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สวนประกอบของคูมือครู
คูม่ อื ครูร�ยวิช�วิทย�ศ�สตร์ ระดับชัน้ มัธยมศึกษ�ตอนต้น ได้น�ำ เสนอแนวท�งในก�รจัดกิจกรรมก�รเรียนรู้
วิทย�ศ�สตร์ไว้หล�กหล�ยกิจกรรม ซึง่ นอกจ�กจะมุง่ เน้นทัง้ คว�มรูค้ ว�มเข้�ใจในเนือ้ ห�ส�ระต่�งๆ ต�มหนังสือเรียน
ของ สสวท. ซึ่งสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกล�งก�รศึกษ�ขัน้ พื้นฐ�น พุทธศักร�ช 2551 กระทรวงศึกษ�ธิก�รแล้ว
ยังเน้นกระบวนก�รคิด วิเคร�ะห์ ทักษะ กระบวนก�รท�งวิทย�ศ�สตร์ ตลอดจนเทคนิควิธสี อนในรูปแบบต่�งๆ เพือ่
เป็นแนวท�งให้กับครูผู้สอนในก�รจัดกิจกรรมก�รเรียนรู้วิทย�ศ�สตร์ให้บรรลุต�มวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ซึ่งภ�ยใน
หนังสือคู่มือครูร�ยวิช�วิทย�ศ�สตร์ได้นำ�เสนอส่วนต่�งๆ ไว้ ดังนี้

สวนที่ 1 แสดงสาระและมาตรฐานการเรียนรูวิทยาศาสตร
ในส่ ว นนี้ นำ � เสนอส�ระและม�ตรฐ�นก�รเรี ย นรู้ วิ ท ย�ศ�สตร์ และคุ ณ ภ�พของผู้ เ รี ย นที่ จ บระดั บ
ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ 3

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้
สาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต
มาตรฐาน ว 1.1 เข้าใจหน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าที่ของระบบ
ต่างๆ ของสิ่งมีชีวิตที่ทำงานสัมพันธ์กัน มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ สื่อสาร
สิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ในการดำรงชีวิตของตนเองและดูแลสิ่งมีชีวิต
มาตรฐาน ว 1.2 เข้ า ใจกระบวนการและความสำคั ญ ของการถ่ า ยทอดลั ก ษณะทางพั น ธุ ก รรม
วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ การใช้เทคโนโลยีชีวภาพ
ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ มนุ ษ ย์ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม มี ก ระบวนการสื บ เสาะหาความรู้ แ ละ
จิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
สาระที่ 2 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
มาตรฐาน ว 2.1 เข้าใจสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับสิ่งมีชีวิต ความ
สัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตต่างๆ ในระบบนิเวศ มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และ
จิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
มาตรฐาน ว 2.2 เข้าใจความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติในระดับท้องถิน่
ประเทศ และโลก นำความรู้ไปใช้ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
สาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร
มาตรฐาน ว 3.1 เข้าใจสมบัติของสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสารกับโครงสร้างและแรง
ยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์
สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
มาตรฐาน ว 3.2 เข้าใจหลักการและธรรมชาติของการเปลีย่ นแปลงสถานะของสาร การเกิดสารละลาย
การเกิดปฏิกิริยา มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่
เรียนรู้ และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
สาระที่ 4 แรงและการเคลื่อนที่
มาตรฐาน ว 4.1 เข้ า ใจธรรมชาติ ข องแรงแม่ เ หล็ ก ไฟฟ้ า แรงโน้ ม ถ่ ว ง และแรงนิ ว เคลี ย ร์ มี
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
อย่างถูกต้องและมีคุณธรรม
มาตรฐาน ว 4.2 เข้าใจลักษณะการเคลื่อนที่แบบต่างๆ ของวัตถุในธรรมชาติ มีกระบวนการสืบเสาะ
หาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

