลงความเห็น
จากข้อมูลได้ถูกต้อง 
จากการชี้แนะของครู
หรือผู้อื่นว่าสารเนื้อ
ผสมที่เป็นของแข็งซึ่งมี
สารแม่เหล็กปนอยู่
สามารถแยกได้หลาย
วิธ ี

สามารถลงความเห็น
จากข้อมูลได้ถูกต้อง
เพียงบางส่วน แม้ว่า
จะได้รับการชี้แนะจาก
ครูหรือผู้อ่ืนว่าสารเนื้อ
ผสมที่เป็นของแข็งซึ่ง
มีสารแม่เหล็กปนอยู่
สามารถแยกได้หลาย
วิธี 

S13 การ
ตีความหมาย
ข้อมูลและลง
ข้อสรุป 

การตีความหมาย
ข้อมูลจากการแยก
สาร และลงข้อสรุป
วิธีการแยกสาร
แม่เหล็กออกจากสาร
เนื้อผสม 

สามารถตีความหมาย
ข้อมูลจากการแยกสาร 
และลงข้อสรุปได้ถูกต้อง
ด้วยตนเองว่าการใช้
แม่เหล็กดึงดูดสามารถ
ใช้แยกของแข็งที่เป็น    
สารแม่เหล็กออกจาก
สารอ่ืน ๆ ในสารเนื้อ
ผสม 

สามารถตีความหมาย
ข้อมูลจากการแยก
สาร และลงข้อสรุปได้
ถูกต้องโดยอาศัย   
การชี้แนะจากครูหรือ
ผู้อ่ืนว่าการใช้แม่เหล็ก
ดึงดูดสามารถใช้แยก
ของแข็งท่ีเป็น       
สารแม่เหล็กออกจาก
สารอ่ืน ๆ ในสาร    
เนื้อผสม 

สามารถตีความหมาย
ข้อมูลจากการแยกสาร 
และลงข้อสรุปได้ไม่
ครบถ้วนสมบูรณ์
แม้ว่าจะได้รับการ
ชี้แนะจากครูหรือผู้อ่ืน
ว่าการใช้แม่เหล็ก
ดึงดูดใช้แยกของแข็ง
ที่เป็น       สาร
แม่เหล็กออกจากสาร
อ่ืน ๆ ในสาร     เนื้อ
ผสม  
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ตาราง รายการประเมินและเกณฑ์การประเมินทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 

ทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 

รายการประเมิน เกณฑ์การประเมิน 
ดี (3) พอใช้ (2) ควรปรับปรุง (1) 

C2 การคิดอย่างมี
วิจารณญาณ 

การวิเคราะห์ข้อดี
และข้อจ ากัดของ
วิธีการต่าง ๆ ที่ใช้
แยกสารเนื้อผสมที่มี
สารแม่เหล็กปนอยู่
แต่ละวิธีเกี่ยวกับ
ลักษณะของสารที่
แยกได้ ความสะดวก
และอ่ืน ๆ  
 

สามารถบอกข้อดีและ
ข้อจ ากัดของวิธีการ ต่าง 
ๆ ที่ใช้แยกสารเนื้อผสม
ที่มีสารแม่เหล็กปนอยู่
ในประเด็นเกี่ยวกับ
ลักษณะของสารที่แยกได้ 
ความสะดวกและอ่ืน ๆ 
ได้ถูกต้องครบถ้วนด้วย
ตนเอง 

สามารถบอกข้อดีและ
ข้อจ ากัดของวิธีการต่าง ๆ 
ที่ใช้แยกสารเนื้อผสมที่มี
สารแม่เหล็กปนอยู่ใน
ประเด็นเกี่ยวกับลักษณะ
ของสารที่แยกได้     
ความสะดวกและอ่ืน ๆ 
ได้ถูกต้องครบถ้วนโดย
ต้องอาศัยการชี้แนะจาก
ครูหรือผู้อื่น 

สามารถบอกข้อดีและ
ข้อจ ากัดของวิธีการต่าง 
ๆ ที่ใชแ้ยกสารเนื้อผสม
ที่มีสารแม่เหล็กปนอยู่
ในประเด็นเกี่ยวกับ
ลักษณะของสารที่แยก
ได้ ความสะดวกและอ่ืน 
ๆ ได้ถูกต้องแต่ไม่
ครบถ้วนแม้ว่าจะได้
รับค าชี้แนะจากครูหรือ
ผู้อ่ืน 

C4 การสื่อสาร การน าเสนอผลการ
แยกสารโดย      
การบรรยาย 

สามารถเขียนบรรยาย
ผลการแยกสารได้
ถูกต้องด้วยตนเอง 

สามารถเขียนบรรยายผล
การแยกสารได้ถูกต้อง
จากการชี้แนะของครูหรือ
ผู้อื่น 

สามารถเขียนบรรยาย
ผลการแยกสารได้
ถูกต้องเพียงบางส่วน 
แม้ว่าจะได้รับการ
ชี้แนะจากครูหรือผู้อ่ืน 

C5 ความร่วมมือ ท างานร่วมกับผู้อ่ืน
ในการท ากิจกรรม
รวมทั้งยอมรับ   
ความคิดเห็นของ
ผู้อ่ืน 

สามารถท างานร่วมกับ
ผู้อ่ืนในการท ากิจกรรม 
รวมทั้งยอมรับ      
ความคิดเห็นของผู้อ่ืน
ตั้งแต่เริ่มต้นจนส าเร็จ          
 
 
 
 
 

สามารถท างานร่วมกับ
ผู้อ่ืนในการท ากิจกรรม
รวมทั้งยอมรับ        
ความคิดเห็นของผู้อ่ืนใน
บางช่วงเวลาที่ท า
กิจกรรม 

สามารถท างานร่วมกับ
ผู้อ่ืนในท ากิจกรรม 
รวมทั้งยอมรับ      
ความคิดเห็นของผู้อ่ืน
บางช่วงเวลาที่ท า
กิจกรรม ทั้งนี้ต้องอาศัย
การกระตุ้นจากครูหรือ
ผู้อ่ืน 
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ทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 

รายการประเมิน เกณฑ์การประเมิน 
ดี (3) พอใช้ (2) ควรปรับปรุง (1) 

 
 
 

กิจกรรมที่ 1.4 ใช้ประโยชน์จากการแยกสาร
เนื้อผสมอย่างง่ายได้อย่างไร

กิจกรรมนี้นักเรียนจะได้วิเคราะห์วิธีการแยกสารเนื้อผสมที่
น าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 

 
เวลา  1 ชั่วโมง 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
วิเคราะห์และระบุวิธีการแยกสารเนื้อผสมที่น าไปใช้ประโยชน์

ในชีวิตประจ าวัน 
 

ทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 
S8   การลงความเห็นจากข้อมูล 

 S13 การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป 

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
C2 การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
C4 การสื่อสาร 
C5 ความร่วมมือ 
 
 
 

สื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ 

1.หนังสือเรียน ป.6 เล่ม 1   หน้า 53-56 
2.แบบบันทึกกิจกรรม ป.6 เล่ม 1  หน้า  54-57 
3. วีดิทัศน์เรื่องการท าน้ าตาลปึก  
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แนวการจัดการเรียนรู้ 
1. ครูทบทวนความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับวิธีการแยกสารเนื้อผสมและตรวจสอบ

ความรู้เดิมเกี่ยวกับการน าวิธีการต่าง ๆ ที่ใช้แยกสารเนื้อผสมไปใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันโดยใช้ค าถามดังต่อไปนี้ 
1.1 วิธีการแยกสารเนื้อผสมมีอะไรบ้าง  (การหยิบออก การร่อน  

การตกตะกอน การรินออก การกรอง การใช้แม่เหล็กดึงดูด) 
1.2 ในชีวิตประจ าวัน  เราใช้วิธีการแยกสารเนื้ อผสมวิธี ใดบ้ าง 

ยกตัวอย่าง (นักเรียนตอบตามความเข้าใจ)  
2. ครูเชื่อมโยงความรู้เดิมของนักเรียนสู่กิจกรรมที่ 1.4 โดยใช้ค าถามว่าเรา

ใช้ประโยชน์จากการแยกสารเนื้อผสมอย่างง่ายได้อย่างไร 
3. นักเรียนอ่านชื่อกิจกรรม และท าเป็นคิดเป็น จากนั้นร่วมกันอภิปราย

เพ่ือตรวจสอบความเข้าใจเกี่ยวกับจุดประสงค์ในการท ากิจกรรม โดยใช้
ค าถาม ดังนี้ 
3.1 กิจกรรมนี้นักเรียนจะได้เรียนเรื่องอะไร (วิธีการแยกสารที่น าไปใช้

ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน)  
3.2 นักเรียนจะได้เรียนรู้เรื่องนี้ด้วยวิธีใด (การวิเคราะห์)  
3.3 เมื่อเรียนแล้วนักเรียนจะท าอะไรได้ (ระบุวิธีการแยกสารที่น าไปใช้

ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน) 
4. นักเรียนบันทึกจุดประสงค์ลงในแบบบันทึกกิจกรรม หน้า  54  
5. นักเรียนอ่านท าอย่างไร โดยครูใช้วิธีฝึกทักษะการอ่านที่เหมาะสมกับ

ความสามารถของนักเรียน จากนั้นครูตรวจสอบความเข้าใจเกี่ยวกับ
วิธีการท ากิจกรรม จนนักเรียนเข้าใจล าดับการท ากิจกรรม โดยใช้ค าถาม
ว่านักเรียนต้องท าอะไรบ้าง (อ่านบทความ เรื่อง การท าน้ าตาลปึกและ S8 ลงความเห็นเกี่ยวกับวิธีการแยก

สารเนื้อผสมจากใบความรู้ 
C2 วิเคราะห์วิธีการแยกสาร 
C4 แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับ

การใช้ประโยชน์จากการแยกสาร

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
และทั กษะแห่ งศตวรรษที่  21 ที่
นักเรียนจะได้ฝึกจากการท ากิจกรรม 

 

ในการตรวจสอบความรู้เดิม 
ครูเพียงรับฟังเหตุผลของนักเรียน
และยังไม่ เฉลยค าตอบใด ๆ แต่
ชักชวนให้นักเรียนไปหาค าตอบด้วย
ตนเองจากการท ากิจกรรม 
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   ถ้านักเรียนไม่สามารถตอบ
ค าถามหรืออภิปรายได้ตามแนว
ค าตอบ ครูควรให้เวลานักเรียนคิด
อย่างเหมาะสม รอคอยอย่างอดทน 
และรับฟังแนวความคิดของนักเรียน 

 

ร่วมกันอภิปรายว่ามีการแยกสารในขั้นตอนใดบ้าง มีวิธีการแยกสาร
อย่างไรพร้อมทั้งบอกสารที่แยกออกจากกันเป็นสารอะไรและมีลักษณะ
อย่างไร) 

6. เมื่อนักเรียนเข้าใจวิธีการท ากิจกรรมในท าอย่างไร แล้ว ให้นักเรียนเริ่ม
ปฏิบัติตามข้ันตอนการท ากิจกรรม 

7. หลังจากท ากิจกรรมแล้ว นักเรียนร่วมกันอภิปรายผลการท ากิจกรรม 
ตามแนวค าถามดังนี้ 
7.1 จากบทความ น้ าตาลมะพร้าวที่รวบรวมจากกระบอกน้ าตาลเป็น

สารเนื้อเดียวหรือสารเนื้อผสม เพราะเหตุใด (สารเนื้อผสมเพราะมี
เศษฝุ่นหรือแมลงปนอยู่ในน้ าตาลมะพร้าว) 

7.2 การท าน้ าตาลปึกมีขั้นตอนใดบ้างที่ต้องใช้วิธีการแยกสารและเรียก
วิธีนั้นว่าอะไร (1.เก็บมดและแมลงออกจากจั่นมะพร้าวเป็นวิธีการ
หยิบออก 2.ใช้ผ้าขาวบางกรองเศษฝุ่นและแมลงออกจากน้ าตาล
มะพร้าว เป็นวิธีการกรอง 3. ตักเอาฟองออกจากน้ าตาลมะพร้าว
เป็นวิธีการตักออก)   

7.3 ถ้าไม่มีการแยกเอาเศษฝุ่นหรือแมลงออก นักเรียนคิดว่าน้ าตาลปึกที่
ได้จะมีลักษณะอย่างไร (น้ าตาลปึกจะไม่สะอาดมีเศษฝุ่นและแมลง
ปนอยูใ่นน้ าตาลปึกท าให้ไม่น่ารับประทาน)  

7.4 ในการท าน้ าตาลปึก การแยกสารมีประโยชน์อย่างไร (ช่วยแยกสาร
ที่ไม่ต้องการออกจากน้ าตาลมะพร้าว ท าให้ได้น้ าตาลปึกที่น่า
รับประทานและปลอดภัยต่อการบริโภค) 

8. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนตอบหรือซักถามในสิ่งที่อยากรู้เพ่ิมเติมเกี่ยวกับ  
การใช้ประโยชน์จากการแยกสาร จากนั้นร่วมกันอภิปรายและลงข้อสรุป
ว่าวิธีการแยกสารเนื้อผสมมีประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน (S13) 

9. นักเรียนตอบค าถามใน ฉันรู้อะไร โดยครูอาจใช้ค าถามเพ่ิมเติมในการ
อภิปรายเพ่ือให้ได้แนวค าตอบที่ถูกต้อง 

10. นักเรียนอ่าน สิ่งท่ีได้เรียนรู้ และเปรียบเทียบกับข้อสรุปของตนเอง 
11.  ครูกระตุ้นให้นักเรียนฝึกตั้งค าถามเกี่ยวกับเรื่องที่สงสัยหรืออยากรู้   

เพ่ิมเติมใน อยากรู้อีกว่า จากนั้นครูอาจสุ่มนักเรียน 2-3 คน น าเสนอ
ค าถามของตนเองหน้าชั้นเรียน จากนั้นนักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับ
ค าถามที่น าเสนอ 

12.ครูน าอภิปรายเพ่ือให้นักเรียนทบทวนว่าได้ฝึกทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 อะไรบ้างและในขั้นตอนใด  

ถ้าครูพบว่านักเรียนยังมีแนวคิด
ค ล า ด เ ค ลื่ อ น เ กี่ ย ว กั บ ก า ร ใ ช้
ประโยชน์จากการแยกสารเนื้อผสม 
ให้ครูด าเนินการโดยให้นักเรียน
ร่วมกันอภิปรายจนกระทั่งนักเรียน
มีแนวคิดที่ถูกต้อง  

 



คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.6 เล่ม 1    |  หน่วยท่ี 2 การแยกสารเนื้อผสม 144  

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

13.นักเรียนร่วมกันอ่าน เกร็ดน่ารู้ และ รู้อะไรในเรื่องนี้ ในหนังสือเรียน 
หน้า 57-59 ครูน าอภิปรายเพ่ือน าไปสู่ข้อสรุปเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ใน
เรื่องนี้ จากนั้นครูกระตุ้นให้นักเรียนตอบค าถามในช่วงท้ายของเนื้อเรื่อง
ว่า หินประเภทใดมีกระบวนการเกิดเช่นเดียวกับการแยกสารเนื้อผสม
โดยให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายแนวทางการตอบค าถาม ซึ่งครูควรเน้นให้
นักเรียนตอบค าถามพร้อมอธิบายเหตุผลประกอบและชักชวนให้นักเรียน
ไปหาค าตอบร่วมกันจากการเรียนเรื่องต่อไป  
 
 
 

 แนวค าตอบในแบบบันทึกกิจกรรม 
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วิเคราะห์และระบุวิธีการแยกสารเนื้อผสมที่น าไปใช้ประโยชน์ใน

ชีวิตประจ าวัน 

 

เก็บมดและแมลงออก

จากจั่นมะพร้าว 

การหยิบออก มดและแมลง กับจั่น

มะพร้าว 
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ใช้ผ้าขาวบางกรองเศษฝุ่น

และแมลงออกจากน้ าตาล

มะพร้าว 

เศษฝุ่นและแมลงกับ

น้ าตาลมะพร้าว 
การกรอง 

ขณะเคี่ยวน้ าตาลจะเกิด

ฟองท่ีผิวหน้าของน้ าตาล 

ให้ตักฟองออก 

การตักออก 

(การหยิบออก) 

ฟองกับน้ าตาล

มะพร้าว 
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การหยิบออก เพราะต้องการแยกแมลงต่าง ๆ ออกจากจั่นมะพร้าว         

การกรอง เพราะต้องการแยกเอาน้ าตาลมะพร้าวซึ่งเป็นของเหลวออกจาก

เศษฝุ่นและแมลงซึ่งเป็นของแข็ง 

การตักออก เพราะต้องการแยกเอาฟองซ่ึงมีคราบสกปรกของน้ าตาลซึ่งเป็น

ของแข็งติดมากับฟองออกจากน้ าตาลมะพร้าวซึ่งเป็นของเหลว 

  

 น้ าตาลปึกจะมีเศษฝุ่นและแมลงต่าง ๆ ปนอยู่ในก้อนน้ าตาลด้วย 

 

 

วิธีการแยกสารเนื้อผสมสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้ 

 

 

การท าน้ าตาลปึก ต้องใช้วิธีการแยกสารหลายวิธีเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้มี
คุณภาพ ได้แก่ การหยิบออกเป็นการแยกแมลงออกจากจั่นท าให้ไม่มีแมลง
ตกลงไปในกระบอกตาล การกรองเป็นการแยกเศษฝุ่นและแมลงออกจาก
น้ าตาล การตักออกเป็นการแยกเอาคราบสกปรกที่ปะปนอยู่ในน้ าตาล
ออกไป ขั้นตอนวิธีการต่าง ๆ นี้ช่วยท าให้น้ าตาลปึกท่ีได้สะอาดและมี
คุณภาพด ี
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ค าถามของนักเรียนที่ตั้งตามความอยากรู้ของตนเอง 
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แนวการประเมินการเรียนรู้ 
การประเมินการเรียนรู้ของนักเรียนท าได้ ดังนี้ 

1. ประเมินความรู้เดิมจากการอภิปรายในชั้นเรียน 

2. ประเมินการเรียนรู้จากค าตอบของนักเรียนระหว่างการจัดการเรียนรู้และจากแบบบันทึกกิจกรรม 

3. ประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 จากการท ากิจกรรมของนักเรียน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ค่าไฟฟ้า  

 

การประเมินจากการท ากิจกรรมที่ 1.4 ใช้ประโยชน์จากการแยกสารเนื้อผสม      

อย่างง่ายได้อย่างไร 

รหัส สิ่งท่ีประเมิน ระดับ
คะแนน 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

S8 การลงความเห็นจากข้อมูล  

S13 การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป  

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 

C2 การคิดอย่างมีวิจารณญาณ  

C4 การสื่อสาร  

C5 ความร่วมมือ  

รวมคะแนน  
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ตาราง รายการประเมินและเกณฑ์การประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

ทักษะ
กระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ 
รายการประเมิน 

เกณฑ์การประเมิน 

ด ี(3) พอใช้ (2) ควรปรับปรุง (1) 

S8 การลง
ความเห็นจาก
ข้อมูล 

การลงความเห็นจาก
ข้อมูลวิธีการแยกสาร
ในบทความ 

สามารถน าข้อมูลที่
วิเคราะห์ได้มาลง
ความเห็นเกี่ยวกับวิธีการ
แยกสารได้ถูกต้องด้วย
ตนเอง  
 

สามารถน าข้อมูลที่
วิเคราะห์ได้มาลง
ความเห็นเกี่ยวกับ
วิธีการแยกสารได้
ถูกต้องจากการชี้แนะ
ของครูหรือผู้อื่น  

สามารถน าข้อมูลที่
วิเคราะห์ได้มาลง
ความเห็นเกี่ยวกับ
วิธีการแยกสารได้
ถูกต้องบางส่วนโดยได้
รับค าชี้แนะจากครู
หรือผู้อ่ืน 

S13 การ
ตีความหมาย
ข้อมูลและลง
ข้อสรุป 

การตีความหมายข้อมูล
จากการอ่านบทความ
และลงข้อสรุปได้ว่า
วิธีการแยกสารเนื้อผสม
สามารถน าไปใช้
ประโยชน์               
ในชีวิตประจ าวันได้ 

สามารถตีความหมาย
ข้อมูลจากการอ่าน
บทความและลงข้อสรุป
ได้ถูกต้องด้วยตนเองว่า
วิธีการแยกสารเนื้อผสม
สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

สามารถตีความหมาย
ข้อมูลจากการอ่าน
บทความและลง
ข้อสรุปได้ถูกต้องจาก
การชี้แนะของครูและ
ผู้อ่ืนว่าวิธีการแยก
สารเนื้อผสมสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

สามารถตีความหมาย
ข้อมูลจากการอ่าน
บทความและลง
ข้อสรุปได้ถูกต้องแต่ไม่
ครบถ้วนแม้ว่าจะ
ได้รับการชี้แนะจากครู
หรือผู้อ่ืนว่าวิธีการ
แยกสารเนื้อผสม
สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 
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ตาราง รายการประเมินและเกณฑ์การประเมินทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
 

ทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 

รายการประเมิน เกณฑ์การประเมิน 
ดี (3) พอใช้ (2) ควรปรับปรุง (1) 

C2 การคิดอย่างมี
วิจารณญาณ 

การวิเคราะห์ข้อมูล
จากบทความและ
บอกประโยชน์ของ
วิธีการแยกสารเพ่ือ
น าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

สามารถวิเคราะห์ข้อมูล
จากบทความและบอก
ประโยชน์ของวิธีการ
แยกสารเพ่ือน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ด้วย
ตนเอง 

สามารถวิเคราะห์ข้อมูล
จากบทความและบอก
ประโยชน์ของวิธีการแยก
สารเพ่ือน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ถูกต้อง
โดยต้องอาศัยการชี้แนะ
จากครูหรือผู้อ่ืน 

สามารถวิเคราะห์ข้อมูล
จากบทความและบอก
ประโยชน์ของวิธีการ
แยกสารเพื่อน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้บ้าง
แม้ว่าจะได้รับการ
ชี้แนะจากครูหรือผู้อ่ืน 

C4 การสื่อสาร การน าเสนอผลการ
วิเคราะห์โดยการ
บรรยาย 

สามารถน าเสนอผลการ
วิเคราะห์วิธีการแยกสาร
โดยการบรรยายได้
ถูกต้องด้วยตนเอง 

สามารถน าเสนอผลการ
วิเคราะห์วิธีการแยกสาร
โดยการบรรยายไดถู้กต้อง 
จากการชี้แนะของครูหรือ
ผู้อื่น 

สามารถน าเสนอผลการ
วิเคราะห์วิธีการแยก
สารโดยการบรรยายได้
เพียงบางส่วน แม้ว่าจะ
ได้รับการชี้แนะจากครู
หรือผู้อ่ืน 

C5 ความร่วมมือ ท างานร่วมกับผู้อ่ืน
ในการอภิปราย
รวมทั้งยอมรับความ
คิดเห็นของผู้อ่ืน 

สามารถท างานร่วมกับ
ผู้อ่ืนในการอภิปราย 
รวมทั้งยอมรับความ
คิดเห็นของผู้อ่ืนตั้งแต่
เริ่มต้นจนส าเร็จ          

สามารถท างานร่วมกับ
ผู้อ่ืนในการอภิปราย 
รวมทั้งยอมรับความ
คิดเห็นของผู้อ่ืนในบาง
ช่วงเวลาที่ท ากิจกรรม 

สามารถท างานร่วมกับ
ผู้อ่ืนในการอภิปราย 
รวมทั้งยอมรับความ
คิดเห็นของผู้อ่ืนบาง
ช่วงเวลาที่ท ากิจกรรม 
ทั้งนี้ต้องอาศัยการ
กระตุ้นจากครูหรือผู้อ่ืน 
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กิจกรรมท้ายบทที่ 1 การแยกสารเนื้อผสมอยา่งง่าย (2 ชั่วโมง) 

1. ครูให้นักเรียนวาดรูปหรือเขียนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จากบทนี้ ในแบบบันทึก

กิจกรรมหน้า 58 

2. นักเรียนตรวจสอบการสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ของตนเองโดยเปรียบเทียบกับ    

ผังมโนทัศน์ในหัวข้อ รู้อะไรในบทนี้ ในหนังสือเรียนหน้า 58 

3. ครูให้นักเรียนดูภาพเสมือนจริงสามมิติ (AR) เกี่ยวกับการร่อนและการกรอง 

โดยใช้แอปพลิเคชันส าหรับการสังเกตภาพเสมือนจริงสามมิติ (AR) เรื่อง   

การร่อน หน้า 58 และการกรอง หน้า 59 เป็นสื่อประกอบเพิ่มเติม  

4. นักเรียนกลับไปตรวจสอบค าตอบของตนเองในส ารวจความรู้ก่อนเรียน     

ในแบบบันทึกกิจกรรม หน้า 36-37 อีกครั้ง ถ้าค าตอบของนักเรียน           

ไม่ถูกต้องให้ขีดเส้นทับข้อความเหล่านั้น แล้วแก้ไขให้ถูกต้อง หรืออาจแก้ไข

ค าตอบด้วยปากกาที่มีสีต่างจากเดิม นอกจากนี้ครูอาจน าค าถามในรูปน าบท

ในหนังสือเรียนหน้า 2 มาร่วมกันอภิปรายค าตอบอีกครั้ง ดังนี้ 

4.1 การแยกสารเนื้อผสมอย่างง่ายมีวิธีใดบ้าง (การหยิบออก การร่อน     

การกรอง การตกตะกอน การใช้แม่เหล็กดึงดูด) 

4.2 การแยกสารเนื้อผสมอย่างง่ายมีประโยชน์ต่อชีวิตประจ าวันอย่างไร 

(สามารถแยกเอาสารที่ต้องการน ามาใช้ประโยชน์ออกจากสารอ่ืน ๆ ที่ไม่

ต้องการได้ เช่น การกรองกะทิออกจากกากมะพร้าว การฝัดเปลือกข้าว

ออกจากเมล็ดข้าวสาร) 

5. นักเรียนท าแบบฝึกหัดท้ายบทที่ 1 การแยกสารเนื้อผสมอย่างง่าย ใน 
แบบบันทึกกิจกรรมหน้า 59-61 จากนั้นน าเสนอค าตอบหน้าชั้นเรียน      
ถ้าค าตอบยังไม่ถูกต้อง ครูควรน าอภิปรายหรือให้สถานการณ์เพ่ิมเติมเพ่ือ
แก้ไขแนวคิดคลาดเคลื่อนให้ถูกต้อง 

6. นักเรียนร่วมกันท ากิจกรรมร่วมคิด ร่วมท า โดยให้ส ารวจว่าในชุมชนมี

กิจกรรมใดบ้างที่ต้องใช้การแยกสาร จากนั้นน าเสนอรายการกิจกรรมที่ต้อง

ใช้การแยกสารเป็นโปสเตอร์ 

7. นักเรียนอ่านและอภิปรายเนื้อเรื่องในหัวข้อวิทย์ใกล้ตัว ในหนังสือเรียน 

หน้า 63 โดยครูกระตุ้นให้นักเรียนเห็นความส าคัญของความรู้จากสิ่งที่ได้
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เรียนรู้ในหน่วยนี้ ว่าสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้อย่างไร

บ้าง เช่น การกรองน้ าที่ไม่สะอาดโดยใช้ขวดกรองน้ าและหลอดกรองโดย

กรองสิ่งเจือปนออกจากน้ าท าให้น้ าสะอาดน ามาดื่มได้ 

8. นักเรียนร่วมกันตอบค าถามส าคัญประจ าหน่วยอีกครั้ง ดังนี้ การแยกสาร

เนื้อผสมมีวิธีการและประโยชน์อย่างไร (การแยกสารเนื้อผสมสามารถท าได้

โดยวิธีการหยิบออก การร่อน การฝัด การกรอง การตกตะกอน การใช้

แม่เหล็กดึงดูด ซึ่งวิธีการเหล่านี้น ามาใช้ประโยชน์ในการแยกสารที่ปะปน

กันออกจากกันเพ่ือน าสารที่ต้องการไปใช้ประโยชน์) 

ถ้าค าตอบยังไม่ถูกต้อง ให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายเพ่ือให้ได้ค าตอบที่

ถูกต้อง 
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           สรุปผลการเรียนรู้ของตนเอง 

 

รูปหรือข้อความสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จากบทนี้ตามความเข้าใจของนักเรียน 
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           แนวค าตอบในแบบฝึกหัดท้ายบท 

 

ดินสอพองกับน้ า การกรอง 

การใช้แม่เหล็กดึงดูด 

การใช้แม่เหล็กดึงดูด

หรือ การหยิบออก 
การหยิบออก 

หรือการฝัด 
การกรอง 

เศษเหล็กกับขยะ 

ตะปูเหล็กกับ

กรวด 
เปลือกถั่วลิสงกับ

เมล็ดถั่วลิสง 
กากถั่วเหลืองกับ

น้ านมถั่วเหลือง 
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พิจารณาจากลักษณะ สมบัติของสารที่ผสมกันอยู่ นอกจากนี้ยัง

อาจพิจารณาจากความสะดวก ปริมาณสารที่ต้องการ 
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การกรองในขั้นตอนการใช้ตะแกรงคัด ของแข็งกับของเหลว 

การตกตะกอนในขั้นตอนการ

ตกตะกอนในถังตกตะกอน 
ของแข็งกับของเหลว 

การกรองตะกอนในบ่อกรอง ของแข็งกับของเหลว 
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เรื่อง กระบวนการบ าบัดน้ าเสียจากชุมชน 

 ขั้นตอนการบ าบัดน้ าเสียจากชุมชนมีดังนี้ 

น้ าเสียจากชุมชนจะมีสิ่งต่าง ๆ ปนอยู่ในน้ า ได้แก่ เศษขยะ กรวด ทราย น้ าเสียจะถูกรวบรวม

ไหลตามท่อผ่านตะแกรง เศษขยะที่มีขนาดใหญ่กว่ารูตะแกรงจะถูกแยกออก น้ าเสียที่มีทรายปน

จะส่งมายังบ่อดักกรวดทรายเพ่ือคัดแยกกรวดทรายออก และจะถูกส่งต่อไปยังบ่อเติมอากาศเพ่ือ

เลี้ยงจุลินทรีย์ให้ย่อยสลายสิ่งสกปรกในน้ า จากนั้นน้ าเสียจะไหลเข้าสู่บ่อตกตะกอน เพ่ือแยก

ตะกอนออกจากน้ า น้ าจะไหลผ่านบ่อกรอง ของแข็งที่ปนมากับน้ าจะถูกแยกออกด้วยวัสดุกรองที่มี

รูขนาดเล็ก ต่อจากนั้นเติมสารเคมีเพ่ือฆ่าเชื้อโรคในน้ าที่กรองได้ ก่อนที่จะปล่อยน้ าให้ไหลไปยังถัง

น้ าใสก่อนปล่อยสู่แหล่งน้ า 

 

ความรู้เพิ่มเติมส าหรับครู 
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ภาพรวมการจัดการเรยีนรู้ประจ าหน่วยที่ 3 หินและซากดึกด าบรรพ ์
 

บท เรื่อง กิจกรรม ล าดับแนวคิดต่อเนื่อง ตัวช้ีวัด 

บทที่ 1  หิน    
วัฏจักรหิน และ
ซากดึกด าบรรพ ์

เรื่องที่ 1 กระบวนการ
เกิดหิน วฏัจักรหิน และ
การน าหินและแร่ไปใช้
ประโยชน ์

กิจกรรมที่ 1.1 
องค์ประกอบของ
หินมีอะไรบ้าง 

 หินเป็นวัสดุแข็งเกดิขึ้นเองตามธรรมชาติ 
ส่วนใหญ่ประกอบด้วยแร่ตั้งแต่ 1 ชนิดขึ้นไป 

ว 3.2 ป.6/1  
เปรียบเทยีบกระบวนการ
เกิดหินอัคนี หินตะกอน 
และหินแปร และ
อธิบายวัฏจักรหินจาก
แบบจ าลอง 

  กิจกรมที่ 1.2 
กระบวนการเกิด
หินและวัฏจักรหิน
เป็นอย่างไร 

 นักวิทยาศาสตร์สามารถจ าแนกหนิตาม
กระบวนการเกิดได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่  
หินอัคนี หินตะกอน และหินแปร 

 หินอัคนีเกิดจากการเย็นตัวและตกผลึกของ
แมกมาใต้ผิวโลก และเกดิจากการเย็นตัวและ
ตกผลึกของลาวาบนผิวโลก หรือเกิดจากการ
เย็นตัวและแข็งตัวของลาวาบนผิวโลก     
เนื้อหินอัคนีมีลักษณะเป็นผลึก มทีั้งผลึก
ขนาดใหญ่และขนาดเล็ก บางชนิดอาจเป็น
เนื้อแก้ว และอาจมรีูพรุน 

 หินตะกอนเกิดจากการสะสมตัวของตะกอน
และการเชื่อมประสานตะกอนในแอ่งสะสม
ตะกอน และเกิดจากการตกผลึกหรือ
ตกตะกอนของสารบางชนิด หินตะกอนท่ีเกิด
จากการสะสมตัวของตะกอนท่ีผุพงัและถูก
พัดพามาจากเศษหินเดมิ เนื้อหินสว่นใหญ่มี
ลักษณะเป็นเมด็ตะกอน มีทั้งเนื้อหยาบและ
ละเอียด ส่วนหินตะกอนท่ีเกิดจากการ     
ตกผลึกหรือตกตะกอน เนื้อหินจะเป็นเนื้อ
ผลึก หินตะกอนบางชนิดมีลักษณะเป็นช้ัน ๆ 
บางครั้งในอดีตจึงเรียกหินตะกอนว่า หินช้ัน 

 หินแปรเกิดจากการแปรสภาพของหินเดิมซึ่ง
อาจเป็นหินอัคนี หินตะกอนหรือหนิแปร โดย
การกระท าของความร้อน ความดนั และ
ปฏิกิริยาเคมีที่เกดิขึ้นบริเวณใต้ผิวโลก ท าให้

หน่วยที่ 3 หินและซากดกึด าบรรพ์ 
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บท เรื่อง กิจกรรม ล าดับแนวคิดต่อเนื่อง ตัวช้ีวัด 

หินแปรบางชนิดมผีลึกแรเ่รียงตัวขนานกัน
เป็นแถบ บางชนิดเนื้อหินจะมรีอยแยกเป็น
แผ่น ๆ ซึ่งรอยแยกนี้อาจแซะหรือกะเทาะ
ออกเป็นแผ่นใหญ่ ๆ ได้ บางชนิดเป็นเนื้อ
ผลึกท่ีมีความแข็งมาก 

 หินทุกประเภท ได้แก่ หินอัคนี หินตะกอน 
และหินแปร มีการเปลี่ยนแปลงจากหิน
ประเภทหนึ่งไปเป็นหินอีกประเภทหน่ึงและ
เปลี่ยนแปลงกลับไปเป็นหินประเภทเดิมได้ 
โดยมีกระบวนการเปลีย่นแปลงคงทีเ่ป็นแบบ
รูปและต่อเนื่องเป็นวัฏจักรหิน 

  กิจกรรมที่ 1.3 หิน
และแรม่ีประโยชน์
อย่างไรบ้าง 

 หินและแร่แต่ละชนิดมลีักษณะและสมบตัิ
แตกต่างกัน มนุษย์จึงใช้ประโยชน์ในการท า
สิ่งต่าง ๆ ได้แตกต่างกัน สิ่งของเครื่องใช้ที่อยู่
รอบตัวเราส่วนใหญผ่ลติมาจากหนิและแร่ 
หรือมีส่วนผสมของหินและแร ่

ป.6/2 บรรยายและ
ยกตัวอย่างการใช้
ประโยชน์ของหินและแร่ใน
ชีวิตประจ าวันจากข้อมลูที่
รวบรวมได ้

 เรื่องที่ 2 การเกิด   
ซากดึกด าบรรพแ์ละ
การน าไปใช้ประโยชน์ 

กิจกรรมที่ 2.1 
ซากดึกด าบรรพ์
เกิดขึ้นได้อย่างไร 
 
 

 ซากดึกด าบรรพ์เกดิจากโครงร่างหรือร่องรอย
ของสิ่งมีชีวิตในอดีต โดยมปีัจจัยตา่ง ๆ ตาม
ธรรมชาติท าใหโ้ครงร่างหรือร่องรอยของ
สิ่งมีชีวิตในอดีตกลายเป็นซากดึกด าบรรพ์ 
ซากดึกด าบรรพส์่วนใหญ่พบในหนิตะกอน
หรืออาจพบอยู่ในวัสดุอื่น ๆ ตามธรรมชาต ิ

 ซากดึกด าบรรพ์ท่ีพบในหินตะกอนส่วนใหญ่
เกิดขึ้นพร้อม ๆ กับการเกิดหินตะกอน 

ป.6/3 สร้างแบบจ าลองที่
อธิบายการเกิด          
ซากดึกด าบรรพแ์ละ
คาดคะเนสภาพแวดล้อมใน
อดีตของซากดึกด าบรรพ ์

  กิจกรรมที่ 2.2 
ซากดึกด าบรรพ์มี
ประโยชน์อย่างไร 
 

 ซากดึกด าบรรพ์มีประโยชน์หลายอย่าง ทั้งใช้
ศึกษาการล าดับชั้นหิน ระบุอายุของหิน 
เปรียบเทยีบอายุช้ันหิน ใช้ศึกษา
สภาพแวดล้อมในอดีตของพื้นที่ และใช้ศึกษา
วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต 

  ร่วมคิด ร่วมท า   
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จุดประสงค์การเรียนรู้ประจ าบท
เมื่อเรียนจบบทนี้ นักเรียนสามารถ 

1. เปรียบเทียบกระบวนการเกิดหินทั้งสามประเภท ได้แก่ 
หินอัคนี หินตะกอน และหินแปร จากแบบจ าลอง 

2. อธิบายกระบวนการเปลี่ยนแปลงของหินแต่ละ
ประเภทที่เกิดขึ้นเป็นวัฏจักรจากแบบจ าลอง 

3. ยกตัวอย่างการใช้ประโยชน์ของหินและแร่ใน
ชีวิตประจ าวัน 

4. อธิบายการเกิดซากดึกด าบรรพ์จากแบบจ าลอง 
5. อธิบายประโยชน์ของซากดึกด าบรรพ์ 

เวลา 15 ชั่วโมง 

แนวคิดส าคัญ 
หินส่วนใหญ่ประกอบด้วยแร่ที่รวมตัวกัน สามารถ

จ าแนกหินตามกระบวนการเกิดได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่     
หินอัคนี หินตะกอน และหินแปร หินแต่ละประเภทมีการ
เปลี่ยนแปลงไปมา โดยมีกระบวนการเปลี่ยนแปลงเป็นแบบรูป
และต่อเนื่องเป็นวัฏจักร หินและแร่แต่ละชนิดมีลักษณะและ
สมบัติที่แตกต่างกันจึงน ามาใช้ประโยชน์ได้แตกต่างกัน       ใน
หินตะกอนอาจพบซากดึกด าบรรพ์ที่ ใช้ เป็นหลักฐานใน
การศกึษาสภาพแวดล้อมในอดีตของพ้ืนที่หนึ่ง ๆ ได้ 

สื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ 
1. หนังสือเรียน ป.6 เล่ม 1 หน้า 64-119 
2. แบบบันทึกกิจกรรม ป.6 เล่ม 1 หน้า 62-105 
3. ชุดตัวอย่างหิน ได้แก่ หินอัคนี หินตะกอน และหินแปร 
4. แหล่งหินตามธรรมชาติในท้องถิ่น 
5. พิพิธภัณฑ์ทางธรณีวิทยา 
6. เว็บไซต์กรมทรัพยากรธรณี http://www.dmr.go.th 
7. เว็บไซต์สารานุกรมส าหรับเยาวชน 

http://saranukromthai.or.th 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทนี้มีอะไร 
เรื่องท่ี 1 กระบวนการเกิดหิน วัฏจักรหิน และ

การน าหินและแร่ไปใช้ประโยชน์ 
กิจกรรมที่ 1.1 องค์ประกอบของหินมีอะไรบ้าง 
กิจกรรมที่ 1.2 กระบวนการเกิดหินและวัฏจักรหิน

เป็นอย่างไร 
กิจกรรมที่ 1.3  หินและแร่มีประโยชน์อย่างไรบ้าง 
เรื่องท่ี 2 การเกิดซากดึกด าบรรพ์และการ

น าไปใช้ประโยชน์ 
กิจกรรมที่ 2.1 ซากดึกด าบรรพ์เกิดข้ึนได้อย่างไร 
กิจกรรมที่ 2.2  ซากดึกด าบรรพ์มีประโยชน์อย่างไร 

 

 

 

 

  

   บทที่ 1 หิน วัฏจักรหิน และซากดึกด าบรรพ ์

http://www.dmr.go.th/
http://saranukromthai.or.th/index2.php
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ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 

รหัส ทักษะ 
กิจกรรมที ่

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

S1 การสังเกต      
S2 การวัด      
S3 การใช้จ านวน      
S4 การจ าแนกประเภท      

S5 การหาความสัมพันธ์ระหว่าง 
   สเปซกับสเปซ 
   สเปซกับเวลา 

    
 
 

 

S6 การจัดกระท าและสื่อความหมายข้อมูล      

S7 การพยากรณ ์      

S8 การลงความเห็นจากข้อมลู      

S9 การตั้งสมมติฐาน      

S10 การก าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ      

S11 การก าหนดและควบคมุตัวแปร      

S12 การทดลอง      

S13 การตีความหมายข้อมลูและลงข้อสรุป      

S14 การสร้างแบบจ าลอง      

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 

C1 การสร้างสรรค ์      

C2 การคิดอย่างมีวิจารณญาณ      

C3 การแก้ปัญหา      

C4 การสื่อสาร      

C5 ความร่วมมือ      

C6 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร      
 

หมายเหตุ : รหัสทักษะที่ปรากฏนี ้ใช้เฉพาะหนังสือคู่มือครูเล่มนี ้
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แนวคิดคลาดเคลื่อน 

แนวคิดคลาดเคลื่อนที่อาจพบและแนวคิดท่ีถูกต้องในบทที่ 1 หิน วัฏจักรหิน และซากดึกด าบรรพ์ มีดังต่อไปนี้ 
 

 

แนวคิดคลาดเคลื่อน แนวคิดที่ถูกต้อง 
หินไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ (OSU, 2019; 
UCI, 2019) 

หินเปลี่ยนแปลงได้โดยปัจจัยต่าง ๆ ตามธรรมชาติ      
(Hamblin & Christiansen, 2001; Plummer, 
McGeary & Carlson, 2001; Skinner & Porter, 1989; 
Tarbuck, Lutgens & Tasa, 2012) 

หินและแร่คือสิ่งเดียวกัน (King, 2010) แร่เป็นส่วนประกอบของหิน หินส่วนใหญ่ประกอบด้วยแร่
ตั้งแต่ 1 ชนิดขึ้นไป (Allaby & Allaby, 1991; Hamblin 
& Christiansen, 2001; Plummer, McGeary & 
Carlson, 2001; Skinner & Porter, 1989; Tarbuck, 
Lutgens & Tasa, 2012) 

หินแกรนิตเกิดมาจากการระเบิดของภูเขาไฟ 
(King, 2010) 

หินแกรนิตเป็นหินอัคนีที่เกิดจากการเย็นตัวและตกผลึก
ของแมกมาบริเวณใต้ผิวโลก (Allaby & Allaby, 1991; 
Hamblin & Christiansen, 2001; Plummer, 
McGeary & Carlson, 2001; Skinner & Porter, 1989; 
Tarbuck, Lutgens & Tasa, 2012) 