10 ก

010

สาระและมาตรฐานการเรียนรูวิทยาศาสตร
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สวนที่ 2 แสดงโครงสรางหลักสูตร
ในส่วนนีจ้ ะนำ�เสนอโครงสร้�งหลักสูตร ระดับชัน้ มัธยมศึกษ�ตอนต้น เพือ่ ให้ครูผสู้ อนได้ทร�บถึงจำ�นวนชัว่ โมง
จำ�นวนหน่วยกิต คำ�อธิบ�ยร�ยวิช� และหน่วยก�รเรียนรู้ของส�ระก�รเรียนรู้วิทย�ศ�สตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษ�
ตอนต้น ซึ่งได้นำ�เสนอไว้เป็นร�ยปี แบ่งเป็น 2 ภ�คเรียน
โครงสร้างหลักสูตร
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
.............................................................................................
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
รวม 360 ชั่วโมง จำนวน 9 หน่วยกิต จัดเป็นรายภาค ดังนี้
1. สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ภาคเรียนที่ 1 วิทยาศาสตร์ 1 รวม 60 ชั่วโมง จำนวน 1.5 หน่วยกิต (3 ชั่วโมง/สัปดาห์)
ภาคเรียนที่ 2 วิทยาศาสตร์ 2 รวม 60 ชั่วโมง จำนวน 1.5 หน่วยกิต (3 ชั่วโมง/สัปดาห์)
2. สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ภาคเรียนที่ 1 วิทยาศาสตร์ 3 รวม 60 ชั่วโมง จำนวน 1.5 หน่วยกิต (3 ชั่วโมง/สัปดาห์)
ภาคเรียนที่ 2 วิทยาศาสตร์ 4 รวม 60 ชั่วโมง จำนวน 1.5 หน่วยกิต (3 ชั่วโมง/สัปดาห์)
3. สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ภาคเรียนที่ 1 วิทยาศาสตร์ 5 รวม 60 ชั่วโมง จำนวน 1.5 หน่วยกิต (3 ชั่วโมง/สัปดาห์)
ภาคเรียนที่ 2 วิทยาศาสตร์ 6 รวม 60 ชั่วโมง จำนวน 1.5 หน่วยกิต (3 ชั่วโมง/สัปดาห์)
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โครงสรางหลักสูตร

สวนที่ 3 แสดงแนวความคิดตอเนื่อง
ในส่วนนี้แสดงให้ครูรู้ว่�ในระดับชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ 2 เนื้อห�ส�ระในบทเรียนที่นำ�เสนอ ในแต่ละเรื่องมี
แนวคว�มคิดต่อเนื่องอย่�งไร ตรงกับตัวชี้วัด และส�ระก�รเรียนรู้แกนกล�งใดของหลักสูตรแกนกล�งก�รศึกษ�
ขั้นพื้นฐ�น พุทธศักร�ช 2551

ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง แนวความคิดตอเน��อง
3ก

สวนที่ 4 แสดงขอแนะนําในการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยเรียงลําดับเนื้อหาตาม
หนังสือเรียนของ สสวท.

ในหน้�แรกของแต่ละบทเรียนจะแสดงจุดประสงค์ก�รเรียนรู้ เวล� และแนวคว�มคิดหลักของแต่ละ
บทเรียน ดังนี้
ชื่อบทเรียน
เรียงต�มลำ�ดับเช่นเดียวกับหนังสือเรียน
จุดประสงคการเรียนรู้
สอดคล้ อ งกั บ ตั ว ชี้ วั ด ในหลั ก สู ต รก�รศึ ก ษ�
แกนกล�งขั้นพื้นฐ�น

เวลา
แสดงเวล�รวมแต่ละหัวข้อในแต่ละบทเรียน
แนวความคิดหลัก
เมื่อนักเรียนได้ศึกษ�กิจกรรมต่�งๆ ในแต่ละ
บทเรียนแล้ว นักเรียนควรมีคว�มรูค้ ว�มเข้�ใจในเนือ้ ห�
ต�มแนวคว�มคิดหลัก ดังที่นำ�เสนอไว้
หนังสือคูมือครูหนา 1
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หัวข้อยอยในบทเรียน
หัวข้อเดียวกับหนังสือเรียนของ สสวท.
ภาพหนังสือเรียน
ภ�พที่คัดจ�กหนังสือเรียนที่เกี่ยวข้องกับส�ระ
ของคู่มือครูในหัวข้อนี้

หนังสือคูมือครูหนา 42

คำาสำาคัญ
แสดงคำ�ทีส่ ำ�คัญของแต่ละหัวข้อย่อย ที่แสดงให้
ครูรู้ว่�เมื่อนักเรียนเรียนจบหัวข้อนั้นแล้ว นักเรียนควร
จะเกิดก�รเรียนรู้และเข้�ใจในคำ�ต่�งๆ เหล่�นั้น และ
ส�ม�รถอธิบ�ยได้
จุดประสงคการเรียนรู้
แสดงจุดประสงค์ก�รเรียนรู้ในแต่ละหัวข้อย่อย
เวลา
เวล�ที่ ใ ช้ ใ นแต่ ล ะหั ว ข้ อ ย่ อ ย แสดงไว้ โ ดย
ประม�ณ เพื่อเป็นแนวท�งเท่�นั้น ครูอ�จยืดหยุ่นได้
ต�มคว�มเหม�ะสม
แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ก�รจัดกิจกรรมก�รเรียนรู้ในแต่ละหัวข้อย่อยจะ
มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำ�คัญ โดยให้นักเรียนเกิดก�รเรียนรู้
และเข้�ใจในเนื้อห�ส�ระวิทย�ศ�สตร์พื้นฐ�น ด้วย
กระบวนก�รท�งวิทย�ศ�สตร์อย่�งเป็นระบบ ส�ม�รถ
สรุปองค์คว�มรูไ้ ด้จ�กก�รสำ�รวจตรวจสอบ ก�รทดลอง
ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล ส�ม�รถขย�ยคว�มรู้และเชื่อมโยง
คว�มรู้ในสถ�นก�รณ์ใหม่ๆ ได้ ทั้งนี้ เพื่อให้นักเรียน
ได้ รั บ องค์ คว�มรู้ แ ละสร้ � งลั ก ษณะนิ สั ย ที่ สำ � คั ญ ของ
นั ก วิ ท ย�ศ�สตร์ ใ ห้ เ กิ ด ขึ้ น กั บ ตั ว ผู้ เ รี ย นอย่ � งยั่ ง ยื น
มี ทั ก ษะที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ก�รดำ � รงชี วิ ต และเป็ น ผู้ ที่ มี
คว�มมุ่งมั่น อยู่อย่�งพอเพียง ใฝ่เรียนรู้ ใฝ่ดี

หนังสือคูมือครูหนา 81
5ก

กิจกรรมการเรียนรู้
กิจกรรมก�รเรียนรู้ในคู่มือครูจะนำ�เสนอต�ม
บทเรียนเป็นลำ�ดับ เช่น กิจกรรม 1.4 หม�ยถึง กิจกรรม
ของบทที่ 1 ลำ�ดับที่ 4 ชือ่ ของกิจกรรมในคูม่ อื ครูจะตรง
กับชื่อของกิจกรรมในหนังสือเรียน

หนังสือคูมือครูหนา 15

จุดประสงคของกิจกรรม
เป็นก�รนำ�เสนอให้ครูทร�บว่�เมื่อนักเรียนทำ�
กิจกรรมนี้แล้ว นักเรียนควรจะมีคว�มรู้คว�มส�ม�รถ
อย่�งไรบ้�ง
วัสดุอุปกรณ
วัสดุอุปกรณ์ของแต่ละกิจกรรมจะถูกกำ�หนดไว้
เพื่อครูจะได้จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ได้อย่�งถูกต้อง ใน
ที่นี้แสดงร�ยก�รวัสดุอุปกรณ์ไว้เป็นจำ�นวนต่อ 1 กลุ่ม
ของนักเรียน ซึ่งครูผู้สอนอ�จประยุกต์ใช้วัสดุอุปกรณ์
ต�มคว�มเหม�ะสม
การเตรียมตัวลวงหน้า
กิ จ กรรมบ�งกิ จ กรรมครู อ �จต้ อ งเตรี ย มวั ส ดุ
อุปกรณ์ลว่ งหน้� เช่น ก�รเตรียมส�รละล�ย ก�รเตรียม
วัสดุสนิ้ เปลือง หรือตัวอย่�งพืช ตัวอย่�งสัตว์ หรือของสด
เพื่อนำ�ม�ใช้ในก�รทำ�กิจกรรมหรือในห้องปฏิบัติก�ร
ทดลอง