ตะกอนแข็งตัวเป็นหินตะกอนได้เพราะเกิดจาก
การที่ตะกอนต่าง ๆ ถูกบีบอัดโดยน้ าหนักของ
ตะกอนหรือวัสดุที่วางตัวอยู่ด้านบนของตะกอน
เพียงอย่างเดียว (King, 2010) 

ตะกอนแข็งตัวเป็นหินตะกอนได้ ไม่ได้เกิดจากการที่
ตะกอนต่าง ๆ ถูกบีบอัดโดยน้ าหนักของตะกอนหรือวัสดุ
ที่วางตัวอยู่ด้านบนของตะกอนที่สะสมตัวในบริเวณ    
แอ่งสะสมตะกอนเพียงอย่างเดียว แต่ตะกอนเหล่านั้นต้อง
ถูกเชื่อมประสานด้วยสารเชื่อมประสานตามธรรมชาติ 
จนกระท่ังตะกอนและสารเชื่อมประสานทั้งหมดแข็งตัว
กลายเป็นหินตะกอน (Allaby & Allaby, 1991; 
Hamblin & Christiansen, 2001; Plummer, 
McGeary & Carlson, 2001; Skinner & Porter, 1989; 
Tarbuck, Lutgens & Tasa, 2012) 

ลักษณะชั้น ๆ ที่พบในหินตะกอน เกิดขึ้นจาก
การทีห่ินนั้นได้รับความดันสูงตามธรรมชาติ 
(King, 2010) 

ลักษณะชั้น ๆ ที่พบในหินตะกอน เกิดจากชั้นของการสะสม
ตัวของตะกอนในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน (Hamblin & 
Christiansen, 2001; Plummer, McGeary & Carlson, 
2001; Skinner & Porter, 1989; Tarbuck, Lutgens & Tasa, 
2012) 
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ถ้าครูพบว่ามีแนวคิดคลาดเคลื่อนใดที่ยังไม่ได้แก้ไขจากการท ากิจกรรมการเรียนรู้ ครูควรจัดการเรียนรู้เพ่ิมเติมเพ่ือแก้ไข

ต่อไปได ้
 

* ข้อมูลที่ได้จากการสังเกตชั้นเรียนในการทดลองใช้หนังสือเรียนของ สสวท. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวคิดคลาดเคลื่อน แนวคิดที่ถูกต้อง 
ซากดึกด าบรรพ์พบได้ในหินทุกประเภท  
(USGS, 2018) 

ซากดึกด าบรรพ์ส่วนใหญ่พบในหินตะกอน (USGS, 2018) 

ซากดึกด าบรรพ์เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น 
(ESLI, 2009) 

มนุษย์ไม่สามารถสร้างซากดึกด าบรรพ์ได้ เพราะซากดึกด าบรรพ์
เป็นซากสิ่งมีชีวิตในอดีตที่ถูกเก็บรักษาไว้ในหินหรือเป็น
ร่องรอยของสิ่งมีชีวิตในอดีตในหิน ซึ่งการเกิดซากดึกด าบรรพ์
ต้องอาศัยปัจจัยต่าง ๆ ตามธรรมชาติ และใช้เวลาในการเกิดที่
ยาวนาน (Hamblin & Christiansen, 2001; Jeannie Evers, 
2013; Plummer, McGeary & Carlson, 2001; Skinner & 
Porter, 1989; Tarbuck, Lutgens & Tasa, 2012) 

สิ่งมีชีวิตทุกชนิดที่ตายลงจะกลายเป็น   
ซากดึกด าบรรพ์* 

สิ่งมีชีวิตทุกชนิดที่ตายลงอาจไม่ได้กลายเป็นซากดึกด าบรรพ์ 
เพราะอาจถูกน้ า ลม หรือสิ่งมีชีวิตอ่ืน ๆ ท าให้โครงร่างหรือ
ซากของสิ่งมีชีวิตถูกพัดพาหรือท าให้กระจัดกระจายไปจาก
แหล่งบริเวณท่ีเหมาะสมที่จะมีกระบวนการต่าง ๆ ที่จะท าให้
โครงร่างหรือซากสิ่งมีชีวิตดังกล่าวกลายเป็นซากดึกด าบรรพ์ได้ 
(Allaby & Allaby, 1991; Hamblin & Christiansen, 2001; 
Plummer, McGeary & Carlson, 2001; Skinner & Porter, 
1989; Tarbuck, Lutgens & Tasa, 2012) 
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บทนี้เร่ิมต้นอย่างไร (1 ชั่วโมง) 
1. ครูกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความอยากเรียนรู้ เรื่องหินและ            ซาก

ดึกด าบรรพ์ โดยอาจน าหินจริงหรือรูปหินที่มีลักษณะแตกต่างกัน 
หรือที่มีลักษณะแปลกตามาให้นักเรียนดู ลักษณะของหินที่แตกต่าง
กัน เช่น สี รูปทรง ลวดลาย เนื้อหิน ความวาว ความมีรูพรุน และ
อาจน ารูปซากดึกด าบรรพ์ที่อยู่ในหินมาให้นักเรียนดูเพ่ิมเติม (อาจใช้
รูปในหนังสือเรียน หน้า 64-65 ซึ่งเป็นรูปซากดึกด าบรรพ์ปลาที่อยู่
ในหิน) ทั้งนี้ถ้าครูใช้รูปซากดึกด าบรรพ์อ่ืน ๆ มาให้นักเรียนศึกษา 
ครูควรศึกษาชนิดของซากดึกด าบรรพ์ที่ปรากฏอยู่ในรูป    เผื่อ
นักเรียนที่มีความสนใจอาจถามถึงชนิดของซากดึกด าบรรพ์ดังกล่าว 
จากนั้นให้นักเรียนร่วมกันอภิปราย โดยใช้ค าถามดังนี้ 
1.1 หินแต่ละก้อนมีลักษณะเหมือนหรือแตกต่างกันอย่ าง ไร 

(นักเรียนตอบตามความเข้าใจ) 
1.2 หินเหล่านี้เกิดข้ึนมาได้อย่างไร (นักเรียนตอบตามความเข้าใจ) 
1.3 ซากดึกด าบรรพ์ที่อยู่ในหินเป็นซากดึกด าบรรพ์ของอะไร และ

เกิดอยู่ในหินได้อย่างไร (นักเรียนตอบตามความเข้าใจ) 
2. ครูทบทวนความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับลักษณะของหิน ซึ่งนักเรียนเคย

เรียนมาแล้วในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้ค าถามดังนี้ 
2.1 ลักษณะภายนอกของหินที่สังเกตได้มีอะไรบ้าง (สี รูปทรง  

เนื้อหิน ความวาว ความมีรูพรุน) 
2.2 หินที่พบในธรรมชาติ มีลักษณะเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร

บ้าง (หินแต่ละก้อนอาจมีลักษณะต่าง ๆ ทั้งที่เหมือนกันและ
แตกต่างกัน เช่น สี เนื้อหิน รูปทรง ความวาว ความมีรูพรุน) 

3. ครูตรวจสอบความรู้เดิมของนักเรียนเกี่ยวกับหินและซากดึกด าบรรพ์ 
โดยใช้ค าถามดังนี้ 
3.1 ภายในหินประกอบด้วยสิ่งใดบ้าง (นักเรียนตอบตามความเข้าใจ

ของตนเอง เช่น หินประกอบด้วยวัสดุที่เป็นของแข็ง บางก้อนมี
ก้อนกรวดขนาดต่าง ๆ หรือบางก้อนมีเศษหินปะปนอยู่) 

3.2 หินและแร่คืออะไร (นักเรียนตอบตามความเข้าใจของตนเอง 
เช่น หินและแร่ คือวัสดุที่เป็นของแข็ง) 

3.3 หินมีกี่ประเภท ได้แก่อะไรบ้าง และแต่ละประเภทเกิดขึ้นได้
อย่างไร (นักเรียนตอบตามความเข้าใจของตนเอง เช่น หินมี     
3 ประ เภท  ไ ด้ แ ก่  หิ น อั คนี  หิ น ตะกอน  และหิ น แปร                     

ในการทบทวนความรู้พ้ืนฐาน 

ครูควรให้เวลานักเรียนคิดอย่าง

เหมาะสม รอคอยอย่างอดทน 

นักเรียนต้องตอบค าถามเหล่านี้ได้

ถูกต้อง หากตอบไม่ได้หรือลืมครู

ต้องให้ความรู้ที่ถูกต้องทันท ี

 

ในการตรวจสอบความรู้เดิม 
ครูรับฟังเหตุผลของนักเรียนเป็น
ส าคัญ ครูยังไม่เฉลยค าตอบใด ๆ 
แต่ชักชวนให้หาค าตอบที่ถูกต้อง
จากกิจกรรมต่าง ๆ ในบทเรียนนี้ 
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หินบางประเภทเกิดจากการเย็นตัวและตกผลึกของแมกมาใต้ผิว
โลก บางประเภทเกิดจากการเย็นตัวและแข็งตัวของลาวาบน   
ผิวโลก) 

3.4 วัฏจักรหินคืออะไร  (นักเรียนตอบตามความเข้าใจของตนเอง 
เช่น วัฏจักรหินเป็นการเปลี่ยนแปลงของหินจากหินประเภท
หนึ่งไปเป็นหินอีกประเภทหนึ่ง และสามารถเปลี่ยนแปลง
กลับไปเป็นหินประเภทเดิมได้) 

3.5 สิ่งใดบ้างท าจากหินและสิ่งใดบ้างท าจากแร่ (นักเรียนตอบตาม
ความเข้าใจของตนเอง เช่น ครกท ามาจากหิน หินลับมีดท ามา
จากหิน กระจกท ามาจากแร่ ไส้ดินสอท ามาจากแร่) 

3.6 ซากดึกด าบรรพ์คืออะไร (นักเรียนตอบตามความเข้าใจของ
ตนเอง เช่น ซากดึกด าบรรพ์เป็นโครงร่างหรือร่องรอยของ
สิ่งมีชีวิตในอดีตที่ปรากฏอยู่ในหิน) 

4. ครูชักชวนนักเรียนศึกษาเรื่องหินและซากดึกด าบรรพ์ โดยให้อ่านชื่อ
หน่วย และอ่านค าถามส าคัญประจ าหน่วย ในหนังสือเรียน หน้า 
64 ดังนี้ 
- หินและซากดึกด าบรรพ์เกิดขึ้นได้อย่างไร และมีประโยชน์

อย่างไร 
ครูให้นักเรียนตอบค าถาม โดยยังไม่ต้องเฉลยค าตอบ แต่จะให้

นักเรียนย้อนกลับมาตอบอีกครั้งหลังจากเรียนจบหน่วยนี้แล้ว 
5. ครูให้นักเรียนอ่านชื่อบท และจุดประสงค์การเรียนรู้ประจ าบทใน

หนังสือเรียน หน้า 65 จากนั้นครูใช้ค าถามว่า 
5.1 บทนี้จะได้เรียนเรื่องอะไร (เรื่องหิน วัฏจักรหิน และ            ซาก

ดึกด าบรรพ์) 
5.2 จากจุดประสงค์การเรียนรู้ เมื่อเรียนจบบทเรียน นักเรียน

สามารถท าอะไรได้บ้าง (สามารถเปรียบเทียบกระบวนการเกิด
หิน อัคนี  หินตะกอน และหินแปร อธิบายกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงของหินแต่ละประเภทที่เกิดขึ้นเป็นวัฏจักรหิน 
ยกตัวอย่างการใช้ประโยชน์ของหินและแร่ในชีวิตประจ าวัน 
อธิบายการเกิดซากดึกด าบรรพ์ และอธิบายประโยชน์ของ    
ซากดึกด าบรรพ์) 

6. นักเรียนอ่านชื่อบทและแนวคิดส าคัญ ในหนังสือเรียน หน้า 66 
จากนั้นครูใช้ค าถามว่า จากการอ่านแนวคิดส าคัญ นักเรียนจะได้
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เรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้าง ( เรียนเรื่องหิน แร่  วัฏ จักรหิน  
ซากดึกด าบรรพ์ ประโยชน์ของหิน แร่ และซากดึกด าบรรพ์) 

7. ครูชักชวนให้นักเรียนสังเกตรูป และอ่านเนื้อเรื่องในหนังสือเรียน 
หน้า 66 โดยครูฝึกทักษะการอ่านตามวิธีการอ่านที่เหมาะสมกับ
ความสามารถของนักเรียน ครูตรวจสอบความเข้าใจจากการอ่าน 
โดยใช้ค าถามดังนี้ 
7.1 รูปในหนังสือเรียนหน้าที่ 66 เป็นรูปอะไร (รูปซ้ายมือเป็นรูปหิน

ซึ่งมีสีน้ าตาลและมีซากดึกด าบรรพ์ปรากฏอยู่ และรูปขวามือ
เป็นรูปภูเขาหินซึ่งอยู่ใกล้แหล่งน้ า และมีก้อนหินขนาดใหญ่อยู่
ริมแหล่งน้ า) 

7.2 ซ า ก ดึ ก ด า บ ร ร พ์ จ ะ พ บ ใ น หิ น ทุ ก ป ร ะ เ ภ ท ห รื อ ไ ม่                     
(ซากดึกด าบรรพ์จะพบในหินบางประเภทเท่านั้น) 

7.3 นักเรียนเคยพบซากดึกด าบรรพ์หรือไม่ เป็นซากดึกด าบรรพ์ของ
อะไร (นักเรียนตอบตามความเข้าใจ หรือตามประสบการณ์เดิม) 

8. ครูชักชวนนักเรียนตอบค าถามเกี่ยวกับหิน วัฏจักรหิน และ         
ซากดึกด าบรรพ์ ในส ารวจความรู้ก่อนเรียน ในแบบบันทึกกิจกรรม 
หน้า 64-66 โดยนักเรียนอ่านค าถามแต่ละข้อ ครูตรวจสอบความ
เข้าใจของนักเรียน จนแน่ใจว่านักเรียนสามารถท าได้ด้วยตนเอง จึง
ให้นักเรียนตอบค าถาม ซึ่งค าตอบของแต่ละคนอาจแตกต่างกัน และ
ค าตอบอาจถูกหรือผิดก็ได้ 

9. ครูสังเกตการตอบค าถามของนักเรียนเพ่ือตรวจสอบว่านักเรียนมี
แนวคิดเก่ียวกับหิน วัฏจักรหิน และซากดึกด าบรรพ์อย่างไร โดยอาจ
สุ่มให้นักเรียน 2-3 คน น าเสนอค าตอบของตนเอง ครูยังไม่ต้องเฉลย
ค าตอบ แต่จะให้นักเรียนย้อนกลับมาตรวจสอบอีกครั้งหลังจากเรียน
จบบทนี้แล้ว ทั้งนี้ครูควรบันทึกแนวคิดคลาดเคลื่อนหรือแนวคิดที่
น่าสนใจของนักเรียน แล้วน ามาใช้ในการออกแบบการจัดการเรียนรู้
เ พ่ือแก้ไขแนวคิดคลาดเคลื่อนให้ถูกต้องและต่อยอดแนวคิดที่
น่าสนใจของนักเรียน 

 
 
 
 
 

ความรู้เพิ่มเติมส าหรับครู 
 รูปซากดึกด าบรรพ์ที่ปรากฏอยู่

ในหิน ในหนังสือเรียน หน้า 66 เป็น          
ซากดึกด าบรรพ์สัตว์ทะเลที่มีหลาย
ขนาด ลักษณะมีเปลือกขดแน่นเป็นวง 
 

 

การเตรียมตัวล่วงหน้าส าหรับครู       
เพื่อจัดการเรียนรู้ในครัง้ถัดไป 

  ในครั้งถัดไป นักเรียนจะได้เรียน
เรื่องที่ 1 กระบวนการเกิดหิน วัฏจักรหิน 
และการน าหินและแร่ไปใช้ประโยชน์ โดย
ครูเตรียมการสอน ดังนี้ 
1. ให้นักเรียนเก็บหินที่บ้านมาคนละ 1 

ก้อน ก้อนขนาดก าปั้นมือ เพ่ือน ามาใช้
ในช่วงขั้นตรวจสอบความรู้  ทั้งนี้ครู
ควรเตรียมหินมาเผื่อเอาไว้ในกรณีที่
นักเรียนบางคนไม่ได้เตรียมหินมา 

2. ครูจัดเตรียมสิ่งของเครื่องใช้หรือรูป
สิ่งของเครื่องใช้ที่ท ามาจากหินและแร่ 
เช่น  ครก แป้ งทาตั ว  แว่นขยาย 
กระจก แก้ว บีกเกอร์ แท่งแก้วคน 
ก ร ะด าษทร าย  ปู นปล าส เ ตอร์          
หินลับมีด จานหรือชามกระเบื้อง 
กระป๋องเครื่องดื่ม ดินสอด า (ให้
นักเรียนสังเกตไส้ดินสอด า) ช้อนหรือ
ส้อมที่ท ามาจากโลหะ กรรไกร เพ่ือ
น ามาใช้ในขั้นตรวจสอบความรู้ 
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การส ารวจความรู้ก่อนเรียน นักเรียนอาจตอบค าถามถูกหรือผิดก็ได้ขึ้นอยู่กับความรู้เดิมของนักเรียน 

แตเ่มื่อเรียนจบบทเรียนแล้ว ให้นักเรียนกลับมาตรวจสอบค าตอบอีกครั้งและแก้ไขให้ถูกต้อง ดังตัวอย่าง 
 

             แนวค าตอบในแบบบันทึกกิจกรรม 
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ในเรื่องนี้นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบ
ของหิน กระบวนการเกิดหินอัคนี หินตะกอน และหินแปร            
วัฏจักรหิน และการน าหินและแร่ชนิดต่าง ๆ ไปใช้ประโยชน์    
ในการท าสิ่งต่าง ๆ 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. รวบรวมข้อมูลและอธิบายองค์ประกอบของหิน 
2. สังเกตและอธิบายลักษณะทางกายภาพของหินอัคนี     

หินตะกอน และหินแปร 
3. รวบรวมข้อมูล อธิบายและเปรียบเทียบกระบวนการ

เกิดหินอัคนี หินตะกอน และหินแปร จากแบบจ าลอง  
4. รวบรวมข้อมูลและอธิบายกระบวนการเปลี่ยนแปลง

ของหินในวัฏจักรหินจากแบบจ าลอง 
5. รวบรวมข้อมูลและอธิบายการใช้ประโยชน์จากหินและ

แร่ 
 

เวลา 9 ชั่วโมง 
 

วัสดุ อุปกรณ์ส าหรับท ากิจกรรม 
ชุดตัวอย่างหิน 3 ประเภท ได้แก่ หินอัคนี หินตะกอน 

และหินแปร แว่นขยาย กรรไกร ชุดเกม Rocks & Minerals  
ชุดเกม Rocks Dominoes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เรื่องที่ 1 กระบวนการเกิดหิน วัฏจักรหิน และการน าหิน
และแร่ไปใช้ประโยชน์ 

สื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ 
1. หนังสือเรียน ป.6 เล่ม 1 หน้า 69-91 
2. แบบบันทึกกิจกรรม ป.6 เล่ม 1 หน้า 67-88 
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แนวการจัดการเรียนรู้ (60 นาที) 
ขั้นตรวจสอบความรู้ (15 นาที) 

1. ครูตรวจสอบความรู้เดิมเกี่ยวกับหิน กระบวนการเกิดหิน วัฏจักรหิน 
และการน าหินและแร่ไปใช้ประโยชน์ โดยน าหินที่นักเรียนเตรียมมาจาก
บ้าน หรือที่ครูเตรียมมา น ามารวมกันเพ่ือให้นักเรียนสังเกต โดยอาจ
แบ่งหินให้นักเรียนสังเกตกลุ่มละจ านวนเท่า ๆ กัน หรือกลุ่มละประมาณ 
5 ก้อน จากนั้นครนู าอภิปราย โดยใช้ค าถามดังนี้ 
1.1 ในหินมีอะไรอยู่บ้าง (นักเรียนตอบตามความเข้าใจ เช่น ในหิน

ส่วนใหญ่มีแร่ และอาจพบเศษหิน หรอืเม็ดกรวด) 
1.2 หินแต่ละประเภทมีกระบวนการเกิดแตกต่างกันหรือไม่ (นักเรียน

ตอบตามความเข้าใจ เช่น หินแต่ประเภทมีกระบวนการเกิด
แตกต่างกัน) 

1.3 หินประเภทหนึ่งสามารถเปลี่ยนไปเป็นหินอีกประเภทหนึ่ง และ
เปลี่ยนกลับไปเป็นหินประเภทเดิมได้หรือไม่ อย่างไร (นักเรียน
ตอบตามความเข้าใจ เช่น หินประเภทหนึ่งสามารถเปลี่ยนแปลง
ไปเป็นหินอีกประเภทหนึ่งและเปลี่ยนแปลงกลับไปเป็นหิน
ประเภทเดิมได้ โดยอาศัยกระบวนการทางธรณีวิทยาต่าง ๆ) 
จากนั้นครูน าสิ่งของเครื่องใช้หรือรูปสิ่งของเครื่องใช้ที่ท ามาจาก

หินและแร่ จ านวน 2-3 อย่าง เช่น ครก แป้งทาตัว แว่นขยาย กระจก 
แก้ว บีกเกอร์ แท่งแก้วคน กระดาษทราย ปูนปลาสเตอร์ หินลับมีด จาน
หรือชามกระเบื้อง กระป๋องเครื่องดื่ม ดินสอด า (ให้นักเรียนสังเกต       
ไส้ดินสอด า) ช้อนหรือส้อมที่ท ามาจากโลหะ กรรไกร มาให้นักเรียน
สังเกต จากนั้นให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายโดยใช้ค าถามดังนี้ 
- สิ่งของหรือรูปสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ท ามาจากอะไร (นักเรียนตอบตาม

ความเข้าใจ เช่น ครก หินลับมีด ท ามาจากหิน ส่วนแป้งทาตัว         
แว่นขยาย กระจก แก้ว  บีกเกอร์ แท่งแก้วคน กระดาษทราย       
ปูนปลาสเตอร์ จานหรือชามกระเบื้อง กระป๋องเครื่องดื่ม         ไส้
ดินสอด า ช้อนหรือส้อมที่ท าจากโลหะ กรรไกร ท ามาจากแร่) 

- หินที่นักเรียนน ามาจากบ้าน สามารถน ามาท าครกหรือน ามาท า
หินลับมีดได้หรือไม่ เพราะเหตุใด (นักเรียนตอบตามความเข้าใจ 
เช่น หินบางชนิดที่น ามาจากบ้านสามารถน ามาใช้ท าครกได้ 
เพราะเป็นหินที่มีความแข็งมาก หินบางชนิดน ามาใช้ท าครกไม่ได้

ในการตรวจสอบความรู้เดิม 
ครูเพียงรับฟังเหตุผลของนักเรียน
และยังไม่ เฉลยค าตอบใด ๆ แต่
ชักชวนให้นักเรียนไปหาค าตอบด้วย
ตนเองจากการอ่านเนื้อเรื่อง 
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เพราะเนื้อหินสามารถกะเทาะออกได้ หรือหินบางชนิดสามารถ
น ามาท าหินลับมีดได้ เพราะเนื้อหินเป็นเม็ดตะกอน มีเนื้อหยาบ) 

2. ครูเชื่อมโยงความรู้เดิมของนักเรียนสู่การเรียนเรื่องกระบวนการเกิดหิน 
วัฏจักรหิน และการน าหินและแร่ไปใช้ประโยชน์ โดยใช้ค าถามว่า      
นักเรียนรู้หรือไม่ว่า หินคืออะไรและเกิดขึ้นได้อย่างไร แร่คืออะไร      
วัฏจักรหินเป็นอย่างไร และหินและแร่น าไปใช้ประโยชน์ในด้านใดบ้าง 
จากนั้นครูชักชวนนักเรียนหาค าตอบจากการอ่าน เรื่องกระบวนการเกิด
หิน วัฏจักรหิน และการน าหินและแร่ไปใช้ประโยชน์ 

ขั้นฝึกทักษะจากการอ่าน (30 นาที) 

3. นักเรียนอ่านชื่อเรื่อง และค าถามในคิดก่อนอ่าน ในหนังสือเรียน หน้า 
69 แล้วร่วมกันอภิปรายเพ่ือหาค าตอบและน าเสนอ ครูบันทึกค าตอบ
ของนักเรียนบนกระดานเพ่ือใช้เปรียบเทียบค าตอบภายหลังการอ่าน
เรื่อง  

4. นักเรียนอ่านค าส าคัญ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (หากนักเรียน
อ่านไม่ได้ ครูควรสอนอ่านให้ถูกต้อง) จากนั้นครูชักชวนให้นักเรียน
อธิบายความหมายของค าส าคัญ ตามความเข้าใจของตนเอง 

5. นักเรียนอ่านเนื้อเรื่องในหนังสือเรียน หน้า 69-70 โดยครูฝึกทักษะการ
อ่านตามวิธีการอ่านที่เหมาะสมกับความสามารถของนักเรียน ครูใช้
ค าถามเพ่ือตรวจสอบความเข้าใจจากการอ่าน โดยใช้ค าถามดังนี้ 
5.1 ลักษณะของหินมีอะไรบ้าง (ลักษณะของหิน เช่น มีลวดลาย สี 

ผิวสัมผัส ความแข็ง) 
5.2 หินคืออะไร และหินเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นได้หรือไม่ (หินเป็น

ของแข็งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ มนุษย์ไม่สามารถสร้างขึ้นได้) 
5.3 องค์ประกอบของหินมีอะไร (โดยทั่วไปมีแร่เป็นองค์ประกอบ) 
5.4 แร่คืออะไร (แร่เป็นสารที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เกิดจากการ   

ตกผลึก ซึ่งการตกผลึกของสารเป็นกระบวนการที่สารในสถานะ
แก๊ส ของเหลว หรือของแข็งที่มีโครงสร้างไม่เป็นระเบียบ มีการ
จัดเรียงตัวของอนุภาคใหม่ให้เป็นผลึกของแข็ง ซึ่งมีโครงสร้างที่เป็น
ระเบียบ มีรูปทรงทางเรขาคณิตที่แน่นอนเฉพาะตัว) 

5.5 นักวิทยาศาสตร์จ าแนกหินได้เป็นกี่ประเภท อะไรบ้าง และใช้อะไร
เป็นเกณฑ์ (นักวิทยาศาสตร์จ าแนกหินออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 
หินอัคนี หินตะกอน และหินแปร โดยใช้กระบวนการเกิดเป็นเกณฑ์
ในการจ าแนก) 

หากนักเรียนไม่สามารถตอบ
ค าถามหรืออภิปรายได้ตามแนว
ค าตอบ ครูควรให้เวลานักเรียนคิด    
อย่างเหมาะสม รอคอยอย่างอดทน 
แ ล ะ รั บ ฟั ง แ น ว ค ว า ม คิ ด ข อ ง
นักเรียน 
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5.6 หินอัคนี หินตะกอน และหินแปร สามารถเปลี่ยนแปลงไปเป็นหิน
ประเภทอ่ืนได้หรือไม่  อย่ างไร (หินทั้ งสามประเภทสามารถ
เปลี่ยนแปลงจากหินประเภทหนึ่งไปเป็นหินอีกประเภทหนึ่งและ
เปลี่ยนแปลงกลับไปเป็นหินประเภทเดิมได้ โดยผ่านกระบวนการทาง
ธรณีวิทยาต่าง ๆ ซึ่งมีกระบวนการเปลี่ยนแปลงคงที่เป็นแบบรูปและ
ต่อเนื่องเป็นวัฏจักรหิน) 

5.7 นักเรียนเคยใช้สิ่งใดบ้างที่ท ามาจากหินและแร่ (ค าตอบของนักเรียน
จะแตกต่างกันออกไป เช่น นักเรียนบางคนเคยใช้แป้งทาตัวซึ่ง มี
แร่ทัลก์เป็นส่วนผสมหลัก หรือใช้เลนส์ในการดูรายละเอียดของวัสดุ
หรือวัตถุขนาดเล็ก ซึ่งเลนส์ท ามาจากแร่ควอตซ์ หรือใช้กระจกเพ่ือ
ส่องหน้า ซึ่งกระจกท ามาจากแร่ควอตซ์) 

ขั้นสรุปจากการอ่าน (15 นาที) 
6. ครูให้นักเรียนร่วมกันสรุปเรื่องที่ อ่านซึ่งควรสรุปได้ว่า หินเป็น

ของแข็งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ โดยทั่วไปมีแร่เป็นองค์ประกอบ 
นักวิทยาศาสตร์จ าแนกหินตามกระบวนการเกิดได้เป็น 3 ประเภท 
ได้แก่ หินอัคนี หินตะกอน และหินแปร หินทั้งสามประเภทมีการ
เปลี่ยนแปลงจากหินประเภทหนึ่งไปเป็นหินอีกประเภทหนึ่งและ
เปลี่ยนแปลงกลับไปเป็นหินประเภทเดิมได้ โดยผ่านกระบวนการ
ทางธรณีวิทยาต่าง ๆ ซึ่งมีกระบวนการเปลี่ยนแปลงคงที่เป็นแบบรูป
และต่อเนื่องเป็นวัฏจักรหิน หินและแร่เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มี
คุณค่าและมีประโยชน์มากมาย ปัจจุบันมนุษย์ใช้เทคโนโลยีในการ
แปรรูปหินและแร่มาเป็นวัตถุหรือเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เพ่ือน ามาใช้
ประโยชน์ 

7. นักเรียนตอบค าถามในรู้หรือยัง ในแบบบันทึกกิจกรรม หน้า 67 
8. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเพ่ือเปรียบเทียบค าตอบของ นักเรียน

ในรู้หรือยัง กับค าตอบที่เคยตอบและบันทึกไว้ในคิดก่อนอ่าน 
9. ครูให้นักเรียนตอบค าถามท้ายเรื่องที่อ่าน ดังนี้ 

9.1 หินแต่ละก้อนมีชนิดของแร่ที่เป็นองค์ประกอบมากน้อยเพียงใด 
(นักเรียนตอบตามความเข้าใจของตนเอง) 

9.2 นอกจากมีแร่เป็นองค์ประกอบแล้ว หินยังประกอบด้วยอะไรอีก
บ้าง (นักเรียนตอบตามความเข้าใจของตนเอง) 

ครูยังไม่เฉลยค าตอบ แต่ชักชวนให้นักเรียนหาค าตอบจากการท ากิจกรรม 

 

หากนักเรียนไม่สามารถตอบ
ค าถามหรืออภิปรายได้ตามแนว
ค าตอบ ครูควรให้เวลานักเรียนคิด    
อย่างเหมาะสม รอคอยอย่างอดทน 
แ ล ะ รั บ ฟั ง แ น ว ค ว า ม คิ ด ข อ ง
นักเรียน 
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รูปที่ 1 หินอ่อนที่มีสีขาว 

 
 

รูปที่ 2 หินปูนที่มีสีเทา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3 หินแกรนิตที่ประกอบไปด้วยแร่หลายชนิด 
 
 
 
 
 
 

หินบางก้อนที่ประกอบด้วยแร่ชนิดเดียวจะเห็นหินก้อนนั้นมีสีเด่นชัดเพียงสีเดียว เช่น หินอ่อนบางก้อนมีสี
เด่นชัดเป็นสีขาวหรือสีเทาอ่อน ดังรูปที่ 1 หินบางก้อนที่ประกอบไปด้วยแร่หลายชนิดและมีผลึกแร่ขนาดเล็กมาก 
อาจจะท าให้เห็นหินก้อนดังกล่าวมีสีเดียวผสมกลืนกันไป เช่น หินปูนบางก้อนที่มองเห็นเป็นสีเทา ดังรูปที่ 2 และหิน
บางก้อนที่ประกอบไปด้วยแร่หลายชนิดและมีผลึกแร่ขนาดใหญ่ที่ตามองเห็นได้ จะเห็นหินก้อนนั้นมีสีเด่นชัดหลายสี
ปนกันอยู่ภายในก้อนเดียวกัน เช่น หินแกรนิตจะมีแร่หลายชนิดปนกันอยู่ภายในก้อนเดียวกัน ท าให้เห็นหินแกรนิตมีสี
เด่นชัดหลายสี เช่น  สีชมพู สีด า และอาจมีแร่ที่ใส ไม่มีสีปนอยู่ด้วย ดังรูปที่ 3 

 

ความรู้เพิ่มเติมส าหรับครู 

แร่มีลักษณะใส ไม่มีสี แร่มีสีด า แร่มสีีชมพู 



คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.6 เล่ม 1    |  หน่วยท่ี 3 หินและซากดึกด าบรรพ์  174 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แร่ชนิดต่าง ๆ ในธรรมชาติมีผลึกเป็นรูปทรงเรขาคณิต ซึ่งอาจสังเกตเห็นรูปทรงผลึกแร่ได้ชัดเจน เช่น 
ผลึกแร่เฮไลต์ มีลักษณะเป็นลูกบาศก์ ดังรูปที่ 4 หรือผลึกแร่ควอตซ์ มีลักษณะเป็นแท่ง ดังรูปที่ 5 แต่ถ้าแร่ชนิด ต่าง 
ๆ พบอยู่ในลักษณะที่เป็นแร่ประกอบอยู่ในหิน ผลึกแร่ต่าง ๆ จะจับตัวกันแน่นท าให้มองเห็นผลึกแร่ไม่ชัด       ดัง
รูปที่ 6 นอกจากนี้แร่ชนิดเดียวกันอาจพบได้หลายสี เช่น แร่ควอตซม์ีทั้งสีม่วง สีชมพู สีเขียว หรือใสไม่มีสี 

 
รูปที่ 4 ผลึกแร่เฮไลต์มีลักษณะเป็นลูกบาศก์ 

 

 
รูปที่ 5 ผลึกแร่ควอตซ์มีลักษณะเป็นแท่ง 

 

 
รูปที่ 6 หินที่ประกอบไปด้วยผลึกแร่ที่จับตัวกันแน่น 

 
 

ความรู้เพิ่มเติมส าหรับครู (ต่อ) 
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การเตรียมตัวล่วงหน้าส าหรับคร ูเพื่อจดัการเรียนรู้ในครั้งถัดไป 
 

 ในครั้งถัดไป นักเรียนจะได้ท ากิจกรรมที่ 1.1 องค์ประกอบของหินมีอะไรบ้าง ซึ่งจะมีการฝึกทักษะการสังเกต
โดยใช้แว่นขยายเป็นเครื่องมือช่วยในการสังเกต ในการท ากิจกรรมครูควรเตรียมแว่นขยายให้เพียงพอกับ
จ านวนกลุ่มของนักเรียน และเตรียมชุดตัวอย่างหินจ านวน 3 ประเภท ได้แก่ หินอัคนี หินตะกอน และหินแปร 
พร้อมติดชื่อและประเภทของหินแต่ละก้อน 

- หินอัคนี เช่น หินแกรนิต หินไดออไรต์ หินบะซอลต์ หินพัมมิซ 
- หินตะกอน เช่น หินกรวดมน หินทราย หินดินดาน หินปูน 
- หินแปร เช่น หินไนส์ หินชนวน หินอ่อน หินควอร์ตไซต์ 
ในเบื้องต้นจ านวนชนิดของหินที่จัดหาได้อาจไม่ครบตามจ านวนที่ระบุไว้ ซึ่งขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมของ

ท้องถิ่นที่สามารถพบหินชนิดต่าง ๆ ดังกล่าว ซึ่งครูอาจต้องใช้เวลาในการสะสมตัวอย่างหิน ครูอาจขอค าปรึกษา
เกี่ยวกับการจัดเตรียมหินทั้งสามประเภทจากนักธรณีวิทยาหรือผู้เชี่ยวชาญทางด้านธรณีวิทยาที่ประจ าอยู่ใน
ท้องถิ่นหรือในจังหวัด และครูอาจเก็บตัวอย่างหินในท้องถิ่นมาให้นักเรียนศึกษา โดยเข้าไปศึกษาชนิดของหินใน
ท้องถิ่นจากแผนที่ธรณีวิทยา จากเว็บไซต์ของกรมทรัพยากรธรณี ดัง URL ต่อไปนี้   

http://www.dmr.go.th/more_news.php?cid=296&filename=index 
ในช่วงแรกที่ครูยังสะสมหินได้ไม่มากพอ ครูอาจหารูปหินชนิดต่าง ๆ จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ มาให้

นักเรียนศึกษาแทนหินจริงก่อนได้ 

 ครูเตรียมชุดเกม Rocks & Minerals ส าหรับใช้ในการท ากิจกรรมที่  1.1 องค์ประกอบของหินมีอะไรบ้าง             
โดยดาวน์โหลดชุดเกมโดยการสแกน QR code ในหนังสือเรียน หน้า 71 หรือจากเว็บไซต์ http://ipst.me/10917 
แล้วน ามาพิมพ์ ในการพิมพ์สามารถพิมพ์ได้ทั้งแบบสีหรือขาวด า จากนั้นครูด าเนินการดังนี้ 

- ศึกษาคู่มือการเล่นเกมให้เข้าใจ โดยศึกษาจากเอกสารคู่มือการเล่นเกมท่ีดาวน์โหลดไว้ 
- เตรียมชุดเกมที่จะให้นักเรียนท ากิจกรรม โดยจัดกิจกรรมได้ทั้งรายกลุ่มหรือรายคน โดยจัดเตรียมสิ่ง

ต่าง ๆ ดังนี้ 
1) การ์ด Rocks & Minerals 1 ใบต่อกลุ่มหรือต่อคน 
2) ภาพองค์ประกอบของหิน 1 ชุด (15 ภาพ) ต่อกลุ่มหรือต่อคน และจัดแต่ละชุดใส่ซองแยกไว้ 
3) ภาพแร่ แก้วภูเขาไฟ และเศษหิน จัดเตรียมเพียง 1 ชุด (16 ภาพ) เพ่ือให้ผู้ควบคุมเกมใช้ในการสุ่ม 

- เตรียมวัตถุแทนเบี้ยในการเล่นเกม เช่น เหรียญ กระดุม เม็ดกรวด หรือเศษหินขนาดเล็ก 
- เตรียมเอกสารคู่มือการเล่นเกมให้นักเรียนศึกษาด้วยวิธีการต่าง ๆ ที่เหมาะสม เช่น จัดเตรียมเป็น

เอกสาร (พิมพ์ขาวด าได)้ หรือเตรียมฉายเอกสารคู่มือการเล่นเกมข้ึนบนจอที่หน้าชั้นเรียน 
 

 
 

 

http://www.dmr.go.th/more_news.php?cid=296&filename=index
http://ipst.me/10917
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แนวค าตอบในแบบบันทึกกิจกรรม 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หินเป็นของแข็งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ โดยทั่วไปมีแร่เป็นองค์ประกอบ 
นักวิทยาศาสตร์จ าแนกหินตามกระบวนการเกิดได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่ 
หินอัคนี หินตะกอน และหินแปร 

 

วัฏจักรหินเป็นการเปลี่ยนแปลงของหินทั้งสามประเภท ได้แก่ หินอัคนี หินตะกอน 
และหินแปร โดยมีการเปลี่ยนแปลงจากหินประเภทหนึ่งไปเป็นหินอีกประเภทหนึ่ง
และเปลี่ยนแปลงกลับไปเป็นหินประเภทเดิม โดยผ่านกระบวนการทางธรณีวิทยา
ต่าง ๆ ซ่ึงมีกระบวนการเปลี่ยนแปลงคงที่เป็นแบบรูปและต่อเนื่องเป็นวัฏจักรหิน 

ในอดีตมนุษย์ใช้หินท าขวานหินส าหรับใช้ล่าสัตว์และป้องกันตัว ปัจจุบัน
มนุษย์ใช้เทคโนโลยีในการแปรรูปหินและแร่มาเป็นวัตถุหรือเป็นผลิตภัณฑ์
ต่าง ๆ เช่น น ามาเป็นส่วนผสมของเครื่องส าอาง น ามาท าเลนส์ กระจก 
ซีเมนต์ 
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กิจกรรมที่ 1.1 องค์ประกอบของหินมีอะไรบ้าง 
กิจกรรมนี้นักเรียนจะได้รวบรวมข้อมูลและอธิบาย

องค์ประกอบของหิน 
 

เวลา 2 ชั่วโมง 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
รวบรวมข้อมูลและอธิบายองค์ประกอบของหิน  

 

วัสดุ อุปกรณ์ส าหรับท ากิจกรรม 
สิ่งท่ีครูต้องเตรียม/กลุ่ม 
1. ชุดตัวอย่างหิน 3 ประเภท ได้แก่              1 ชุด 

หินอัคนี หินตะกอน และหินแปร 
2. แว่นขยาย                                         1 อัน 
3. ชุดเกม Rocks & Minerals                    1 ชุด 
หมายเหตุ: เตรียมชุดเกมที่จะให้นักเรียนท ากิจกรรม 
สามารถให้นักเรียนเล่นได้ทั้งเป็นรายกลุ่มหรือรายคน 

 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
S1 การสังเกต 
S8 การลงความเห็นจากข้อมูล 
S13 การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป 

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
C2 การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
C4 การสื่อสาร 
C5 ความร่วมมือ 

 

 
 
 
 

สื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ 
1. หนังสือเรียน ป.6 เล่ม 1 หน้า 71-73 
2. แบบบันทึกกิจกรรม ป.6 เล่ม 1 หน้า 68-72 
3. ชุดเกม Rocks & Minerals 

 
http://ipst.me/10917  

 

http://ipst.me/10917
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แนวการจัดการเรียนรู้ 
1. ครูทบทวนความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับลักษณะของหิน โดยใช้ค าถาม

ดังต่อไปนี้ 
1.1 หินแต่ละก้อนมีลักษณะเหมือนหรือแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร 

(หินแต่ละก้อนอาจมีลักษณะทั้งที่เหมือนกันและแตกต่างกัน) 
2. ครูตรวจสอบความรู้เดิมเกีย่วกับองค์ประกอบของหิน โดยให้นักเรียน

สังเกตตัวอย่างหินที่ครูจัดเตรียมไว้ จากนั้นให้นักเรียนร่วมกัน
อภิปราย โดยใช้ค าถามดังนี้ 
2.1 จากการสังเกตลักษณะของหิน หินประกอบด้วยสิ่งใดบ้าง (หิน

ประกอบด้วยวัสดุที่มีสถานะเป็นของแข็ง บางก้อนอาจมีวัสดุที่
เป็นของแข็งหลายสีปนอยู่ด้วยกัน บางก้อนมีกรวดหรือมี   
เศษหินขนาดต่าง ๆ ปนอยู่ หรือหินประกอบด้วยแร่) 

3. ครูใช้ค าถามเพ่ือเชื่อมโยงความรู้เดิมของนักเรียนเข้าสู่กิจกรรมที่ 1.1 
โดยใช้ค าถามว่า หินแต่ละก้อนมีองค์ประกอบเหมือนหรือแตกต่าง
กันอย่างไร 

4. นักเรียนอ่านชื่อกิจกรรม และท าเป็นคิดเป็น  จากนั้นร่วมกัน
อภิปรายเพ่ือตรวจสอบความเข้าใจเกี่ยวกับจุดประสงค์ในการท า
กิจกรรม โดยใช้ค าถามดังนี ้
4.1 กิจกรรมนี้นักเรียนจะได้เรียนเรื่องอะไร (องค์ประกอบของหิน) 
4.2 นักเรียนจะได้เรียนรู้เรื่องนี้ด้วยวิธีใด (รวบรวมข้อมูล) 
4.3 เมื่อเรียนแล้วนักเรียนจะท าอะไรได้ (อธิบายองค์ประกอบของ