หนังสือคูมือครูหนา 16
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ข้อแนะนำาในการทำากิจกรรม
เป็ น ก�รนำ � เสนอข้ อ ควรระวั ง ระหว่ � งก�รทำ �
กิ จ กรรม ข้ อ สั ง เกต ข้ อ ชี้ แ นะในก�รทำ � กิ จ กรรม
ตลอดจนสิง่ ทีต่ อ้ งเตรียมทำ�กิจกรรมม�ก่อนล่วงหน้�ก่อน
ทำ�ก�รทดลอง หรือทำ�กิจกรรมในชั้นเรียน

ตัวอยางผลการทำากิจกรรม
เป็นก�รนำ�เสนอตัวอย่�งของผลก�รทำ�กิจกรรม
เพื่ อ ให้ ครู เ ห็ น แนวท�งในก�รจั ดกิ จ กรรมก�รเรี ยนรู้
ครู ไ ม่ ค วรบอกผลก�รจั ด กิ จ กรรมให้ นั ก เรี ย นทร�บ
ควรเน้นให้นักเรียนค้นห�คว�มรู้ด้วยตนเองจ�กก�ร
ทำ�กิจกรรม ผลที่ได้รับอ�จไม่ตรงกับตัวอย่�งที่ให้ไว้
หรืออ�จไม่ถูกต้อง แต่ควรเน้นให้นักเรียนห�เหตุผลม�
อภิปร�ย หรือห�ข้อผิดพล�ดจ�กก�รทำ�กิจกรรมนั้นๆ
เพื่อห�แนวท�งปรับปรุงหรือแก้ไขต่อไป
อภิปรายหลังทำากิจกรรม
นำ�เสนอตัวอย่�งก�รอภิปร�ยผลที่ ได้จ�กก�ร
ทำ � กิ จ กรรม และตั ว อย่ � งก�รนำ � ผลที่ ไ ด้ จ�กก�รทำ �
กิ จ กรรมม�สรุ ป เป็ น องค์ คว�มรู้ ใ หม่ อ ย่ �งเป็ น ลำ �ดั บ
ขั้นตอนท�งก�รคิดวิเคร�ะห์ โดยใช้แนวคำ�ถ�มท้�ย
กิจกรรมเป็นแนวท�ง
หนังสือคูมือครูหนา 14

คำาถามหลังการทดลองหรือหลังการทำากิจกรรม
เป็ น คำ � ถ�มนำ � เพื่ อ กระตุ้ น ให้ นั ก เรี ย นคิ ด
วิ เ คร�ะห์ นำ � ไปสู่ ก �รอภิ ป ร�ยและลงข้ อ สรุ ป เป็ น
องค์คว�มรู้ใหม่ต�มแนวคว�มคิดหลักที่นำ�เสนอไว้
ความรู้เพิ�มเติมสำาหรับครู
ในส่วนนี้เป็นก�รนำ�เสนอคว�มรู้เพิ่มเติมสำ�หรับ
ครู นอกเหนือจ�กหนังสือเรียนเพื่อให้ครูมีคว�มรู้คว�ม
เข้�ใจและทบทวนในเนือ้ ห�ส�ระทีเ่ กีย่ วข้อง เนือ้ ห�ส�ระ
ส่วนนีค้ รูไม่ควรนำ�ไปประเมินผลก�รเรียนรูข้ องนักเรียน
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เรียนรูอะไรในวิทยาศาสตร
กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้วิทย�ศ�สตร์มุ่งหวังให้ผู้เรียน ได้เรียนรู้วิทย�ศ�สตร์ที่เน้นก�รเชื่อมโยงคว�มรู้
กับกระบวนก�ร มีทักษะสำ�คัญในก�รค้นคว้�และสร้�งองค์คว�มรู้ โดยใช้กระบวนก�รในก�รสืบเส�ะห�คว�มรู้
และก�รแก้ปัญห�ที่หล�กหล�ย ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในก�รเรียนรู้ทุกขั้นตอน มีก�รทำ�กิจกรรมด้วยก�รลงมือ
ปฏิบัติจริงอย่�งหล�กหล�ย เหม�ะสมกับระดับชั้น โดยได้กำ�หนดส�ระสำ�คัญไว้ ดังนี้
• สิง� มีชวี ติ กับกระบวนการดำารงชีวติ สิง่ มีชวี ติ หน่วยพืน้ ฐ�นของสิง่ มีชวี ติ โครงสร้�งและหน้�ทีข่ องระบบ
ต่�งๆ ของสิง่ มีชวี ติ และกระบวนก�รดำ�รงชีวติ คว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พ ก�รถ่�ยทอดท�งพันธุกรรม
ก�รทำ�ง�นของระบบต่�งๆ ของสิง่ มีชวี ติ วิวฒ
ั น�ก�รและคว�มหล�กหล�ยของสิง่ มีชวี ติ และเทคโนโลยี
ชีวภ�พ
• ชีวิตกับสิ�งแวดล้อม สิ่งมีชีวิตที่หล�กหล�ยรอบตัว คว�มสัมพันธ์ระหว่�งสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม คว�ม
สัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตต่�งๆ ในระบบนิเวศ คว�มสำ�คัญของทรัพย�กรธรรมช�ติ ก�รใช้และจัดก�ร
ทรัพย�กรธรรมช�ติในระดับท้องถิ่น ประเทศ และโลก ปัจจัยที่มีผลต่อก�รอยู่รอดของสิ่งมีชีวิตใน
สภ�พแวดล้อมต่�งๆ
• สารและสมบัติของสาร สมบัติของวัสดุและส�ร แรงยึดเหนี่ยวระหว่�งอนุภ�ค ก�รเปลี่ยนสถ�นะ
ก�รเกิดส�รละล�ยและก�รเกิดปฏิกิริย�เคมีของส�ร สมก�รเคมี และก�รแยกส�ร
• แรงและการเคลื่อนที่ ธรรมช�ติของแรงแม่เหล็กไฟฟ้� แรงโน้มถ่วง แรงนิวเคลียร์ ก�รออกแรงกระทำ�
ต่อวัตถุ ก�รเคลื่อนที่ของวัตถุ แรงเสียดท�น โมเมนต์ก�รเคลื่อนที่แบบต่�งๆ ในชีวิตประจำ�วัน
• พลังงาน พลังง�นกับก�รดำ�รงชีวิต ก�รเปลี่ยนรูปพลังง�น สมบัติและปร�กฏก�รณ์ของแสง เสียง
และวงจรไฟฟ้� คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้� กัมมันตภ�พรังสีและปฏิกิริย�นิวเคลียร์ ปฏิสัมพันธ์ระหว่�งส�ร
และพลังง�น ก�รอนุรักษ์พลังง�น ผลของก�รใช้พลังง�นต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม
• กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก โครงสร้�งและองค์ประกอบของโลก ทรัพย�กรท�งธรณี สมบัติ