หินได้) 
5. นักเรียนบันทึกจุดประสงค์ลงในแบบบันทึกกิจกรรม หน้า 68 และ

อ่านส่ิงท่ีต้องใชใ้นการท ากิจกรรม 
6. นักเรียนอ่านท าอย่างไร โดยฝึกอ่านตามความเหมาะสม จากนั้น

ร่วมกันอภิปรายเพ่ือสรุปขั้นตอนการท ากิจกรรม โดยใช้ค าถาม
ต่อไปนี้ 
6.1 นักเรียนต้องสังเกตสิ่งใดของหิน สังเกตหินกี่ประเภท อะไรบ้าง 

(สังเกตเนื้อหินของหินแต่ละก้อนจากชุดตัวอย่างหิน 3 ประเภท 
ได้แก่ หินอัคนี หินตะกอน และหินแปร) 

6.2 นักเรียนใช้อุปกรณ์อะไรช่วยในการสังเกตเนื้อหิน (ใช้แว่นขยาย)  
 

ในการทบทวนความรู้ พ้ืนฐาน 

ครูควรให้เวลานักเรียนคิดอย่าง

เหมาะสม รอคอยอย่างอดทน 

นักเรียนต้องตอบค าถามเหล่านี้ได้

ถูกต้อง หากตอบไม่ได้หรือลืมครู

ต้องให้ความรู้ที่ถูกต้องทันท ี

 

ในการตรวจสอบความรู้เดิม 
ครูเพียงรับฟังเหตุผลของนักเรียน
เป็นส าคัญ ครูยังไม่เฉลยค าตอบ
ใด ๆ แต่ชักชวนให้หาค าตอบด้วย
ตนเองจากการท ากิจกรรม 
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6.3 เมื่อสังเกตลักษณะเนื้อหินของหินแต่ละประเภทแล้วให้ร่วมกัน
บันทึกข้อมูลที่ใด และอภิปรายเกี่ยวกับอะไร (บันทึกข้อมูลหิน
ทั้ง 3 ประเภทเกี่ยวกับชื่อหิน และบันทึกลักษณะเนื้อหินตามที่
สังเกตได้ลงในแบบบันทึกกิจกรรม ตาราง 1 ในหน้า 68-69 
จากนั้นน าข้อมูลจากตาราง 1 มาร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับ
องค์ประกอบของหินว่าจากการสังเกตลักษณะเนื้อหินแล้ว พบ
สิ่งใดที่เป็นองค์ประกอบของหินบ้าง และเมื่ออภิปรายเสร็จแล้ว
ให้บันทึกข้อมูลลงในแบบบันทึกกิจกรรม ท้ายตาราง 1 ในหน้า 
69) 

6.4 หลังจากอภิปรายและบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับองค์ประกอบของหิน
แล้ว นักเรียนต้องท าสิ่งใดต่อไป (อ่านคู่มือการเล่นเกม Rocks & 
Minerals ให้เข้าใจ และจากนั้นให้เล่นเกม Rocks & Minerals) 

6.5 หลังจากเล่นเกมเสร็จแล้ว นักเรียนต้องบันทึกสิ่งใด (บันทึก
ข้อมูลองค์ประกอบของหินที่ได้จากการเล่นเกม จ านวน 15 
ก้อน ลงในแบบบันทึกกิจกรรม ตาราง 2 ในหน้า 70)  

6.6 เมื่อนักเรียนบันทึกข้อมูลที่ได้จากการเล่นเกมเสร็จแล้ว ต้องท า
สิ่งใดต่อไป (อภิปรายข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะเนื้อหินของหินแต่
ละก้อนอีกครั้งหนึ่ง โดยเปรียบเทียบข้อมูลจากที่สังเกตได้กับ
ข้อมูลในแบบบันทึกกิจกรรม ตาราง 2 และน าข้อมูลที่ได้ไป
ปรับปรุงข้อมูลเกี่ยวกับองค์ประกอบของหินที่บันทึกไว้ใน      
แบบบันทึกกิจกรรม หน้า 69 ให้ถูกต้องยิ่งขึ้น) 

ครูอาจเขียนสรุปเป็นขั้นตอนสั้น ๆ บนกระดาน เพ่ือเป็น
แนวทางให้นักเรียนท ากิจกรรมตามล าดับ 

7. เมื่อนักเรียนเข้าใจวิธีการท ากิจกรรมในท าอย่างไรแล้ว ครูแจกวัสดุ
อุปกรณ์ และให้นักเรียนลงมือปฏิบัติตามข้ันตอน 

8. หลังจากท ากิจกรรมแล้ว ครูน าอภิปรายผลการท ากิจกรรม โดยใช้
ค าถามดังต่อไปนี้ 
8.1 ลักษณะเนื้อหินทั้งสามประเภท ได้แก่ หินอัคนี หินตะกอน 

และหินแปร มีลักษณะคล้ายคลึงหรือแตกต่างกันอย่างไร   
(เนื้อหินทั้งสามประเภทมีลักษณะทั้งที่ คล้ายคลึงกันและ
แตกต่างกัน ดังนี้ 
- เนื้อหินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน เช่น มีเนื้อละเอียดหรือมี

เนื้อหยาบคล้ายคลึงกัน 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

  ก่อนที่นักเรียนจะเล่นเกม ควรให้นักเรียน
อ่านคู่มือการเล่นเกม Rocks & Minerals 
และครูน าอภิปรายกับนักเรียนให้เข้าใจ
เกี่ยวกับกติกาการเล่น ว่าเมื่อใดที่จะมีผู้ชนะ 
และเมื่อใดที่จะจบเกม 

 หิ น แ ต่ ล ะ ช นิ ด ใ น ธ ร ร ม ช า ติ อ า จ มี
องค์ประกอบแตกต่างจากที่แสดงไว้ในเกม 
Rocks & Minerals 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

 แนะน านักเรียนเกี่ยวกับการบันทึกผลลักษณะ
เนื้อหินในแบบบันทึกกิจกรรม หน้า 68-69 ว่าให้
นักเรียนสังเกตและบันทึกลักษณะเนื้อหิน เช่น มีเนื้อ
ละเอียด เนื้อหยาบถึงปานกลาง เนื้อหยาบ เนื้อแก้ว 
เนื้อหินมีรูพรุน เนื้อหินมีเศษหินปะปนอยู่ หรือเนื้อหิน
ประกอบไปด้วยเม็ดตะกอนและเม็ดตะกอนอาจมีหลาย
สีหรือหลายขนาด และให้สังเกตและบันทึกจ านวนสี
ข อ งวั สดุ แ ข็ งที่ ป ร ะกอบกั นอยู่ ใ น เนื้ อ หิ น  เ ช่ น 
ประกอบด้วยวัสดุแข็งประมาณ 2-3 สี เกาะอยู่รวมกัน 
หรือหินประกอบด้วยวัสดุแข็งขนาดเล็กมากเกาะอยู่
รวมกัน โดยรวมมองเห็นเป็นสีด า สีเทาเข้ม หรือ         
สีน้ าตาล 

แนะน า นั ก เ รี ยน เกี่ ย ว กับการอภิปร าย
องค์ประกอบของหิน โดยใช้ข้อมูลจากการสังเกต
ลักษณะเนื้อหิน (ก่อนท ากิจกรรมโดยการเล่นเกม) ดังนี้ 
- หินบางก้อนมีเนื้อหยาบ หรือเนื้อหยาบถึงปานกลาง

องค์ประกอบที่ท าให้หินมีเนื้อหยาบ หรือเนื้อหยาบถงึ
ปานกลางอาจพบว่าเป็นวัสดุแข็ง ซ่ึงวัสดุแข็งนั้นอาจ
มีหลายสีหรือมีเพียงสีเดียว และอาจมีองค์ประกอบ
พวกเศษหิน กรวด หรือทรายปะปนอยู่ 

- หินบางก้อนมีเนื้อละเอียด องค์ประกอบที่ท าให้หินมี
เนื้อละเอียด อาจพบว่าเป็นวัสดุแข็งที่มีขนาดเล็กที่
เกาะอยู่รวมกัน 

- หินบางก้ อน เนื้ อหิ นมี ลั กษณะคล้ าย เนื้ อ แก้ ว 
องค์ประกอบที่ท าให้หินมีเนื้อแก้วอาจพบเป็นวัสดุ
แข็งที่มีลักษณะมันวาว เมื่อสัมผัสเนื้อหินจะลื่นมือ 

ทั้ งนี้ เมื่ อนัก เรียนได้ท ากิจกรรมผ่านการ      
เล่นเกมแล้ว นักเรียนจะทราบชื่อองค์ประกอบของหินที่
ถูกต้องอีกครั้ง 
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- เนื้อหินที่มีลักษณะแตกต่างกัน เช่น บางก้อนมีเนื้อแก้ว บาง
ก้อนมีรูพรุน บางก้อนมีลักษณะเป็นชั้น ๆ บางก้อนมีผลึกแร่
เรียงตัวขนานกันเป็นแถบ บางก้อนเนื้อหินเป็นเม็ดตะกอน 
บางก้อนประกอบด้วยวัสดุแข็งที่มีสีจ านวน 1 สี หรือบาง
ก้อนประกอบด้วยวัสดุแข็งท่ีมีสีจ านวนมากกว่า 1 สี) 

8.2 องค์ประกอบของหินจากที่สังเกตได้แตกต่างจากที่ได้จากการ
เล่มเกมหรือไม่ อย่างไร (องค์ประกอบของหินจากที่สังเกตได้
อาจแตกต่างจากที่ได้จากการเล่นเกม เพราะข้อมูลที่ได้จาก
การสังเกตหินอาจไม่ละเอียดหรือไม่ชัดเจนเท่ากับที่ได้จากการ
เล่มเกม ข้อมูลจากการเล่มเกมจะท าให้ทราบองค์ประกอบของ
หินแต่ละก้อนอย่างละเอียด ว่าหินบางก้อนประกอบด้วยแร่ 
บางก้อนประกอบด้วยแก้วภูเขาไฟ และบางก้อนอาจมีเศษหิน
ปะปนอยู่ในหิน และหินบางก้อนที่ประกอบด้วยแร่ ก็จะท าให้
ทราบชื่อแร่ที่เป็นองค์ประกอบของหิน) 

9. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนซักถามในสิ่งที่อยากรู้เพ่ิมเติมเกี่ยวกับ
องค์ประกอบของหิน จากนั้นร่วมกันอภิปรายและลงข้อสรุปว่า หิน
ส่วนใหญ่ประกอบด้วยแร่ตั้ งแต่  1 ชนิดขึ้นไป หินบางชนิดมี
องค์ประกอบเป็นแก้วภู เขาไฟ และบางชนิดมี เศษหินเป็น
องค์ประกอบ (S13) 

10. นักเรียนตอบค าถามในฉันรู้อะไร และร่วมกันอภิปรายเพ่ือให้ได้แนว
ค าตอบที่ถูกต้อง 

11. นักเรียนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ในกิจกรรมนี้ จากนั้นครูให้นักเรียนอ่าน 
สิ่งท่ีได้เรียนรู้ และเปรียบเทียบกับข้อสรุปของตนเอง 

12. ครูกระตุ้นให้นักเรียนฝึกตั้งค าถามเกี่ยวกับเรื่องที่สงสัยหรืออยากรู้
เพ่ิมเติมในอยากรู้อีกว่า จากนั้นครูอาจสุ่มนักเรียน 2-3 คน น าเสนอ
ค าถามของตนเองหน้าชั้นเรียน และให้นักเรียนร่วมกันอภิปราย
เกี่ยวกับค าถามท่ีน าเสนอ 

13. ครูน าอภิปรายเพ่ือให้นักเรียนทบทวนว่าได้ฝึกทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 อะไรบ้างในขั้นตอน
ใด แล้วบันทึกลงในแบบบันทึกกิจกรรมหน้า 72 

 
 
 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

 

ถ้าครูพบว่านักเรียนยังมีแนวคิด
คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับองค์ประกอบของ
หิน ให้ร่วมกันอภิปรายจนนักเรียนมี

แนวคิดทีถู่กต้อง  

 

S1 สังเกตลักษณะเนื้อหินของหินแต่ละก้อน 
S8 ลงความเห็นเกี่ ยวกับลักษณะเนื้ อหินและ

องค์ประกอบของหิน 
C2 เปรียบเทียบลักษณะเนื้อหินของหินแต่ละก้อน 

โดยใช้ข้อมูลจากการสังเกตกับข้อมูลที่ได้จากการ
เล่นเกม และน าไปปรับปรุงข้อมูลองค์ประกอบ
ของหิน 

C4 อภิปรายลักษณะเนื้อหินและองค์ประกอบของ
หิน 

C5 ร่วมมือในการอภิปรายลักษณะเนื้อหินและ
องค์ประกอบของหิน และร่วมกันเล่นเกม Rocks 
& Minerals 

 

ทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์และ
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ที่นักเรียนจะได้

ฝึกจากการท ากิจกรรม 
 

เมื่อนักเรียนเล่นเกมเสร็จแล้ว ให้นักเรียน
พิจารณาข้อมูลองค์ประกอบของหินแต่ละชนิด
ในการ์ ด  Rocks & Minerals และที่ ว า ง ไ ว้     
ข้าง ๆ การ์ด Rocks & Minerals ที่ได้จากการ
เล่นเกม หรือจากภาพองค์ประกอบของหินทั้ง 
15 ภาพ และน าข้อมูลองค์ประกอบของหินแต่
ละชนิดไปบันทึกลงในแบบบันทึกกิจกรรมหน้า 
70 ให้ครบถ้วน 
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การเตรียมตัวล่วงหน้าส าหรับคร ูเพื่อจดัการเรียนรู้ในครั้งถัดไป 
 ในครั้งถัดไป นักเรียนจะได้ท ากิจกรรมที่ 1.2 กระบวนการเกิดหินและวัฏจักรหินเป็นอย่างไร โดยครู

เตรียมสื่อการสอน ดังนี้ 

 เตรียมตัวอย่างหิน 3 ประเภท ได้แก่ หินอัคนี หินตะกอน และหินแปร พร้อมติดชื่อประเภทของหินแต่ละ
ก้อนให้ชัดเจน หรือจัดกลุ่มประเภทของหินให้แยกออกจากกันอย่างชัดเจน เพ่ือให้นักเรียนสังเกต อภิปราย 
และบันทึกข้อมูลได้ถูกต้อง 
- หินอัคนี เช่น หินแกรนิต หินไดออไรต์ หินบะซอลต์ หินพัมมิซ 
- หินตะกอน เช่น หินกรวดมน หินทราย หินดินดาน หินปูน 
- หินแปร เช่น หินไนส์ หินชนวน หินอ่อน หินควอร์ตไซต์ 

 เตรียมชุดเกม Rocks Dominoes ส าหรับใช้ในการท ากิจกรรมที่ 1.2 โดยดาวน์โหลดชุดเกมโดยการ
สแกน QR code ในหนังสือเรียน หน้า 74 หรือจากเว็บไซต์ http://ipst.me/10918 แล้วน ามาพิมพ์  
ในการพิมพ์สามารถพิมพ์ได้ทั้งแบบสีหรือขาวด า เมื่อดาวน์โหลดชุดเกมมาแล้วจะพบข้อมูลต่าง ๆ ดังนี้ 
1) คู่มือการเล่นเกม Rocks Dominoes 
2) การ์ดต่าง ๆ จ านวน 5 กลุ่ม ดังนี้ 

- การ์ดกลุ่มที่ 1 การ์ดภาพรวมหิน 3 ประเภท จ านวน 3 ใบ 
- การ์ดกลุ่มที่ 2 การ์ดประเภทของหิน จ านวน 18 ใบ 
- การ์ดกลุ่มที่ 3 การ์ดวัสดุ จ านวน 12 ใบ 
- การ์ดกลุ่มที่ 4 การ์ดกระบวนการทางธรณีวิทยา จ านวน 30 ใบ 
- การ์ดกลุ่มที่ 5 การ์ดชนิดหิน จ านวน 15 ใบ 

ทั้งนี้ในจัดเตรียมการ์ดให้แต่ละกลุ่ม แต่ละกลุ่มจะได้การ์ดกลุ่มที่ 1-5 อย่างละ 1 ชุด (แต่ละกลุ่มจะได้
การ์ดรวมทั้งสิ้น 78 ใบ) และเพ่ือความสะดวกในการเล่นเกม ครูควรเตรียมซองกระดาษจ านวน 3 ซอง ซองที่ 
1 ใส่การ์ดกลุ่มท่ี 1 ซองที่ 2 ใส่การ์ดกลุ่มท่ี 2-4 และซองที่ 3 ใส่การ์ดกลุ่มท่ี 5 จากนั้นครูด าเนินการดังนี้ 

ศึกษาคู่มือการเล่นเกม Rocks Dominoes ให้เข้าใจ โดยศึกษาจากเอกสารคู่มือการเล่นเกม หรือจากวีดิ
ทัศน์วิธีการเล่นเกมท่ีเว็บไซต์ http://ipst.me/11376 

- เตรียมเอกสารคู่มือการเล่นเกมให้นักเรียนศึกษาด้วยวิธีการต่าง ๆ ที่เหมาะสม เช่น จัดเตรียมเป็นเอกสาร 
(พิมพ์ขาวด าได)้ หรือฉายเอกสารคู่มือการเล่นเกม หรือฉายวีดิทัศน์วิธีการเล่นเกมข้ึนบนจอที่หน้าชั้นเรียน 

- ถ้านักเรียนมีจ านวนมาก อาจให้นักเรียนจับคู่ หรือรวมกลุ่มประมาณ 3 คน แทนผู้เล่นแต่ละหมายเลข 
- ขนาดโต๊ะที่ใช้เล่นเกม Rocks Dominoes ควรมีขนาดความกว้างประมาณ 150 เซนติเมตร และความยาวประมาณ 

200 เซนติเมตร 
- ถ้านักเรียนต้องตัดการ์ดเอง ควรจัดเตรียมกรรไกรให้มีจ านวนเพียงพอ 

 

http://ipst.me/10918
http://ipst.me/11376
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          แนวค าตอบในแบบบันทึกกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หินแกรนิต หินมีเนื้อหยาบ ประกอบด้วยวัสดุแข็งประมาณ 3-4 สี 
เกาะรวมกัน 
 หินไดออไรต ์ หินมีเนื้อหยาบ ประกอบด้วยวัสดุแข็งประมาณ 2-3 สี 
เกาะรวมกัน 
 หินบะซอลต ์

หินพัมมิซ หินมีเนื้อแก้ว มีรูพรุน ส่วนใหญ่โดยรวมหินมีสีขาวปนเหลือง 
หรือสีเทาอ่อน 

หินกรวดมน หินมีเนื้อหยาบ มีลกัษณะเป็นเมด็ตะกอนขนาดใหญ่เกาะรวมกัน อาจมี
เศษหินขนาดต่าง ๆ ปะปนอยู่ในเนื้อหิน เม็ดตะกอนอาจมีได้หลายสี 

หินทราย 

หินดินดาน หินมีเนื้อละเอียด มีลักษณะเปน็เม็ดตะกอนขนาดเล็กเกาะรวมกัน 
เนื้อหินมีลกัษณะเป็นชั้น ๆ มีหลายสี เช่น สีน้ าตาล สีเทา สีด า 

หินปูน หินมีเนื้อละเอียด ประกอบด้วยวัสดุแข็งขนาดเล็กมากเกาะอยูร่วมกันแน่น 
เนื้อหินอาจมลีักษณะเปน็ชัน้ ๆ โดยรวมท้ังก้อนเป็นสีเทาอ่อน หรือสีเทาเข้ม 

รวบรวมข้อมูลและอธิบายองค์ประกอบของหิน 

 

หินมีเนื้อละเอียด ประกอบด้วยวัสดุแข็งเกาะรวมกัน บางก้อนอาจม ี
รูพรุน โดยรวมหินมีสีด า สีเทาเข้ม หรือสีน้ าตาลเข้ม 

หินมีเน้ือหยาบถึงปานกลาง มีลักษณะเป็นเม็ดตะกอนขนาดปานกลางหรือขนาดเมด็ทรายเกาะรวมกัน 
อาจมีเศษหินปะปน เนื้อหินอาจมีลักษณะเป็นชั้น ๆ เม็ดตะกอนอาจมีหลายส ีเช่น สีน้ าตาล สีเหลือง 
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- ตัวอย่างผลการอภิปรายก่อนเล่นเกม เช่น วัสดุแข็ง เศษหิน กรวด ทราย 
- ตัวอย่างผลการอภิปรายหลังเล่นเกม เช่น แร่ แก้วภูเขาไฟ เศษหิน 

หินไนส ์

หินชนวน 

หินอ่อน 

หินควอร์ตไซต์ หินมีเนื้อละเอียด ประกอบด้วยวัสดุแข็งเกาะรวมกัน โดยรวม
ภายในหนึ่งก้อนมีสีเดียว เช่น สขีาว สีเทาอ่อน สีชมพู 

หินมีเนื้อหยาบ ประกอบด้วยวัสดุแข็งเกาะรวมกัน มีการเรียงตัวของวัสดุแข็ง  
เป็นแถบ อาจพบการสลับแถบสขีองวัสดุแข็งเป็นแถบสขีาวสลับสีด า 
หินมีเนื้อละเอียด ประกอบด้วยวัสดุแข็งเกาะรวมกัน มกีารเรียงตัวของวัสดุแข็ง 
เป็นแถบ สามารถแซะหรือกะเทาะออกเป็นแผ่นได้ หินมีสีด าหรือสีเทา 
หินมีเนื้อละเอียดถึงหยาบ ประกอบด้วยวัสดุแข็งเกาะรวมกัน โดยรวมภายใน
หนึ่งก้อนมีสีเดียว เช่น สีขาว สีเทา สีน้ าตาล อาจพบลวดลายในเนื้อหิน 
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แร่  แก้วภูเขาไฟ  เศษหิน 

หินอ่อน  หินควอร์ตไซต์ 

หินแกรนิต  หินไดออไรต์  หินบะซอลต์  หินกรวดมน  หินทราย 
หินดินดาน  หินทรายแป้ง  หินปูน  หินไนส์  หินชนวน  หินฟิลไลต์ 

หินพัมมิซ  หินออบซิเดียน 

หินกรวดมน  หินทราย 

หินส่วนใหญ่ประกอบด้วยแร่ตั้งแต่ 1 ชนิดขึ้นไป บางก้อนประกอบด้วยแร่
เพียงชนิดเดียว บางก้อนประกอบด้วยแก้วภูเขาไฟ และบางก้อนมีเศษหิน
ปะปนอยู่ในเนื้อหิน การที่หินมีองค์ประกอบแตกต่างกัน ท าให้เนื้อหินที่ปรากฏ
มีลักษณะแตกต่างกันไปด้วย เช่น มีเนื้อหยาบ เนื้อละเอียด เนื้อแก้ว 
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หินส่วนใหญ่ประกอบด้วยแร่ตั้ งแต่  1 ชนิดขึ้นไป หินบางชนิดมี
องค์ประกอบเป็นแก้วภูเขาไฟ และบางชนิดมีเศษหินเป็นองค์ประกอบ 

ค าถามของนักเรียนที่ตั้งตามความอยากรู้ของตนเอง 
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แนวการประเมินการเรียนรู้ 
 
การประเมินการเรียนรู้ของนักเรียนท าได้ ดังนี้ 

1. ประเมินความรู้เดิมจากการอภิปรายในชั้นเรียน 
2. ประเมินการเรียนรู้จากค าตอบของนักเรียนระหว่างการจัดการเรียนรู้และจากแบบบันทึกกิจกรรม 
3. ประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 จากการท ากิจกรรมของนักเรียน 

 
การประเมินจากการท ากิจกรรมที่ 1.1 องค์ประกอบของหินมีอะไรบ้าง 

รหัส สิ่งท่ีประเมิน คะแนน 
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

S1 การสังเกต  
S8 การลงความเห็นจากข้อมูล  
S13 การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป  

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
C2 การคิดอย่างมีวิจารณญาณ  
C4 การสื่อสาร  
C5 ความร่วมมือ  

รวมคะแนน  
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ตาราง รายการประเมินและเกณฑ์การประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

ทักษะ
กระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ 
รายการประเมิน 

เกณฑ์การประเมิน 

ดี (3) พอใช้ (2) ควรปรับปรุง (1) 

S1 การสังเกต การบรรยาย 
รายละเอียดเกี่ยวกับ
ลักษณะเนื้อหินของ
หินแต่ละก้อน  

สามารถใช้ประสาท
สัมผัสเก็บรายละเอียด
ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะ
เนื้อหินของหินแต่ละ
ก้อนได้ด้วยตนเอง โดย
ไม่เพ่ิมเติมความคิดเห็น  

สามารถใช้ประสาท
สัมผัสเก็บรายละเอียด
ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะ
เนื้อหินของหินแต่ละ
ก้อนได้ จากการชี้แนะ
ของครูหรือผู้อื่น หรือมี
การเพ่ิมเติมความ
คิดเห็น 

ใช้ประสาทสัมผัสเก็บ
รายละเอียดข้อมูล
เกี่ยวกับลักษณะ 
เนื้อหินของหินแต่ละ
ก้อนได้เพียงบางส่วน 
แม้ว่าจะได้รับค า
ชี้แนะจากครูหรือ
ผู้อื่น 

S8 การลงความ 
เห็นจากข้อมูล 

การลงความเห็นจาก
ข้อมูลได้ว่า หินบาง
ชนิดประกอบด้วยแร่ 
1 ชนิด บางชนิด
ประกอบด้วยแร่
มากกว่า 1 ชนิด บาง
ชนิดประกอบด้วย
แก้วภูเขาไฟ และ
บางชนิดมีเศษหิน
เป็นองค์ประกอบอยู่
ด้วย การที่หินมี
องค์ประกอบ
แตกต่างกัน ท าให้
เนื้อหินที่ปรากฏมี
ลักษณะแตกต่างกัน 

สามารถลงความเห็นจาก
ข้อมูลได้ถูกต้องด้วย
ตนเองว่า หินบางชนิด
ประกอบด้วยแร่ 1 ชนิด 
บางชนิดประกอบด้วยแร่
มากกว่า 1 ชนิด บาง
ชนิดประกอบด้วยแก้ว
ภูเขาไฟ และบางชนิดมี
เศษหินเป็นองค์ประกอบ
อยู่ด้วย การที่หินมี
องค์ประกอบแตกต่างกัน 
ท าให้เนื้อหินที่ปรากฏมี
ลักษณะแตกต่างกัน 

สามารถลงความเห็น
จากข้อมูลได้ถูกต้องจาก
การชี้แนะของครูหรือ
ผู้อื่นว่า หินบางชนิด
ประกอบด้วยแร่ 1 ชนิด 
บางชนิดประกอบด้วย
แร่มากกว่า 1 ชนิด บาง
ชนิดประกอบด้วยแก้ว
ภูเขาไฟ และบางชนิดมี
เศษหินเป็น
องค์ประกอบอยู่ด้วย 
การที่หินมีองค์ประกอบ
แตกต่างกัน ท าให้เนื้อ
หินที่ปรากฏมีลักษณะ
แตกต่างกัน 

สามารถลงความเห็น
จากข้อมลูได้แต่ไม่
ครบถ้วนสมบูรณ์
แม้ว่าจะได้รับค า
ชี้แนะจากครูหรือ
ผู้อื่นว่า หินบางชนิด
ประกอบด้วยแร่ 1 
ชนิด บางชนิด
ประกอบด้วยแร่
มากกว่า 1 ชนิด บาง
ชนิดประกอบด้วย
แก้วภูเขาไฟ และ
บางชนิดมีเศษหิน
เป็นองค์ประกอบอยู่
ด้วย การที่หินมี
องค์ประกอบ
แตกต่างกัน ท าให้
เนื้อหินที่ปรากฏมี
ลักษณะแตกต่างกัน 



189 คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.6 เล่ม 1    | หน่วยท่ี 3 หินและซากดึกด าบรรพ์ 

 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ทักษะ
กระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ 
รายการประเมิน 

เกณฑ์การประเมิน 

ดี (3) พอใช้ (2) ควรปรับปรุง (1) 

S13 การตีความ 
หมายข้อมูลและ
ลงข้อสรุป 

ตีความหมายข้อมูล
และลงข้อสรุปจาก
การสังเกต รวบรวม
ข้อมูล และจากการ
อภิปรายได้ว่า หิน
ส่วนใหญ่
ประกอบด้วยแร่
ตั้งแต่ 1 ชนิดขึ้นไป 
หินบางชนิดมี
องค์ประกอบเป็น
แก้วภูเขาไฟ และ
บางชนิดมีเศษหิน
เป็นองค์ประกอบ 
 

สามารถตีความหมาย
ข้อมูลและลงข้อสรุปจาก
การสังเกต รวบรวมข้อมูล 
และจากการอภิปรายได้
ถูกต้องด้วยตนเองว่า หิน
ส่วนใหญ่ประกอบด้วยแร่
ตั้งแต่ 1 ชนิดขึ้นไป หิน
บางชนิดมีองค์ประกอบ
เป็นแก้วภูเขาไฟ และบาง
ชนิดมีเศษหินเป็น
องค์ประกอบ 

สามารถตีความหมาย
ข้อมูลและลงข้อสรุปจาก
การสังเกต รวบรวม
ข้อมูล และจากการ
อภิปรายได้ถูกต้องโดย
อาศัยการชี้แนะของครู
หรือผู้อื่นว่า หินส่วนใหญ่
ประกอบด้วยแร่ตั้งแต่ 1 
ชนิดขึ้นไป หินบางชนิดมี
องค์ประกอบเป็นแก้ว
ภูเขาไฟ และบางชนิดมี
เศษหินเป็นองค์ประกอบ 

สามารถตีความหมาย
ข้อมูลและลงข้อสรุป
จากการสังเกต 
รวบรวมข้อมูล และ
จากการอภิปรายได้
ไม่ครบถ้วนว่า หิน
ส่วนใหญ่
ประกอบด้วยแร่
ตั้งแต่ 1 ชนิดขึ้นไป 
หินบางชนิดมี
องค์ประกอบเป็น
แก้วภูเขาไฟ และบาง
ชนิดมีเศษหินเป็น
องค์ประกอบ แม้ว่า
จะได้รับค าชี้แนะจาก
ครูหรือผู้อื่น 

 
 

ตาราง รายการประเมินและเกณฑ์การประเมินทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 

ทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 

รายการประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน 

ดี (3) พอใช้ (2) ควรปรับปรุง (1) 

C2 การคิดอย่างมี
วิจารณญาณ 

การวิเคราะห์และ
อภิปรายข้อมูล 
และอธิบายเกี่ยวกับ
องค์ประกอบของ
หิน 

สามารถวิเคราะห์และ
อภิปรายข้อมูล และ
อธิบายองค์ประกอบของ
หิน ได้ถูกต้องและ
สมเหตุสมผลด้วยตนเอง 

สามารถวิเคราะห์และ
อภิปรายข้อมูล และ
อธิบายเกี่ยวกับ
องค์ประกอบของหิน ได้
ถูกต้องและสมเหตุสมผล 
โดยต้องอาศัยการชี้แนะ
จากครูหรือผู้อ่ืน 

สามารถวิเคราะห์
และอภิปรายข้อมูล 
และอธิบายเกี่ยวกับ
องค์ประกอบของหิน
ได้ถูกต้องและ
สมเหตุสมผล
บางส่วน แม้ว่าจะได้
รับค าชี้แนะจากครู
หรือผู้อื่น 
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ทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 

รายการประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน 

ดี (3) พอใช้ (2) ควรปรับปรุง (1) 

C4 การสื่อสาร การน าเสนอข้อมูล
จากการสังเกต 
รวบรวมข้อมูล และ
จากการอภิปราย
เกี่ยวกับลักษณะ
เนื้อหินและ
องค์ประกอบของ
หิน โดยใช้ค าพูด
เพ่ือให้ผู้อื่นเข้าใจ 

สามารถน าเสนอข้อมูลจาก
การสังเกต รวบรวมข้อมูล 
และจากการอภิปราย
เกี่ยวกับลักษณะเนื้อหิน
และองค์ประกอบของหิน 
โดยใช้ค าพูดเพ่ือให้ผู้อ่ืน
เข้าใจด้วยตนเอง 

สามารถน าเสนอข้อมูล
จากการสังเกต รวบรวม
ข้อมูล และจากการ
อภิปรายเกี่ยวกับลักษณะ
เนื้อหินและองค์ประกอบ
ของหิน โดยใช้ค าพูด
เพ่ือให้ผู้อื่นเข้าใจได้ โดย
อาศัยการชี้แนะจากครู
หรือผู้อื่น  

สามารถน าเสนอ
ข้อมูลจากการสังเกต 
รวบรวมข้อมูล และ
จากการอภิปราย
เกี่ยวกับลักษณะ 
เนื้อหินและ
องค์ประกอบของหิน 
โดยใช้ค าพูดเพ่ือให้
ผู้อื่นเข้าใจได้เพียง
บางส่วน แม้ว่าจะได้
รับค าชี้แนะจากครู
หรือผู้อื่น 

C5 ความร่วมมือ การท างานร่วมกับ
ผู้อื่น และการแสดง
ความคิดเห็นในการ
สังเกตและอภิปราย
ลักษณะเนื้อหินและ
องค์ประกอบของ
หิน และในการเล่ม
เกม Rocks & 
Minerals รวมทั้ง
ยอมรับความ
คิดเห็นของผู้อื่น 

สามารถท างานร่วมกับ
ผู้อื่น และการแสดงความ
คิดเห็นในการสังเกตและ
อภิปรายลักษณะเนื้อหิน
และองค์ประกอบของหิน 
และในการเล่มเกม Rocks 
& Minerals รวมทั้ง
ยอมรับความคิดเห็นของ
ผู้อื่นตั้งแต่เริ่มต้นจนส าเร็จ 

สามารถท างานร่วมกับ
ผู้อื่น และการแสดงความ
คิดเห็นในการสังเกตและ
อภิปรายลักษณะเนื้อหิน
และองค์ประกอบของหิน 
และในการเล่มเกม 
Rocks & Minerals 
รวมทั้งยอมรับความ
คิดเห็นของผู้อื่นในบาง
ช่วงเวลาที่ท ากิจกรรม 

สามารถท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืน และ
การแสดงความ
คิดเห็นในการสังเกต
และอภิปราย
ลักษณะเนื้อหินและ
องคป์ระกอบของหิน 
และในการเล่มเกม 
Rocks & Minerals 
รวมทั้งยอมรับความ
คิดเห็นของผู้อื่นใน
บางช่วงเวลาที่ท า
กิจกรรม แต่ไม่ค่อย
สนใจในความคิดเห็น
ของผู้อ่ืน 
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กิจกรรมที่ 1.2 กระบวนการเกิดหินและวัฏจักรหินเป็นอย่างไร 
 

กิจกรรมนี้นักเรียนจะได้สังเกต รวบรวมข้อมูล และอธิบาย
ลักษณะทางกายภาพของหินอัคนี หินตะกอน และหินแปร เปรียบเทียบ
กระบวนการเกิดหินแต่ละประเภท และอธิบายกระบวนการเปลี่ยนแปลง
ของหินในวัฏจักรหินจากแบบจ าลอง  
 

เวลา 4 ชั่วโมง 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. สังเกตและอธิบายลักษณะทางกายภาพของหินอัคนี หินตะกอน และ

หินแปร 
2. รวบรวมข้อมูล อธิบายและเปรียบเทียบกระบวนการเกิดหินแต่ละ

ประเภท จากแบบจ าลอง 
3. รวบรวมข้อมูลและอธิบายกระบวนการเปลี่ยนแปลงของหินใน       

วัฏจักรหิน จากแบบจ าลอง 
 

วัสดุ อุปกรณ์ส าหรับท ากิจกรรม 
สิ่งท่ีครูต้องเตรียม/กลุ่ม 
1. ชุดตัวอย่างหิน 3 ประเภท ได้แก่         1 ชุด 

หินอัคนี หินตะกอน และหินแปร 
2. แว่นขยาย                                   1 อัน 
3. ชุดเกม Rocks Dominoes               1 ชุด 
4. กรรไกร                                      1 อัน 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
S1 การสังเกต 
S8 การลงความเห็นจากข้อมูล 
S13 การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป 
S14 การสร้างแบบจ าลอง 

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
C2 การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
C4 การสื่อสาร 
C5 ความร่วมมือ 

สื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ 
1. หนังสือเรียน ป.6 เล่ม 1 หน้า 74-78 
2. แบบบันทึกกิจกรรม ป.6 เล่ม 1 หน้า 73-83 
3. ชุดเกม Rocks Dominoes 

 
http://ipst.me/10918 

4. วีดิทัศน์วิธีการเล่นเกม Rocks Dominoes 

 
http://ipst.me/11376 

 
 
 

 

http://ipst.me/10918
http://ipst.me/11376
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แนวการจัดการเรียนรู้ 
1. ครูทบทวนความรู้ พ้ืนฐานเกี่ยวกับองค์ประกอบของหิน โดยใช้

ค าถามดังต่อไปนี้ 
1.1 องค์ประกอบของหินมีอะไรบ้าง (แร่ แก้วภูเขาไฟ เศษหิน) 
1.2 หินแต่ละก้อนมีองค์ประกอบแตกต่างกันหรือไม่  อย่างไร         

(หินแต่ละก้อนอาจมีองค์ประกอบแตกต่างกัน บางก้อน
ประกอบด้วยแร่ บางก้อนประกอบด้วยแก้วภูเขาไฟ บางก้อนมี
องค์ประกอบเป็นเศษหินปะปนอยู่ด้วย) 

2. ครูตรวจสอบความรู้เดิมเกี่ยวกับกระบวนการเกิดหินและวัฏจักรหิน 
โดยใช้ค าถามดังนี้ 
2.1 เพราะเหตุใดหินบางก้อนจึงมีองค์ประกอบเป็นแร่ (นักเรียนตอบ

ตามความเข้าใจ เช่น หินบางก้อนมีองค์ประกอบเป็นแร่ เพราะ
อาจเกิดจากการเย็นตัวและตกผลึกของแมกมาบริเวณใต้ผิวโลก) 

2.2 เพราะเหตุใดหินบางก้อนจึงมีองค์ประกอบเป็นแก้วภูเขาไฟ 
(นักเรียนตอบตามความเข้าใจ เช่น หินบางก้อนมีองค์ประกอบ
เป็นแก้วภูเขาไฟ เพราะเกิดจากการเย็นตัวและแข็งตัวของลาวา
บนผิวโลก) 

2.3 เพราะเหตุใดหินบางก้อนจึงมีเศษหินเป็นองค์ประกอบอยู่ด้วย 
(นักเรียนตอบตามความเข้าใจ เช่น หินบางก้อนมีเศษหินเป็น
องค์ประกอบอยู่ด้วย เพราะหินดังกล่าวเกิดจากการสะสมตัว
ของตะกอนและมีการเชื่อมประสานตะกอน ซึ่งตะกอนที่มา
สะสมตัวและถูกเชื่อมประสานอาจมีเศษหินปะปนอยู่ด้วย) 

2.4 หินอัคนี หินตะกอน และหินแปร มีกระบวนการเกิดแตกต่างกัน
หรือไม่ (นักเรียนตอบตามความเข้าใจ เช่น หินทั้งสามประเภทมี
กระบวนการเกิดแตกต่างกัน) 

2.5 หินอัคนี หินตะกอน และหินแปร มีลักษณะใดแตกต่างกันบ้าง 
(นักเรียนตอบตามความเข้าใจ เช่น หินอัคนีอาจมีเนื้อแก้ว และ
มีรูพรุนในเนื้อหิน หินตะกอนอาจมีเศษหินปะปนอยู่ในเนื้อหิน 
และหินแปรอาจมีผลึกแร่เรียงตัวขนานกันเป็นแถบ) 

2.6 หินอัคนี หินตะกอน และหินแปร สามารถเปลี่ยนแปลงไปเป็น
หินประเภทอ่ืนและเปลี่ยนแปลงกลับมาเป็นหินประเภทเดิมได้
หรือไม่ (นักเรียนตอบตามความเข้าใจ เช่น หินอัคนี หินตะกอน 

ในการตรวจสอบความรู้เดิม
ค รู เ พี ย ง รั บ ฟั ง เ ห ตุ ผ ล ข อ ง
นักเรียนเป็นส าคัญ ครูยังไม่เฉลย
ค าตอบ ใด  ๆ  แต่ ชั ก ช วน ให้
นักเรียนหาค าตอบด้วยตนเอง
จากการท ากิจกรรม 

 

ในการทบทวนความรู้ พ้ืนฐาน 
คุณครูควรให้เวลานักเรียนคิดอย่าง
เหมาะสม รอคอยอย่างอดทน 
นักเรียนต้องตอบค าถามเหล่านี้ได้
ถูกต้อง หากตอบไม่ได้หรือลืมครู
ต้องให้ความรู้ที่ถูกต้องทันที 
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และหินแปร สามารถเปลี่ยนแปลงไปเป็นหินประเภทอ่ืนและ
เปลี่ยนแปลงกลับมาเป็นหินประเภทเดิมได้) 

3. ครใูช้ค าถามเพ่ือเชื่อมโยงความรู้เดิมของนักเรียนเข้าสู่กิจกรรมที่ 1.2 
โดยใช้ค าถามว่า 
3.1 หินอัคนี หินตะกอน และหินแปรมีกระบวนการเกิดแตกต่างกัน

อย่างไร 
3.2 หินอัคนี หินตะกอน และหินแปร สามารถเปลี่ยนแปลงไปเป็น

หินประเภทใหม่ และเปลี่ยนแปลงกลับมาเป็นหินประเภทเดิม
ไดอ้ย่างไร 

4. นักเรียนอ่านชื่อกิจกรรม และท าเป็นคิดเป็น  จากนั้นร่วมกัน
อภิปรายเพ่ือตรวจสอบความเข้าใจเกี่ยวกับจุดประสงค์ในการท า
กิจกรรม โดยใช้ค าถามดังนี้ 
4.1 กิจกรรมนี้นักเรียนจะได้เรียนเรื่องอะไร (ลักษณะทางกายภาพ

ของหิน กระบวนการเกิดหิน และวัฏจักรหิน) 
4.2 นักเรียนจะได้เรียนรู้เรื่องนี้ด้วยวิธีใด (สังเกต รวบรวมข้อมูล 

และสร้างแบบจ าลอง) 
4.3 เมื่อเรียนแล้วนักเรียนจะท าอะไรได้ (อธิบายลักษณะทาง

กายภาพของหินอัคนี หินตะกอน และหินแปร อธิบายและ
เปรียบเทียบกระบวนการเกิดหินแต่ละประเภท และอธิบาย
กระบวนการเปลี่ยนแปลงของหินที่ท าให้เกิดวัฏจักรหินได้) 

5. นักเรียนบันทึกจุดประสงค์ลงในแบบบันทึกกิจกรรม หน้า 73 และ 
อ่านสิ่งท่ีต้องใช้ในการท ากิจกรรม 

6. นักเรียนอ่านท าอย่างไร โดยฝึกอ่านตามความเหมาะสม จากนั้นร่วมกัน
อภิปรายเพ่ือสรุปขั้นตอนการท ากิจกรรม โดยใช้ค าถามต่อไปนี้ 
6.1 นักเรียนต้องสังเกตและบันทึกสิ่งใดของหินแต่ละประเภท 