ท�งก�ยภ�พของดิน หิน นำ้� อ�ก�ศ สมบัติของผิวโลก และบรรย�ก�ศ กระบวนก�รเปลี่ยนแปลงของ
เปลือกโลก ปร�กฏก�รณ์ท�งธรณี ปัจจัยที่มีผลต่อก�รเปลี่ยนแปลงของบรรย�ก�ศ
• ดาราศาสตรและอวกาศ วิวัฒน�ก�รของระบบสุริยะ ก�แล็กซี เอกภพ ปฏิสัมพันธ์และผลต่อสิ่งมีชีวิต
บนโลก คว�มสัมพันธ์ของดวงอ�ทิตย์ ดวงจันทร์ และโลก คว�มสำ�คัญของเทคโนโลยีอวก�ศ
• ธรรมชาติของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กระบวนก�รท�งวิทย�ศ�สตร์ ก�รสืบเส�ะห�คว�มรู้
ก�รแก้ปัญห� และจิตวิทย�ศ�สตร์
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สาระและมาตรฐานการเรียนรู
สาระที่ 1 สิ�งมีชีวิตกับกระบวนการดำารงชีวิต
ม�ตรฐ�น ว 1.1 เข้�ใจหน่วยพื้นฐ�นของสิ่งมีชีวิต คว�มสัมพันธ์ของโครงสร้�ง และหน้�ที่ของระบบ
ต่�งๆ ของสิ่งมีชีวิตที่ทำ�ง�นสัมพันธ์กัน มีกระบวนก�รสืบเส�ะห�คว�มรู้ สื่อส�ร
สิ่งที่เรียนรู้และนำ�คว�มรู้ไปใช้ในก�รดำ�รงชีวิตของตนเองและดูแลสิ่งมีชีวิต
ม�ตรฐ�น ว 1.2 เข้ � ใจกระบวนก�รและคว�มสำ � คั ญ ของก�รถ่ � ยทอดลั ก ษณะท�งพั น ธุ ก รรม
วิวัฒน�ก�รของสิ่งมีชีวิต คว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พ ก�รใช้เทคโนโลยีชีวภ�พที่มี
ผลกระทบต่อมนุษย์และสิง่ แวดล้อม มีกระบวนก�รสืบเส�ะห�คว�มรูแ้ ละจิตวิทย�ศ�สตร์
สื่อส�รสิ่งที่เรียนรู้ และนำ�คว�มรู้ไปใช้ประโยชน์
สาระที่ 2 ชีวิตกับสิ�งแวดล้อม
ม�ตรฐ�น ว 2.1 เข้ � ใจสิ่ ง แวดล้ อ มในท้ อ งถิ่ น คว�มสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ � งสิ่ ง แวดล้ อ มกั บ สิ่ ง มี ชี วิ ต
คว�มสัมพันธ์ระหว่�งสิ่งมีชีวิตต่�งๆ ในระบบนิเวศ มีกระบวนก�รสืบเส�ะห�คว�มรู้
และจิตวิทย�ศ�สตร์ สื่อส�รสิ่งที่เรียนรู้ และนำ�คว�มรู้ไปใช้ประโยชน์
ม�ตรฐ�น ว 2.2 เข้�ใจคว�มสำ�คัญของทรัพย�กรธรรมช�ติ ก�รใช้ทรัพย�กรธรรมช�ติในระดับท้องถิน่
ประเทศ และโลก นำ�คว�มรู้ไปใช้ในก�รจัดก�รทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม
ในท้องถิ่นอย่�งยั่งยืน
สาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร
ม�ตรฐ�น ว 3.1 เข้ � ใจสมบั ติ ข องส�ร คว�มสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ � งสมบั ติ ข องส�รกั บ โครงสร้ � งและ
แรงยึดเหนี่ยวระหว่�งอนุภ�ค มีกระบวนก�รสืบเส�ะห�คว�มรู้และจิตวิทย�ศ�สตร์
สื่อส�รสิ่งที่เรียนรู้ และนำ�คว�มรู้ไปใช้ประโยชน์
ม�ตรฐ�น ว 3.2 เข้�ใจหลักก�รและธรรมช�ติของก�รเปลีย่ นแปลงสถ�นะของส�ร ก�รเกิดส�รละล�ย
ก�รเกิดปฏิกิริย� มีกระบวนก�รสืบเส�ะห�คว�มรู้และจิตวิทย�ศ�สตร์ สื่อส�รสิ่งที่
เรียนรู้ และนำ�คว�มรู้ไปใช้ประโยชน์
สาระที่ 4 แรงและการเคลื่อนที่
ม�ตรฐ�น ว 4.1 เข้�ใจธรรมช�ติของแรงแม่เหล็กไฟฟ้� แรงโน้มถ่วง และแรงนิวเคลียร์ มีกระบวนก�ร
สืบเส�ะห�คว�มรู้ สื่อส�รสิ่งที่เรียนรู้ และนำ�คว�มรู้ไปใช้ประโยชน์อย่�งถูกต้อง
และมีคุณธรรม
ม�ตรฐ�น ว 4.2 เข้�ใจลักษณะก�รเคลื่อนที่แบบต่�งๆ ของวัตถุในธรรมช�ติ มีกระบวนก�รสืบเส�ะ
ห�คว�มรู้และจิตวิทย�ศ�สตร์ สื่อส�รสิ่งที่เรียนรู้ และนำ�คว�มรู้ไปใช้ประโยชน์
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สาระที่ 5 พลังงาน
ม�ตรฐ�น ว 5.1 เข้�ใจคว�มสัมพันธ์ระหว่�งพลังง�นกับก�รดำ�รงชีวิต ก�รเปลี่ยนรูปพลังง�น
ปฏิสัมพันธ์ระหว่�งส�รและพลังง�น ผลของก�รใช้พลังง�นต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม
มีกระบวนก�รสืบเส�ะห�คว�มรู้ สื่อส�รสิ่งที่เรียนรู้ และนำ�คว�มรู้ไปใช้ประโยชน์
สาระที่ 6 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก
ม�ตรฐ�น ว 6.1 เข้�ใจกระบวนก�รต่�งๆ ที่เกิดขึ้นบนผิวโลกและภ�ยในโลก คว�มสัมพันธ์ของ
กระบวนก�รต่�งๆ ทีม่ ผี ลต่อก�รเปลีย่ นแปลงภูมอิ �ก�ศ ภูมปิ ระเทศ และสัณฐ�นของ
โลก มีกระบวนก�รสืบเส�ะห�คว�มรู้และจิตวิทย�ศ�สตร์ สื่อส�รสิ่งที่เรียนรู้ และนำ�
คว�มรู้ไปใช้ประโยชน์
สาระที่ 7 ดาราศาสตรและอวกาศ
ม�ตรฐ�น ว 7.1 เข้�ใจวิวฒ
ั น�ก�รของระบบสุรยิ ะ ก�แล็กซีและเอกภพ ก�รปฏิสมั พันธ์ภ�ยในระบบสุรยิ ะ
และผลต่อสิ่งมีชีวิตบนโลก มีกระบวนก�รสืบเส�ะห�คว�มรู้และจิตวิทย�ศ�สตร์ ก�ร
สื่อส�รสิ่งที่เรียนรู้ และนำ�คว�มรู้ไปใช้ประโยชน์
ม�ตรฐ�น ว 7.2 เข้ � ใจคว�มสำ � คั ญ ของเทคโนโลยี อ วก�ศที่ นำ � ม�ใช้ ใ นก�รสำ � รวจอวก�ศและ
ทรัพย�กรธรรมช�ติ ด้�นก�รเกษตรและก�รสือ่ ส�ร มีกระบวนก�รสืบเส�ะห�คว�มรู้
และจิตวิทย�ศ�สตร์ สื่อส�รสิ่งที่เรียนรู้และนำ�คว�มรู้ไปใช้ประโยชน์อย่�งมีคุณธรรม
ต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม
สาระที่ 8 ธรรมชาติของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ม�ตรฐ�น ว 8.1 ใช้ ก ระบวนก�รท�งวิ ท ย�ศ�สตร์ แ ละจิ ต วิ ท ย�ศ�สตร์ ใ นก�รสื บ เส�ะห�คว�มรู้
ก�รแก้ปัญห� รู้ว่�ปร�กฏก�รณ์ท�งธรรมช�ติที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มีรูปแบบที่แน่นอน
ส�ม�รถอธิบ�ยและตรวจสอบได้ ภ�ยใต้ข้อมูลและเครื่องมือที่มีอยู่ในช่วงเวล�นั้นๆ
เข้�ใจว่�วิทย�ศ�สตร์ เทคโนโลยี สังคม และสิง่ แวดล้อม มีคว�มเกีย่ วข้องสัมพันธ์กนั
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คุณภาพของผูเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
• เข้�ใจลักษณะและองค์ประกอบทีส่ �ำ คัญของเซลล์สงิ่ มีชวี ติ คว�มสัมพันธ์ของก�รทำ�ง�นของระบบต่�งๆ
ก�รถ่�ยทอดลักษณะท�งพันธุกรรม เทคโนโลยีชีวภ�พ คว�มหล�กหล�ยของสิ่งมีชีวิต พฤติกรรมและ
ก�รตอบสนองต่อสิ่งเร้�ของสิ่งมีชีวิต คว�มสัมพันธ์ระหว่�งสิ่งมีชีวิตในสิ่งแวดล้อม
• เข้�ใจองค์ประกอบและสมบัติของส�รละล�ย ส�รบริสุทธิ์ ก�รเปลี่ยนแปลงของส�รในรูปแบบของก�ร
เปลี่ยนสถ�นะ ก�รเกิดส�รละล�ยและก�รเกิดปฏิกิริย�เคมี
• เข้�ใจแรงเสียดท�น โมเมนต์ของแรง ก�รเคลื่อนที่แบบต่�งๆ ในชีวิตประจำ�วัน กฎก�รอนุรักษ์พลังง�น