(สังเกตและบันทึกลักษณะของหินแต่ละประเภท ลงใน       แบบ
บันทึกกิจกรรม หน้า 73-74)  

6.2 เมื่อสังเกตและบันทึกลักษณะของหินแต่ละประเภทแล้วให้
ร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับประเด็นอะไร และท าสิ่งใดต่อไป 
(อภิปรายเปรียบเทียบกระบวนการเกิดหินแต่ละประเภท โดยใช้
ข้อมูลลักษณะของหินแต่ละประเภทที่บันทึกไว้ และอภิปราย
เหตุผลว่าหินแต่ละประเภทมีกระบวนการเกิดแตกต่างกันหรือไม่ 
เพราะเหตุใด จากนั้นจึงเล่นเกม Rocks Dominoes) 

ทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์
และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ที่

นักเรียนจะได้ฝึกจากการท ากิจกรรม 
 S1 สังเกตลักษณะของหินแต่ละประเภท 

S8 ลงความเห็นว่าหินอัคนี หินตะกอน และหินแปร มี
กระบวนการเกิดแตกต่างกัน ท าให้ลักษณะทาง
กายภาพของหินท้ังสามประเภทมีลักษณะบางอย่าง
แตกต่างกัน หินอัคนี หินตะกอน และหินแปร 
สามารถเปลี่ยนแปลงไปเป็นหินประเภทอื่น และ
เปลี่ยนแปลงกลับไปเป็นหินประเภทเดิมได้โดย
อาศัยกระบวนการทางธรณีวิทยาต่าง ๆ 

S14 สร้างแบบจ าลองเพื่อเปรียบเทียบและอธิบาย
กระบวนการเกิดและลักษณะของหินแต่ละประเภท 
และอธิบายกระบวนการเปลี่ยนแปลงของหิน      
ทุกประเภทเป็นวัฏจักรหิน 

C2 การวิเคราะห์และเปรียบเทียบกระบวนการเกิดและ
ลักษณะของหินแต่ละประ เภท และอธิบาย
กระบวนการเปลี่ยนแปลงของหินทุกประเภท
เป็นวัฏจักรหิน จากแบบจ าลอง 

C4 อภิปรายเกี่ยวกับกระบวนการเกิดและลักษณะของ
หินแต่ละประเภท และกระบวนการเปลี่ยนแปลง
ของหินทุกประเภทเป็นวัฏจักรหิน 

C5 ร่วมมือในการอภิปรายและร่วมกันเล่นเกม Rocks 
Dominoes 
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6.3 หลังเล่นเกมแล้ว นักเรียนจะต้องท าอย่างไร (หลังเล่นเกมต้องน า
ข้อมูลที่ได้มาบันทึกลงในแบบบันทึกกิจกรรม หน้า 73-79 ดังนี้ 

- บันทึกกระบวนการเกิดและลักษณะของหินอัคนี หินตะกอน 
และหินแปร ลงในผังมโนทัศน์ในแบบบันทึกกิจกรรม หน้า 
75-77 

- บันทึกกระบวนการทางธรณีวิทยาที่ท าให้หินประเภทหนึ่ง
เปลี่ยนแปลงไปเป็นหินประเภทหนึ่งและเปลี่ยนแปลงกลับไป
เป็นหินประเภทเดิม ลงในแบบบันทึกกิจกรรม หน้า 78 

- บันทึกการเกดิวัฏจักรหิน ลงในแบบบันทึกกิจกรรม หน้า 79 

- น าตัวอย่างหินแต่ละประเภทมาสังเกตลักษณะของหิน      
อีกครั้ง โดยใช้ข้อมูลจาการเล่นเกมประกอบการสังเกต และ
บันทึกผลลักษณะของหินแต่ละประเภทหลังจากการเล่นเกม
ลงในแบบบันทึกกิจกรรม หน้า 73-74 ตาราง 1 ในช่อง
คอลัมน์หลังเล่นเกม) 

6.4 หลังจากบันทึกข้อมูลลักษณะของหินในตาราง 1 ในช่องคอลัมน์
หลังเล่นเกม ในแบบบันทึกกิจกรรม หน้า 73-74 เรียบร้อยแล้ว
ให้ท าสิ่งใดต่อไป (น าข้อมูลที่ได้จากการเล่นเกมมาอภิปราย
เปรียบเทียบกระบวนการเกิดหินแต่ละประเภทอีกครั้ง และ
บันทึกข้อมูลลงในแบบบันทึกกิจกรรม หน้า 74 ตาราง 2 ในช่อง
คอลัมน์หลังเล่นเกม) 

6.5 การร่วมกันอภิปรายข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของหิน
ประเภทหนึ่งไปเป็นหินอีกประเภทหนึ่งและเปลี่ยนแปลงกลับไป
เป็นหินประเภทเดิม ต้องอภิปรายการเปลี่ยนแปลงของหิน
จ านวนกี่คู่ อะไรบ้าง (อภิปรายการเปลี่ยนแปลงของหินทั้งหมด 
จ านวน 15 คู ่ได้แก่ 
- หินอัคนี เปลี่ยนเป็นหินตะกอนเนื้อเม็ด หินตะกอนเนื้อผลึก 

หินแปร หินอัคนีพุ และหินอัคนีแทรกซอน 
-  หินตะกอน เปลี่ยนเป็นหินอัคนีพุ หินอัคนีแทรกซอน      

หินแปร หินตะกอนเนื้อเม็ด และหินตะกอนเนื้อผลึก 
- หินแปร เปลี่ ยน เป็นหิ น อัคนี พุ  หิน อัคนีแทรกซอน  

หินตะกอนเนื้อเม็ด หินตะกอนเนื้อผลึก และหินแปร)  

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

 แนะน านักเรียนเกี่ยวกับการสังเกตและ
บันทึกผลลักษณะของหินแต่ละประเภท ในแบบบันทึก
กิจกรรม หน้า 73-74 ว่าให้นักเรียนสังเกตและบันทึก
ลักษณะของหิน เช่น 
- หินมีลักษณะเป็นผลึกแร่ขนาดใหญ่ เกาะอยู่

รวมกัน หินมีเนื้อหยาบ 
- หินมีลักษณะเป็นผลึกแร่ขนาดเล็กเกาะอยู่รวมกัน 

หินมีเนือ้ละเอียด 
- หินมีลักษณะเป็นเนื้อแก้ว 
- การพบรูพรุนในเนื้อหิน 
- หินมีลักษณะเป็นเม็ดตะกอนขนาดใหญ่เกาะอยู่

รวมกัน อาจมีเศษหินปะปนอยู่ หินมีเนื้อหยาบ 
- หินมีลักษณะเป็นเม็ดตะกอนขนาดเล็กเกาะอยู่

รวมกัน หินมีเนื้อละเอียด 
- เนื้อหินมีลักษณะเป็นชั้น ๆ 
- เนื้อหินมีผลึกแร่เรียงตัวขนานกันเป็นแถบ และ

แถบในเนื้อหินบางชนิดอาจแซะหรือกะเทาะ
ออกเป็นแผ่นได้ 
แนะน านักเรียนเกี่ยวกับค าว่าผลึกแร่ เพื่อใช้ เป็น

ข้อมูลในการสังเกต และการอภิปรายผลการท า
กิจกรรม ดังนี ้
- ผลึกแร่ เป็นผลึกของแข็งที่มีการจัดเรียงอนุภาคที่
มีโครงสร้างเป็นระเบียบ มีรูปทรงทางเรขาคณิตที่
แน่นอนเฉพาะตัว ผลึกแร่ที่ประกอบกันอยู่ในหินจะ
เกาะอยู่รวมกัน ท าให้มองเห็นรูปทรงของผลึกได้
ค่อนข้างยาก ในการสังเกตขนาดผลึกแร่จ าเป็นต้องใช้
แว่นขยายช่วยในการสังเกต 

แนะน านักเรียนเกี่ยวกับการน าข้อมูลลักษณะ
ของหินมาอภิปรายเปรียบเทียบกระบวนการเกิดหิน
แต่ละประเภท (ก่อนเล่นเกม Rocks Dominoes)  
ว่า จากการสังเกตหินแต่ละประเภท ลักษณะของหิน
แต่ละประเภทมีลักษณะบางอย่างแตกต่างไปจากหิน
ประเภทอื่นหรือไม่ ถ้ามี ลักษณะของหินที่แตกต่างจาก
หินประเภทอื่นนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไร เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการเกิดหินแต่ละประเภทหรือไม่ อย่างไร    
ซ่ึงนักเรียนจะได้อภิปรายร่วมกันในประเด็นนี้อีกครั้ง
หลังจากได้เล่นเกม Rocks Dominoes แล้ว 
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6.6 การอภิปรายข้อมูลเกี่ยวกับการเกิดวัฏจักรหินให้อภิปรายข้อมูล
ในประเด็นใด และบันทึกข้อมูลในลักษณะใด (อภิปรายเกี่ยวกับ
กระบวนการทางธรณีวิทยาที่ใช้ในการเปลี่ยนแปลงของหิน
ประเภทหนึ่งไปเป็นหินอีกประเภทหนึ่งและเปลี่ยนแปลงกลับไป
เป็ นหิ นประ เภทเดิ ม เป็ นวั ฏจั กรหิน  และบันทึ กข้ อมู ล
กระบวนการทางธรณีวิทยาดังกล่าวลงในแผนภาพในแบบบันทึก
กิจกรรมหน้า 79) 
ครูอาจเขียนสรุปเป็นขั้นตอนสั้น ๆ บนกระดาน เพ่ือเป็น

แนวทางให้นักเรียนท ากิจกรรมตามล าดับ ดังตัวอย่าง 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ก่อนเล่นเกม ครูควรน านักเรียน
อภิปรายรายละเอียดค าบรรยายและรูปที่
อยู่ในการ์ดทุกกลุ่มและทุกใบก่อนเล่นเกม 
เพ่ือให้นักเรียนทราบว่าการ์ดแต่ละกลุ่ม
และแต่ละใบมีรายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งใด 
เช่น ประเภทของหิน วัสดุที่ปรากฏอยู่ใน    
วัฏจักรหิน กระบวนการทางธรณีวิทยา   
ต่าง ๆ ที่ปรากฏในวัฏจักรหิน และชนิดหิน
ต่าง ๆ และอภิปรายกับนักเรียนให้เข้าใจ
เกี่ยวกับกติกาการเล่น ว่าเมื่อใดที่จะมี       
ผู้ชนะ และเม่ือใดที่จะจบเกม 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

ก า ร บั น ทึ ก ก ร ะ บ ว น ก า ร ท า ง
ธรณีวิทยาที่ท าให้หินเกิดการเปลี่ยนแปลง
ไปเป็นหินประเภทใหม่หรือเปลี่ยนกลับมา
เป็ นหิ นประ เภทเดิ ม  ในแบบบันทึ ก
กิจกรรม หน้า 78 ตาราง 3 นักเรียนอาจ
บันทึกกระบวนการเปลี่ยนแปลงทาง
ธรณีวิทยาที่ท าให้หินแต่ละคู่ เกิดการ
เปลี่ยนแปลงไปได้ไม่ครบถ้วนทุกเส้นทาง 
ครูอาจจะเอาข้อมูลที่นักเรียนบันทึกได้ใน
แต่ละคู่มาอภิปรายร่วมกัน ว่าหินในแต่ละ
คู่สามารถเปลี่ยนแปลงไปเป็นหินประเภท
ใหม่หรือเปลี่ยนกลับมาเป็นหินประเภท
เดิมได้ มีเส้นทางการเปลี่ยนแปลงอย่างไร
ได้บ้าง 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
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ตัวอย่างการเขียนสรุปขั้นตอนการท ากิจกรรมเป็นขั้นตอนสั้น ๆ และการบันทึกผล ลงบนกระดาน มีดังนี้ 
 

วิธีการท ากิจกรรม การบันทึกผล 
สังเกตลักษณะของหินแต่ละประเภท 

แบบบันทึกกิจกรรม หน้า 73-74 ตาราง 1 
คอลัมน์ก่อนเล่นเกม 

 
สังเกตลักษณะของหินแต่ละประเภทอีกครั้ง 

โดยใช้แว่นขยายช่วยในการสังเกต 

  
อภิปรายเปรียบเทียบว่าหินแต่ละประเภทมี 

กระบวนการเกิดแตกต่างกันหรือไม่ เพราะเหตุใด 
แบบบันทึกกิจกรรม หน้า 74 ตาราง 2 
คอลัมน์ก่อนเล่นเกม 

  
อ่านคู่มือการเล่นเกม และกติกาการเล่นเกม 

Rocks Dominoes ให้เข้าใจ 
 

  
เล่นเกม Rocks Dominoes  

  
รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการเล่นเกม และอภิปรายเกี่ยวกับ

กระบวนการเกิดและลักษณะของหินอัคนี หินตะกอน และหินแปร 
แบบบันทึกกิจกรรม หน้า 75-77 

  
สังเกตลักษณะของหินทั้งสามประเภทอีกครั้ง 

โดยใช้ข้อมูลจากการเล่นเกมมาประกอบการสังเกต 
แบบบันทึกกิจกรรม หน้า 73-74 ตาราง 1 
คอลัมน์หลังเล่นเกม 

  

อภิปรายเปรียบเทียบกระบวนการเกิดหินแต่ละประเภทอีกครั้ง 
แบบบันทึกกิจกรรม หน้า 74 ตาราง 2 
คอลัมน์หลังเล่นเกม 

  
รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการเล่นเกม และอภิปรายเกี่ยวกับ   

การเปลี่ยนแปลงของหินประเภทหนึ่งไปเป็นหินอีกประเภท
หนึ่ง และเปลี่ยนแปลงกลับไปเป็นหินประเภทเดิม 

แบบบันทึกกิจกรรม หน้า 78 

  
รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการเล่นเกม และอภิปรายเกี่ยวกับ   

การเปลี่ยนแปลงของหินประเภทหนึ่งไปเป็นหินอีกประเภท
หนึ่ง และเปลี่ยนแปลงกลับไปเป็นหินประเภทเดิมในวัฏจักรหิน 

แบบบันทึกกิจกรรม หน้า 79 
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7. เมื่อนักเรียนเข้าใจวิธีการท ากิจกรรมในท าอย่างไรแล้ว ครูแจกวัสดุ
อุปกรณ์ และให้นักเรียนลงมือปฏิบัติตามข้ันตอน 

- เมื่อเล่นเกมเสร็จแล้ว ให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายข้อมูลจาก
การ์ดที่เรียงไว้ ที่ได้จากการเล่นเกม ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 
- ร่วมกันอภิปรายว่าหินมีกี่ประเภท อะไรบ้าง (ให้พิจารณา

จากการ์ดกลุ่มที่ 2 ที่ได้จากการเล่นเกม) 
- ร่วมกันศึกษาข้อมูลลักษณะของหินจากการ์ดกลุ่มที่ 5 ที่

เป็นการ์ดชนิดของหิน จ านวน 15 ชนิด และให้ร่วมกัน
อภิปรายว่าหินแต่ละชนิดเป็นหินประเภทใด (ให้พิจารณา
สัญลักษณ์ที่ปรากฏบนการ์ดกลุ่มที่ 5 และให้น าไปเทียบกับ
สัญลักษณ์บนการ์ดกลุ่มที่ 2 ที่เป็นการ์ดประเภทของหิน จะ
พบว่าหินแต่ละชนิดเป็นหินประเภทใด จากนั้นให้ตรวจสอบ
ว่าตรงกับท่ีได้ร่วมกันอภิปรายไว้หรือไม่) 

- อภิปรายลักษณะของหินอัคนี หินตะกอน และหินแปร 
(พิจารณาจากการ์ดกลุ่มที่ 2 และกลุ่มที่ 5 ที่ได้จากการเล่น
เกม) 

- อภิปรายกระบวนการทางธรณีวิทยาที่ท าให้หินมี           การ
เปลี่ยนแปลงว่ามีกระบวนการอะไรบ้าง (พิจารณาจากการ์ด
กลุ่มท่ี 4 ที่ได้จากการเล่นเกม) 

- อภิปรายว่ากระบวนการเกิดหินอัคนี หินตะกอน และ       
หินแปร ต้องอาศัยกระบวนการทางธรณีวิทยาใดบ้าง 
(พิจารณาจากการ์ดทุกกลุ่มที่เรียงต่อกัน ที่ได้จากการเล่น
เกม) 

- อภิปรายเปรียบเทียบกระบวนการเกิดหินแต่ละประเภท 
(พิจารณาจากการ์ดทุกกลุ่มที่เรียงต่อกัน ที่ได้จากการเล่น
เกม) 

- อภิปรายการเปลี่ยนแปลงของหินประเภทหนึ่งไปเป็นหินอีก
ประเภทหนึ่ง ต้องอาศัยกระบวนการทางธรณีวิทยาใดบ้าง 
(พิจารณาจากการ์ดทุกกลุ่มที่เรียงต่อกัน ที่ได้จากการเล่น
เกม)  

- อภิปรายการ เปลี่ ยนแปลงของหินประเภทหนึ่ งจน
เปลี่ยนแปลงกลับมาเป็นหินประเภทเดิม ต้องอาศัย

หากนักเรียนไม่สามารถตอบ
ค าถามหรืออภิปรายได้ตามแนว
ค าตอบ ครูควรให้เวลานักเรียนคิด
อย่างเหมาะสม รอคอยอย่างอดทน 
และรับฟังแนวความคิดของนักเรียน 
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กระบวนการทางธรณีวิทยาใดบ้าง (พิจารณาจากการ์ดทุก
กลุ่มท่ีเรียงต่อกัน ที่ได้จากการเล่นเกม) 

- อภิปรายการเปลี่ยนแปลงของหินอัคนี หินตะกอน และ   
หินแปรเป็นวัฏจักรหิน ต้องอาศัยกระบวนการทาง
ธรณีวิทยาใดบ้าง (พิจารณาจากการ์ดทุกกลุ่มที่เรียงต่อกัน 
ที่ได้จากการเล่นเกม) 

จากนั้นน าข้อมูลที่ได้จากการอภิปรายมาบันทึกลงในแบบบันทึก
กิจกรรม หน้า 73-79 ให้ครบถ้วน 

8. หลังจากท ากิจกรรมแล้ว นักเรียนร่วมกันอภิปรายผลการท ากิจกรรม 
โดยใช้ค าถามดังต่อไปนี้ 
8.1 หินแต่ละประเภทมีลักษณะอย่างไร (หินอัคนีแทรกซอนมี

ลักษณะเป็นผลึกแร่ขนาดใหญ่เกาะอยู่รวมกัน มีเนื้อหยาบ หิน
อัคนีพุมีลักษณะเป็นผลึกแร่ขนาดเล็กเกาะอยู่รวมกัน มีเนื้อ
ละเอียด บางก้อนเป็นเนื้อแก้ว บางก้อนมีรูพรุนในเนื้อหิน หิน
ตะกอนมีลักษณะเป็นเม็ดตะกอนขนาดใหญ่เกาะอยู่รวมกัน มี
เนื้อหยาบ บางก้อนมีลักษณะเป็นเม็ดตะกอนขนาดเล็กเกาะ
อยู่รวมกัน มีเนื้อละเอียด บางก้อนมีเศษหินปะปนอยู่ บาง
ก้อนเนื้อหินมีลักษณะเป็นชั้น ๆ และหินแปรมีลักษณะเป็น
ผลึกแร่เกาะอยู่รวมกัน บางก้อนผลึกแร่เรียงตัวขนานกันเป็น
แถบ และแถบของเนื้อหินบางชนิดแซะหรือกะเทาะออกเป็น
แผ่นได)้ 

8.2 หินแต่ละประเภทมีลักษณะเฉพาะอะไรบ้างที่แตกต่างจากหิน
ประเภทอ่ืน 
(- หินอัคนีมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างจากหินประเภทอ่ืน 

ได้แก่ บางก้อนจะเป็นเนื้อแก้ว และมีรูพรุน 
- หินตะกอนมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างจากหินประเภทอ่ืน 

ได้แก่ เนื้อหินประกอบด้วยเม็ดตะกอน และอาจพบ     
การวางตัวของเนื้อหินเป็นชั้น ๆ 

- หินแปรมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างจากหินประเภทอ่ืน 
ได้แก่ การมีผลึกแร่เรียงตัวขนานกันเป็นแถบ และแถบ
ดังกล่าวของหินแปรบางชนิดอาจแซะหรือกะเทาะออกเป็น
แผ่นได)้ 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

 
กรณีมีเวลาน้อยส าหรับใช้ในการอภิปราย

ข้อมูลที่ได้จากการเล่นเกม เมื่อเล่นเกมเสร็จแล้วอาจ
จ าเป็นต้องเก็บหลักฐานการ์ดที่วางเรียงต่อไว้เพื่อ
น าไปใช้ในการอภิปรายในครั้งต่อไป อาจเก็บหลักฐาน
การเล่นเกมโดยเก็บการ์ดแยกเป็น 4 ซอง (ซอง A, B, 
C, D) โดยแต่ละซองให้เก็บการ์ดเรียงตามที่เรียงต่อกัน
ไว้ตามล าดับก่อนหลัง 
- ซอง A เป็นซองที่ประกอบด้วยการ์ดที่เริ่มด้วยหิน

ทุกประเภท และต่อด้วยการ์ดกระบวนการที่เป็น
การหลอมเหลว และการ์ดอื่น ๆ ท่ีเรียงต่อไว้ 

- ซอง B เป็นซองที่ประกอบด้วยการ์ดที่เริ่มด้วยหิน
ทุกประเภท และต่อด้วยการ์ดกระบวนการที่เป็น
การ์ดการผุพัง และการ์ดอื่น ๆ ที่เรียงต่อไว้ 

- ซอง C เป็นซองที่ประกอบด้วยการ์ดที่เริ่มด้วยหิน
ทุกประเภท และต่อด้วยการ์ดกระบวนการที่เป็น
การแปรสภาพ และการ์ดอื่น ๆ ที่เรียงต่อไว้ 

- ซอง D เป็นซองท่ีประกอบด้วยการ์ดชนิดของหิน 
โดยแยกเป็นชนิดของหินอัคนี ชนิดของหินตะกอน 
และชนิดของหินแปร (แยกเป็น 3 ประเภทภายใน
ซองเดียวกัน) 
เมื่อต้องการน าการ์ดมาอภิปรายข้อมูลต่อ ให้เอา

การ์ดในซองทั้ง 4 ซองมาเรียงแผ่ตามแถว (3 แถว) 
เช่นเดิม (ให้เหมือนการ์ดที่เคยเรียงต่อกันเมื่อตอนจบ
เกม) แล้วให้ร่วมกันอภิปรายและบันทึกข้อมูลต่อจน
แล้วเสร็จ หรืออาจจัดเก็บผลการเล่นเกมโดยบันทึก
เป็นภาพถ่ายและน าภาพดังกล่าวฉายบนจอหน้า      
ช้ันเรียนเพ่ือใช้ในการอภิปรายผลการท ากิจกรรมใน
ครั้งต่อไป หรือจัดเก็บการ์ดที่เรียงต่อไว้จากการเล่น
เกมโดยติดลงบนแผ่นฟิวเจอร์บอร์ด หรือบนกระดาน
หรือบนกระดาษแข็งด้วยวิธีการต่าง ๆ ซึ่งไม่ควรติด
กาวแบบถาวร เพราะเมื่อนักเรียนท ากิจกรรมเสร็จ
เรียบร้อยแล้วและต้องการดึงการ์ดออก จะท าให้การ์ด
ช ารุดเสียหาย ไม่สามารถน ามาใช้เล่นในครั้งต่อไปได้ 
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8.3 การเกิดหินแต่ละประเภทมีกระบวนการเกิดเหมือนหรือ
แตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร (หินแต่ละประเภทมีกระบวนการ
เกิดแตกต่างกันดังนี้ หินอัคนีเกิดจากการเย็นตัวและตกผลึก
จากแมกมา หรือเกิดจากการเย็นตัวและตกผลึกของลาวา 
หรือเกิดจากการเย็นตัวและแข็งตัวของลาวา หินตะกอนเกิด
จากการสะสมตัวของตะกอนและการเชื่อมประสานตะกอน 
หรือเกิดจากการตกผลึกหรือตกตะกอนของสารบางชนิด และ
หินแปรเกิดจากหินทุกประเภทมีการแปรสภาพโดยความร้อน 
ความดัน และปฏิกิริยาเคมี) 

8.4 เพราะเหตุใดหินแต่ละประเภทจึงมีลักษณะแตกต่างกัน (หิน
แต่ละประเภทมีกระบวนการเกิดแตกต่างกัน) 

8.5 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของหินต่าง ๆ ไปเป็นหินอัคนี มี
กระบวนการเปลี่ยนแปลงคงที่เป็นแบบรูปหรือไม่ อย่างไร (มี
การเปลี่ยนแปลงคงที่ เป็นแบบรูป เช่น หินตะกอนจะ
เปลี่ยนไปเป็นหินอัคนีพุ ต้องผ่านการแปรสภาพ                การ
หลอมเหลว และการเย็นตัวและตกผลึกของลาวา หรือการ
เย็นตัวและแข็งตัวของลาวา หรือจะต้องผ่าน               การ
หลอมเหลว และการเย็นตัวและตกผลึกของลาวา หรือการ
เย็นตัวและแข็งตัวของลาวา) 

8.6 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของหินต่าง ๆ ไปเป็นหินตะกอน มี
กระบวนการเปลี่ยนแปลงคงที่เป็นแบบรูปหรือไม่ อย่างไร (มี
การเปลี่ยนแปลงคงที่เป็นแบบรูป เช่น หินแปรจะเปลี่ยนไป
เป็นหินตะกอนชนิดที่เนื้อเป็นเม็ดตะกอน ต้องผ่าน           การ
หลอมเหลว การเย็นตัวและตกผลึกของแมกมา การผุพัง และ
การสะสมตัวของตะกอนและการเชื่อมประสานตะกอน หรือ
จะต้องผ่านการผุพัง และการสะสมตัวของตะกอนและการ
เชื่อมประสานตะกอน) 

8.7 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของหินต่าง ๆ ไปเป็นหินแปร มี
กระบวนการเปลี่ยนแปลงคงที่เป็นแบบรูปหรือไม่  อย่างไร 
(การเปลี่ยนแปลงคงที่เป็นแบบรูป เช่น หินอัคนีจะเปลี่ยนไป
เป็นหินแปรต้องผ่านการแปรสภาพ หรือต้องผ่านการผุพัง 
การตกผลึกหรือตกตะกอนของสารบางชนิด และการแปร

หากนักเรียนไม่สามารถตอบ
ค าถามหรืออภิปรายได้ตามแนว
ค าตอบ ครูควรให้เวลานักเรียนคิด
อย่างเหมาะสม รอคอยอย่างอดทน 
และรับฟังแนวความคิดของนักเรียน 
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สภาพ หรือจะต้องผ่านการผุพัง การสะสมตัวของตะกอนและ
การเชื่อมประสานตะกอน และการแปรสภาพ) 

8.8 กระบวนการทางธรณีวิทยาที่ ท า ให้หินประเภทหนึ่ ง
เปลี่ยนแปลงไปเป็นหินอีกประเภทหนึ่งหรือเปลี่ยนแปลง
กลับไปเป็นหินประเภทเดิมมีกระบวนการเปลี่ยนแปลงคงที่
เป็นแบบรูปหรือไม่ อย่างไร (มีกระบวนการเปลี่ยนแปลงคงที่
เป็นแบบรูป เช่น 
- การที่หินอัคนีจะเปลี่ยนไปเป็นหินแปรจะผ่านกระบวนการ

ทางธรณีวิทยาต่าง ๆ เช่น หินอัคนีจะผ่านกระบวนการ  
แปรสภาพกลาย เป็ นหิ นแปร  หรื อ หิ น อัคนี จะผ่ าน
กระบวนการผุพังกลายเป็นตะกอนก่อน จากนั้นตะกอนจะ
ผ่านกระบวนการสะสมตัวของตะกอนและการเชื่อม
ประสานตะกอนกลายเป็นหินตะกอน และจาก นั้ น          
หินตะกอนจะผ่านกระบวนการแปรสภาพกลายเป็นหินแปร 
การเปลี่ยนแปลงจากหินอัคนีไปเป็นหินแปร ดังตัวอย่างจะ
มีการเปลี่ยนแปลงคงท่ีเป็นแบบรูป 

- การที่ หิ นตะกอนจะ เปลี่ ยน ไป เป็ นหิ น อัคนี จะผ่ าน
กระบวนการทางธรณีวิทยาต่าง ๆ เช่น หินตะกอนจะถูกแปร
สภาพกลายเป็นหินแปรก่อน แล้วหินแปรจะหลอมเหลว
กลายเป็นแมกมาหรือลาวา จากนั้นแมกมาหรือลาวาจะผ่าน
การเย็นตัวและตกผลึก หรือผ่านการเย็นตัวและแข็งตัว
กลายเป็นหินอัคนี หรือหินตะกอนจะหลอมเหลวกลายเป็น
แมกมาหรือลาวาก่อน จากนั้นแมกมาหรือลาวาจะผ่าน   การ
เย็นตัวและตกผลึก หรือการที่ลาวาจะผ่านการเย็นตัวและ
แข็งตัวกลายเป็นหินอัคนี การเปลี่ยนแปลงจากหินตะกอนไป
เป็นหินอัคนีดังตัวอย่างจะมีการเปลี่ยนแปลงคงที่เป็นแบบ
รูป 

- การที่หินแปรจะเปลี่ยนแปลงกลับมาเป็นหินแปรอีกครั้ง 
อาจผ่านกระบวนการทางธรณีวิทยาต่าง ๆ เช่น หินแปรมี
การผุพังกลายเป็นตะกอน จากนั้นผ่านการสะสมตัวและ
การเชื่อมประสานตะกอนกลายเป็นหินตะกอน และ       
หินตะกอนจะถูกกระบวนการแปรภาพกลายเป็นหินแปร 

หากนักเรียนไม่สามารถตอบ
ค าถามหรืออภิปรายได้ตามแนว
ค าตอบ ครูควรให้เวลานักเรียนคิด
อย่างเหมาะสม รอคอยอย่างอดทน 
และรับฟังแนวความคิดของนักเรียน 
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การเปลี่ยนแปลงของหินแปรให้กลับมาเป็นหินแปรใหม่อีก
ครั้งดังตัวอย่าง จะมีการเปลี่ยนแปลงคงท่ีเป็นแบบรูป 

- การที่หินตะกอนจะเปลี่ยนแปลงกลับมาเป็นหินตะกอนอีก
ครั้ง หินตะกอนอาจผ่านกระบวนการหลอมเหลวกลายเป็น
แมกมา จากนั้นแมกมามีการเย็นตัวและตกผลึกกลายเป็น
หินอัคนี หินอัคนีมีการผุพังกลายเป็นตะกอนหรือสาร     
บางชนิด จากนั้นสารบางชนิดจะมีการตกผลึกหรือ
ตกตะกอนเป็นหินตะกอนอีกครั้ง การเปลี่ยนแปลงจาก   
หิ น ต ะ ก อ น ไ ป เ ป็ น หิ น ต ะ ก อ น ดั ง ตั ว อ ย่ า ง  จ ะ มี                   
การเปลี่ยนแปลงคงท่ีเป็นแบบรูป) 

8.9 การเปลี่ยนแปลงของหินเป็นวัฏจักรหินมีลักษณะเป็นอย่างไร 
(เป็นการเปลี่ยนแปลงของหินอัคนี หินตะกอน และหินแปร 
จากหินประเภทหนึ่งเปลี่ยนแปลงไปเป็นหินอีกประเภทหนึ่ง
หรื อ เปลี่ ยนแปลงกลับไปเป็นหินประเภทเดิม  โดยมี
กระบวนการเปลี่ยนแปลงคงที่เป็นแบบรูปและต่อเนื่องเป็น 
วัฏจักร) 

9. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนซักถามในสิ่งที่อยากรู้เ พ่ิมเติมเกี่ยวกับ
กระบวนการเกิดหิน ลักษณะทางกายภาพของหิน และวัฏจักรหิน 
จากนั้นร่วมกันอภิปรายและลงข้อสรุปว่า  
- หินอัคนี หินตะกอน และหินแปร มีกระบวนการเกิดแตกต่างกัน 

และมีลักษณะทางกายภาพบางอย่างแตกต่างกัน ดังนี้ 

 หินอัคนเีกิดจากการเย็นตัวและตกผลึกของแมกมาใต้ผิวโลก 
และเกิดจากการเย็นตัวและตกผลึก หรือเกิดจากการเย็นตัว
และแข็งตัวของลาวาบนผิวโลก เนื้อหินมีลักษณะเป็นผลึก 
มีทั้งผลึกขนาดใหญ่และขนาดเล็ก และบางชนิดอาจเป็น
เนื้อแก้ว และอาจมีรูพรุนในเนื้อหิน 

 หินตะกอนเกิดจากการสะสมตัวของตะกอนและการเชื่อม
ประสานตะกอนในแอ่งสะสมตะกอน หรือเกิดจากการ    
ตกผลึกหรือตกตะกอนโดยเฉพาะส่วนใหญ่จากน้ าทะเล    
หินตะกอนที่เกิดจากการสะสมตัวของตะกอนหรือเศษหิน 
เศษแร่จากหินที่ผุพังมา เนื้อหินส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นเม็ด
ตะกอน มีทั้งเนื้อหยาบและละเอียด ส่วนหินตะกอนที่เกิด
จากการตกผลึกหรือตกตะกอนจากสารบางชนิด เนื้อหินจะ

ถ้ าครูพบว่ านั ก เรี ยนยั งมี
แนวคิดคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับ
กระบวนการเกิดหิน ลักษณะ
ท า ง ก า ย ภ า พ ข อ ง หิ น แ ล ะ        
วัฏจักรหิน ให้ร่วมกันอภิปราย
จนนักเรียนมีแนวคิดที่ถูกต้อง  
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เป็นเนื้อผลึก หินตะกอนบางชนิดมีลักษณะเป็นชั้น ๆ 
บางครั้งในอดีตจึงเรียกหินตะกอนว่า หินชั้น 

 หินแปรเกิดจากการแปรสภาพของหินเดิมซึ่งอาจเป็น      
หินอัคนี หินตะกอน หรือหินแปร โดยการกระท าของ   
ความร้อน ความดัน และปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้นใต้ผิวโลก  
ท าให้หินแปรบางชนิดมีผลึกแร่เรียงตัวขนานกันเป็นแถบ 
บางชนิดเนื้อหินจะมีรอยแยกเป็นแผ่น ๆ ซึ่งรอยแยกนี้อาจ
แซะหรือกะเทาะออกเป็นแผ่นหินใหญ่ ๆ ได้ บางชนิดเป็น
เนื้อผลึกที่มีความแข็งมาก 

 หินทั้งสามประเภทมีการเปลี่ยนแปลงจากหินประเภทหนึ่ง
ไป เป็นหินอีกประเภทหนึ่งและเปลี่ยนแปลงกลับไปเป็นหิน
ประเภทเดิมได้ โดยมีกระบวนการเปลี่ยนแปลงคงที่เป็น
แบบรูปและและต่อเนื่องเป็นวัฏจักรหิน (S13) 

10. นักเรียนตอบค าถามในฉันรู้อะไร จากนั้นร่วมกันอภิปรายเพ่ือให้ได้
แนวค าตอบที่ถูกต้อง 

11. นักเรียนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ในกิจกรรมนี้ จากนั้นครูให้นักเรียนอ่าน 
สิ่งท่ีได้เรียนรู้ และเปรียบเทียบกับข้อสรุปของตนเอง 

12. ครูอาจให้นักเรียนศึกษากระบวนการเกิดหินและวัฏจักรหินเพ่ิมเติม 
โดยสแกน QR code ในหนังสือเรียน หน้า 77 หรือดาวน์โหลด
ข้อมูลจากเว็บไซต์ http://ipst.me/10924 เมื่อสแกนหรือ      ดาวน์
โหลดข้อมูลไปแล้วจะพบสื่อประกอบเพ่ิมเติม เป็นสื่อแอนิเมชัน
เกี่ยวกับกระบวนการเกิดหินแต่ละประเภทและ          การ
เปลี่ยนแปลงของหินเป็นวัฏจักรหิน หรืออาจดาวน์โหลดข้อมูลจาก
เว็บไซต์ http://ipst.me/10925 เมื่อดาวน์โหลดไปแล้วจะพบสื่อ 
e-poster เรื่องกระบวนการเกิดหินและวัฏจักรหิน ครูอาจให้
นักเรียนหาเวลาว่างเข้าไปศึกษาสื่อประกอบทั้งสอง และอาจให้
นักเรียนน าเสนอข้อมูลที่ ได้จากการศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ ที่
น่าสนใจ 

13. ครูกระตุ้นให้นักเรียนฝึกตั้งค าถามเกี่ยวกับเรื่องที่สงสัยหรืออยากรู้
เพ่ิมเติมในอยากรู้อีกว่า จากนั้นครูอาจสุ่มนักเรียน 2-3 คน น าเสนอ
ค าถามของตนเองหน้าชั้นเรียน และให้นักเรียนร่วมกันอภิปราย
เกี่ยวกับค าถามท่ีน าเสนอ 

การเตรียมตัวล่วงหน้าส าหรับครู       
เพื่อจัดการเรียนรู้ในครัง้ถัดไป 

 ในครั้ ง ถั ด ไป  นั ก เ รี ยนจะ ได้ ท า
กิจกรรมที่ 1.3 หินและแร่มีประโยชน์
อย่างไรบ้าง ครูเตรียมสิ่งของเครื่องใช้
หรือรูปที่ท ามาจากหินหรือแร่ เพ่ือน ามา
กระตุ้นนักเรียนในการน าเข้าสู่กิจกรรม 
ตัวอย่างสิ่งของเครื่องใช้หรือรูปที่ท ามา
จากหินและแร่ เช่น หินลับมีด หินขัดตัว 
ก ร ะ เ บื้ อ ง ปู พ้ื น ห รื อ ผ นั ง  แ ก้ ว น้ า  
เครื่องส าอาง แป้งทาตัว ไส้ดินสอด า และ
เตรียมแหล่งสืบค้นข้อมูลต่าง ๆ เพ่ือให้
นักเรียนสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการน าหิน
และแร่ไปใช้ประโยชน์ ตัวอย่างแหล่ง
สืบค้นข้อมูลเช่น เว็บไซต์กรมทรัพยากร
ธรณี http://www.dmr.go.th 

http://ipst.me/10924
http://ipst.me/10925
http://www.dmr.go.th/
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14. ครูน าอภิปรายเพ่ือให้นักเรียนทบทวนว่าได้ฝึกทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 อะไรบ้างในขั้นตอน
ใด แล้วบันทึกลงในแบบบันทึกกิจกรรม หน้า 83 
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      แนวค าตอบในแบบบันทึกกิจกรรม 
 
 

 
 
 

1. สังเกตและอธิบายลักษณะทางกายภาพของหินอัคนี หินตะกอน และหินแปร 

2. รวบรวมข้อมูล อธิบาย และเปรียบเทียบกระบวนการเกิดหินแต่ละประเภท จากแบบจ าลอง 

3. รวบรวมข้อมูลและอธิบายกระบวนการเปลี่ยนแปลงของหินในวัฏจักรหิน จากแบบจ าลอง 

พบทั้งที่มีลักษณะเป็นผลึกแร่ขนาด
ใหญ่เกาะอยู่รวมกันมีเน้ือหยาบ 
และพบลักษณะเป็นผลึกแร่ขนาด
เล็กเกาะอยู่รวมกันมีเน้ือละเอียด 
และหินบางก้ อน เป็น เ น้ือแก้ ว     
บางก้อนหินมีรูพรุนในเน้ือหิน 
 

มีวัสดุแข็งสีต่าง ๆ รวมตัวกัน บาง
ก้อนหินมีเน้ือหยาบ บางก้อนมีเน้ือ
ละเ อียด ถ้ าหินมี เ น้ือละเ อียดจะ
มองเห็นหินทั้งก้อนมีสีเดียว หินบาง
ก้อนเป็นเน้ือแก้ว บางก้อนหินมีรูพรุน
ในเน้ือหิน 
 

พบทั้งที่มีลักษณะเป็นเม็ดตะกอน
ขนาดใหญ่เกาะอยู่รวมกัน มีเน้ือ
หยาบ และหินบางก้อนมีลักษณะ
เป็นเม็ดตะกอนขนาดเล็กเกาะอยู่
รวมกัน มีเน้ือละเอียด บางก้อนมี
เศษหินปะปนอยู่ บางก้อนเนื้อหินมี
ลักษณะเป็นชั้น ๆ 
 

พบเม็ดตะกอนเกาะอยู่รวมกัน มีทั้ง
เน้ือหยาบและเน้ือละเอียด บาง
ก้อนมีเศษหินปะปน บางก้อนเน้ือ
หินมีลักษณะเป็นชั้น ๆ 
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หินมีลักษณะเป็นผลึกแร่ขนาดใหญ่เกาะอยู่
รวมกัน มีเน้ือหยาบ บางก้อนมีลักษณะเป็น
ผลึกแร่ขนาดเล็กเกาะอยู่รวมกัน มีเ น้ือ
ละเอียด บางก้อนเน้ือหินมีผลึกแร่เรียงตัว
ขนานกันเป็นแถบ และแถบในเน้ือหินบาง
ชนิดแซะหรือกะเทาะออกเป็นแผ่นได้ 
 

หินประกอบด้วยวัสดุแข็งขนาด
ต่าง ๆ เกาะอยู่รวมกัน บางก้อน
วัสดุแข็งจะเรียงตัวขนานกันเป็น
แถบสี และบางก้อนสามารถแซะ
หรือกะเทาะออกเป็นแผ่นได้ 

  

ลักษณะของหินอัคนี หินตะกอน และ      หิน
แปร มีลักษณะบางอย่างแตกต่างกัน เช่น 
การพบเน้ือแก้วและรูพรุนในหินอัคนี การ
พบเม็ดตะกอนและเศษหินในหินตะกอน 
และพบการเรียงตัวของวัสดุแข็งที่เรียงตัว
ขนานกันแถบในหินแปร ลักษณะบางอย่าง
ของหินแต่ละประเภทที่แตกต่างกันน้ี เกิด
จากหินแต่ละประเภทมีกระบวนการเกิด
แตกต่างกัน 

หินอัคนี เกิดจากการเย็นตัวและตกผลึกของแมกมา หรือ
เกิดจากการเย็นตัวและตกผลึกของลาวา หรือเกิดจากการเย็น
ตัวและแข็งตัวของลาวา หินตะกอนเกิดจากการสะสมตัวของ
ตะกอนและการเชื่อมประสานตะกอน หรือเกิดจากการตกผลึก
และตกตะกอนของสารบางชนิด และหินแปรเกิดจากหิน       
ทุกประเภทมีการแปรสภาพโดยความร้อน ความดัน และ
ปฏิกิริยาเคมีบริเวณใต้ผิวโลก 

การที่หินแต่ละประเภทมีกระบวนการเกิดแตกต่างกัน จึงท า
ให้ลักษณะทางกายภาพของหินแต่ละประเภทอาจมีลักษณะ
บางอย่างแตกต่างกัน 
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แมกมา 
ช้า ๆ 

ใหญ่ 
หยาบ 

แกรนิต 

ลาวา 
รวดเร็ว 

เล็ก 
ละเอียด 

บะซอลต ์

รวดเร็วทันทีทันใด 

แก้วภูเขาไฟ 
แก้ว 

พัมมิซ 

ออบซิเดียน 
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สะสมตัวของตะกอนในแอ่ง
สะสมตะกอน 

แรงกดทับไปที่ตะกอนและมี
การเชื่อมประสานตะกอน 

แข็งตัวกลายเป็นหิน 

ใหญ่ 
หยาบ 

กรวดมน 
ทราย 

ดินดาน 
ทรายแป้ง 

ตกผลึกและตกตะกอนของสารบางชนิด 

ผลึก 

ปูน 

เล็ก 
ละเอียด 
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การแปรสภาพ 

ความร้อน ความดัน และปฏิกิริยา
เคมี 

ผลึกแร่เรียงตัว
ขนานกัน 

ไนส ์
ฟิลไลต ์

ชนวน 

ผลึก 

ควอร์ตไซต์ 
อ่อน 
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ก, ง หรือ ค, ข, จ, ก, ง หรือ ค, ข, ช, ก, ง หรือ ข, ช, ก, ง หรือ ข, จ, ก, ง หรือ ค, ก, ง 

ก, ฉ หรือ ค, ข, จ, ก, ฉ หรือ ค, ข, ช, ก, ฉ หรือ ข, ช, ก, ฉ หรือ ข, จ, ก, ฉ หรือ ค, ก, ฉ 

ค หรือ ก, ง, ค  หรือ ก, ฉ, ค หรือ ข, ช, ค หรือ ข, จ, ค หรือ ก, ง, ก, ง, ค หรือ ก, ง, ก, ฉ, ค 

ข, ช หรือ ก, ง, ค ข, ช หรือ ก, ฉ, ค ข, ช หรือ ค, ข, ช หรือ ก, ง, ข, ช หรือ ก, ฉ, ข, ช 

ข, ช หรือ ค, ข, ช หรือ ก, ง, ค ,ข, ช หรือ ก, ฉ, ค ,ข, ช 

ค หรือ ก, ง, ค หรือ ก, ฉ, ค หรือ ข ,ช ค  หรือ ข, จ, ค หรือ ข, ช, ข, จ, ค 

ก, ง หรือ ค, ข, ช, ก, ง หรือ ค, ข, จ, ก, ง หรือ ข, จ, ก, ง หรือ ข, ช, ก, ง 

ก, ฉ หรือ ค, ข, ช, ก, ฉ หรือ ค, ข, จ, ก, ฉ หรือ ข, จ, ก, ฉ หรือ ข, ช, ก, ฉ 
 
ข, ช หรือ ก, ง, ค, ข, ช หรือ ก, ฉ, ค, ข, ช หรือ ก, ฉ, ข, ช หรือ ก, ง, ข, ช หรือ ค, ข, ช 

ก, ง หรือ ข, จ, ก, ง หรือ ข, ช, ก, ง หรือ ข, ช, ข, จ, ก, ง หรือ ข, จ, ข, ช, ก, ง

 
 เช่น ข, , , , , ,ช หรือ ก ง ค ข ช หรือ ก ฉ , , ข ช 

ค หรือ ข, ช, ค หรือ ข, จ, ค หรือ ข, ช, ก, ง, ค หรือ ข, จ, ก, ง, ค หรือ ก, ฉ, ค หรือ ก, ง, ค

 ฉ 

 เช่น ข, จ, ก, ง  หรือ ข, ช, , , ก ง หรือ ก ง 
 เช่น ข, จ, ก, ง  หรือ ข, ช, , , ก ง หรือ ก ง 
 เช่น ข, จ, ก, ง  หรือ ข, ช, , , ก ง หรือ ก ง 

ข, จ หรือ ก, ง, ค, ข, จ หรือ ก, ฉ, ค ข, จ หรือ ค, ข, จ หรือ ก, ง, ข, จ หรือ ก, ฉ, ข, จ 
 

ข, จ หรือ ค, ข, จ หรือ ก, ง, ค ,ข, จ หรือ ก, ฉ, ค ,ข, จ 

 

ข, จ หรือ ก, ง, ค, ข, จ หรือ ก, ฉ, ค, ข, จ หรือ ก, ฉ, ข, จ หรือ ก, ง, ข, จ หรือ ค, ข, จ 

ก, ฉ หรือ ข, จ, ก, ฉ หรือ ข, ช, ก, ฉ หรือ ข, ช, ข, จ, ก, ฉ หรือ ข, จ, ข, ช, ก, ฉ

 
 เช่น ข, , , , , ,ช หรือ ก ง ค ข ช หรือ ก ฉ , , ข ช 

หมายเหตุ: เส้นทางของกระบวนการทางธรณีวิทยาท่ีท าให้หินประเภทหนึ่งเปลี่ยนแปลงไปเป็นหินอีกประเภทหนึ่ง และเปลี่ยนกลับไปเป็น
หินประเภทเดิม อาจมีค าตอบมากกว่าท่ีเฉลยไว้ 
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ก ง ฉ 
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หินแต่ละประเภทมีลักษณะทางกายภาพบางอย่างทั้งที่เหมือนกันและ
แตกต่างกัน ลักษณะทางกายภาพบางอย่างที่แตกต่างกัน เกิดจากหิน   
แต่ละประเภทมีกระบวนการเกิดแตกต่างกัน 

หินอัคนี หินตะกอน และหินแปร มีกระบวนการเกิดแตกต่างกัน หินอัคนีเกิดจากการเย็นตัวและ     
ตกผลึกจากแมกมา หรือเกิดจากการเย็นตัวและตกผลึกของลาวา หรือเกิดจากการเย็นตัวและ
แข็งตัวของลาวา หินตะกอนเกิดจากการสะสมตัวของตะกอนและการเชื่อมประสานตะกอนหรือ
เกิดจากการตกผลึกหรือตกตะกอนของสารบางชนิด หินแปรเกิดจากการแปรสภาพของหินทุก
ประเภทโดยความร้อน ความดัน และปฏิกิริยาเคมี 

หินแต่ละประเภทมีลักษณะบางอย่างแตกต่างกัน เช่น หินอัคนีอาจมีเนื้อแก้วและ
มีรูพรุน หินตะกอนมีเนื้อที่เป็นเม็ดตะกอนและมีเศษหินปะปนอยู่ในเนื้อหิน และ
อาจพบการวางตัวของตะกอนในเนื้อหินเป็นชั้น ๆ และหินแปรผลึกแร่จะเรียงตัว
ขนานกันเป็นแถบ ซ่ึงอาจแซะหรือกะเทาะแถบดังกล่าวออกได้ 

หินอัคนี หินตะกอน และหินแปร สามารถเปลี่ยนแปลงไปเป็นหิน
ประเภทอ่ืนได้ทุกประเภท และสามารถเปลี่ยนแปลงกลับไปเป็นหิน
ประเภทเดิมได้  
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เม็ดทรายเม็ดหนึ่งบนผิวโลก สามารถเปลี่ยนแปลงไปเป็นส่วนหนึ่งของหินอัคนี        
หินตะกอน และหินแปร ได้ เช่น เม็ดทรายเม็ดดังกล่าวถูกน้ าน าพาไปสะสมตัวอยู่ใน
แอ่งสะสมตะกอนและมีการเชื่อมประสานตะกอน ก็จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของ         
หินตะกอน และถ้าหินตะกอนดังกล่าวถูกแปรสภาพก็จะกลายเป็นหินแปร หรือถ้า
หินตะกอนดังกล่าวมีการหลอมเหลวก็จะกลายเป็นแมกมา และถ้าแมกมามี        
การเย็นตัวและตกผลึกก็จะกลายเป็นหินอัคนีแทรกซอนได้ 

การเปลี่ยนแปลงของหินในวัฏจักรหินมีกระบวนการเปลี่ยนแปลงคงที่เป็นแบบรูปและต่อเน่ือง เช่น การที่หินอัคนี
จะเปลี่ยนไปเป็นหินแปรจะผ่านกระบวนการทางธรณีวิทยาต่าง ๆ เช่น หินอัคนีจะเกิดการผุพังกลายเป็นตะกอน 
จากตะกอนจะผ่านกระบวนการสะสมตัวของตะกอนและการเชื่อมประสานตะกอนกลายเป็นหินตะกอน และจาก
หินตะกอนจะผ่านกระบวนการแปรสภาพกลายเป็นหินแปร หรือหินอัคนีผ่านกระบวนการแปรสภาพกลายเป็น   
หินแปรเลยก็ได้ การเปลี่ยนแปลงจากหินอัคนีไปเป็นหินแปรดังตัวอย่างจะมีการเปลี่ยนแปลงคงที่เป็นแบบรูปและ
เกิดขึ้นต่อเนื่อง ซึ่งการเปลี่ยนแปลงในบางกระบวนการใช้เวลาน้อย บางกระบวนการใช้เวลายาวนานนับล้านปี 
 

กระบวนการทางธรณีวิทยาที่ท าให้หินแต่ละประเภทเกิดการเปลี่ยนแปลงไปมาในวัฏจักรหิน 

ได้แก่ การเย็นตัวและตกผลึกของแมกมา การเย็นตัวและตกผลึกของลาวา การเย็นตัวและ

แข็งตัวของลาวา การผุพัง การสะสมตัวของตะกอนและการเชื่อมประสานตะกอน            

การตกผลึกหรือตกตะกอนของสารบางชนิด การแปรสภาพ การหลอมเหลว 
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หินอัคนี หินตะกอน และหินแปร มีกระบวนการเกิดแตกต่างกัน จึงท าให้
หินทั้งสามประเภทมีลักษณะทางกายภาพบางอย่างแตกต่างกัน หินทั้ง
สามประเภทนี้มีการเปลี่ยนแปลงไปมาโดยมีกระบวนการเปลี่ยนแปลง
คงท่ีเป็นแบบรูปและต่อเนื่องเป็นวัฏจักร 

หินอัคนี หินตะกอน และหินแปร มีกระบวนการเกิดแตกต่างกัน จึงท าให้หินทั้งสามประเภทมี
ลักษณะทางกายภาพบางอย่างแตกต่างกัน หินอัคนีเกิดจากการเย็นตัวและตกผลึกของแมกมา 
หรือเกิดจากการเย็นตัวและตกผลึกของลาวา หรือเกิดจากการเย็นตัวและแข็งตัวของลาวา     
หินตะกอนเกิดจากการสะสมตัวของตะกอนและการเชื่อมประสานตะกอน หรืออาจเกิดจาก    
การตกผลึกหรือตกตะกอนของสารบางชนิด หินแปรเกิดจากการแปรสภาพของหินทุกประเภท
โดยความร้อน ความดัน และปฏิกิริยาเคมี หินทั้งสามประเภทน้ีมีการเปลี่ยนแปลงจากหิน
ประเภทหน่ึงไปเป็นหินอีกประเภทหน่ึงและเปลี่ยนแปลงกลับไปเป็นหินประเภทเดิมได้ โดยมี
กระบวนการเปลี่ยนแปลงคงที่เป็นแบบรูปและต่อเนื่องเป็นวัฏจักรหิน 

ค าถามของนักเรียนที่ตั้งตามความอยากรู้ของตนเอง 
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แนวการประเมินการเรียนรู้ 
 
การประเมินการเรียนรู้ของนักเรียนท าได้ ดังนี้ 

1. ประเมินความรู้เดิมจากการอภิปรายในชั้นเรียน 
2. ประเมินการเรียนรู้จากค าตอบของนักเรียนระหว่างการจัดการเรียนรู้และจากแบบบันทึกกิจกรรม 
3. ประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 จากการท ากิจกรรมของนักเรียน 

 
การประเมินจากการท ากิจกรรมที่ 1.2 กระบวนการเกิดหินและวัฏจักรหินเป็นอย่างไร 

รหัส ส่ิงที่ประเมิน คะแนน 
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

S1 การสังเกต  
S8 การลงความเห็นจากข้อมูล  
S13 การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป  
S14 การสร้างแบบจ าลอง  

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
C2 การคิดอย่างมีวิจารณญาณ  
C4 การสื่อสาร  
C5 ความร่วมมือ  

รวมคะแนน  
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ตาราง รายการประเมินและเกณฑ์การประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
ทักษะ

กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 

รายการประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน 

ด ี(3) พอใช้ (2) ควรปรับปรุง (1) 

S1 การสังเกต การบรรยาย 
รายละเอียดเกี่ยวกับ
ลักษณะของหินแต่ละ
ประเภท  

สามารถใช้ประสาทสัมผัส
เก็บรายละเอียดของข้อมูล
ลักษณะของหินแต่ละ
ประเภทด้วยตนเอง โดยไม่
เพ่ิมเติมความคิดเห็น 

สามารถใช้ประสาทสัมผัส
เก็บรายละเอียดของ
ข้อมูลลักษณะของหินแต่
ละประเภทได้ จากการ
ชี้แนะของครูหรือผู้อื่น 
หรือมีการเพ่ิมเติมความ
คิดเห็น 

ใช้ประสาทสัมผัส
เก็บรายละเอียดของ
ข้อมูลลักษณะของ
หินแต่ละประเภทได้
เพียงบางส่วน แม้ว่า
จะได้รับค าชี้แนะ
จากครูหรือผู้อ่ืน 

S8 การลงความ 
เห็นจากข้อมูล 
 

การลงความเห็นจาก
ข้อมูลได้ว่า หินอัคนี 
หินตะกอน และหิน
แปร มีกระบวนการ
เกิดแตกต่างกัน ท าให้
ลักษณะทางกายภาพ
ของหินทั้งสามประเภท
มีลักษณะบางอย่าง
แตกต่างกัน หินอัคนี 
หินตะกอน และหิน
แปร สามารถ
เปลี่ยนแปลงไปเป็นหิน
ประเภทอ่ืน และ
เปลี่ยนแปลงกลับไป
เป็นหินประเภทเดิมได้
โดยอาศัยกระบวนการ
ทางธรณีวิทยาต่าง ๆ 

สามารถลงความเห็นจาก
ข้อมูลได้ถูกต้องด้วยตนเอง
ว่า หินอัคนี หินตะกอน 
และหินแปร มี
กระบวนการเกิดแตกต่าง
กัน ท าให้ลักษณะทาง
กายภาพของหินทั้งสาม
ประเภทมีลักษณะ
บางอย่างแตกต่างกัน   
หินอัคนี หินตะกอน และ
หินแปร สามารถ
เปลี่ยนแปลงไปเป็นหิน
ประเภทอ่ืน และ
เปลี่ยนแปลงกลับไปเป็น
หินประเภทเดิมได้โดย
อาศัยกระบวนการทาง
ธรณีวิทยาต่าง ๆ 

สามารถลงความเห็นจาก
ข้อมูลได้ถูกต้องจากการ
ชี้แนะของครูหรือผู้อื่นว่า 
หินอัคนี หินตะกอน และ
หินแปร มีกระบวนการ
เกิดแตกต่างกัน ท าให้
ลักษณะทางกายภาพของ
หินทั้งสามประเภทมี
ลักษณะบางอย่าง
แตกต่างกัน หินอัคนี   
หินตะกอน และหินแปร 
สามารถเปลี่ยนแปลงไป
เป็นหินประเภทอื่น และ
เปลี่ยนแปลงกลับไปเป็น
หินประเภทเดิมได้โดย
อาศัยกระบวนการทาง
ธรณีวิทยาต่าง ๆ 

สามารถลงความเห็น
จากข้อมูลได้แต่ไม่
ครบถ้วนสมบูรณ์
แม้ว่าจะได้รับค า
ชี้แนะจากครูหรือ
ผู้อื่นว่า หินอัคนี   
หินตะกอน และหิน
แปร มีกระบวนการ
เกิดแตกต่างกัน ท า
ให้ลักษณะทาง
กายภาพของหินทั้ง
สามประเภทมี
ลักษณะบางอย่าง
แตกต่างกัน หินอัคนี 
หินตะกอน และหิน
แปร สามารถ
เปลี่ยนแปลงไปเป็น
หินประเภทอ่ืน และ
เปลี่ยนแปลงกลับไป
เป็นหินประเภทเดิม
ได้โดยอาศัย
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ทักษะ
กระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ 
รายการประเมิน 

เกณฑ์การประเมิน 

ด ี(3) พอใช้ (2) ควรปรับปรุง (1) 

กระบวนการทาง
ธรณีวิทยาต่าง ๆ 

S13 การตีความ 
หมายข้อมูลและ
ลงข้อสรุป 

ตีความหมายข้อมูล
และลงข้อสรุปจากการ
สังเกต รวบรวมข้อมูล 
จากการอภิปราย และ
จากการสร้าง
แบบจ าลองได้ว่า หิน
อัคนี หินตะกอน และ
หินแปร มีกระบวนการ
เกิดแตกต่างกัน และมี
ลักษณะทางกายภาพ
บางอย่างแตกต่างกัน 
หินทุกประเภท
สามารถเปลี่ยนแปลง
ไปมาโดยมี
กระบวนการ
เปลี่ยนแปลงคงท่ีเป็น
แบบรูปและต่อเนื่อง
เป็นวัฏจักรหิน 

สามารถตีความหมาย
ข้อมูลและลงข้อสรุปจาก
การสังเกต รวบรวมข้อมูล
จากการอภิปราย และจาก
การสร้างแบบจ าลองได้
ถูกต้องด้วยตนเองว่า หิน
อัคนี หินตะกอน และหิน
แปร มีกระบวนการเกิด
แตกต่างกัน และมีลักษณะ
ทางกายภาพบางอย่าง
แตกต่างกัน หินทุก
ประเภทสามารถ
เปลี่ยนแปลงไปมาโดยมี
กระบวนการเปลี่ยนแปลง
คงท่ีเป็นแบบรูปและ
ต่อเนื่องเป็นวัฏจักรหิน 
 

สามารถตีความหมาย
ข้อมูลและลงข้อสรุปจาก
การสังเกต รวบรวมข้อมูล
จากการอภิปราย และ
จากการสร้างแบบจ าลอง
ได้ถูกต้องโดยอาศัยการ
ชี้แนะของครูหรือผู้อื่นว่า  
หินอัคนี หินตะกอน และ
หินแปร มีกระบวนการ
เกิดแตกต่างกัน และมี
ลักษณะทางกายภาพ
บางอย่างแตกต่างกัน   
หินทุกประเภทสามารถ
เปลี่ยนแปลงไปมาโดยมี
กระบวนการเปลี่ยนแปลง
คงท่ีเป็นแบบรูปและ
ต่อเนื่องเป็นวัฏจักรหิน 

สามารถ
ตีความหมายข้อมูล
และลงข้อสรุปจาก
การสังเกต รวบรวม
ข้อมูล จากการ
อภิปราย และจาก
การสร้างแบบจ าลอง
ได้ไม่ครบถ้วนว่า  
หินอัคนี หินตะกอน 
และหินแปร มี
กระบวนการเกิด
แตกต่างกัน และมี
ลักษณะทาง
กายภาพบางอย่าง
แตกต่างกัน        
หินทุกประเภท
สามารถ
เปลี่ยนแปลงไปมา
โดยมีกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงคงที่
เป็นแบบรูปและ
ต่อเนื่องเป็นวัฏจักร
หิน แม้ว่าจะได้รับค า
ชี้แนะจากครูหรือ
ผู้อื่น 

S14 การสร้าง
แบบจ าลอง 

การสร้างแบบจ าลอง
เพ่ือเปรียบเทียบและ
อธิบายกระบวนการ

สามารถสร้างแบบจ าลอง
เพ่ือเปรียบเทียบและ
อธิบายกระบวนการเกิด

สามารถสร้างแบบจ าลอง
เพ่ือเปรียบเทียบและ
อธิบายกระบวนการเกิด

สามารถสร้าง
แบบจ าลองเพ่ือ
เปรียบเทียบและ
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ทักษะ
กระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ 
รายการประเมิน 

เกณฑ์การประเมิน 

ด ี(3) พอใช้ (2) ควรปรับปรุง (1) 

เกิดและลักษณะของ
หินแต่ละประเภท และ
อธิบายกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงของหิน
ทุกประเภทเป็นวัฏจักร
หิน 

และลักษณะของหินแต่ละ
ประเภท และอธิบาย
กระบวนการเปลี่ยนแปลง
ของหินทุกประเภทเป็น 
วัฏจักรหิน ได้ถูกต้องด้วย
ตนเอง 

และลักษณะของหินแต่ละ
ประเภท และอธิบาย
กระบวนการเปลี่ยนแปลง
ของหินทุกประเภท
เป็นวัฏจักรหินได้ถูกต้อง
จากการชี้แนะของครูหรือ
ผู้อื่น 

อธิบายกระบวนการ
เกิดและลักษณะของ
หินแต่ละประเภท 
และอธิบาย
กระบวนการ
เปลี่ยนแปลงของหิน
ทุกประเภทเป็น   
วัฏจักรหินได้ถูกต้อง
บางส่วน แม้ว่าจะ
ได้รับการชี้แนะจาก
ครูหรือผู้อื่น 

 
ตาราง รายการประเมินและเกณฑ์การประเมินทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 

ทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 

รายการประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน 

ด ี(3) พอใช้ (2) ควรปรับปรุง (1) 
C2 การคิดอย่างมี
วิจารณญาณ 

การวิเคราะห์และ
เปรียบเทียบ
กระบวนการเกิดและ
ลักษณะของหินแต่ละ
ประเภท และอธิบาย
กระบวนการ
เปลี่ยนแปลงของหินทุก
ประเภทเป็นวัฏจักรหิน 
จากแบบจ าลอง 

สามารถวิเคราะห์และ
เปรียบเทียบกระบวนการ
เกิดและลักษณะของหิน
แต่ละประเภท และอธิบาย
กระบวนการเปลี่ยนแปลง
ของหินทุกประเภทเป็น 
วัฏจักรหินจากแบบจ าลอง
ได้ถูกต้องและ
สมเหตุสมผลด้วยตนเอง 

สามารถวิเคราะห์และ
เปรียบเทียบกระบวนการ
เกิดและลักษณะของหิน
แต่ละประเภท และ
อธิบายกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงของหินทุก
ประเภทเป็นวัฏจักรหิน 
จากแบบจ าลองได้ถูกต้อง
และสมเหตุสมผล โดย
ต้องอาศัยการชี้แนะจาก
ครูหรือผู้อื่น 

สามารถวิเคราะห์และ
เปรียบเทียบกระบวนการ
เกิดและลักษณะของหินแต่
ละประเภท และอธิบาย
กระบวนการเปลี่ยนแปลง
ของหินทุกประเภทเป็น   
วัฏจักรหินจากแบบจ าลอง 
ได้ถูกต้องและสมเหตุสมผล
บางส่วน แม้ว่าจะได้รับค า
ชี้แนะจากครูหรือผู้อื่น 

C4 การสื่อสาร การน าเสนอข้อมูลจาก
การอภิปราย 
เพ่ือเปรียบเทียบ 

สามารถน าเสนอข้อมูลจาก
การอภิปรายเพ่ือ
เปรียบเทียบกระบวนการ
เกิดและลักษณะของหิน

สามารถน าเสนอข้อมูล 
จากการอภิปราย 
เพ่ือเปรียบเทียบ
กระบวนการเกิดและ

สามารถน าเสนอข้อมูลจาก
การอภิปราย เพ่ือ
เปรียบเทียบกระบวนการ
เกิดและลักษณะของหินแต่
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ทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 

รายการประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน 

ด ี(3) พอใช้ (2) ควรปรับปรุง (1) 
กระบวนการเกิดและ
ลักษณะของหินแต่ละ
ประเภท และ
กระบวนการ
เปลี่ยนแปลงของหินทุก
ประเภทเป็นวัฏจักรหิน 
ในรูปแบบต่าง ๆ ให้
ผู้อื่นเข้าใจ 

แต่ละประเภท และ
กระบวนการเปลี่ยนแปลง
ของหินทุกประเภทเป็น 
วัฏจักรหินในรูปแบบ   
ต่าง ๆ ให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้
อย่างถูกต้องได้ด้วยตนเอง 

ลักษณะของหินแต่ละ
ประเภท และ
กระบวนการเปลี่ยนแปลง
ของหินทุกประเภท
เป็นวัฏจักรหิน ในรูปแบบ
ต่าง ๆ ให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้
อย่างถูกต้อง จากการ
ชี้แนะของครูหรือผู้อื่น 

ละประเภท และ
กระบวนการเปลี่ยนแปลง
ของหินทุกประเภทเป็น   
วัฏจักรหินในรูปแบบต่าง ๆ 
ให้ผู้อื่นเข้าใจได้เพียง
บางส่วน แม้ว่าจะได้รับค า
ชี้แนะจากครูหรือผู้อื่น 

C5 ความร่วมมือ การท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
และการแสดงความ
คิดเห็นในการสังเกต 
อภิปรายและในการเล่ม
เกม Rocks Dominoes
รวมทั้งยอมรับความ
คิดเห็นของผู้อื่น 

สามารถท างานร่วมกับ
ผู้อื่น และการแสดงความ
คิดเห็นในการสังเกต 
อภิปราย และในการเล่ม
เกม Rocks Dominoes
รวมทั้งยอมรับความ
คิดเห็นของผู้อื่นตั้งแต่
เริ่มต้นจนส าเร็จ 

สามารถท างานร่วมกับ
ผู้อื่น และการแสดงความ
คิดเห็นในการสังเกต 
อภิปราย และในการเล่ม
เกม Rocks Dominoes
รวมทั้งยอมรับความ
คิดเห็นของผู้อื่นในบาง
ช่วงเวลาที่ท ากิจกรรม 

สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน
ได้บ้าง แต่ไม่ค่อยแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
สังเกต อภิปราย และใน
การเล่มเกม Rocks 
Dominoes รวมทั้งไม่แสดง
ความสนใจต่อความคิดเห็น
ของผู้อ่ืน ทั้งนี้ต้องอาศัย
การกระตุ้นจากครูหรือผู้อื่น 
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กิจกรรมที่ 1.3 หินและแร่มีประโยชน์อย่างไรบ้าง 
กิจกรรมนี้นักเรียนจะได้รวบรวมข้อมูลและอธิบายการใช้

ประโยชน์จากหินและแร่ 
 

เวลา 2 ชั่วโมง 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
รวบรวมข้อมูลและอธิบายการใช้ประโยชน์จากหินและแร่ 

 
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

S8 การลงความเห็นจากข้อมูล 
S13 การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป 
 

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
C2 การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
C4 การสื่อสาร 
C5 ความร่วมมือ 
C6 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 

สื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู ้
1. หนังสือเรียน ป.6 เล่ม 1 หน้า 79-87 
2. แบบบันทึกกิจกรรม ป.6 เล่ม 1 หน้า 83-88 
3. แหล่งสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับประโยชน์ของหินและแร่  เช่น เว็บไซต์

กรมทรัพยากรธรณี 
http://www.dmr.go.th 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.dmr.go.th/
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แนวการจัดการเรียนรู้ 
1. ครูทบทวนความรู้ พ้ืนฐานเกี่ยวกับกระบวนการเกิดหินแต่ละ

ประเภทที่ท าให้หินมีลักษณะแตกต่างกัน โดยใช้ค าถามดังต่อไปนี้ 
1.1 องค์ประกอบของหินมีอะไรบ้าง (แร่ เศษหิน และแก้วภูเขาไฟ) 
1.2 หินแต่ละประเภทมีลักษณะทางกายภาพเหมือนกันหรือไม่ (หิน

แต่ละประเภทมีลักษณะทางกายภาพบางอย่างทั้งที่เหมือนกัน
และแตกต่างกัน ลักษณะทางกายภาพที่แตกต่างกัน เช่น การมี  
รูพรุนในเนื้อหิน การที่หินมีลักษณะเป็นเนื้อแก้ว) 

1.3 เพราะเหตุใดหินแต่ละประเภทจึงมีลักษณะบางอย่างแตกต่างกัน 
(หินแต่ละประเภทมีลักษณะบางอย่างแตกต่างกันเพราะมี
กระบวนการเกิดแตกต่างกัน) 

2. ครูตรวจสอบความรู้เดิมเกี่ยวกับประโยชน์ของหินและแร่ โดยใช้
ค าถามดังต่อไปนี้ 
2.1 เพราะเหตุใดจึงน าหินและแร่แต่ละชนิดไปใช้ประโยชน์ในด้าน

ต่าง ๆ แตกต่างกัน (เพราะหินและแร่แต่ละชนิดมีลักษณะและ
สมบัติแตกต่างกัน) 

3. ครูเชื่อมโยงความรู้เดิมของนักเรียนเข้าสู่กิจกรรมที่ 1.3 โดยใช้
ค าถามว่า รอบ ๆ ตัวเรามีสิ่งใดบ้างที่ท ามาจากหิน หรือมีสิ่งใดบ้างที่
ท ามาจากแร ่

4. นักเรียนอ่านชื่อกิจกรรม และท าเป็นคิดเป็น  จากนั้นร่วมกัน
อภิปรายเพ่ือตรวจสอบความเข้าใจเกี่ยวกับจุดประสงค์ในการท า
กิจกรรม โดยใช้ค าถามดังนี้ 
4.1 กิจกรรมนี้นักเรียนจะได้เรียนเรื่องอะไร (ประโยชน์ของหินและ

แร่) 
4.2 นักเรียนจะได้เรียนรู้เรื่องนี้ด้วยวิธีใด (รวบรวมข้อมูล) 
4.3 เมื่อเรียนแล้วนักเรียนจะท าอะไรได้ (อธิบายการใช้ประโยชน์

จากหินและแร่ได)้ 
5. นักเรียนบันทึกจุดประสงค์ลงในแบบบันทึกกิจกรรม หน้า 83 และ

อ่านสิ่งท่ีต้องใช้ในการท ากิจกรรม 
6. นักเรียนอ่านท าอย่างไร โดยฝึกอ่านตามความเหมาะสม จากนั้น

ร่วมกันอภิปรายขั้นตอนการท ากิจกรรม โดยใช้ค าถามต่อไปนี้ 

ในการตรวจสอบความรู้เดิมครู
เพียงรับฟังเหตุผลของนักเรียน
เป็นส าคัญ ครูยังไม่เฉลยค าตอบ
ใด ๆ แต่ชักชวนให้นักเรียนหา
ค าตอบด้วยตนเองจากการท า
กิจกรรม 
 

 

ในการทบทวนความรู้พ้ืนฐาน 
คุณครูควรให้เวลานักเรียนคิด
อย่างเหมาะสม รอคอยอย่าง
อดทน นักเรียนต้องตอบค าถาม
เหล่านี้ได้ถูกต้อง หากตอบไม่ได้
หรือลืมครูต้องให้ความรู้ที่ถูกต้อง
ทันท ี
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6.1 จากภาพในหนังสือเรียน หน้า 79 นักเรียนต้องศึกษาลักษณะ
และสมบัติของหินชนิดใดบ้าง (ศึกษาลักษณะและสมบัติของ
หินพัมมิซ หินแกรนิต หินปูน หินทราย และหินอ่อน) 

6.2 จากภาพในหนังสือเรียน หน้า 80 นักเรียนต้องศึกษาลักษณะ
และสมบัติของแร่ชนิดใดบ้าง (ศึกษาลักษณะและสมบัติของ   
แร่แกรไฟต์ แร่รัตนชาติ แร่ยิปซัม แร่ควอตซ์ และแร่ทัลก์)  

6.3 จากภาพในหนังสือเรียน หน้า 79 ลักษณะและสมบัติของหิน   
แต่ละชนิดมีอะไรบ้าง (ความแข็ง มีเนื้อละเอียด มีเนื้อหินเป็น
เมด็ตะกอน มีเนื้อหินเป็นเนื้อผลึก มีรูพรุน มีลวดลาย) 

6.4 จากภาพในหนังสือเรียน หน้า 80 ลักษณะและสมบัติของแร่แต่
ละชนิดมีอะไรบ้าง (สี ความแข็ง ความใส ความวาว ลักษณะผิว) 

6.5 เมื่อศึกษาลักษณะและสมบัติของหินและแร่แล้วต้องท าสิ่งใดบ้าง 
(น าข้อมูลลักษณะและสมบัติของหินและแร่ มาร่วมกันอภิปราย
เกี่ยวกับการน าหินและแร่ชนิดดังกล่าวมาใช้ประโยชน์ จากนั้น
อ่านใบความรู้เรื่องประโยชน์ของหินและแร่ และน าข้อมูลที่ได้
จากการอ่านใบความรู้ไปตรวจสอบและแก้ไขผลการอภิปรายให้
ถูกต้องมากยิ่งขึ้น) 

6.6 ในกิจกรรมนี้นักเรียนต้องสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องอะไร (สืบค้น
ข้อมูลเกี่ยวกับการน าหินและแร่ไปใช้ประโยชน์ในการท าสิ่ง  
ต่าง ๆ อีกอย่างน้อย 3 อย่าง) 

ครูอาจเขียนสรุปเป็นขั้นตอนสั้น ๆ บนกระดาน เพ่ือเป็น
แนวทางให้นักเรียนท ากิจกรรมตามล าดับ 

7. เมื่อนักเรียนเข้าใจวิธีการท ากิจกรรมในท าอย่างไรแล้ว ให้นักเรียนลง
มือปฏิบัติตามข้ันตอน 

8. หลังจากท ากิจกรรมแล้ว ครูน าอภิปรายผลการท ากิจกรรม โดยใช้
ค าถามดังต่อไปนี้ 
8.1 มีสิ่งของใดบ้างท่ีอยู่รอบตัวเราที่ท ามาจากหินและแร่ 

(สิ่งของรอบตัวเราหลายอย่างท ามาจากหินและแร่ 
- สิ่งที่ท ามาจากหิน เช่น ครกหิน หินขัดตัว หินลับมีด    

ไส้กรองในตู้ปลา แผ่นหินปูพื้น ซีเมนต์ 
- สิ่งที่ท ามาจากแร่ เช่น ปูนปลาสเตอร์ แก้วน้ า กระจก   

ไส้ดินสอด า เหรียญ จานกระเบื้อง เครื่องประดับ) 

หากนักเรียนไม่สามารถตอบ
ค าถามหรืออภิปรายได้ตามแนว
ค าตอบ ครูควรให้เวลานักเรียนคิด    
อย่างเหมาะสม รอคอยอย่างอดทน 
และรับฟังแนวความคิดของนักเรียน 

 

ทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์และ
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ที่นักเรียนจะได้

ฝึกจากการท ากิจกรรม 
 S8 ลงความเห็นเกี่ยวกับการน าหินและแร่ที่

มีลักษณะและสมบัติแตกต่างกันไปใช้
ประโยชน์ไดแ้ตกต่างกัน 

C2 การจับคู่ประโยชน์ของหินและแร่ 
C4 อภิปรายประโยชน์ของหินและแร่ 
C5 ร่วมมือในการอภิปรายประโยชน์ของหิน

และแร่ และในการสืบค้นข้อมูล 
C6 สืบค้นข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการน าหิน

และแร่ไปใช้ประโยชน์ในการท าสิ่งต่าง ๆ 
จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ที่น่าเชื่อถือ 
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8.2 การน าหินและแร่แต่ละชนิดไปใช้ประโยชน์ต้องพิจารณาสิ่ง
ใดบ้าง พร้อมยกตัวอย่าง (พิจารณาจากลักษณะและสมบัติ
ของหินและแร่ชนิดนั้น ๆ เช่น 
- หินบางชนิดมีรูพรุนจึงมีการน าไปใช้เป็นวัตถุกรอง 

สิ่งต่าง ๆ 
- หินบางชนิดมีเนื้อแน่น มีความแข็ง จึงน าไปท าครก 
- หินบางชนิดมีเนื้อเป็นเม็ดตะกอนจึงน าไปท าวัตถุขัด

สิ่งของต่าง ๆ 
- หินบางชนิดมีเนื้อแน่น มีความแข็งและมีลวดลาย

สวยงาม จึงน าไปท าแผ่นหินปูพ้ืนหรือแผ่นหินปูผนัง 
- แร่บางชนิดมีสีด า มีความแข็งน้อย เมื่อขีดบนวัสดุที่แข็ง

กว่าจะเกิดผงละเอียดติดบนผิวของวัสดุนั้น จึงน าแร่
ดังกล่าวไปท าไส้ดินสอ 

- แร่บางชนิดมีความแข็งและบางก้อนใสไม่มีสี จึงน าไปท า
เลนส์ แก้ว หรือกระจก) 

9. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนซักถามในสิ่งที่อยากรู้เ พ่ิมเติมเกี่ยวกับ
ประโยชน์ของหินและแร่ จากนั้นร่วมกันอภิปรายและลงข้อสรุปว่า 
หินและแร่แต่ละชนิดมีลักษณะและสมบัติแตกต่างกัน มนุษย์จึงใช้
ประโยชน์จากหินและแร่ในการท าสิ่งต่าง ๆ ได้แตกต่างกัน สิ่งของ
เครื่องใช้ส่วนใหญ่ที่อยู่รอบตัวเราส่วนใหญ่ผลิตมาจากหินและแร่
หรือมีส่วนผสมของหินและแร่ หินและแร่จึงเป็นทรัพยากรที่มี
ประโยชน์อย่างยิ่ง (S13) 

10. นักเรียนตอบค าถามในฉันรู้อะไร และร่วมกันอภิปรายเพ่ือให้ได้แนว
ค าตอบที่ถูกต้อง 

11. นักเรียนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ในกิจกรรมนี้ จากนั้นครูให้นักเรียนอ่าน 
สิ่งท่ีได้เรียนรู้ และเปรียบเทียบกับข้อสรุปของตนเอง 

12. ครูกระตุ้นให้นักเรียนฝึกตั้งค าถามเกี่ยวกับเรื่องที่สงสัยหรืออยากรู้
เพ่ิมเติมในอยากรู้อีกว่า จากนั้นครูอาจสุ่มนักเรียน 2-3 คน น าเสนอ
ค าถามของตนเองหน้าชั้นเรียน และให้นักเรียนร่วมกันอภิปราย
เกี่ยวกับค าถามท่ีน าเสนอ 

13. ครูน าอภิปรายเพ่ือให้นักเรียนทบทวนว่าได้ฝึกทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 อะไรบ้างในขั้นตอน
ใด แล้วบันทึกลงในแบบบันทึกกิจกรรม หน้า 88 

ถ้าครูพบว่ านัก เรียนยั งมี
แนวคิดคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับ
การใช้ประโยชน์จากหินและแร่ 
ให้ร่วมกันอภิปรายจนนักเรียนมี
แนวคิดท่ีถูกต้อง  
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14. นักเรียนร่วมกันอ่านรู้อะไรในเรื่องนี้ ในหนังสือเรียน หน้า 88 ครูน า
อภิปรายเพ่ือน าไปสู่ข้อสรุปเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ในเรื่องนี้ และอาจ
ให้นักเรียนศึกษาเพ่ิมเติมเกี่ยวกับเรื่องกระบวนการเกิดหิน ลักษณะ
ทางกายภาพของหิน วัฏจักรหิน และการน าหินและแร่ไปใช้
ประโยชน์ โดยสแกน QR code ในหนังสือเรียน หน้า 88 หรือ   
ดาวน์โหลดข้อมูลจากเว็บไซต์ http://ipst.me/10921 เมื่อสแกน
หรือดาวน์โหลดข้อมูลแล้วจะพบสื่อประกอบเพ่ิมเติม เป็นใบความรู้
ซึ่งจะมีเนื้อหาและภาพประกอบ ครูอาจให้นักเรียนหาเวลาว่างเข้าไป
ศึกษา และอาจให้นักเรียนน าเสนอข้อมูลที่ได้จากการศึกษาใน
รูปแบบต่าง ๆ ที่น่าสนใจ 

จากนั้นครูกระตุ้นให้นักเรียนตอบค าถามในช่วงท้ายของ
เนื้อเรื่อง ซึ่งเป็นค าถามเพ่ือเชื่อมโยงไปสู่การเรียนเนื้อหาในเรื่อง
ต่อไปดังนี้ “ในบางครั้งอาจพบซากดึกด าบรรพ์ในหินตะกอน       ซาก
ดึกด าบรรพ์ดังกล่าวเกิดขึ้นได้อย่างไร” นักเรียนสามารถตอบตาม
ความเข้าใจของตนเอง ซึ่งจะหาค าตอบได้จากการเรียนในเรื่องต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเตรียมตัวล่วงหน้าส าหรับครู       
เพื่อจัดการเรียนรู้ในครัง้ถัดไป 

 
 
ในครั้งถัดไป นักเรียนจะได้เรียน

เรื่องที่ 2 การเกิดซากดึกด าบรรพ์และ
การน าไปใช้ประโยชน์ ครูอาจจัดเตรียม
สื่อหรือเตรียมการจัดการเรียนการสอน
ดังนี้ 

เตรียมรูปต่าง ๆ เช่น รูปก้างปลา 
กระดูกหมู กระดูกไก่ ซากดึกด าบรรพ์
ปลา ซากดึกด าบรรพ์รอยตีนไดโนเสาร์ 
เพ่ือน ามาใช้ในขั้นตรวจสอบความรู้เดิม
เกี่ยวกับซากดึกด าบรรพ์ 

http://ipst.me/10921
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         แนวค าตอบในแบบบันทึกกิจกรรม 

 
 
 
 
 

รวบรวมข้อมูลและอธิบายการใช้ประโยชน์จากหินและแร่ 
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มีการน าหินและแร่ไปใช้ประโยชน์ในการท าสิ่งต่าง ๆ เช่น 

- น าหินไปท าครก  วัสดุกรอง  ซีเมนต์  หินขัดตัว  หินลับมีด 
แผ่นหินปูพ้ืน  แผ่นหินปูผนัง  ท าวัสดุก่อสร้าง  น าไปแกะสลักเป็นหินตกแต่งสวน 

- น าแร่ไปท าปูนปลาสเตอร์ ส่วนผสมเคร่ืองส าอาง ไส้ดินสอด า แก้วน้ า 
ถ้วยหรือจานกระเบื้อง เคร่ืองประดับ 

เป็นส่วนผสมของผงซักฟอก ใช้เป็นส่วนผสมท าวัสดุเคลือบเหล็กและเหล็กกล้า ใช้เป็นส่วนผสม
ท าอิฐบางชนิด ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตใยแก้ว ใช้ในอุตสาหกรรมเคมี เช่น ใช้ในการเตรียมสาร
บางชนิด ใช้ในการเคลือบเคร่ืองป้ันดินเผา ถ้วยชาม และเคร่ืองเคลือบต่าง ๆ ใช้ท าเคร่ืองประดับ 
 

แร่ฟลูออไรต์ 

แผ่นหินปูพื้น แผ่นหินปูผนัง ใช้มุงหลังคา ในอดีตใช้ท ากระดานชนวน 

หินชนวน 

น าไปใช้ในการก่อสร้าง หินประดับตกแต่งสวน หินโรยทางรถไฟ 

หินไรโอไลต์ 



229 คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.6 เล่ม 1    | หน่วยท่ี 3 หินและซากดึกด าบรรพ์ 

 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ใช้ผลิตเหรียญกษาปณ์  ท าเครื่องเรือน  ท าเครื่องประดับ 
ผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ 

แร่เงิน 

ท าตะกั่วบัดกรี  ท าแผ่นตะกั่ว  ท าผนังกั้นรังสีในเครื่องมือ อุปกรณ์หรือในห้องปฏิบัติการ
เกี่ยวกับปฏิกรณ์ปรมาณู  เป็นส่วนผสมในการท าสี  และใช้ท าผงตะกั่วส าหรับเคลือบภาชนะ 

แร่ตะกั่ว 

เพราะหินและแร่แต่ละชนิดมีลักษณะและสมบัติที่แตกต่างกัน 

หินและแร่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันของเราเพราะสิ่งของเคร่ืองใช้ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน
ของเรา ส่วนใหญ่ผลิตหรือมีส่วนผสมของหินและแร่ เช่น กระจก แก้วน้ า ส่วนผสมของ
เคร่ืองส าอาง ถ้วยหรือจานกระเบื้อง หม้อ ช้อนหรือส้อมโลหะ อุปกรณ์ไฟฟ้า สายไฟฟ้า 
เคร่ืองประดับ 

หินและแร่ชนิดต่าง ๆ ถูกน าไปใช้ประโยชน์ในการท าสิ่งต่าง ๆ ได้แตกต่าง
กัน ตามลักษณะและสมบัติของหินและแร่นั้น ๆ สิ่งของรอบตัวเราหรือใน
ชีวิตประจ าวันของเราส่วนใหญ่ผลิตจากหินและแร่ หรือส่วนใหญ่มี
ส่วนผสมของหินและแร่ 
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หินและแร่แต่ละชนิดมีลักษณะและสมบัติที่แตกต่างกัน จึงมีการน าไปใช้
ประโยชน์ในการท าสิ่งต่าง ๆ ได้แตกต่างกัน 

ค าถามของนักเรียนที่ตั้งตามความอยากรู้ของตนเอง 
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แนวการประเมินการเรียนรู้ 
 
การประเมินการเรียนรู้ของนักเรียนท าได้ ดังนี้ 

1. ประเมินความรู้เดิมจากการอภิปรายในชั้นเรียน 
2. ประเมินการเรียนรู้จากค าตอบของนักเรียนระหว่างการจัดการเรียนรู้และจากแบบบันทึกกิจกรรม 
3. ประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 จากการท ากิจกรรมของนักเรียน 
 

การประเมินจากการท ากิจกรรมที่ 1.3 หินและแร่มีประโยชน์อย่างไรบ้าง 
รหัส สิ่งท่ีประเมิน คะแนน 
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

S8 การลงความเห็นจากข้อมูล  
S13 การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป  

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
C2 การคิดอย่างมีวิจารณญาณ  
C4 การสื่อสาร  
C5 ความร่วมมือ  
C6 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

รวมคะแนน  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.6 เล่ม 1    |  หน่วยท่ี 3 หินและซากดึกด าบรรพ์  232 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

ตาราง รายการประเมินและเกณฑ์การประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
ทักษะ

กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 

รายการประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน 

ด ี(3) พอใช้ (2) ควรปรับปรุง (1) 

S8 การลงความ 
เห็นจากข้อมูล 

การลงความเห็นจาก
ข้อมูลได้ว่า มีการน า
หินและแร่ที่มีลักษณะ
และสมบัติแตกต่างกัน
ไปใช้ประโยชน์ได้
แตกต่างกัน 

สามารถลงความเห็นจาก
ข้อมูลได้ว่า มีการน าหิน
และแร่ที่มีลักษณะและ
สมบัติแตกต่างกันไปใช้
ประโยชน์วได้แตกต่างกัน 
ได้ด้วยตนเอง 

สามารถลงความเห็นจาก
ข้อมูลได้ว่า มีการน าหิน
และแร่ที่มีลักษณะและ
สมบัติแตกต่างกันไปใช้
ประโยชน์ไดแ้ตกต่างกัน 
จากการชี้แนะของครูหรือ
ผู้อื่น 

สามารถลงความเห็น
จากข้อมูลได้เพียง
บางส่วนว่า มีการน า
หินและแร่ที่มี
ลักษณะและสมบัติ
แตกต่างกันไปใช้
ประโยชน์ไดแ้ตกต่าง
กัน แม้ว่าจะได้รับ
การชี้แนะจากครู
หรือผู้อื่น 

S13 การตีความ 
หมายข้อมูลและ
ลงข้อสรุป 

การตีความหมาย
ข้อมูลและลงข้อสรุป
จากการรวบรวมข้อมูล 
และจากการอภิปราย 
ได้ว่า หินและแร่แต่ละ
ชนิดมีลักษณะและ
สมบัติที่แตกต่างกัน จึง
มีการน าไปใช้
ประโยชน์ในการท าสิ่ง
ต่าง ๆ ได้แตกต่างกัน  

สามารถตีความหมาย
ข้อมูลและลงข้อสรุปจาก
การรวบรวมข้อมูลและ
จากการอภิปรายเกี่ยวกับ
หินและแร่ได้ถูกต้องด้วย
ตนเองว่า หินและแร่แต่ละ
ชนิดมีลักษณะและสมบัติที่
แตกต่างกัน จึงมีการ
น าไปใช้ประโยชน์ในการ
ท าสิ่งต่าง ๆ ได้แตกต่างกัน 

สามารถตีความหมาย
ข้อมูลและลงข้อสรุปจาก
การรวบรวมข้อมูลและ
จากการอภิปรายได้
ถูกต้องโดยอาศัยการ
ชี้แนะของครูหรือผู้อื่นว่า 
หินและแร่แต่ละชนิดมี
ลักษณะและสมบัติที่
แตกต่างกัน จึงมีการ
น าไปใช้ประโยชน์ในการ
ท าสิ่งต่าง ๆ ได้แตกต่าง
กัน 

สามารถ
ตีความหมายข้อมูล
และลงข้อสรุปจาก
การรวบรวมข้อมูล
และจากการ
อภิปรายได้ไม่
ครบถ้วนว่า หินและ
แร่แต่ละชนิดมี
ลักษณะและสมบัติที่
แตกต่างกัน จึงมีการ
น าไปใช้ประโยชน์ใน
การท าสิ่งต่าง ๆ ได้
แตกต่างกัน แม้ว่าจะ
ได้รับค าชี้แนะจาก
ครูหรือผู้อื่น 
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ตาราง รายการประเมินและเกณฑ์การประเมินทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 

ทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 

รายการประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน 

ด ี(3) พอใช้ (2) ควรปรับปรุง (1) 
C2 การคิดอย่างมี
วิจารณญาณ 

บอกเหตุผลในการ
จับคู่การใช้
ประโยชน์จากหิน
และแร่ได้ 

สามารถบอกเหตุผลในการ
จบัคู่การใช้ประโยชน์จาก
หินและแร่ได้ถูกต้องและ
สมเหตุสมผลด้วยตนเอง 

สามารถบอกเหตุผลใน
การจบัคู่การใช้ประโยชน์
จากหินและแร่ได้ถูกต้อง
และสมเหตุสมผล โดย
ต้องอาศัยการชี้แนะจาก
ครูหรือผู้อื่น 

สามารถบอกเหตุผล
ในการจับคู่การใช้
ประโยชน์จากหิน
และแร่ได้ถูกต้อง
และสมเหตุสมผล
บางส่วน แม้ว่าจะได้
รับค าชี้แนะจากครู
หรือผู้อื่น 

C4 การสื่อสาร การน าเสนอข้อมูล
จากการอภิปราย
การใช้ประโยชน์
จากหินและแร่ใน
รูปแบบต่าง ๆ ให้
ผู้อื่นเข้าใจ 

สามารถน าเสนอข้อมูลจาก
การอภิปรายการใช้
ประโยชน์จากหินและแร่
ในรูปแบบต่าง ๆ ให้ผู้อ่ืน
เข้าใจได้อย่างถูกต้องได้
ด้วยตนเอง 

สามารถน าเสนอข้อมูล 
จากการอภิปรายการใช้
ประโยชน์จากหินและแร่
ในรูปแบบต่าง ๆ ให้ผู้อ่ืน
เข้าใจได้อย่างถูกต้อง จาก
การชี้แนะของครูหรือผู้อ่ืน 

สามารถน าเสนอ
ข้อมูลจากการ
อภิปรายการใช้
ประโยชน์จากหิน
และแร่ในรูปแบบ
ต่าง ๆ ให้ผู้อ่ืนเข้าใจ
ได้เพียงบางส่วน 
แม้ว่าจะได้รับค า
ชี้แนะจากครูหรือ
ผู้อื่น 

C5 ความร่วมมือ การท างานร่วมกับ
ผู้อื่น และแสดง
ความคิดเห็นในการ
อภิปราย 
การใช้ประโยชน์
จากหินและแร่ และ
ในการสืบค้นข้อมูล 
รวมทั้งยอมรับ
ความคิดเห็นของ
ผู้อื่น 

สามารถท างานร่วมกับ
ผู้อื่น และแสดงความ
คิดเห็นในการอภิปราย 
การใช้ประโยชน์จากหิน
และแร่ และในการสืบค้น
ข้อมูล รวมทั้งยอมรับ
ความคิดเห็นของผู้อ่ืน
ตั้งแต่เริ่มต้นจนส าเร็จ 

สามารถท างานร่วมกับ
ผู้อื่น และแสดงความ
คิดเห็นในการอภิปราย 
การใช้ประโยชน์จากหิน
และแร่ และในการสืบค้น
ข้อมูล รวมทั้งยอมรับ
ความคิดเห็นของผู้อ่ืนใน
บางช่วงเวลาที่ท ากิจกรรม 

สามารถท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้บ้าง 
แต่ไม่ค่อยแสดง
ความคิดเห็น
เกี่ยวกับการ
อภิปราย 
การใช้ประโยชน์จาก
หินและแร่ และใน
การสืบค้นข้อมูล 
รวมทั้งไม่แสดงความ
สนใจต่อความ
คิดเห็นของผู้อื่น 
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ทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 

รายการประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน 

ด ี(3) พอใช้ (2) ควรปรับปรุง (1) 
ทั้งนี้ต้องอาศัยการ
กระตุ้นจากครูหรือ
ผู้อื่น 

C6 การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร 

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือ
สืบค้นข้อมูล
เกี่ยวกับการน าหิน
และแร่ไปใช้
ประโยชน์ในการท า
สิ่งต่าง ๆ 

สามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือสืบค้น
ข้อมูลเกี่ยวกับการน าหิน
และแร่ไปใช้ประโยชน์ใน
การท าสิ่งต่าง ๆ ได้ด้วย
ตนเอง 

สามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือสืบค้น
ข้อมูลเกี่ยวกับการน าหิน
และแร่ไปใช้ประโยชน์ใน
การท าสิ่งต่าง ๆ ไดจ้าก
การชี้แนะของครูหรือผู้อ่ืน 

สามารถใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือ
สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับ
การน าหินและแร่ไป
ใช้ประโยชน์ในการ
ท าสิ่งต่าง ๆ ได้เพียง
บางส่วน แม้ว่าจะได้
รับค าชี้แนะจากครู
หรือผู้อื่น 
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เรื่องที่ 2 การเกิดซากดึกด าบรรพ์และการน าไปใช้ประโยชน์ 
 

ในเรื่องนี้นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเกิดซากดึกด าบรรพ์และ
ประโยชน์ของซากดึกด าบรรพ์ 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. สร้างแบบจ าลองและอธิบายการเกิดซากดึกด าบรรพ์ 
2. รวบรวมข้อมูลและอธิบายประโยชน์ของซากดึกด าบรรพ์ 

 

เวลา 4 ชั่วโมง 
 

วัสดุ อุปกรณ์ส าหรับท ากจิกรรม 

ทรายละเอียด ปูนปลาสเตอร์ ดินน้ ามันหรือดินเหนียว        เปลือก
หอย ไดโนเสาร์พลาสติก สีผสมอาหารแบบน้ า น้ า ช้อนพลาสติกหรือไม้
ส าหรับคนสารผสม หลอดหยด พู่กันหรือแปรงขนาดเล็ก ไม้ไอศกรีม 
ภาชนะส าหรับผสม กรรไกร กล่องนม บีกเกอร์ เครื่องชั่ง 

 

สื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ 

1. หนังสือเรียน   ป.6 เล่ม 1  หน้า 92-110 
2. แบบบันทึกกิจกรรม    ป.6 เล่ม 1  หน้า 89-105 
3. พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินต่าง ๆ 
4. ศูนย์ศึกษาวิจัยและพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 
5. พิพิธภัณฑ์สิรินธร จังหวัดกาฬสินธุ์ 
6. แหล่งเรียนรู้ซากดึกด าบรรพ์ จากเว็บไซต์กรมทรัพยากรธรณี 

http://fossil.dmr.go.th/?mod=museum 
 
 
 
 
 
 

http://fossil.dmr.go.th/?mod=museum
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แนวการจัดการเรียนรู้ (60 นาที) 

ขั้นตรวจสอบความรู้ (10 นาที) 
 

1. ครูทบทวนความรู้ พ้ืนฐานเกี่ยวกับการเกิดหิน โดยใช้ค าถามว่าหิน
ประเภทใดที่เกิดจากการสะสมตัวของตะกอนและการเชื่อมประสาน
ตะกอน (หินตะกอน) 

2. ครูตรวจสอบความรู้เดิมเกี่ยวกับซากดึกด าบรรพ์ โดยครูน ารูปก้างปลา 
กระดูกหมู กระดูกไก่ ซากดึกด าบรรพ์ปลา ซากดึกด าบรรพ์รอยตีน
ไดโนเสาร์ มาให้นักเรียนดูและน าอภิปราย โดยใช้ค าถามดังนี้ 
2.1. จากรูปอะไรบ้างที่เป็นซากดึกด าบรรพ์ (นักเรียนตอบตามความ

เข้าใจ แต่ค าตอบที่ครูควรรู้ คือ ซากดึกด าบรรพ์ปลา และ       ซาก
ดึกด าบรรพ์รอยตีนไดโนเสาร์) 

2.2. ถ้าสัตว์เลี้ยงของนักเรียนตายแล้วน าไปฝัง นักเรียนคิดว่าสัตว์เลี้ยง
ของนักเรียนจะกลายเป็นซากดึกด าบรรพ์ได้หรือไม่ เพราะเหตุใด 
(นักเรียนตอบตามความเข้าใจ) 

2.3. ซากดึกด าบรรพ์มีลักษณะอย่างไร (นักเรียนตอบตามความเข้าใจ 
แต่ค าตอบที่ครูควรรู้ คือ ซากดึกด าบรรพ์มีลักษณะเป็นโครงร่าง 
และร่องรอยของสิ่งมีชีวิตในอดีตที่พบในหิน) 

2.4. ซากดึกด าบรรพ์มีประโยชน์อย่างไร (นักเรียนตอบตามความเข้าใจ 
แต่ค าตอบที่ครูควรรู้ คือ ใช้ศึกษาการล าดับชั้นหิน ใช้ระบุอายุของ
หินและเปรียบเทียบอายุชั้นหิน ใช้ศึกษาสภาพแวดล้อมในอดีตของ
พ้ืนที่ และใช้ศึกษาวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต) 

ครูเชื่อมโยงความรู้เดิมของนักเรียนสู่การเรียนเรื่องการเกิด 
ซากดึกด าบรรพ์และการน าไปใช้ประโยชน์ โดยใช้ค าถามว่า นักเรียนรู้
หรือไม่ว่าซากดึกด าบรรพ์เกิดขึ้นได้อย่างไร และซากดึกด าบรรพ์
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไรบ้าง 

ขั้นฝึกทักษะจากการอ่าน (30 นาที) 
 

3. นักเรียนอ่านชื่อเรื่อง และค าถามในคิดก่อนอ่าน ในหนังสือเรียน หน้า 
92 แล้วร่วมกันอภิปรายเพ่ือช่วยกันหาแนวค าตอบและน าเสนอ ครู
บันทึกค าตอบของนักเรียนบนกระดานเพ่ือใช้เปรียบเทียบค าตอบหลัง
การอ่านเรื่อง 

ในการตรวจสอบความรู้เดิม 
ครูเพียงรับฟังเหตุผลของนักเรียน
และยังไม่เฉลยค าตอบใด ๆ แต่
ชักชวนให้นักเรียนไปหาค าตอบ
ด้วยตนเองจากการเนื้อเรื่อง 

ในการทบทวนความรู้ พ้ืนฐาน 
ครูควรให้เวลานักเรียนคิดอย่าง
เหมาะสม รอคอยอย่างอดทน 
นักเรียนต้องตอบค าถามเหล่านี้ได้
ถูกต้อง หากตอบไม่ ได้หรื อลืม  
ครูต้องให้ความรู้ที่ถูกต้องทันท ี
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4. นักเรียนอ่านค าส าคัญ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (หากนักเรียน
อ่านไม่ได้ ครูควรสอนการอ่านให้ถูกต้อง) จากนั้นครูชักชวนให้นักเรียน
อธิบายความหมายของค าส าคัญตามความเข้าใจของตนเอง  

5. นักเรียนอ่านเนื้อเรื่องในหนังสือเรียน หน้า 92-93 โดยครูฝึกทักษะการ
อ่านตามวิธีการอ่านที่เหมาะสมกับความสามารถของนักเรียน ครูใช้
ค าถามเพ่ือตรวจสอบความเข้าใจจากการอ่าน โดยใช้ค าถามดังนี้ 
5.1. ซากดึกด าบรรพ์พบในหินทุกก้อนหรือไม่  อย่างไร (ไม่ทุกก้อน  

ซากดึกด าบรรพ์พบได้ในหินบางก้อน) 
5.2. โครงร่างหรือร่องรอยที่พบบนดินเป็นซากดึกด าบรรพ์หรือไม่ 

เพราะเหตุใด (ไม่เป็นซากดึกด าบรรพ์ เพราะซากดึกด าบรรพ์ต้อง
พบอยู่ในหิน) 

5.3. ตัวอย่ างซากดึกด าบรร พ์ที่พบในประเทศไทยมีอะไรบ้ าง  
( ซากดึ กด าบรร พ์หอย  ซากดึ กด าบรร พ์ ไม้ กลาย เป็นหิน  
ซากดึกด าบรรพ์รอยตีนไดโนเสาร์) 

ขั้นสรุปจากการอ่าน (20 นาที) 
 

6. ครูให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายเพ่ือให้ได้ข้อสรุปว่าซากดึกด าบรรพ์เป็น
โครงร่ างหรือร่องรอยของสิ่ งมีชี วิต ในอดีตที่พบอยู่ ในหิน เช่น  
ซ า ก ดึ ก ด า บ ร ร พ์ ห อ ย  ซ า ก ดึ ก ด า บ ร ร พ์ ไ ม้ ก ล า ย เ ป็ น หิ น  
ซากดึกด าบรรพ์รอยตีนไดโนเสาร์ 

7. นักเรียนตอบค าถามจากเรื่องที่อ่านในรู้หรือยัง ในแบบบันทึกกิจกรรม 
หน้า 89 

8. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเพ่ือเปรียบเทียบค าตอบของนักเรียนใน
รู้หรือยัง กับค าตอบที่เคยตอบและบันทึกไว้ในคิดก่อนอ่าน (ถ้ามีเวลา
ให้ย้อนกลับไปตอบค าถาม ในส่วนที่เคยทิ้งค าถามไว้ในตอนต้น เช่น 
น าเข้าสู่บทเรียน)  

9. ครูชักชวนนักเรียนตอบค าถามท้ายเรื่องที่อ่าน ดังนี้ ซากดึกด าบรรพ์
เกิดขึ้นได้อย่างไรและมีประโยชน์อย่างไร (นักเรียนตอบตามความเข้าใจ
ของตนเอง) 

ครูยังไม่เฉลยค าตอบแต่ชักชวนให้นักเรียนหาค าตอบจากการท ากิจกรรม 
 
 
 
 
 

การเตรียมตัวล่วงหน้าส าหรับครู       
เพื่อจัดการเรียนรู้ในครัง้ถัดไป 

 ในครั้งถัดไป นักเรียนจะได้ท า

กิจกรรมที่ 2.1 ซากดึกด าบรรพ์เกิดขึ้น

ได้อย่างไร ครูควรเตรียมอุปกรณ์ต่อกลุ่ม 

ดังนี้  

1. กล่องนมขนาด 300 cm3  
2. เปลือกหอย 2-3 อัน ขนาดไม่ควร
เกิน 3-4 เซนติเมตร 
3. ไดโนเสาร์พลาสติกท่ีมีขนาดรอยตีน
ไม่เกิน 3 เซนติเมตร 
 

  
 

 

หากนักเรียนไม่สามารถตอบ
ค าถามหรื ออภิปราย ได้ ตาม     
แนวค าตอบ ครูควรให้ เ วลา
นักเรียนคิดอย่างเหมาะสม      รอ
คอยอย่ างอดทน และรั บ ฟั ง
แนวความคิดของนักเรียน 
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              แนวค าตอบในแบบบันทึกกิจกรรม 

 

ซากดึกด าบรรพ์คือโครงร่างหรือร่องรอยของสิ่งมีชีวิตในอดีตที่พบอยู่ในหิน  

ซากดึกด าบรรพ์หอย ซากดึกด าบรรพ์ไม้กลายเป็นหิน ซากดึกด าบรรพ์รอยตีนไดโนเสาร์ 
 

แนวค าตอบจะอยู่ในกจิกรรมที่ 2.1 
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กิจกรรมที่ 2.1 ซากดึกด าบรรพ์เกดิขึ้นได้อย่างไร 
กิจกรรมนี้นักเรียนจะไดส้ร้างแบบจ าลองอธิบายการเกิด           ซาก

ดึกด าบรรพ์ 

เวลา  2  ชัว่โมง 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
สร้างแบบจ าลองและอธิบายการเกิดซากดึกด าบรรพ์ 

วัสดุ อุปกรณ์ส าหรับท ากจิกรรม 

สิ่งที่ครูต้องเตรียม/กลุ่ม 
1. ทรายละเอียด   50 กรัม  
2. ปูนปลาสเตอร์   250 กรัม 
3. ดินน้ ามันหรือดินเหนียว  150 กรัม 
4. ช้อนพลาสติกหรือไม้คน  1 คัน 

ส าหรับสารผสม    
5. หลอดหยด   1 อัน 
6. พู่กันหรือแปรงขนาดเล็ก  1 ด้าม 
7. ภาชนะส าหรับผสม  1 ใบ 
8. กรรไกร    1 เล่ม 
9. บีกเกอร์ขนาด 150 cm3  1 ใบ 
10. เปลือกหอย   2-3 อัน 
11. ไดโนเสาร์พลาสติก  1 ตัว 
12. ไม้ไอศกรีม   1 อัน 
13. กล่องนมขนาด 300 cm3  1 กล่อง 
14. น้ า    190 cm3 

สิ่งที่ครูต้องเตรียม/ห้อง 
1. เครื่องชั่ง   1 เครื่อง 
2. สีผสมอาหารแบบน้ า 2 สี  2 ขวด 

สื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ 
1. หนังสือเรียน          ป.6 เล่ม 1   หน้า 94–103 
2. แบบบันทึกกิจกรรม  ป.6 เล่ม 1   หน้า 89–97 

 
 
 
 

ทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 
S1 การสังเกต 
S2 การวัด 
S5 การหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับสเปซ  
    และสเปซกับเวลา 
S6 การจัดกระท าและสื่อความหมายข้อมูล 
S8 การลงความเห็นจากข้อมูล 
S13 การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป 
S14 การสร้างแบบจ าลอง 

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
C2 การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
C4 การสื่อสาร 
C5 ความร่วมมือ 
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แนวการจัดการเรียนรู้ 

1. ครูตรวจสอบความรู้เดิมเกี่ยวกับการเกิดซากดึกด าบรรพ์ โดยใช้ค าถาม
ดังต่อไปนี้ 
1.1 ซากดึกด าบรรพ์ที่มีลักษณะเป็นโครงร่างและร่องรอยของสิ่งมีชีวิต

ในอดีตมีลักษณะแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร (นักเรียนตอบตาม
ความเข้าใจ แต่ค าตอบที่ครูควรรู้ คือ แตกต่างกัน คือซากดึกด า
บรรพ์ที่มีลักษณะเป็นโครงร่างมีลักษณะเป็นโครงร่างแข็งของซาก
สิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ในอดีตซึ่งโครงร่างแข็งนั้นได้ถูกแทนที่ด้วยสารต่าง 
ๆ จนเมื่อเวลาผ่านไปสารต่าง ๆ จะแข็งตัวกลายเป็นซากดึกด า
บรรพ์ ส่วนซากดึกด าบรรพ์มีลักษณะเป็นร่องรอยมีลักษณะเป็น
รอยประทับของสิ่งมีชีวิตในอดีตที่ปรากฏอยู่ในหิน) 

1.2 ซากดึกด าบรรพ์ในรูปที่ 30 และ 31 ในหนังสือเรียน หน้า 92-93 
เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร เกิดขึ้นอย่างไร (นักเรียนตอบตาม
คว าม เ ข้ า ใ จ  แต่ ค า ตอบที่ ค รู ค ว ร รู้ คื อ แตกต่ า ง กั น  คื อ  
ซากดึกด าบรรพ์หอยและซากดึกด าบรรพ์ไม้กลายเป็นหินเป็น 
ซากดึกด าบรรพ์ที่มีลักษณะเป็นโครงร่างแข็งของซากสิ่งมีชีวิตใน
อดีต โดยเกิดจากโครงร่างแข็งของซากสิ่งมีชีวิตในอดีต มีสาร 
ต่าง ๆ ซึมเข้าสู่โครงร่างแข็ง เมื่อเวลาผ่านไปสารต่าง ๆ จะแข็งตัว
กลาย เป็ นซากดึ กด าบรร พ์  ส่ วนรอยตีน ได โน เสา ร์ เ ป็ น 
ซากดึกด าบรรพ์ที่มีลักษณะเป็นรอยประทับของสิ่งมีชีวิตในอดีตที่
ปรากฏอยู่บนหิน โดยเกิดจากสิ่งมีชีวิตในอดีตได้ประทับรอยไว้บน
ชั้นตะกอนที่ยังไม่แข็งตัว) 

2. ครูเชื่อมโยงเข้าสู่กิจกรรม 2.1 โดยถามว่า ซากดึกด าบรรพ์มีกี่ลักษณะ 
และแต่ละลักษณะเกิดข้ึนได้อย่างไร 

3. นักเรียนอ่านชื่อกิจกรรม และท าเป็นคิดเป็น จากนั้นร่วมกันอภิปราย
เพ่ือตรวจสอบความเข้าใจเกี่ยวกับจุดประสงค์ในการท ากิจกรรมโดยใช้
ค าถาม ดังนี้ 
3.1 กิจกรรมนี้นักเรียนจะได้เรียนเรื่องอะไร (การเกิดซากดึกด าบรรพ์) 
3.2 นักเรียนจะได้เรียนรู้เรื่องนี้ด้วยวิธีใด (สร้างแบบจ าลอง) 
3.3 เมื่อเรียนแล้วนักเรียนจะท าอะไรได้  (อธิบายการเกิดซาก          

ดึกด าบรรพ์) 

ในการตรวจสอบความรู้เดิม 
ครูรับฟังเหตุผลของนักเรียนเป็น
ส าคัญ ครูยังไม่เฉลยค าตอบใด ๆ 
แต่ ชั กช วน ให้ นั ก เ รี ยน ไปหา
ค าตอบด้วยตนเองจากการท า
กิจกรรม 
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4. นักเรียนบันทึกจุดประสงค์ลงในแบบบันทึกกิจกรรม หน้า 89 และอ่าน   
สิ่งท่ีต้องใช้ในการท ากิจกรรม ถ้านักเรียนไม่รู้จักวัสดุ อุปกรณ์บางอย่าง 
ครูควรน าสิ่งนั้นมาแสดงให้ดู หรือถ้านักเรียนไม่รู้วิธีการใช้อุปกรณ์ใด 
ครูควรแนะน าและสาธิตวิธีการใช้อุปกรณ์นั้น  เช่น หลอดหยด เครื่อง
ชั่ง บีกเกอร์ 

5. นัก เรี ยน อ่านท าอย่ างไร  โดยครู ใช้ วิ ธีฝึ ก อ่านที่ เหมาะสมกับ
ความสามารถของนักเรียน จากนั้นครูตรวจสอบความเข้าใจว่าจะท า
กิจกรรมอย่างไร จนนักเรียนเข้าใจล าดับการท ากิจกรรม โดยใช้ค าถาม
ต่อไปนี้  
5.1 แบบจ าลองตะกอนมีกี่ชั้น แต่ละชั้นท าด้วยวัตถุใด (มี 4 ชั้น ชั้นที่ 

1 และ 4 ท าด้วยปูนปลาสเตอร์ น้ า และสี ชั้นที่ 2 ท าด้วยปูน
ปลาสเตอร์ ทราย น้ า และสี ชั้นที่ 3 ท าด้วยดินน้ ามัน) 

5.2 ปริมาณสารที่ใช้ท าตะกอนในชั้น 1 , 2, 4 แตกต่างกันหรือไม่ 
อย่างไร (แตกต่างกัน คือ ชั้นที่ 1 และ 4 ปริมาณปูนปลาสเตอร์ 
น้ า และสีเท่า ๆ กัน แต่ใช้สีต่างกัน ส่วนชั้นที่ 2 ปริมาณปูน
ปลาสเตอร์ต่างจากชั้นที่ 1 และ 4 แต่มีทรายละเอียดเพ่ิมเข้าไป
และใช้สีต่างจากสองชั้นนี้) 

5.3 แบบจ าลองชั้นที่ 3 ท าอย่างไร (ใช้ดินน้ ามันหนา 1 เซนติเมตร ปิด
ทับตะกอนชั้นที่ 2) 

5.4 เมื่อเทตะกอนในชั้น 1, 2, 4 แล้ว ต้องคอยนานเท่าใดหรือจน
ตะกอนเปลี่ยนแปลงอย่างไร (ประมาณ 15-20 นาที หรือต้องคอย
จนชั้นตะกอนแข็งตัว) 

5.5 สิ่งที่วางไว้บนตะกอนชั้นที่ 1 คืออะไร และสิ่งที่ต้องท าบนตะกอน
ชั้นที่ 3 คืออะไร (สิ่งที่วางบนตะกอนชั้นที่ 1 คือเปลือกหอย และ
สิ่งที่ต้องท าบนตะกอนชั้นที่ 3 คือท ารอยตีนไดโนเสาร์) 

5.6 นักเรียนจะต้องสังเกตบริเวณตะกอนชั้นใดบ้าง (สังเกตผิวด้านบน
ของตะกอนชั้นที่ 3 และผิวด้านล่างของตะกอนชั้นที่ 4 ) 

5.7 นักเรียนจะเรียงล าดับการท ากิจกรรมได้อย่างไร ล าดับการท า
กิจกรรมมีดังนี้  
(1) ตัดด้านบนของกล่องนมออก  
(2) จ าลองตะกอนชั้นที่ 1  
(3) เมื่อตะกอนชั้น 1 แข็งตัวให้วางเปลือกหอย 2-3 อันบนตะกอน
ชั้นที่ 1 ห่าง ๆ กัน  

S1 สังเกตลักษณะของซากดึกด าบรรพ ์
แบบต่าง ๆ ที่จ าลองขึ้น 

S2 การใช้เครื่องช่ังในการช่ังมวลทราย
และปูนปลาสเตอร์ และใช้บีกเกอร์
ตวงปริมาตรน้ า 

S5 การระบุความสัมพันธ์ระหว่างการ
ครอบครองพื้นที่ของสารผสมที่เทลง
ไปในรอยของตะกอนช้ันที่ 3 ซึ่งเป็น
รอยที่เกิดจากการน าตีนไดโนเสาร์
พลาสติกกดลงบนดินน้ ามันให้เป็น
รอยลึก โดยสังเกตจากลักษณะผิว
ด้านบนของตะกอนช้ันที่ 3 และผิว
ด้านล่างของตะกอนช้ันที่ 4 หลังจาก
ดึงตะกอนช้ันท่ี 4 ออกมา 

S6 น า ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ า ก ก า ร สั ง เ ก ต
แบบจ าลองและการรวบรวมเกี่ยวกับ
การเกิดซากดึกด าบรรพ์มาจัดกระท า
โดยการเขียนแผนภาพและสื่อให้ผู้อื่น
เข้าใจ 

S8 การลงความเห็นจากข้อมูลของการ
ส ร้ า ง แ บ บจ า ล อ ง ก า ร เ กิ ด ซ าก         
ดึกด าบรรพ์ 

S14 การสร้ า งแบบจ าลองการ เ กิ ด 
ซากดึกด าบรรพ์ 

C2 กา ร ใ ช้ แบบจ า ลอ ง อธิ บายและ
เช่ือมโยงสิ่งที่สังเกตได้กับการเกิด
ซากดึกด าบรรพ์ที่เกิดขึ้นในธรรมชาติ 

C4 ก า ร ร่ ว ม กั น อ ภิ ป ร า ย ก า ร เ กิ ด 
ซากดึกด าบรรพ์จากแบบจ าลอง 

C5 การน าเสนอข้อมูลจากแบบจ าลอง
เกี่ยวกับการเกิดซากดึกด าบรรพ์ใน
รูปแบบอืน่ ๆ ให้ผู้อื่นเข้าใจ 

 
 

  

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ทีน่ักเรียนจะ

ได้ฝึกจากการท ากิจกรรม 
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(4) จ าลองตะกอนชั้นที่ 2 ปิดทับตะกอนชั้นที่ 1  
(5) เมื่อตะกอนชั้นที่ 2 แข็งตัว จ าลองตะกอนชั้นที่ 3 โดยใช้ดิน
น้ ามันหนา 1 เซนติเมตรปิดทับตะกอนชั้นที่ 2 ให้มิด  
(6) น าตีนไดโนเสาร์พลาสติกกดบนตะกอนชั้นที่ 3 ให้เกิดรอยลึก 
(7) จ าลองตะกอนชั้นที่ 4 ปิดทับตะกอนชั้นที่ 3 

5.8 ระหว่างรอตะกอนแข็งตัว นักเรียนร่วมกันอภิปรายประเด็นใด 
และท าอะไรต่อไป (ร่วมกันอภิปรายว่า ถ้าใช้กรรไกรตัดกล่องนม
ออก แล้วดึงชั้นตะกอนชั้นที่ 4 ออก ลักษณะของผิวด้านล่างของ
ตะกอนชั้นที่ 4 และที่ผิวด้านบนของตะกอนชั้นที่ 3 จะมีลักษณะ
อย่างไร และบันทึกผล) 

5.9 เมื่ออภิปรายเสร็จแล้ว นักเรียนต้องท าอะไรต่อไป (ท ากิจกรรม
เพ่ือตรวจสอบขั้นตอนที่ระบุไว้ในท าอย่างไรในหนังสือเรียน ข้อที่ 
2 และสังเกตลักษณะผิวของชั้นตะกอนทั้งสองบริเวณ บันทึกผล)  

5.10 หลังจากท ากิจกรรมเสร็จแล้ว นักเรียนต้องท าอะไรต่อไป (ร่วมกัน
อภิปรายว่าถ้าขูดตะกอนชั้นที่ 2 จะพบอะไรในชั้นตะกอน จากนั้น
ท ากิจกรรมโดยแกะตะกอนชั้นที่ 3 ออก แล้วใช้ไม้ไอศกรีมขูดชั้น
ตะกอนชั้นที่ 2 เพื่อค้นหาเปลือกหอยที่ฝังอยู่ในชั้นตะกอนชั้นที่ 1) 

5.11 นักเรียนต้องขูดตะกอนอย่างไร (ขูดเบา ๆ เพ่ือไม่ให้เปลือกหอย
แตกหักหรือเสียหาย และขณะขูดชั้นตะกอนให้ใช้พู่กันหรือแปรง
ขนาดเล็กปัดเศษตะกอนที่ขูดไว้) 

5.12 นักเรียนต้องอ่านใบความรู้เรื่องอะไร (เรื่องการเกิดซากดึกด า
บรรพ์) โดยครูอาจให้นักเรียนศึกษาการเกิดซากดึกด าบรรพ์  โดย
ใช้แอปพลิเคชันส าหรับการสังเกตภาพเสมือนจริงสามมิติ (AR) 
เรื่อง การเกิดซากดึกด าบรรพ์ในหนังสือเรียน หน้า 98 เป็นสื่อ
ประกอบเพิ่มเติม 

5.13 เมื่ออ่านใบความรู้เสร็จแล้ว นักเรียนต้องร่วมกันอภิปรายและ
บันทึกผลประเด็นใดบ้าง (นักเรียนร่วมกันอภิปราย 3 ประเด็น 
ดังนี้  
(1) วัสดุต่าง ๆ ที่ ใช้ ในแบบจ าลอง แทนสิ่ ง ใดในการเกิด 
ซากดึกด าบรรพ์ตามธรรมชาติ  
(2) การเกิดซากดึกด าบรรพ์ในแบบจ าลองนี้เทียบได้กับการเกิด 
ซากดึกด าบรรพ์ตามธรรมชาติอย่างไร  

หากนักเรียนไม่สามารถตอบ
ค าถามหรืออภิปรายได้ตามแนว
ค าตอบ ครูควรให้เวลานักเรียนคิด    
อย่างเหมาะสม รอคอยอย่างอดทน 
และรับฟังแนวความคิดของนักเรียน 
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(3) เปรียบเทียบการเกิดซากดึกด าบรรพ์จากแบบจ าลองที่เกิดขึ้น
ในชั้นตะกอนที่ 2 และที่เกิดขึ้นระหว่างรอยต่อชั้นตะกอนที่ 3 
และ 4 ว่ามีการเกิดเหมือนกันหรือไม่ อย่างไร 
(4) เปรียบเทียบลักษณะที่ปรากฏของซากดึกด าบรรพ์จาก
แบบจ าลองที่เกิดขึ้นในชั้นตะกอนที่ 2 และที่เกิดขึ้นระหว่าง
รอยต่อชั้นตะกอนที่ 3 และ 4 ว่ามีลักษณะเหมือนกันหรือไม่ 
อย่างไร) 

5.14 นั ก เ รี ย นต้ อ ง เ ขี ย นแผนภาพอะ ไ ร  ( แ ผนภ าพ กา ร เ กิ ด                 
ซากดึกด าบรรพ์ ทั้งที่เกิดจากโครงร่างของสิ่งมีชีวิตในอดีต และที่
เกิดจากการประทับรอยของสิ่งมีชีวิตในอดีต) 

5.15 นักเรียนต้องท าอะไรต่อไป (น าเสนอข้อมูลแผนภาพการเกิด 
ซากด าบรรพ์ในรูปแบบที่น่าสนใจ 

(ครูอาจช่วยเขียนสรุปเป็นขั้นตอนสั้น ๆ บนกระดาน ดังตัวอย่าง

แผนภาพ) 
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ช้ันท่ี 1 เทปูนปลาสเตอร์ 100 กรมั ที่ผสมน้ า 70 cm3  
และสผีสมอาหารสีที่ 1 จ านวน 3 หยด  

ช้ันท่ี 2 วางเปลือกหอย 2-3 อัน บนตะกอนช้ันท่ี 1  
เทปูนปลาสเตอร์ 50 กรัม ทรายละเอียด 50 กรัม  

ที่ผสมน้ า 50 cm3 และสีผสมอาหารสีที ่2 จ านวน 3 หยด  

ช้ันท่ี 3 ปิดทับด้วยดินน้ ามัน หนาประมาณ 1 cm  
และน าตีนไดโนเสาร์พลาสติกกดลงบนดินน้ ามัน 

ให้เป็นรอยลึก 4-6 รอย  

ช้ันท่ี 4 เทปูนปลาสเตอร์ 100 กรมั ที่ผสมน้ า 70 cm3  
และสผีสมอาหารสีที่ 1 จ านวน 3 หยด 

วางไว้ 5 นาที  

วางไว้ 15 นาที  

วางไว้ 20 นาที  

แผนภาพการสร้างแบบจ าลองการเกิดซากดึกด าบรรพ์ 

ชั้นที่ 1 

ชั้นที่ 1 
ชั้นที่ 2 

ชั้นที่ 1 
ชั้นที่ 2 
ชั้นที่ 3 

ชั้นที่ 1 

ชั้นที่ 3 
ชั้นที่ 2 

ชั้นที่ 4 

รอยตีนไดโนเสาร์จ าลอง 
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6. เมื่อนักเรียนเข้าใจล าดับการท ากิจกรรมในท าอย่างไรแล้ว ครูแจกวัสดุ
อุปกรณ์ และครูก ากับให้นักเรียนแต่ละกลุ่มทั้งห้องท ากิจกรรมแต่ละขั้น
พร้อม ๆ กันจนเสร็จ 

7. หลังจากท ากิจกรรมแล้ว ครูน าอภิปรายผลการท ากิจกรรม โดยใช้
ค าถามดังต่อไปนี้ 
7.1 ซากดึกด าบรรพ์มีกี่ลักษณะ แต่ละลักษณะเกิดขึ้นได้อย่างไร    

(ซากดึกด าบรรพ์มี 2 ลักษณะ คือ ลักษณะโครงร่างของสิ่งมีชีวิต
ในอดีตและลักษณะร่องรอยของสิ่งมีชีวิตในอดีต โดย              ซาก
ดึกด าบรรพ์ที่มีลักษณะเป็นโครงร่างของสิ่งมีชีวิตในอดีตเกิดจาก
สิ่งมีชีวิตตายลงแล้วเหลือทิ้งไว้เฉพาะส่วนที่เป็นโครงร่างแข็ง
จากนั้นมีตะกอนชุดใหม่มาปิดทับ และมีสารต่าง ๆ ที่ละลายอยู่ใน
น้ าบริเวณนั้นค่อย ๆ ซึมเข้าสู่โครงร่างแข็ง เมื่อเวลาผ่านไป     
สารต่าง ๆ  จะแข็งตัวกลายเป็นซากดึกด าบรรพ์ ส่วน               ซาก
ดึกด าบรรพ์ที่มีลักษณะเป็นร่องรอยของสิ่งมีชีวิตในอดีตเกิดจาก
สิ่งมีชีวิตในอดีตได้ประทับรอยไว้ในชั้นตะกอนที่ยังไม่แข็งตัว 
ต่อมาเมื่อมีตะกอนชุดใหม่มาสะสมตัวตรงบริเวณรอยดังกล่าว จะ
มีตะกอนเติมเข้าไปในรอย เมื่อตะกอนที่อยู่ในรอยแข็งตัวจะเกิด
เป็นซากดึกด าบรรพ์ที่มีลักษณะเป็นรูปพิมพ์เหมือนรูปร่างหรือ
โครงร่างของสิ่งมีชีวิตในอดีตที่สร้างรอยไว้  และตะกอนที่ถูก
ประทับรอยไว้ เมื่อแข็งตัวก็จะเกิดเป็นซากดึกด าบรรพ์ที่มีลักษณะ
เป็นรอยพิมพ์ที่มีลักษณะเป็นรอยประทับของสิ่งมีชีวิตในอดีตและ
ตะกอนที่ทับถมนั้นจะแข็งตัวกลายเป็นหินตะกอน) 

7.2 ซากดึกด าบรรพ์จะเกิดขึ้นพร้อม ๆ กับกระบวนการเกิดหินตะกอน
หรือไม่ (ซากดึกด าบรรพ์จะเกิดขึ้นพร้อม ๆ กับกระบวนการเกิด
หินตะกอน) 

7.3 แบบจ าลองที่แทนซากดึกด าบรรพ์แต่ละลักษณะอยู่ที่ใดของชั้น
ตะกอนในแบบจ าลอง (ซากดึกด าบรรพ์ที่มีลักษณะเป็นโครงร่าง
อยู่ในตะกอนชั้นที่ 2 ส่วน ซากดึกด าบรรพ์ที่มีลักษณะเป็นร่องรอย
อยู่บริเวณผิวด้านบนของตะกอนชั้นที่ 3 และผิวด้านล่างของ
ตะกอนชั้นที่ 4) 

7.4 แบบจ าลองนี้เหมือนและแตกต่างจากการเกิดซากดึกด าบรรพ์แต่
ละลักษณะในธรรมชาติอย่างไร (แบบจ าลองนี้มีบางสิ่งเหมือนใน
ธรรมชาติ  คือ มีล าดับเหตุการณ์การเกิดซากดึกด า บรรพ์

หากนักเรียนไม่สามารถตอบ
ค าถามหรืออภิปรายได้ตามแนว
ค าตอบ ครูควรให้เวลานักเรียนคิด    
อย่างเหมาะสม รอคอยอย่างอดทน 
แ ล ะ รั บ ฟั ง แ น ว ค ว า ม คิ ด ข อ ง
นักเรียน 

 

เมื่ออภิปรายในข้อที่ 4 เรียบร้อย

แล้ว ควรรีบให้นักเรียนขูดตะกอนชั้น

ที่  2 ทันที ไม่ควรทิ้งเวลาไว้นาน

จนเกินไป เพราะจะท าให้ขูดตะกอน

ชั้นที่ 2 ไม่ได้ 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
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เหมือนกัน แต่วัสดุ วัตถุ เวลาที่ใช้ในการเกิด และลักษณะและ
ขนาดของซากดึกด าบรรพ์แตกต่างกัน นอกจากนั้นดินน้ ามันที่เป็น
ตัวแทนของตะกอนชั้นที่ 3 ในแบบจ าลอง ยังขาดการแข็งตัว ซึ่ง
เป็นข้อจ ากัดของการสร้างแบบจ าลองนี้ ในธรรมชาติเมื่อสิ่งมีชีวิต
เหยียบหรือทิ้งรอยบนตะกอนที่ยังไม่แข็งตัวจะเกิดเป็นรอยอยู่บน
ตะกอน (ในแบบจ าลองแทนด้วยดินน้ ามัน) เมื่อเวลาผ่านไปรอยที่
เหยียบไว้จะแห้ง เกิดเป็นซากดึกด าบรรพ์ที่มีลักษณะเป็นรอย
พิมพ์) 

7.5 ซากดึกด าบรรพ์ที่มีลักษณะเป็นรอยพิมพ์กับรูปพิมพ์แตกต่างกัน
หรือไม่ อย่างไร (แตกต่างกัน คือรอยพิมพ์เป็นรอยประทับของ
สิ่งมีชีวิตในอดีต มีลักษณะเป็นสามมิติ แต่รูปพิมพ์เป็นรูปร่าง
เหมือนโครงร่างของสิ่งมีชีวิตในอดีตที่สร้างรอยไว้ มีลักษณะเป็น
สามมิติเช่นกัน) 

8. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนซักถามในสิ่งที่อยากรู้เพ่ิมเติมเกี่ยวกับกระบวน
การเกิดซากดึกด าบรรพ์ จากนั้นร่วมกันอภิปรายและลงข้อสรุปว่า ซาก
ดึกด าบรรพ์เกิดจากโครงร่างแข็งของสิ่งมีชีวิตในอดีตที่ถูกทับถมด้วย
ตะกอนและมีสารแทรกซึมเข้าไปที่โครงร่างแข็งนั้น และเกิดจากการ
ประทับรอยของสิ่งมีชีวิตในอดีต ซึ่งการเกิดทั้ง 2 ลักษณะจะเกิดขึ้น
พร้อม ๆ กับกระบวนการเกิดหินตะกอน ซากดึกด าบรรพ์ที่มีลักษณะ
เป็นโครงร่างของสิ่งมีชีวิตในอดีตเกิดจากโครงร่างแข็งของสิ่งมีชีวิตใน
อดีตถูกปิดทับด้วยตะกอน จากนั้นมีสารต่าง ๆ ที่ละลายอยู่ในน้ าใน
บริเวณดังกล่าวได้แทรกซึมเข้าสู่โครงร่างแข็ง เมื่อเวลาผ่านไปสารที่เข้า
ไปอยู่ ในโครงร่างแข็งจะแข็งตัวกลายเป็นซากดึกด าบรรพ์ และ 
ซากดึกด าบรรพ์ที่มีลักษณะเป็นร่องรอยของสิ่งมีชีวิตในอดีต เกิดจาก
สิ่งมีชีวิตได้ประทับรอยไว้บนผิวของชั้นตะกอนที่ยังไม่แข็งตัว ก่อนที่จะ
มีชั้นตะกอนใหม่มาปิดทับ เมื่อตะกอนบริเวณที่มีการประทับรอย
แข็งตัว จะเกิดเป็นซากดึกด าบรรพ์ที่มีลักษณะเป็นรอยพิมพ์ (หินที่ถูก
ประทับรอยจากสิ่งมีชีวิตในอดีต) และเมื่อตะกอนที่เติมเข้าไปในรอย
แข็งตัวจะกลายเป็นซากดึกด าบรรพ์ที่มีลักษณะเป็นรูปพิมพ์ (หินที่
ลักษณะเหมือนโครงร่างของสิ่งมีชีวิตในอดีตที่สร้างรอยไว้) (S13) 

9. นักเรียนร่วมกันอภิปรายเพ่ือตอบค าถามใน ฉันรู้อะไร โดยครูอาจใช้
ค าถามเพ่ิมเติมในการอภิปรายเพื่อให้ได้แนวค าตอบที่ถูกต้อง 

ถ้าครูพบว่ านัก เรียนยั งมี
แนวคิดคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับ
การเกิดซากดึกด าบรรพ์ ให้
ร่วมกันอภิปรายจนนักเรียนมี
แนวคิดท่ีถูกต้อง  
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10. นักเรียนอ่าน สิ่งที่ได้เรียนรู้ และเปรียบเทียบกับข้อสรุปที่ได้จากการ
อภิปราย  

11. ครูกระตุ้นให้นักเรียนฝึกตั้งค าถามเกี่ยวกับเรื่องที่สงสัยหรืออยากรู้
เพ่ิมเติมใน อยากรู้อีกว่า จากนั้นครูอาจสุ่มนักเรียน 2-3 คน น าเสนอ
ค าถามของตนเองหน้าชั้นเรียน และให้นักเรียนร่วมกันอภิปราย
เกี่ยวกับค าถามท่ีน าเสนอ 

12. ครูน าอภิปรายเพ่ือให้นักเรียนทบทวนว่าได้ฝึกทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 อะไรบ้างในขั้นตอนใด แล้ว
ให้บันทึกในแบบบันทึกกิจกรรม หน้า 97 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเตรียมตัวล่วงหน้าส าหรับครู       
เพื่อจัดการเรียนรู้ในครัง้ถัดไป 

 ในครั้งถัดไป นักเรียนจะได้ท ากิจกรรมที่ 

2.2  ครูเตรียมภาพวิวัฒนาการของสัตว์ใน

อดีตหลายล้านปีจนถึงปัจจุบันมาให้นักเรียนดู 

เช่น ภาพวิวัฒนาการของม้าตั้งแต่ 60 ล้านปี

ก่อนจนถึงปัจจุบัน จากเว็บไซต์  

https://

tpequinevet.horse/2018/03/18/horse-

evolution/ และภาพซากดึกด าบรรพ์สตัว์

ทะเลในหินบนภเูขาสูงจากเว็บไซต์ 

https://www.dmcr.go.th/detailAll/1304

4/nws/16 

 

https://tpequinevet.horse/2018/03/18/horse-evolution/
https://tpequinevet.horse/2018/03/18/horse-evolution/
https://tpequinevet.horse/2018/03/18/horse-evolution/
https://www.dmcr.go.th/detailAll/1304
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             แนวค าตอบในแบบบันทึกกิจกรรม 

 

สร้างแบบจ าลองและอธบิายการเกิดซากดึกด าบรรพ์ 

ซากดึกด าบรรพ์คือโครงร่างหรือร่องรอยของสิ่งมีชีวิตในอดีตที่พบอยู่ในหิน  

ซากดึกด าบรรพ์ที่พบในประเทศไทย เช่น ซากดึกด าบรรพ์หอย ซากดึกด าบรรพ์ไม้กลายเป็นหิน 

ซากดึกด าบรรพ์รอยตีนไดโนเสาร์ 
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มีรอยตีนไดโนเสาร์ที่บุ๋มเข้า
ไปในดินน้ ามันหลายรอย 
(ขึน้อยู่กับจ านวนคร้ังท่ีกดตีน
ไดโนเสาร์พลาสติกลงบนดิน
น้ ามัน) 

มีรอยตีนของไดโนเสาร์ทีนู่น
ออกมาจากปนูปลาสเตอร์
หลายรอย (ขึน้อยู่กับจ านวน
คร้ังท่ีกดตีนไดโนเสาร์
พลาสติกลงบนดนิน้ ามนั) 

มีรอยตีนไดโนเสาร์เป็นรอยบุ๋ม
ลงไปในดินน้ ามัน   

มีรอยตีนไดโนเสาร์นูนออกมา
จากปูนปลาสเตอร์ 
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โครงร่างแข็งของสิ่งมชีีวิตต่าง ๆ เช่น 
เปลือก กระดูก เกล็ด ฟัน กระดอง  

ตะกอน เช่น ดินทีถู่กน้ าพัดพามาสะสมปิด
ทับโครงร่างแข็ง  

ร่องรอยหรือรอยประทับของสิ่งมชีีวิตในอดีต 
เช่น รอยตีนของสัตว ์

ตะกอน เช่น ดินทีถู่กน้ าพัดพามาสะสมปิดทับ
ร่องรอยหรือรอยประทับของสิ่งมชีีวิตในอดีต  
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โครงร่างแข็งของสิ่งมชีีวิตต่าง ๆ เช่น 
เปลือก กระดูก เกล็ด ฟัน กระดอง ที่วางบน
ดินหรือหินหรือในท้องน้ าของแอ่งน้ าท่ีนิ่ง
หรือมีการรบกวนจากปัจจัยอื่น ๆ น้อย 

ตะกอนชุดใหม่ท่ีมาปิดทับโครงร่างแข็งของสิ่งมีชีวิตอย่างรวดเร็ว 
แล้วมีสารต่าง ๆ ที่ละลายอยู่ในน้ าในบริเวณชั้นตะกอนค่อย ๆ ซึม
เข้าสู่โครงร่างแขง็เม่ือเวลาผ่านไปเป็นเวลานานสารต่าง ๆ จะแข็งตัว 
(หมายเหตุ: เปลือกหอยในแบบจ าลองยังขาดการแทรกซึมของสาร
เข้าไปในเปลือกหอย ซึ่งเป็นข้อจ ากัดของการสร้างแบบจ าลองนี้) 

การประทับรอยของสิ่งมีชีวิต 
บนผิวด้านบนของชั้นตะกอนที่ยัง
ไม่แข็งตัว 

มีตะกอนชุดใหม่มาสะสมตัว ตรงบริเวณรอยประทับ
ของสิ่งมชีีวิตดังกล่าว จะมีตะกอนเติมเข้าไปในรอย 
เมื่อตะกอนที่เติมเข้าไปในรอยประทับแข็งตัวจะเกิด
เป็นซากดึกด าบรรพ์ที่มีลักษณะเป็นรูปพิมพ์  

หมายเหตุ: ดินน้ ามันที่เป็นตัวแทนของตะกอนชั้นที่ 3 ในแบบจ าลอง ยังขาดการแข็งตัว 
ซ่ึงเป็นข้อจ ากัดของการสร้างแบบจ าลองนี้ ในธรรมชาติเมื่อสิ่งมชีีวิตเหยียบหรือทิ้งรอยบน
ตะกอนที่ยังไม่แข็งตัวจะเกิดเป็นรอยอยู่บนตะกอน (ในแบบจ าลองแทนด้วยดินน้ ามัน) เมื่อ
เวลาผ่านไปรอยท่ีเหยียบไว้จะแห้ง เกิดเป็นซากดึกด าบรรพ์ที่มีลักษณะเป็นรอยพิมพ์  
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การเกิดซากดึกด าบรรพ์ ในชั้นตะกอนที่ 2 เกิดจากโครงร่างแข็งของสิ่งมชีีวิตใน
อดีต ส่วนระหว่างรอยต่อของชั้นที่ 3 และ 4 เกิดจากการประทับรอยของสิ่งมชีีวิต
ในอดีต 

 

 

ลักษณะของซากดึกด าบรรพ์ ในชั้นตะกอนที่ 2 มีลักษณะเป็นโครงร่างแข็ง 
ส่วนระหว่างรอยต่อของชั้นที่ 3 และ 4 มีลักษณะเปน็รอยพิมพ์และรูปพิมพ์  
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วาดรูปตามความเข้าใจของนักเรียน 
ตัวอย่าง เช่น 

ตะกอนชุดใหม่มาปิดทบัแล้ว
มีสารต่าง ๆ แทรกซึมเข้าสู่

โครงร่างแข็ง เมื่อเวลาผ่านไป
สารต่าง ๆ จะแข็งตัว

กลายเป็นซากดกึด าบรรพ์ 

โครงร่างแข็ง 

ซากดึกด าบรรพ ์
หินที่ทับถมอยู่ดา้นบนของ 

ซากดึกด าบรรพ์จะผุพังและกร่อน
ออกไป ท าให้ซากดึกด าบรรพ์หลุด

หรือโผล่พ้นออกมาให้เห็น 

ตะกอนที่ทับถมอยู่รอบ ๆ และ
อยู่เหนือซากดกึด าบรรพ์จะ
แข็งตัวกลายเป็นหินตะกอน 
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วาดรูปตามความเข้าใจของนักเรียน 
ตัวอย่าง เช่น 

ตะกอนชุดใหม่มาสะสมตวัตรงบริเวณรอย
ดังกล่าว ตะกอนเติมเข้าไปในรอย 

เมื่อตะกอนที่เติมเข้าไปในรอยและตะกอน
ที่ถูกเหยยีบไว้แข็งตัวจะกลายเป็น 

ซากดึกด าบรรพ ์

เมื่อเวลาผ่านไปรอยที่เหยียบไวจ้ะ
แห้งตัวท าให้มีลักษณะเป็นพิมพ์หรือ

เบ้าให้ตะกอนเขา้ไปสะสมตัว 

ตะกอนที่ทับถมนั้นจะแข็งตัว
กลายเป็นหินตะกอน 

การแตกหลุดของชั้นหินโดยปัจจยัต่าง ๆ 
ตามธรรมชาติจะท าให้ซากดึกด าบรรพ์

ปรากฏออกมาให้เห็นได้ 

รูปพิมพ ์

รอยพิมพ ์

ชั้นนี้แข็งตัวเป็นหินตะกอน 
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 ซากดึกด าบรรพ์ที่มลีักษณะเป็นโครงรา่งเกิดจากโครงร่างแข็งของสิ่งมชีีวิตในอดีตถูกทับถมดว้ยตะกอนและมีสาร
ต่าง ๆ ซึมเข้าสู่โครงร่างแข็ง เมื่อเวลาผ่านไปสารจะแข็งตัวเกิดเป็นซากดึกด าบรรพ์ ส่วนซากดึกด าบรรพ์ทีม่ี
ลักษณะเป็นร่องรอยเกิดจากการประทบัรอยของสิ่งมชีีวติในอดีตลงบนตะกอนที่ยังไม่แข็งตัวเป็นหิน จนเมื่อเวลา
ผ่านไป ตะกอนที่ถูกประทับรอยไวแ้ขง็ตัวจะเกิดเป็นร่องรอยของสิ่งมชีีวติในอดีตที่ปรากฏอยู่ในหิน  

 ซากดึกด าบรรพ์ที่มลีักษณะเป็นโครงรา่งมีลักษณะเป็นโครงร่างแข็งของสิ่งมชีีวิตในอดีต ส่วนซากดึกด าบรรพ์ที่มี
ลักษณะเป็นร่องรอยมีลักษณะเป็นรอยพิมพ์และรูปพิมพ์ทีป่รากฏอยู่ในหิน  

 

 ซากดึกด าบรรพ์ที่มีลักษณะเป็นโครงร่างของสิ่งมีชีวิตในอดีตต้องอาศัยสิ่งจ าเปน็ดังนี้ 1) โครงร่างแข็งของสิ่งมีชีวิต  
2) ตะกอนชุดใหม่ท่ีมาปิดทับโครงร่างแข็ง 3) สารต่าง ๆ ท่ีมาแทรกซึมเข้าไปในโครงร่างแข็ง 

 ซากดึกด าบรรพ์ที่มีลักษณะเป็นร่องรอยของสิ่งมีชีวิตในอดีตต้องอาศัยสิ่งจ าเปน็ดังนี้ 1) รอยประทับของสิ่งมีชีวิต 2) ตะกอนชุดใหม่ท่ีมาปิดทับ 

ไม่ทุกคร้ัง เนื่องจากสภาพแวดล้อมในการเกิดซากดึกด าบรรพ์ที่มีลักษณะเป็นโครงร่าง
ต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่มีสิง่รบกวนและต้องมีตะกอนมาปิดทับ เพ่ือไม่ให้ซาก
สิ่งมีชีวิตถกูปัจจัยต่าง ๆ พัดพาให้กระจัดกระจายไป 
 
การเกิดซากดึกด าบรรพ์จะเกิดขึน้พร้อม ๆ กับการเกิดหินตะกอน 

ซากดึกด าบรรพ์เกดิจากโครงร่างและรอ่งรอยของสิ่งมีชีวติในอดีต ซึ่งจะเกิดขึ้นพร้อม ๆ กับการเกิดหิน
ตะกอน ซากดึกด าบรรพ์ทีม่ีลักษณะเปน็โครงร่างเกิดจากโครงร่างแข็งของสิ่งมีชีวิตในอดตีถูกปดิทับด้วย
ตะกอนและมีสารต่าง ๆ ที่ละลายอยู่ในน้ าแทรกซึมเขา้สู่โครงร่างแขง็ จนสารต่าง ๆ ดังกล่าวแขง็ตัว
กลายเป็นซากดึกด าบรรพ์ ส่วนซากดกึด าบรรพ์ทีม่ีลักษณะเป็นร่องรอยเกิดจากสิ่งมีชีวติประทับรอยไวบ้น
ชั้นตะกอนที่ยังไม่แข็งตวั ต่อมามตีะกอนชุดใหม่มาสะสมเติมเข้าไปในรอย เมื่อตะกอนในรอยแข็งตัวและ
ตะกอนที่ถูกประทับรอยไว้แข็งตัวจะเกดิเป็นซากดึกด าบรรพ์ที่มีลักษณะเป็นรปูพิมพ์และรอยพิมพ ์
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ค าถามของนกัเรียนที่ต้ังตามความอยากรู้ของตนเอง  

 
 

ซากดึกด าบรรพ์ที่มีเป็นลักษณะโครงร่างและร่องรอยของสิ่งมีชีวิตในอดีต มีการเกิดและอาศัยสิ่งจ าเป็นในการเกิดแตกต่างกัน 
และมีลักษณะของซากดึกด าบรรพ์แตกต่างกัน การเกิดซากดึกด าบรรพ์ที่มีลักษณะเป็นโครงร่างจ าเป็นต้องอาศัยโครงร่างของ
สิ่งมีชีวิตในอดีตและการสะสมตัวของตะกอนมาปิดทับ และจ าเป็นต้องมีสารต่าง ๆ ซึมเข้าสู่โครงร่างแข็ง เมื่อสารต่าง ๆ 
แข็งตัวจะกลายเป็นซากดึกด าบรรพ์ที่มีรูปร่างเหมือนโครงร่างแข็งของซากสิ่งมีชีวิต ส่วนซากดึกด าบรรพ์ ที่มีลักษณะเป็น
ร่องรอยจ าเป็นต้องอาศัยรอยประทับของสิ่งมีชีวิตในอดีตลงบนตะกอนที่ยังไม่แข็งตัว ซึ่งซากดึกด าบรรพ์ลักษณะน้ีปรากฏได้
ทั้งลักษณะรูปพิมพ์และรอยพิมพ์ ซากดึกด าบรรพ์ทั้งสองลักษณะจะเกิดขึ้นพร้อม ๆ กับการเกิดหินตะกอน 
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แนวการประเมินการเรียนรู้ 
 
การประเมินการเรียนรู้ของนักเรียนท าได้ ดังนี้ 

1. ประเมินความรู้เดิมจากการอภิปรายในชั้นเรียน 
2. ประเมินการเรียนรู้จากค าตอบของนักเรียนระหว่างการจัดการเรียนรู้และจากแบบบันทึกกิจกรรม 
3. ประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 จากการท ากิจกรรมของนักเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การประเมินจากการท ากิจกรรมที่ 2.1 ซากดกึด าบรรพ์เกิดขึ้นได้อยา่งไร 

รหัส สิ่งท่ีประเมิน คะแนน 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

S1 การสังเกต  

S2 การวัด  

S5 การหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับสเปซ  
S6 การจัดกระท าและสื่อความหมายข้อมูล  

S8 การลงความเห็นจากข้อมูล  

S13 การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป  

S14 การสร้างแบบจ าลอง  

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 

C2 การคิดอย่างมีวิจารณญาณ  

C4 การสื่อสาร  

C5 ความร่วมมือ  

รวมคะแนน  
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ตาราง รายการประเมินและเกณฑ์การประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ 

รายการประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน 

ดี (3) พอใช้ (2) ควรปรับปรุง (1) 
S1 การสังเกต การใช้ประสาทสัมผัส

เก็บรายละเอียดของ 
สิ่งที่เกิดข้ึนเกี่ยวกับ
ลักษณะและการเกิด 
ซากดึกด าบรรพ์ที่
จ าลองขึ้น 

สามารถใช้ประสาทสัมผัส
เก็บรายละเอียดของสิ่งที่
เกิดข้ึนเกี่ยวกับลักษณะ
และการเกิด 
ซากดึกด าบรรพ์ที่จ าลอง
ขึ้นได้ด้วยตัวเองโดยไม่
เพ่ิมความคิดเห็น  

สามารถใช้ประสาทสัมผัส
เก็บรายละเอียดของสิ่งที่
เกิดข้ึนเกี่ยวกับลักษณะ
และการเกิด 
ซากดึกด าบรรพ์ที่จ าลอง
ขึ้นได้ จากการชี้แนะของ
ครูหรือผู้อื่น 

สามารถใช้ประสาท
สัมผัสเก็บ
รายละเอียดของสิ่งที่
เกิดข้ึนเกี่ยวกับ
ลักษณะและการเกิด
ซากดึกด าบรรพ์ที่ 
จ าลองขึ้นเพียง
บางส่วน แม้ว่าจะได้
รับค าชี้แนะจากครู
หรือผู้อื่น 

S2 การวัด การใช้เครื่องชั่งในการ
ชั่งมวลทรายและปูน
ปลาสเตอร์ และใช้ 
บีกเกอร์ในการตวง
ปริมาตรน้ า 

สามารถใช้เครื่องชั่งในการ
ชั่งมวลทรายและปูน
ปลาสเตอร์ และใช้บีกเกอร์
ในการตวงปริมาตรน้ าได้
ถูกต้องได้ด้วยตนเอง  

สามารถใช้เครื่องชั่งในการ
ชั่งมวลทรายและปูน
ปลาสเตอร์ และใช้บีกเกอร์
ในการตวงปริมาตรน้ าได้
ถูกต้อง จากการชี้แนะของ
ครูหรือผู้อ่ืน 

ใช้เครื่องชั่งในการชั่ง
มวลทรายและปูน
ปลาสเตอร์ และใช้ 
บีกเกอร์ในการตวง
ปริมาตรน้ าได้ถูกต้อง 
เพียงบางส่วน แม้ว่าจะ
ได้รับค าชี้แนะจากครู
หรือผู้อ่ืน 

S5 การหาความ 
สัมพันธ์ระหว่าง
สเปซกับสเปซ 

การบอก
ความสัมพันธ์ระหว่าง
การครอบครองพ้ืนที่
ของสารผสมที่เทลง
ไปในรอยของตะกอน
ชั้นที่ 3 ซึ่งเป็นรอยที่
เกิดจากการน าตีน
ไดโนเสาร์พลาสติก
กดลงบนดินน้ ามันให้
เป็นรอยลึก โดย
สังเกตจากลักษณะ

สามารถบอกความสัมพันธ์
ระหว่างการครอบครอง
พ้ืนที่ของสารผสมที่เทลง
ไปในรอยของตะกอนชั้นที่ 
3 ซึ่งเป็นรอยที่เกิดจาก
การน าตีนไดโนเสาร์
พลาสติกกดลงบนดิน
น้ ามันให้เป็นรอยลึก โดย
สังเกตจากลักษณะผิว
ด้านบนของตะกอนชั้นที่ 3 
และผิวด้านล่างของ

สามารถบอกความสัมพันธ์
ระหว่างการครอบครอง
พ้ืนที่ของสารผสมที่เทลง
ไปในรอยของตะกอนชั้นที่ 
3 ซึ่งเป็นรอยที่เกิดจาก
การน าตีนไดโนเสาร์
พลาสติกกดลงบนดิน
น้ ามันให้เป็นรอยลึก โดย
สังเกตจากลักษณะผิว
ด้านบนของตะกอนชั้นที่ 3 
และผิวด้านล่างของ

สามารถบอก
ความสัมพันธ์ระหว่าง
การครอบครองพ้ืนที่
ของสารผสมที่เทลง
ไปในรอยของตะกอน
ชั้นที่ 3 ซึ่งเป็นรอยที่
เกิดจากการน าตีน
ไดโนเสาร์พลาสติก
กดลงบนดินน้ ามันให้
เป็นรอยลึก โดย
สังเกตจากลักษณะ
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ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ 

รายการประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน 

ดี (3) พอใช้ (2) ควรปรับปรุง (1) 
ผิวด้านบนของ
ตะกอนชั้นที่ 3 และ
ผิวด้านล่างของ
ตะกอนชั้นที่ 4 
หลังจากดึงตะกอน
ชั้นที่ 4 ออกมา 

ตะกอนชั้นที่ 4 หลังจากดึง
ตะกอนชั้นที่ 4 ออกมา ได้
อย่างถูกต้องด้วยตนเอง 

ตะกอนชั้นที่ 4 หลังจากดึง
ตะกอนชั้นที่ 4 ออกมา ได้
จากการชี้แนะของครูหรือ
ผู้อื่น 

ผิวด้านบนของ
ตะกอนชั้นที่ 3 และ
ผิวด้านล่างของ
ตะกอนชั้นที่ 4 
หลังจากดึงตะกอน
ชั้นที่ 4 ออกมา ได้แต่
ไม่ครบถ้วน แม้ว่าจะ
ได้รับค าชี้แนะจากครู
หรือผู้อื่น 

S6 การจัดกระท า
และสื่อความหมาย
ข้อมูล 

การน าข้อมูลที่ได้จาก
การสังเกตและการ
รวบรวมเก่ียวกับการ
เกิดซากดึกด าบรรพ์
มาจัดกระท าโดยการ
เขียนแผนภาพและ
สื่อให้ผู้อื่นเข้าใจถึง
การเกิด            
ซากดึกด าบรรพ์ได้ 

สามารถน าข้อมูลที่ได้จาก
การสังเกตและการ
รวบรวมเก่ียวกับการเกิด
ซากดึกด าบรรพ์มาจัด
กระท าโดยการเขียน
แผนภาพและสื่อให้ผู้อื่น
เข้าใจถึงการเกิด        
ซากดึกด าบรรพ์ 
ไดอ้ย่างถูกต้อง ครบถ้วน 
และเข้าใจง่ายด้วยตนเอง 

สามารถน าข้อมูลที่ได้จาก
การสังเกตและการ
รวบรวมเก่ียวกับการเกิด
ซากดึกด าบรรพ์มาจัด
กระท าโดยการเขียน
แผนภาพและสื่อให้ผู้อื่น
เข้าใจถึงการเกิด        
ซากดึกด าบรรพ์ 
ได้อย่างถูกต้อง และ
ครบถ้วน  แต่เข้าใจได้ยาก   

สามารถน าข้อมูลที่ได้
จากการสังเกตและ
การรวบรวมเก่ียวกับ
การเกิด            
ซากดึกด าบรรพ์มา
จัดกระท าโดยการ
เขียนแผนภาพและ
สื่อให้ผู้อื่นเข้าใจถึง
การเกิด            
ซากดึกด าบรรพ์ 
ไดถู้กต้องบางส่วน 
และเข้าใจได้ยาก 
แม้ว่าจะได้รับการ
ชี้แนะจากครูหรือ
ผู้อื่น 

S8 การลงความเห็น
จากข้อมูล 

การลงความเห็นจาก
ข้อมูลของการสร้าง
แบบจ าลองการเกิด
ซากดึกด าบรรพ์ได้ว่า 
ซากดึกด าบรรพ์ที่มี
ลักษณะเป็นโครงร่าง

สามารถลงความเห็นจาก
ข้อมูลของการสร้าง
แบบจ าลองการเกิด 
ซากดึกด าบรรพ์ได้ว่า   
ซากดึกด าบรรพ์ที่มี
ลักษณะเป็นโครงร่าง

สามารถลงความเห็นจาก
ข้อมูลของการสร้าง
แบบจ าลองการเกิด 
ซากดึกด าบรรพ์ได้ว่า  
ซากดึกด าบรรพ์ที่มี
ลักษณะเป็นโครงร่าง

สามารถลงความเห็น
จากข้อมูลของการ
สร้างแบบจ าลองการ
เกิดซากดึกด าบรรพ์
ได้ว่าซากดึกด าบรรพ์
ที่มลีักษณะเป็นโครง
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ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ 

รายการประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน 

ดี (3) พอใช้ (2) ควรปรับปรุง (1) 
จ าเป็นต้องอาศัยโครง
ร่างของสิ่งมีชีวิตใน
อดีตและการสะสม
ตัวของตะกอนมาปิด
ทับ และจ าเป็นต้องมี
สารต่าง ๆ ซึมเข้าสู่
โครงร่างแข็ง เมื่อสาร
ต่าง ๆ แข็งตัวจะ
กลายเป็น          
ซากดึกด าบรรพ์ที่มี
รูปร่างเหมือนโครง
รา่งแข็งของซาก
สิ่งมีชีวิต ส่วน     
ซากดึกด าบรรรพ์ที่มี
ลักษณะเป็นร่องรอย
จ าเป็นต้องอาศัยรอย
ประทับของสิ่งมีชีวิต
ในอดีตลงบนตะกอน
ที่ยังไม่แข็งตัว ซึ่ง 
ซากดึกด าบรรพ์
ลักษณะนี้ปรากฏได้
ทั้งลักษณะรูปพิมพ์
และรอยพิมพ์ 

จ าเป็นต้องอาศัยโครงร่าง
ของสิ่งมีชีวิตในอดีตและ
การสะสมตัวของตะกอน
มาปิดทับ และจ าเป็นต้อง
มีสารต่าง ๆ ซึมเข้าสู่โครง
ร่างแข็ง เมื่อสารต่าง ๆ 
แข็งตัวจะกลายเป็นซาก
ดึกด าบรรพ์ที่มีรูปร่าง
เหมือนโครงร่างแข็งของ
ซากสิ่งมีชีวิต ส่วน       
ซากดึกด าบรรรพ์ที่มี
ลักษณะเป็นร่องรอย
จ าเป็นต้องอาศัยรอย
ประทับของสิ่งมีชีวิตใน
อดีตลงบนตะกอนที่ยังไม่
แข็งตัว ซึ่ง            ซาก
ดึกด าบรรพ์ลักษณะนี้
ปรากฏได้ทั้งลักษณะรูป
พิมพ์และรอยพิมพ์ ได้ด้วย
ตนเอง 

จ าเป็นต้องอาศัยโครงร่าง
ของสิ่งมีชีวิตในอดีตและ
การสะสมตัวของตะกอน
มาปิดทับ และจ าเป็นต้อง
มีสารต่าง ๆ ซึมเข้าสู่โครง
ร่างแข็ง เมื่อสารต่าง ๆ 
แข็งตัวจะกลายเป็นซาก
ดึกด าบรรพ์ที่มีรูปร่าง
เหมือนโครงร่างแข็งของ
ซากสิ่งมีชีวิต ส่วน      
ซากดึกด าบรรรพ์ที่มี
ลักษณะเป็นร่องรอย
จ าเป็นต้องอาศัยรอย
ประทับของสิ่งมีชีวิตใน
อดีตลงบนตะกอนที่ยังไม่
แข็งตัว ซึ่งซากดึกด าบรรพ์
ลักษณะนี้ปรากฏได้ทั้ง
ลักษณะรูปพิมพ์และรอย
พิมพ์ จากการชี้แนะของ
ครูหรือผู้อื่น 

ร่าง จ าเป็นต้องอาศัย
โครงร่างของสิ่งมีชีวิต
ในอดีตและการสะสม
ตัวของตะกอนมาปิด
ทับ และจ าเป็นต้องมี
สาร ต่าง ๆ ซึมเข้าสู่
โครงร่างแข็ง เมื่อสาร
ต่าง ๆ แข็งตัวจะ
กลายเป็น          
ซากดึกด าบรรพ์ที่มี
รูปร่างเหมือนโครง
ร่างแข็งของซาก
สิ่งมีชีวิต ส่วน     
ซากดึกด าบรรรพ์ที่มี
ลักษณะเป็นร่องรอย
จ าเป็นต้องอาศัยรอย
ประทับของสิ่งมีชีวิต
ในอดีตลงบนตะกอน
ที่ยังไม่แข็งตัว ซึ่ง  
ซากดึกด าบรรพ์
ลักษณะนี้ปรากฏได้
ทั้งลักษณะรูปพิมพ์
และรอยพิมพ์ แต่ไม่
สามารถบอกเหตุ
ผลได้แม้ว่าจะได้รับ
การชี้แนะจากครูหรือ
ผู้อื่น 

S13 การ
ตีความหมายข้อมูล
และลงข้อสรุป 

การตีความหมาย
ข้อมูลและลงข้อสรุป
จากการใช้แบบจ าลอง
การเกิด 

สามารถตีความหมายข้อมูล
และลงข้อสรุปจากการใช้
แบบจ าลองการเกิด 

สามารถตีความหมายข้อมูล
และลงข้อสรุปจากการใช้
แบบจ าลองการเกิด 

สามารถตีความหมาย
ข้อมูลและลงข้อสรุป
จากการใช้แบบจ าลอง
การเกิด 
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ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ 

รายการประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน 

ดี (3) พอใช้ (2) ควรปรับปรุง (1) 
ซากดึกด าบรรพ์ได้ว่า  
ซากดึกด าบรรพ์ที่มี
ลักษณะเป็นโครงร่าง
และร่องรอยของ
สิ่งมีชีวิตในอดีต มี
การเกิดและอาศัย
สิ่งจ าเป็นในการเกิด
แตกต่างกัน และมี
ลักษณะของ 
ซากดึกด าบรรพ์
แตกต่างกัน และ 
ซากดึกด าบรรพ์ทั้ง
สองลักษณะจะเกิดขึ้น
พร้อม ๆ กับ
กระบวนการเกิดหิน
ตะกอน 

ซากดึกด าบรรพ์ได้อย่าง
ถูกต้องด้วยตนเองว่า  
ซากดึกด าบรรพ์ที่มีลักษณะ
เป็นโครงร่างและร่องรอย
ของสิ่งมีชีวิตในอดีต มีการ
เกิดและอาศัยสิ่งจ าเป็นใน
การเกิดแตกต่างกัน และมี
ลักษณะของซากดึกด า
บรรพ์แตกต่างกัน และ           
ซากดึกด าบรรพ์ทั้งสอง
ลักษณะจะเกิดขึ้นพร้อม ๆ 
กับกระบวนการเกิดหิน
ตะกอน 
 

ซากดึกด าบรรพ์ได้อย่าง
ถูกต้อง โดยอาศัยจากการ
ชี้แนะของครูหรือผู้อื่นว่า 
ซากดึกด าบรรพ์ที่มีลักษณะ
เป็นโครงร่างและร่องรอย
ของสิ่งมีชีวิตในอดีต  
มีการเกิดและอาศัย
สิ่งจ าเป็นในการเกิด
แตกต่างกัน และมีลักษณะ
ของซากดึกด าบรรพ์
แตกต่างกัน และ 
ซากดึกด าบรรพ์ทั้งสอง
ลักษณะจะเกิดขึ้นพร้อม ๆ 
กับกระบวนการเกิดหิน
ตะกอน 

ซากดึกด าบรรพ์ได้
เพียงบางส่วนว่า    
ซากดึกด าบรรพ์ที่มี
ลักษณะเป็นโครงร่าง
และร่องรอยของ
สิ่งมีชีวิตในอดีต มี
การเกิดและอาศัย
สิ่งจ าเป็นในการเกิด
แตกต่างกัน และมี
ลักษณะของ      
ซากดึกด าบรรพ์
แตกต่างกัน และ 
ซากดึกด าบรรพ์ทั้ง
สองลักษณะจะเกิดขึ้น
พร้อม ๆ กับ
กระบวนการเกิดหิน
ตะกอน แม้ว่าจะได้
รับค าชี้แนะจากครู
หรือผู้อ่ืน 

S14 การสร้าง
แบบจ าลอง 

อธิบายกระบวนการ
เกิดซากดึกด าบรรพ์ที่
มีลักษณะเป็นโครง
ร่างและลักษณะเป็น
ร่องรอย โดยใช้
แบบจ าลองที่สร้างขึ้น 

สามารถอธิบาย

กระบวนการเกิด 

ซากดึกด าบรรพ์ที่มี

ลักษณะเป็นโครงร่างและ

ลักษณะเป็นร่องรอย โดย

ใช้แบบจ าลองท่ีสร้างขึ้น

ได้อย่างถูกต้องได้ ด้วย

ตัวเอง 

สามารถอธิบาย

กระบวนการเกิด        

ซากดึกด าบรรพ์ที่มี

ลักษณะเป็นโครงร่างและ

ลักษณะเป็นร่องรอย โดย

ใช้แบบจ าลองท่ีสร้างขึ้นได้

อย่างถูกต้อง จากการ

ชี้แนะของครูหรือผู้อื่น  

อธิบายกระบวนการ

เกิดซากดึกด าบรรพ์ที่

มีลักษณะเป็นโครง

ร่างและลักษณะเป็น

ร่องรอย โดยใช้

แบบจ าลองที่สร้างขึ้น

ได้ถูกต้องบางส่วน 

แม้ว่าครูหรือผู้อ่ืน

ช่วยแนะน าหรือ

ชี้แนะ 
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ตาราง รายการประเมินและเกณฑ์การประเมินทักษะแห่งศควรรษท่ี 21 
ทักษะแห่ง

ศตวรรษที่ 21 
รายการประเมิน เกณฑ์การประเมิน 

ดี (3) พอใช้ (2) ควรปรับปรุง (1) 
C2 การคิดอย่าง
มีวิจารณญาณ 

การวิเคราะห์และ
ประเมินจาก
แบบจ าลองเพ่ืออธิบาย
การเกิด 
ซากดึกด าบรรพ์
ลักษณะโครงร่างและ
ลักษณะร่องรอย 

สามารถวิเคราะห์และ
ประเมินจากแบบจ าลอง
เพ่ืออธิบายการเกิด 
ซากดึกด าบรรพ์โครงร่าง
และลักษณะร่องรอยได้
ถูกต้องและสมเหตุสมผล
ด้วยตนเอง 

สามารถวิเคราะห์และ
ประเมินจากแบบจ าลอง
เพ่ืออธิบายการเกิด 
ซากดึกด าบรรพ์โครงร่าง
และลักษณะร่องรอยได้
ถูกต้องและสมเหตุสมผล
โดยต้องอาศัยการชี้แนะ
จากครูหรือผู้อ่ืน 

สามารถวิเคราะห์และ
ประเมินจากแบบจ าลอง
เพ่ืออธิบายการเกิด 
ซากดึกด าบรรพ์โครงร่าง
และลักษณะร่องรอยได้
ถูกต้องและสมเหตุสมผล
บางส่วนแม้ว่าจะได้รับค า
ชี้แนะจากครูหรือผู้อื่น 

C4 การสื่อสาร 
 

การน าเสนอข้อมูลจาก
การสร้างแบบจ าลอง 
เกี่ยวกับการเกิด 
ซากดึกด าบรรพ์
ลักษณะโครงร่างและ
ลักษณะร่องรอย 
เพ่ือให้ผู้อื่นเข้าใจ  

สามารถน าเสนอข้อมูลการ
สร้างแบบจ าลองเกี่ยวกับ
การเกิดซากดึกด าบรรพ์
ลักษณะโครงร่างและ
ลักษณะร่องรอย 
ครอบคลุมเนื้อหา เพ่ือให้
ผู้อื่นเข้าใจได้ ด้วยตนเอง 

สามารถน าเสนอข้อมูลการ
สร้างแบบจ าลองเกี่ยวกับ
การเกิดซากดึกด าบรรพ์
ลักษณะโครงร่างและ
ลักษณะร่องรอย 
ครอบคลุมเนื้อหาเพ่ือให้
ผู้อื่นเข้าใจ จากการชี้แนะ
ของครูหรือผู้อื่น  

สามารถน าเสนอข้อมูลที่
การสร้างแบบจ าลอง
เกี่ยวกับการเกิด        
ซากดึกด าบรรพ์ลักษณะ
โครงร่างและลักษณะ
ร่องรอย แต่ไม่ครอบคลุม
เนื้อหาเพ่ือให้ผู้อ่ืนเข้าใจ 
แม้ว่าจะได้รับค าแนะน า
จากครูหรือผู้อ่ืน 

C5 ความ
ร่วมมือ 

การท างานร่วมมือกับ
ผู้อื่นในการสร้าง
แบบจ าลอง น าเสนอ
แสดงความคิดเห็น และ
อภิปรายการเกิด    
ซากดึกด าบรรพ์ 
รวมทั้งยอมรับความ
คิดเห็นของผู้อื่น 

สามารถท างานร่วมกับ
ผู้อื่นในการสร้าง
แบบจ าลอง น าเสนอ 
แสดงความคิดเห็น และ
อภิปรายการเกิด 
ซากดึกด าบรรพ์ รวมทั้ง
ยอมรับความคิดเห็นของ
ผู้อื่นตั้งแต่เริ่มต้นจนส าเร็จ 

สามารถท างานร่วมกับ
ผู้อื่นในการสร้าง
แบบจ าลอง น าเสนอ 
แสดงความคิดเห็นและ
อภิปรายการเกิด 
ซากดึกด าบรรพ์ รวมทั้ง
ยอมรับความคิดเห็นของ
ผู้อื่น บางช่วงเวลาที่ท า
กิจกรรม 

สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน
ในการสร้างแบบจ าลอง  
น าเสนอ แสดงความ
คิดเห็นและอภิปรายการ
เกิดซากดึกด าบรรพ์ 
รวมทั้งยอมรับความ
คิดเห็นของผู้อื่น ในบาง
ช่วงเวลาที่ท ากิจกรรม  แต่
ไม่ค่อยสนใจในความ
คิดเห็นของผู้อื่น 
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กิจกรรมที่ 2.2 ซากดึกด าบรรพ์มีประโยชน์อย่างไร 
กิจกรรมนี้นักเรียนจะได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประโยชน์ของ    

ซากดึกด าบรรพ์จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ในการน ามาใช้ศึกษาการล าดับ
ชั้นหิน ระบุอายุของหินและเปรียบเทียบอายุชั้นหิน สภาพแวดล้อมใน
อดีตของพ้ืนที่ และวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต  
เวลา  1  ชั่วโมง 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
รวบรวมข้อมูลและอธิบายประโยชน์ของซากดึกด าบรรพ์ 

ทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 
S6 การจัดกระท าและสื่อความหมายข้อมูล 
S13 การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป 
 

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
C2 การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
C4 การสื่อสาร 
C5 ความร่วมมือ 
C6 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 

สื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ 
1. หนังสือเรียน          ป.6 เล่ม 1   หน้า 104-109 
2. แบบบันทึกกิจกรรม  ป.6 เล่ม 1  หน้า 98-  100 
3. แหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ เช่น เว็บไซต์สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชน

http://saranukromthai.or.th/sub/book/book.php?book=
31&chap=6&page=t31-6-infodetail04.html 
เว็บไซต์กรมทรัพยากรธรณี 
http://library.dmr.go.th/Document/DMR_Technical_Rep
orts/2557/9472.pdf 

 
 
 
 
 
 

http://saranukromthai.or.th/sub/book/book.php?book=
http://library.dmr.go.th/Document/DMR_Technical_Rep
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แนวการจัดการเรียนรู้ 

1. ครูตรวจสอบความรู้เดิมเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ของซากดึกด าบรรพ์ 
โดยน าภาพวิวัฒนาการของสัตว์ในอดีตหลายล้านปีจนถึงปัจจุบันมาให้
นักเรียนดู เช่น ภาพวิวัฒนาการของม้าตั้งแต่ 60 ล้านปีก่อนจนถึง
ปัจจุบัน และภาพซากดึกด าบรรพ์สัตว์ทะเลในหินบนภูเขาสูง จากนั้น
ให้นักเรียนร่วมกันอภิปราย โดยครูใช้ค าถามดังต่อไปนี้  
1.1 เพราะเหตุใดเราจึงทราบวิวัฒนาการของม้าได้ (นักเรียนตอบตาม

ความเข้าใจ แต่ค าตอบที่ครูควรรู้ คือ ซากดึกด าบรรพ์เกิดมาจาก
โครงร่างหรือร่องรอยของสิ่งมีชีวิตในอดีตที่ปรากฏอยู่ในหิน
ตะกอนที่มีอายุแตกต่างกัน จึงน าข้อมูลซากดึกด าบรรพ์ที่มีอายุ
แตกต่างกันและจากที่พบหลาย ๆ แห่งมาร้อยเรียงท าให้อธิบาย
การเปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิตจากอดีตจนถึงปัจจุบันได้) 

1.2 เพราะเหตุใดจึงพบซากดึกด าบรรพ์ของสัตว์ทะเลบนภูเขาสูงได้ 
(นักเรียนตอบตามความเข้าใจ แต่ค าตอบที่ครูควรรู้ คือ อาจ
เป็นไปได้ว่าบริเวณดังกล่าวในอดีตอาจเคยเป็นทะเลมาก่อน) 

2. ครูเชื่อมโยงเข้าสู่กิจกรรม 2.2 โดยกล่าวว่า ซากดึกด าบรรพ์มีประโยชน์
อย่างไร  

3. นักเรียนอ่านชื่อกิจกรรม และท าเป็นคิดเป็น จากนั้นร่วมกันอภิปราย
เพ่ือตรวจสอบความเข้าใจจุดประสงค์ในการท ากิจกรรม โดยใช้ค าถาม
ดังนี้ 
3.1 กิจกรรมนี้นักเรียนจะได้เรียนเรื่องอะไร (การใช้ประโยชน์ของ  

ซากดึกด าบรรพ์) 
3.2 นักเรียนจะได้เรียนรู้เรื่องนี้ด้วยวิธีใด (รวบรวมข้อมูล) 
3.3 เมื่อเรียนแล้วนักเรียนจะท าอะไรได้ (สามารถอธิบายประโยชน์

ของซากดึกด าบรรพ์ได)้ 
4. นักเรียนบันทึกจุดประสงค์ลงในแบบบันทึกกิจกรรม หน้า 98  
5. นัก เรี ยน อ่านท าอย่ างไร  โดยครู ใช้ วิ ธีฝึ ก อ่านที่ เหมาะสมกับ

ความสามารถของนักเรียน จากนั้นครูตรวจสอบความเข้าใจว่าจะท า
กิจกรรมอย่างไร จนนักเรียนเข้าใจล าดับการท ากิจกรรม โดยใช้ค าถาม
ต่อไปนี้  

ในการตรวจสอบความรู้เดิม 
ครูรับฟังเหตุผลของนักเรียนเป็น
ส าคัญ ครูยังไม่เฉลยค าตอบใด ๆ 
แต่ ชั กช วน ให้ นั ก เ รี ยน ไปหา
ค าตอบด้วยตนเองจากการท า
กิจกรรม 
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5.1. นักเรียนต้องท าอะไรบ้าง (อ่านใบความรู้และสืบค้นข้อมูลเพ่ิมเติม
เกี่ยวกับประโยชน์ของซากดึกด าบรรพ์ และร่วมกันอภิปราย
ประโยชน์ของซากดึกด าบรรพ์ในด้านต่าง ๆ) 

5.2. นักเรียนจะสืบค้นข้อมูลจากแหล่งใดได้บ้าง (สืบค้นจากหนังสือใน
ห้องสมุด หรือเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือ เช่น เว็บไซต์สารานุกรมไทย
ส าหรับเยาวชน
http://saranukromthai.or.th/sub/book/book.php?book=
31&chap=6&page=t31-6-infodetail04.html 
เว็บไซต์กรมทรัพยากรธรณี 
http://library.dmr.go.th/Document/DMR_Technical_Rep
orts/2557/9472.pdf) 

5.3. หลังจากอ่านใบความรู้และสืบค้นข้อมูลแล้ว นักเรียนต้องท าอะไร 
( อ ภิ ป ร า ย เ กี่ ย ว กั บ ป ร ะ โ ย ช น์ ข อ ง ซ า ก ดึ ก ด า บ ร ร พ์   
บันทึกผล และน าเสนอข้อมูลในรูปแบบที่น่าสนใจ) 

5.4. นักเรียนคิดว่าการน าเสนอข้อมูลในรูปแบบที่น่าสนใจท าได้อย่างไร
บ้าง (นักเรียนตอบตามความคิดของตนเอง เช่น ท าเป็นภาพ หรือ 
infographic พิมพ์เป็นโปสเตอร์ หรือน าเสนอด้วยโปรแกรม
น าเสนอข้อมูลบนคอมพิวเตอร์) 
(ครูอาจช่วยเขียนสรุปเป็นขั้นตอนสั้น ๆ บนกระดาน) 

6. เมื่อนักเรียนเข้าใจล าดับการท ากิจกรรมในท าอย่างไรแล้ว ครูให้
นักเรียนท ากิจกรรมแต่ละข้ันจนเสร็จ  

7. หลังจากท ากิจกรรมแล้ว ครูน าอภิปรายผลการท ากิจกรรม โดยใช้
ค าถามดังต่อไปนี้ 
7.1 ซากดึกด าบรรพ์มีประโยชน์อย่างไรบ้าง (ซากดึกด าบรรพ์มี

ประโยชน์ต่อการศึกษาในด้านต่าง ๆ มากมาย ทั้งใช้ศึกษาการ
ล าดับชั้นหิน ใช้ระบุอายุของหินและเปรียบเทียบอายุชั้นหิน ใช้
ศึกษาสภาพแวดล้อมในอดีตของพ้ืนที่  และรวมถึงใช้ศึกษา
วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต) 

7.2 ถ้าเราพบซากดึกด าบรรพ์ 2 ชนิดที่มีอายุต่างกันสะสมตัวอยู่ในชั้น
หินต่ า ง  ๆ  สามารถอธิบายอายุของชั้นหินนั้ น ได้อย่ างไร  
(ซากดึกด าบรรพ์ที่มีอายุมากกว่าอยู่ชั้นหินใด แสดงว่าชั้นหินนั้นมี
อายุมากกว่าอีกชั้นหินหนึ่งที่มีซากดึกด าบรรพ์ที่มีอายุน้อยกว่า) 

S6 การน าข้อมูลจากการสืบค้นข้อมูล
และอ่านใบความรู้มาจัดกระท าให้อยู่
ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย และน าเสนอ
ให้ผู้อื่นเข้าใจ 

C2 การวิเคราะห์และอภิปรายการใช้
ประโยชน์ของซากดึกด าบรรพ์ 

C4 การน าเสนอข้อมูลจากการอ่านใบ
ความรู้เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ของ
ซากดึกด าบรรพ์ 

C5 กา รท า ง านร่ ว มกั บผู้ อื่ น ในการ
รวบรวมข้อมูล บันทึกผล น าเสนอผล 
แสดงความคิดเห็นและอภิปรายการ
ใช้ประโยชน์ของซากดึกด าบรรพ์ 

C6 การสืบค้นข้อมูล เกี่ ยวกับการใ ช้
ประ โยชน์ ของซากดึ กด าบรร พ์ 
และน าเสนอ 

 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ทีน่ักเรียนจะ

ได้ฝึกจากการท ากิจกรรม 

 

หากนักเรียนไม่สามารถตอบ
ค าถามหรืออภิปรายได้ตามแนว
ค าตอบ ครูควรให้เวลานักเรียนคิด    
อย่างเหมาะสม รอคอยอย่างอดทน 
แ ล ะ รั บ ฟั ง แ น ว ค ว า ม คิ ด ข อ ง
นักเรียน 

 

http://saranukromthai.or.th/sub/book/book.php?book=
http://library.dmr.go.th/Document/DMR_Technical_Rep
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7.3 ชั้นหิน 2 บริเวณซึ่งอยู่ต่างสถานที่กัน พบซากดึกด าบรรพ์ดัชนี
ชนิดเดียวกัน สามารถอธิบายอายุของชั้นหิน 2 บริเวณนี้ได้ว่า
อย่างไร (ชั้นหินทั้ง 2 บริเวณเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาเดียวกันหรือ
ใกล้เคียงกัน) 

7.4 เมื่อพบซากดึกด าบรรพ์ปะการังในชั้นหินปูน เราจะสามารถ
อธิบายสภาพแวดล้อมในอดีตได้อย่างไร (บริเวณดังกล่าวในอดีต
ช่วงที่เกิดหินปูนอาจเคยเป็นทะเลมาก่อน เพราะปะการังเป็นสัตว์
ทะเล)  

7.5 ถ้าพบซากดึกด าบรรพ์ของหอยน้ าจืดบางชนิด เราจะสามารถ
อธิบายสภาพแวดล้อมในอดีตได้อย่างไร (พ้ืนที่ที่พบนั้นในอดีตอาจ
เคยเป็นแหล่งน้ าจืดมาก่อน) 

7.6 ถ้ าพบซากดึ กด าบร ร พ์ของ พืช  เ ร าจะสามารถอธิ บ า ย
สภาพแวดล้อมในอดีตได้ว่าอย่างไร (พ้ืนที่ที่พบนั้นในอดีตอาจเคย
เป็นพื้นที่ท่ีเป็นป่ามาก่อน) 

7.7 ท าไมซากดึกด าบรรพ์จึงน ามาศึกษาวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตได้   
(ซากดึกด าบรรพ์เกิดมาจากโครงร่างหรือร่องรอยของสิ่งมีชีวิตใน
อดีตที่ปรากฏอยู่ในหินตะกอนที่มีอายุแตกต่างกัน จึงน าข้อมูล  
ซากดึกด าบรรพ์ที่มีอายุแตกต่างกันและจากที่พบหลาย ๆ แห่งมา
วิเคราะห์และศึกษาอย่างละเอียดและน าข้อมูลมาร้อยเรียงท าให้
อธิบายการเปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิตจากอดีตจนถึงปัจจุบันได)้ 

7.8 ยกตัวอย่างซากดึกด าบรรพ์ที่น ามาศึกษาวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต 
(พืช สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ านม สัตว์เลื้อยคลาน ไดโนเสาร์)  

8. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนซักถามในสิ่งที่อยากรู้เพ่ิมเติมเกี่ยวกับการใช้
ประโยชน์ของซากดึกด าบรร พ์ จากนั้นร่ วมกันอภิปรายและ 
ลงข้อสรุปว่า ซากดึกด าบรรพ์มีประโยชน์ต่อการศึกษาในด้าน 
ต่าง ๆ มากมาย ทั้งใช้ศึกษาการล าดับชั้นหิน ใช้ระบุอายุของหินและ
เปรียบเทียบอายุชั้นหิน ใช้ศึกษาสภาพแวดล้อมในอดีตของพ้ืนที่ และ
รวมถึงใช้ศึกษาวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตได้ (S13) 

9. นักเรียนร่วมกันอภิปรายเพ่ือตอบค าถามใน ฉันรู้อะไร โดยครูอาจใช้
ค าถามเพ่ิมเติมในการอภิปรายเพ่ือให้ได้แนวค าตอบที่ถูกตอ้ง 

10. นักเรียนอ่าน สิ่งที่ได้เรียนรู้ และเปรียบเทียบกับข้อสรุปที่ได้จากการ
อภิปราย  

ถ้าครูพบว่ านัก เรียนยั งมี
แนวคิดคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับ  
ประโยชน์ของซากดึกด าบรรพ์     
ให้ร่วมกันอภิปรายจนนักเรียน 
มีแนวคิดที่ถูกต้อง  

 



267 คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.6 เล่ม 1    | หน่วยท่ี 3 หินและซากดึกด าบรรพ์ 

 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

11. ครูกระตุ้นให้นักเรียนฝึกตั้งค าถามเกี่ยวกับเรื่องที่สงสัยหรืออยากรู้
เพ่ิมเติมใน อยากรู้อีกว่า จากนั้นครูอาจสุ่มนักเรียน 2-3 คน น าเสนอ
ค าถามของตนเองหน้าชั้นเรียน และให้นักเรียนร่วมกันอภิปราย
เกี่ยวกับค าถามท่ีน าเสนอ 

12. ครูน าอภิปรายเพ่ือให้นักเรียนทบทวนว่าได้ฝึกทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 อะไรบ้างในขั้นตอนใด แล้ว
ให้บันทึกในแบบบันทึกกิจกรรม หน้า 100 

13. นักเรียนร่วมกันอ่าน รู้อะไรในเรื่องนี้ ในหนังสือเรียน หน้า 110 เพ่ือ
ทบทวนความรู้และครูน าอภิปรายเ พ่ือน าไปสู่ข้อสรุปเกี่ยวกับ 
สิ่งที่ได้เรียนรู้ในเรื่องนี้  
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             แนวค าตอบในแบบบันทึกกิจกรรม 

  
 
 

รวบรวมข้อมูลและอธิบายประโยชนข์องซากดึกด าบรรพ์ 

1.  ใช้ศึกษาการล าดับชั้นหนิ เมื่อพบซากดึกด าบรรพที่มีอายุมากกว่าในชั้นหินใด  
แสดงวา่ชั้นหินนั้นเกิดก่อนชัน้หินที่มีซากดึกด าบรรพ์ที่มีอายุน้อยกว่า 
2. ใช้ระบุอายุของหินและเปรียบเทียบอายุชั้นหินโดยใช้ซากดึกด าบรรพ์ดัชนี เช่น เมื่อพบ
ซากดึกด าบรรพ์ไดโนเสาร์อยู่ในหินใด แสดงว่าหินที่เกิดร่วมกับซากดึกด าบรรพ์ไดโนเสาร์
นี้จะมีอายุอยู่ในช่วงประมาณ 245–65 ล้านปีก่อนเชน่กนั 
3. ใช้ศึกษาสภาพแวดล้อมในอดตีของพ้ืนที่ เช่น พบซากดึกด าบรรพ์ปะการังในหิน
สามารถอธิบายได้ว่า บริเวณนั้นในอดีตอาจเคยเป็นทะเลมาก่อน หรือพบซากดึกด าบรรพ์
ของหอยน้ าจืดบางชนิดในหินสามารถอธิบายได้ว่าสภาพแวดล้อมของพ้ืนที่นัน้ในอดีตอาจ
เคยเป็นแหล่งน้ าจืดมาก่อน หรือพบซากดึกด าบรรพ์ของพืชในหินสามารถอธิบายได้ว่า
สภาพแวดล้อมของพ้ืนทีน่ั้นในอดีตอาจเคยเป็นพื้นที่ที่เป็นป่ามาก่อน 
4. ใช้ศึกษาวิวัฒนาการของสิ่งมชีีวิต เนื่องจากซากดึกด าบรรพ์เกิดมาจากโครงร่างหรือ
ร่องรอยของสิ่งมีชีวิตในอดีตที่ปรากฏอยู่ในหินตะกอนที่มีอายุแตกต่างกัน เมื่อน าข้อมลู
ซากดึกด าบรรพ์ที่มีอายุแตกต่างกันและจากที่พบหลาย ๆ แห่งมาวิเคราะห์และศึกษาอย่าง
ละเอียดและน าข้อมลูมาร้อยเรียงจะท าให้อธิบายการเปลี่ยนแปลงของสิ่งมชีีวิตจากอดีต
จนถึงปจัจุบนัได้ 
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ชั้นหินทั้งสองบริเวณเกิดขึ้นในชว่งระยะเวลาเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน  
เพราะชั้นหิน 2 บริเวณมีซากดึกด าบรรพ์ดัชนีชนิดเดียวกันปรากฏอยู่ 

1) ใช้ศึกษาการล าดับชัน้หิน  
2) ใช้ระบุอายุของหินและเปรียบเทียบอายุชั้นหิน  
3) ใช้ศึกษาสภาพแวดล้อมในอดตีของพ้ืนที่  
4) ใช้ศึกษาวิวัฒนาการของสิ่งมชีีวิต 

อาจเป็นไปได้ว่าบริเวณดังกล่าวในอดีตอาจเคยเป็นทะเลมาก่อนเพราะหอยทะเล
เป็นสัตว์ทะเล  

ซากดึกด าบรรพ์ใช้ศึกษาการล าดับชั้นหนิเพ่ืออธิบายชั้นหนิหนึ่งเกดิก่อนหรือเกิด
หลังกับอีกชั้นหนิหนึ่ง ซากดึกด าบรรพ์ใช้ระบุอายุของหินและเปรียบเทียบอายุชั้น
หิน ใช้ศึกษาสภาพแวดล้อมในอดีตของพ้ืนที่หนึ่ง ๆ ว่าอาจเคยมีสภาพแวดล้อม
เป็นแบบใดมาก่อน รวมถึงใช้ศึกษาวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตเพ่ืออธิบายการ
เปลี่ยนแปลงของสิ่งมชีีวิตจากอดีตจนถึงปัจจุบัน 
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ค าถามของนกัเรียนที่ต้ังตามความอยากรู้ของตนเอง  

 

 
 
 

ซากดึกด าบรรพ์มีประโยชน์มากมาย ทั้งใช้ศึกษาการล าดับชั้นหิน ใช้ระบุอายุของ
หินและเปรียบเทียบอายุชั้นหิน ใช้ศึกษาสภาพแวดล้อมในอดีตของพ้ืนที่ และใช้
ศึกษาวิวัฒนาการของสิ่งมชีีวิต 
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แนวการประเมินการเรียนรู้ 
 
การประเมินการเรียนรู้ของนักเรียนท าได้ ดังนี้ 

1. ประเมินความรู้เดิมจากการอภิปรายในชั้นเรียน 
2. ประเมินการเรียนรู้จากค าตอบของนักเรียนระหว่างการจัดการเรียนรู้และจากแบบบันทึกกิจกรรม 
3. ประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 จากการท ากิจกรรมของนักเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การประเมินจากการท ากิจกรรมที่ 2.2 ซากดกึด าบรรพ์มีประโยชน์อย่างไร 

รหัส สิ่งท่ีประเมิน คะแนน 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
S6 การจัดกระท าและสื่อความหมายข้อมูล  
S13 การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป  
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
C2 การคิดอย่างมีวิจารณญาณ  
C4 การสื่อสาร  
C5 ความร่วมมือ  
C6 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

รวมคะแนน  
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ตาราง รายการประเมินและเกณฑ์การประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ 

รายการประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน 

ดี (3) พอใช้ (2) ควรปรับปรุง (1) 
S6 การจัดกระท า
และสื่อความหมาย
ข้อมูล 

การน าข้อมูลจากการ
สืบค้นข้อมูลและอ่าน
ใบความรู้เรื่อง การใช้
ประโยชน์ของ 
ซากดึกด าบรรพ์ มา
จัดกระท าให้อยู่ใน
รูปแบบที่เข้าใจง่าย 
และน าเสนอให้ผู้อื่น
เข้าใจ 

สามารถน าข้อมูลจากการ
สืบค้นข้อมูลและอ่านใบ
ความรู้เรื่อง การใช้
ประโยชน์ของ 
ซากดึกด าบรรพ์ มาจัด
กระท าให้อยู่ในรูปแบบที่
เข้าใจง่าย และน าเสนอให้
ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างถูกต้อง
และครบถ้วน ด้วยตนเอง 

สามารถน าข้อมูลจาก
การสืบค้นข้อมูลและ
อ่านใบความรู้เรื่อง การ
ใช้ประโยชน์ของ 
ซากดึกด าบรรพ์ มาจัด
กระท าให้อยู่ในรูปแบบ
ที่เข้าใจง่าย และ
น าเสนอให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้
อย่างถูกต้องและ
ครบถ้วน จากการชี้แนะ
ของครูหรือผู้อื่น 

สามารถน าข้อมูลจาก
การสืบค้นข้อมูลและ
อ่านใบความรู้เรื่อง 
การใช้ประโยชน์ของ 
ซากดึกด าบรรพ์ มาจัด
กระท าให้อยู่ในรูปแบบ
ที่เข้าใจง่าย และ
น าเสนอให้ผู้อ่ืนเข้าใจ
ได้อย่างถูกต้อง แต่ไม่
ครบถ้วน แม้ว่าครูหรือ
ผู้อื่นช่วยแนะน าหรือ
ชี้แนะ 

S13 การ
ตีความหมายข้อมูล
และลงข้อสรุป 

การตีความหมาย
ข้อมูลและลงข้อสรุป
จากการสืบค้นข้อมูล
และอ่านใบความรู้ได้
ว่าซากดึกด าบรรพ์มี
ประโยชน์ต่อ
การศึกษาในด้าน  
ต่าง ๆ ทั้งใช้ศึกษา
การล าดับชั้นหิน ใช้
ระบุอายุของหินและ
เปรียบเทียบอายุชั้น
หิน ใช้ศึกษา
สภาพแวดล้อมใน
อดีตของพ้ืนที่ รวมถึง
ใช้ศึกษาวิวัฒนาการ
ของสิ่งมีชีวิต 

สามารถตีความหมาย
ข้อมูลและลงข้อสรุปจาก
การสืบค้นข้อมูลและอ่าน
ใบความรู้ได้ว่า  
ซากดึกด าบรรพ์มี
ประโยชน์ต่อการศึกษาใน
ด้านต่าง ๆ ทั้งใช้ศึกษา
การล าดับชั้นหิน ใช้ระบุ
อายุของหินและ
เปรียบเทียบอายุชั้นหิน  
ใช้ศึกษาสภาพแวดล้อมใน
อดีตของพ้ืนที่ รวมถึงใช้
ศึกษาวิวัฒนาการของ
สิ่งมีชีวิต ได้อย่างถูกต้อง
ด้วยตนเอง 

สามารถตีความหมาย
ข้อมูลและลงข้อสรุปจาก
การสืบค้นข้อมูลและ
อ่านใบความรู้ได้ว่า  
ซากดึกด าบรรพ์มี
ประโยชน์ต่อการศึกษา
ในด้านต่าง ๆ ทั้งใช้
ศึกษาการล าดับชั้นหิน 
ใช้ระบุอายุของหินและ
เปรียบเทียบอายุชั้นหิน  
ใช้ศึกษาสภาพแวดล้อม
ในอดีตของพ้ืนที่ รวมถึง
ใช้ศึกษาวิวัฒนาการของ
สิ่งมีชีวิตได้อย่างถูกต้อง 
โดยอาศัยจากการชี้แนะ
ของครูหรือผู้อื่น 

สามารถตีความหมาย
ข้อมูลและลงข้อสรุป
จากการสืบค้นข้อมูล
และอ่านใบความรู้ได้ว่า  
ซากดึกด าบรรพ์มี
ประโยชน์ต่อการศึกษา
ในด้านต่าง ๆ ทั้งใช้
ศึกษาการล าดับชั้นหิน 
ใช้ระบุอายุของหินและ
เปรียบเทียบอายุชั้นหิน 
ใช้ศึกษา
สภาพแวดล้อมในอดีต
ของพ้ืนที่ รวมถึงใช้
ศึกษาวิวัฒนาการของ
สิ่งมีชีวิตได้เพียง
บางส่วน แม้ว่าจะได้
รับค าชี้แนะจากครูหรือ
ผู้อื่น 
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ตาราง รายการประเมินและเกณฑ์การประเมินทักษะแห่งศควรรษท่ี 21 

 
ทักษะแห่ง

ศตวรรษที่ 21 
รายการประเมิน เกณฑ์การประเมิน 

ดี (3) พอใช้ (2) ควรปรับปรุง (1) 
C2 การคิดอย่างมี
วิจารณญาณ 

การวิเคราะห์และ
อภิปรายการใช้
ประโยชน์ของ 
ซากดึกด าบรรพ์ได้ 

สามารถวิเคราะห์และ
อภิปรายการใช้
ประโยชน์ของ 
ซากดึกด าบรรพ์ได้
อย่างถูกต้องด้วยตนเอง 

สามารถวิเคราะห์และ
อภิปรายการใช้ประโยชน์
ของซากดึกด าบรรพ์ได้
อย่างถูกต้อง จากการ
ชี้แนะของครูหรือผู้อื่น 
หรือมีการเพ่ิมเติมความ
คิดเห็น 

สามารถวิเคราะห์และ
อภิปรายการใช้ประโยชน์
ของซากดึกด าบรรพ์ได้
อย่างถูกต้องบางส่วน 
แม้ว่าครูหรือผู้อ่ืนช่วย
แนะน าหรือชี้แนะ 

C4 การสื่อสาร การน าเสนอข้อมูล
จากการสืบค้น
ข้อมูลและอ่าน 
ใบความรู้เกี่ยวกับ
การใช้ประโยชน์
ของ 
ซากดึกด าบรรพ์ 
โดยใช้การเขียน
บรรยายหรือพูด
เพ่ือให้ผู้อื่นเข้าใจ  

สามารถน าเสนอข้อมูล
จากการสืบค้นข้อมูล
และอ่านใบความรู้
เกี่ยวกับการใช้
ประโยชน์ของ 
ซากดึกด าบรรพ์ โดยใช้
การเขียนบรรยายหรือ
พูด ครอบคลุมเนื้อหา
เพ่ือให้ผู้อื่นเข้าใจได้ 
ด้วยตนเอง 

สามารถน าเสนอข้อมูล
จากการสืบค้นข้อมูลและ
อ่านใบความรู้เกี่ยวกับ
การใช้ประโยชน์ของ  
ซากดึกด าบรรพ์ โดยใช้
การเขียนบรรยายหรือ
พูดครอบคลุมเนื้อหา
เพ่ือให้ผู้อื่นเข้าใจได้ จาก
การชี้แนะของครูหรือ
ผู้อื่น หรือมีการเพิ่มเติม
ความคิดเห็น 

สามารถน าเสนอข้อมูลจาก
การสืบค้นข้อมูลและอ่าน 
ใบความรู้เกี่ยวกับการใช้
ประโยชน์ของ 
ซากดึกด าบรรพ์ โดยใช้
การเขียนบรรยายหรือพูด 
ไม่ครอบคลุมเนื้อหาเพ่ือให้
ผู้อื่นเข้าใจได้ แม้ว่าจะได้
รับค าชี้แนะจากครูหรือ
ผู้อื่น 

C5 ความร่วมมือ การท างานร่วมกับ
ผู้อื่นในการ
รวบรวมข้อมูล 
น าเสนอ แสดง
ความคิดเห็นและ
อภิปรายการใช้
ประโยชน์ของ 
ซากดึกด าบรรพ์ 
รวมทั้งยอมรับ

สามารถท างานร่วมกับ
ผู้อื่นในการรวบรวม
ข้อมูล น าเสนอ  
แสดงความคิดเห็นและ
อภิปรายการใช้
ประโยชน์ของซากดึก
ด าบรรพ ์รวมทั้ง
ยอมรับความคิดเห็น

สามารถท างานร่วมกับ
ผู้อื่นในการรวบรวม
ข้อมูล น าเสนอ  
แสดงความคิดเห็นและ
อภิปรายการใช้ประโยชน์
ของซากดึกด าบรรพ์ 
รวมทั้งยอมรับความ
คิดเห็นของผู้อื่น บาง
ช่วงเวลาที่ท ากิจกรรม 

สามารถท างานร่วมกับ
ผู้อ่ืนในการรวบรวมข้อมูล 
น าเสนอ แสดงความ
คิดเห็นและอภิปรายการใช้
ประโยชน์ของซาก       
ดึกด าบรรพ์ รวมทั้งยอมรับ
ความคิดเห็นของผู้อ่ืน ใน
บางช่วงเวลาที่ท ากิจกรรม 
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ทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 

รายการประเมิน เกณฑ์การประเมิน 
ดี (3) พอใช้ (2) ควรปรับปรุง (1) 

ความคิดเห็นของ
ผู้อื่น 

ของผู้อ่ืนตั้งแต่เริ่มต้น
จนส าเร็จ 

แต่ไม่ค่อยสนใจในความ
คิดเห็นของผู้อื่น 

C6 การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร 

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการ
สืบค้นข้อมูล
เกี่ยวกับการใช้
ประโยชน์ของ 
ซากดึกด าบรรพ์ 

สามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการ
สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับ
การใช้ประโยชน์ของ 
ซากดึกด าบรรพ์ได้
อย่างถูกต้องจาก
แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
ได้ด้วยตนเอง 

สามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการสืบค้น
ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้
ประโยชน์ของ 
ซากดึกด าบรรพ์ได้อย่าง
ถูกต้อง จากแหล่งข้อมูล
ที่น่าเชื่อถือ โดยอาศัย
การชี้แนะของครูหรือ
ผู้อื่น  

สามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการสืบค้น
ข้อมูลเกี่ยวกับการการใช้
ประโยชน์ของ 
ซากดึกด าบรรพ์ได้ถูกต้อง
บางส่วน จากแหล่งข้อมูลที่
น่าเชื่อถือ แม้ว่าจะได้รับ
ค าแนะน าจากครูหรือผู้อื่น 
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กิจกรรมท้ายบทที่ 1 หิน วัฏจักรหิน และซากดึกด าบรรพ์ (1 ชั่วโมง) 

1. ครูให้นักเรียนวาดรูปหรือเขียนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จากบทนี้ ในแบบบันทึก
กิจกรรม หน้า 101 

2. นักเรียนตรวจสอบการสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ของตนเองโดยเปรียบเทียบกับ
แผนภาพในหัวข้อ รู้อะไรในบทนี้ ในหนังสือเรียน หน้า 112-113 

3. นักเรียนกลับไปตรวจสอบค าตอบของตนเองในส ารวจความรู้ก่อนเรียน ใน
แบบบันทึกกิจกรรม หน้า 65-66 อีกครั้ง ถ้าค าตอบของนักเรียนไม่ถูกต้อง
ให้ขีดเส้นทับข้อความเหล่านั้น แล้วแก้ไขให้ถูกต้อง นอกจากนี้ครูอาจน า
ค าถามในรูปน าบทในหนังสือเรียน หน้า 66 มาร่วมกันอภิปรายค าตอบ    
อีกครั้ง ดังนี้ 
3.1 หินแต่ละประเภทมีองค์ประกอบแตกต่างกันหรือไม่ (หินแต่ละประเภท

อาจมีองค์ประกอบทั้งท่ีเหมือนกันและแตกต่างกัน โดยหินอัคนีบางชนิด
ประกอบด้วยแร่ บางชนิดประกอบด้วยแก้วภูเขาไฟ หินตะกอนบาง
ชนิดประกอบด้วยแร่ บางชนิดมีเศษหินเป็นองค์ประกอบอยู่ด้วย และ
หินแปรประกอบด้วยแร่) 

3.2 หินแต่ละประเภทมีกระบวนการเกิดแตกต่างกันหรือไม่  (หินแต่ละ
ประเภทมีกระบวนการเกิดแตกต่างกัน หินอัคนีเกิดจากการเย็นตัวและ
ตกผลึกของแมกมา หรือเกิดจาการเย็นตัวและตกผลึกของลาวา หรือ
เกิดจากการเย็นตัวและแข็งตัวของลาวา หินตะกอนเกิดจากการสะสม
ตัวของตะกอนและการเชื่อมประสานตะกอน หรือเกิดจากการตกผลึก
หรือตกตะกอนของสารบางชนิด และหินแปรเกิดจากการแปรสภาพ
ด้วยความร้อน ความดัน และปฏิกิริยาเคมี) 

3.3 หินแต่ละประเภทสามารถเปลี่ยนแปลงเป็นวัฏจักรได้อย่างไร (หินแต่ละ
ประเภทสามารถเปลี่ยนแปลงเป็นวัฏจักรหินได้โดยผ่านกระบวนการ
ทางธรณีวิทยาต่าง ๆ) 

3.4 ซากดึกด าบรรพ์ที่พบในหินเกิดขึ้นได้อย่างไร (ซากดึกด าบรรพ์เกิดจาก
โครงร่างหรือร่องรอยของสิ่งมีชีวิตในอดีตโดยผ่านกระบวนการต่าง ๆ 
เช่น การปิดทับของตะกอนไปที่โครงร่างของซากสิ่งมีชีวิต การมีสาร 
ต่าง ๆ แทรกซึมไปที่โครงร่างของซากสิ่งมีชีวิต หรือการมีตะกอนชุด
ใหม่เข้าไปสะสมตัวในรอยท่ีสิ่งมีชีวิตได้ประทับรอยไว้หรือที่เหยียบไว้) 

3.5 สามารถน าหิน แร่ และซากดึกด าบรรพ์ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไรบ้าง 
(มีการน าหินไปใช้ประโยชน์มากมาย เช่น ท าแผ่นปูพ้ืน ปูผนัง น าไป
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แกะสลักเพ่ือไปประดับตกแต่งสถานที่ น าไปใช้ในงานก่อสร้าง น าไปท า
ครก มีการน าแร่ไปท าประโยชน์มากมาย เช่น น าไปผลิตถ้วยหรือจาน
กระบื้อง น าไปผลิตกระจก แก้ว น าไปท าเครื่องส าอาง น าไปท า
เครื่องประดับ และมีการน าซากดึกด าบรรพ์ไปใช้ประโยชน์มากมาย 
เช่น น าไปใช้ศึกษาการล าดับชั้นหิน ใช้ระบุอายุของหินและเปรียบเทียบ
อายุชั้นหิน ใช้ศึกษาสภาพแวดล้อมในอดีตของพ้ืนที่  ใช้ศึกษา
วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต) 

4. นักเรียนท า แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 1 หิน วัฏจักรหิน และซากดึกด าบรรพ์ ใน
แบบบันทึกกิจกรรม หน้า 102-104 จากนั้นน าเสนอค าตอบหน้าชั้นเรียน ถ้า
ค าตอบยังมีความคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้องครูควรน าอภิปรายหรือให้สถานการณ์
เพ่ิมเติมเพ่ือแก้ไขแนวคิดคลาดเคลื่อนให้ถูกต้อง 

5. นักเรียนร่วมกันท ากิจกรรม ร่วมคิด ร่วมท า โดยให้นักเรียนร่วมกันคิดว่า 
ถ้าต้องการออกแบบสวนหินในพ้ืนที่แห่งหนึ่ง จะเลือกหินประเภทใดหรือหิน
ชนิดใดมาตกแต่งสวนหิน เพราะเหตุใดจึงเลือกใช้หินดังกล่าว และน าเสนอ
การออกแบบในรูปแบบที่น่าสนใจ 

6. นักเรียนอ่านวิทย์กับอาชีพ เกี่ยวกับนักธรณีวิทยา ในหนังสือเรียนหน้า 119 
และอภิปรายหัวข้อนี้ในชั่วโมงเรียนหรือมอบหมายให้อภิปรายนอกเวลา
เรียน เพ่ือให้นักเรียนเห็นความส าคัญของอาชีพนี้ และเป็นแนวทางการ
ประกอบอาชีพ 

7. นักเรียนอ่านและอภิปรายเนื้อเรื่องในหัวข้อ วิทย์ใกล้ตัว ในหนังสือเรียน 
หน้า 117 โดยครูกระตุ้นให้นักเรียนเห็นความส าคัญของความรู้จากสิ่งที่ได้
เรียนรู้ในหน่วยนี้ว่าสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้อย่างไร
บ้าง  

8. นักเรียนร่วมกันตอบค าถามส าคัญประจ าหน่วยอีกครั้ง ดังนี้                   
- หินและซากดึกด าบรรพ์เกิดขึ้นได้อย่างไร และมีประโยชน์ อย่างไร     

(หินอัคนีเกิดจากการเย็นตัวและตกผลึกของแมกมา หรือเกิดจาก      
การเย็นตัวและตกผลึกของลาวา หรือเกิดจากการเย็นตัวและแข็งตัวของ
ลาวา หินตะกอนเกิดจากการทับถมของตะกอน หรือเกิดจากการตกผลึก
และตกตะกอนจากสารบางชนิด หินแปรเกิดจากการแปรสภาพของหิน
ด้วยปัจจัยความร้อน ความดัน และปฏิกิริยาเคมี  

หินอัคนี หินตะกอนและหินแปร มีการเปลี่ยนแปลงจากหิน
ประเภทหนึ่งไปเป็นหินอีกประเภทหนึ่งและเปลี่ยนแปลงกลับไปเป็นหิน
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ประเภทเดิมได้ โดยมีกระบวนการเปลี่ยนแปลงคงที่เป็นแบบรูปและ
ต่อเนื่องเป็นวัฏจักรหิน 

หินและแร่แต่ละชนิดมีลักษณะและสมบัติแตกต่างกัน จึงมีการ
น าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันและในด้านอื่น ๆ ได้แตกต่างกัน       

ซากดึกด าบรรพ์เกิดจากการทับถมหรือการประทับรอยของ
สิ่ งมี ชี วิ ต ในอดี ต  และผ่ านกระบวนการต่ า ง  ๆ  จนกลาย เป็น 
ซากดึกด าบรรพ์ ซากดึกด าบรรพ์มีประโยชน์มากมาย เช่น ใช้ศึกษาการ
ล าดับชั้นหิน ใช้ระบุอายุของหิน ใช้เปรียบเทียบอายุชั้นหิน ใช้ศึกษา
สภาพแวดล้อมในอดีตของพ้ืนที่  รวมถึงใช้ศึกษาวิวัฒนาการของ
สิ่งมีชีวิต) 

ถ้าค าตอบยังไม่ถูกต้อง ให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายเพ่ือให้ได้
ค าตอบที่ถูกต้อง 
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 สรุปผลการเรียนรู้ของตนเอง 

 
 
 

รูปหรือข้อความสรุปสิ่งท่ีได้เรียนรู้จากบทนี้ตามความเข้าใจของนักเรียน 
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แนวค าตอบในแบบฝึกหัดท้ายบท 

 

 

 
 
 

หินอัคนีแทรกซอนและหินอัคนีพุมีเนื้อหินแตกต่างกัน เพราะมีกระบวนการเกิดแตกต่างกัน       
หินอัคนีแทรกซอนเกิดจากการเย็นตัวและตกผลึกของแมกมาบริเวณใต้ผิวโลก ท าให้เกิดเป็นหินที่
ประกอบไปด้วยผลึกแร่ที่มีขนาดใหญ่ หินมีเนื้อหยาบ ส่วนหินอัคนีพุเกิดจากการเย็นตัวและ      
ตกผลึกของลาวาบนผิวโลก ท าให้เกิดเป็นหินที่ประกอบไปด้วยผลึกแร่ที่มีขนาดเล็ก หินมี         
เนื้อละเอียด หรือเกิดจากการเย็นตัวและแข็งตัวของลาวาบนผิวโลกท าให้เกิดหินที่ประกอบไปด้วย
แก้วภูเขาไฟ เนื้อหินจะมีลักษณะเป็นเนื้อแก้ว และอาจพบรูพรุนในเนื้อหินอัคนีพุ 
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ค. 

ข. 

ก. 

หินทรายและหินปูนมีเนื้อหินแตกต่างกัน เพราะมีกระบวนการเกิดแตกต่างกัน หินทรายเกิดจาก
การสะสมตัวของตะกอนและการเชื่อมประสานตะกอน เนื้อหินจึงมีลักษณะเป็นเม็ดตะกอน ส่วน
หินปูนเกิดจากการตกผลึกหรือตกตะกอนจากสารบางชนิด เนื้อหินจึงมีลักษณะเป็นเนื้อผลึก 

 

หินที่ถูกแปรสภาพด้วยปัจจัยต่าง ๆ ผลึกแร่ที่ประกอบกันเป็นหินอาจมี   การ
เรียงตัวขนานกันเป็นแถบ 

หินอัคนีเกิดจากการเย็นตัวและตกผลึกของแมกมา หรือเกิดจาการเย็นตัวและตกผลึกของลาวา หรือ
เกิดจากการเย็นตัวและแข็งตัวของลาวา หินตะกอนเกิดจากการสะสมตัวของตะกอนและการเชื่อม
ประสานตะกอน หรือเกิดจากการตกผลึกหรือตกตะกอนจากสารบางชนิด หินแปรเกิดจาก             
การแปรสภาพของหินด้วยปัจจัยความร้อน ความดัน และปฏิกิริยาเคมี 
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- น าหินมาท าแผ่นหินปูพ้ืน ปูผนัง มาตกแต่งอาคาร น าไปใช้ในการก่อสร้าง น าไปบด
เป็นผงปูนซีเมนต์ น ามาใช้เป็นวัสดุกรอง น ามาถูตัว ท าหินลับมีด น ามาท าครก 

- น าแร่มาผลิตฝ้าเพดาน ปูนปลาสเตอร์ ท าสุขภัณฑ์ ถ้วย จาน ชาม ปูนขาว กระจก 
เลนส์ แก้ว กระดาษทราย เคร่ืองส าอาง อุปกรณ์ไฟฟ้า สายไฟฟ้า เคร่ืองประดับ 

 

 

เพราะกระบวนการเกิดของหินตะกอนและซากดึกด าบรรพ์มีกระบวนการเกิดพร้อม ๆ กัน เช่น มีการสะสม
ตัวของตะกอนลงไปที่แอ่งสะสมตะกอน ซึ่งในแอ่งสะสมตะกอนนั้นอาจมีโครงร่างแข็งของซากสิ่งมีชีวิตอยู่ 
ตะกอนนั้นก็จะไปปิดทับโครงร่างแข็งไม่ให้โครงร่างแข็งถูกปัจจัยต่าง ๆ พัดพาให้กระจัดกระจายไปและ
ตะกอนเหล่านั้นก็จะสะสมตัวอยู่ในแอ่งสะสมตะกอนนั้น และอาจมีสารต่าง ๆ ที่ละลายอยู่ในบริวเณนั้นจะ
ค่อย ๆ ซึมเข้าสู่โครงร่างแข็งหรือค่อย ๆ ซึมเข้ามาเชื่อมประสานตะกอน เมื่อเวลาผ่านไป ตะกอนและสาร
ต่าง ๆ จะแข็งตัว กลายเป็นหินตะกอนและซากดึกด าบรรพ์ ซึ่งกระบวนการต่าง ๆ จะเกิดขึ้นพร้อม ๆ กัน 

ซากดึกด าบรรพ์ดัชนีแตกต่างจากซากดึกด าบรรพ์ทั่วไป คือ สิ่งมีชีวิต
ก่อนที่จะกลายเป็นซากดึกด าบรรพ์ดัชนี จะพบแพร่หลายอยู่ในอดีตใน
ช่วงเวลาหนึ่งจากนั้นก็จะสูญพันธุ์ไป 
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