ก�รถ่�ยโอนพลังง�น สมดุลคว�มร้อน ก�รสะท้อน ก�รหักเหและคว�มเข้มของแสง
• เข้�ใจคว�มสัมพันธ์ระหว่�งปริม�ณท�งไฟฟ้� หลักก�รต่อวงจรไฟฟ้�ในบ้�น พลังง�นไฟฟ้�และ
หลักก�รเบื้องต้นของวงจรอิเล็กทรอนิกส์
• เข้�ใจกระบวนก�รเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก แหล่งทรัพย�กรธรณี ปัจจัยที่มีผลต่อก�รเปลี่ยนแปลง
ของบรรย�ก�ศ ปฏิ สั ม พั น ธ์ ภ �ยในระบบสุ ริ ย ะ และผลที่ มี ต่ อ สิ่ ง ต่ � งๆ บนโลก คว�มสำ � คั ญ
ของเทคโนโลยีอวก�ศ
• เข้�ใจคว�มสัมพันธ์ระหว่�งวิทย�ศ�สตร์กับเทคโนโลยี ก�รพัฒน�และผลของก�รพัฒน�เทคโนโลยี
ต่อคุณภ�พชีวิตและสิ่งแวดล้อม
• ตั้งคำ�ถ�มที่มีก�รกำ�หนดและควบคุมตัวแปร คิดค�ดคะเนคำ�ตอบหล�ยแนวท�ง ว�งแผนและลงมือ
สำ�รวจตรวจสอบ วิเคร�ะห์และประเมินคว�มสอดคล้องของข้อมูล และสร้�งองค์คว�มรู้
• สื่อส�รคว�มคิด คว�มรู้จ�กผลก�รสำ�รวจตรวจสอบโดยก�รพูด เขียน จัดแสดง หรือใช้เทคโนโลยี
ส�รสนเทศ
• ใช้คว�มรูแ้ ละกระบวนก�รท�งวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีในก�รดำ�รงชีวติ ก�รศึกษ�ห�คว�มรูเ้ พิม่ เติม
ทำ�โครงง�นหรือสร้�งชิ้นง�นต�มคว�มสนใจ
• แสดงถึงคว�มสนใจ มุ่งมั่น รับผิดชอบ รอบคอบ และซื่อสัตย์ในก�รสืบเส�ะห�คว�มรู้โดยใช้เครื่องมือ
และวิธีก�รที่ให้ได้ผลถูกต้องเชื่อถือได้
• ตระหนักในคุณค่�ของคว�มรู้วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีที่ใช้ในชีวิตประจำ�วันและก�รประกอบอ�ชีพ
แสดงคว�มชื่นชม ยกย่องและเค�รพสิทธิในผลง�นของผู้คิดค้น
• แสดงถึ ง คว�มซ�บซึ้ ง ห่ ว งใย มี พ ฤติ ก รรมเกี่ ย วกั บ ก�รใช้ แ ละรั ก ษ�ทรั พ ย�กรธรรมช�ติ แ ละ
สิ่งแวดล้อมอย่�งรู้คุณค่� มีส่วนร่วมในก�รพิทักษ์ดูแลทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น
• ทำ�ง�นร่วมกับผูอ้ น่ื อย่�งสร้�งสรรค์ แสดงคว�มคิดเห็นของตนเองและยอมรับฟังคว�มคิดเห็นของผูอ้ น่ื
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โครงสรางหลักสูตร
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
.............................................................................................
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร
รวม 360 ชั่วโมง จำ�นวน 9 หน่วยกิต จัดเป็นร�ยปี ดังนี้
1. ส�ระก�รเรียนรู้วิทย�ศ�สตร์ ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ 1 รวม 120 ชั่วโมง จำ�นวน 3 หน่วยกิต ดังนี้
ภ�คเรียนที่ 1 วิทย�ศ�สตร์ 1 รวม 60 ชั่วโมง จำ�นวน 1.5 หน่วยกิต (3 ชั่วโมง/สัปด�ห์)
ภ�คเรียนที่ 2 วิทย�ศ�สตร์ 2 รวม 60 ชั่วโมง จำ�นวน 1.5 หน่วยกิต (3 ชั่วโมง/สัปด�ห์)
2. ส�ระก�รเรียนรู้วิทย�ศ�สตร์ ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ 2 รวม 120 ชั่วโมง จำ�นวน 3 หน่วยกิต ดังนี้
ภ�คเรียนที่ 1 วิทย�ศ�สตร์ 3 รวม 60 ชั่วโมง จำ�นวน 1.5 หน่วยกิต (3 ชั่วโมง/สัปด�ห์)
ภ�คเรียนที่ 2 วิทย�ศ�สตร์ 4 รวม 60 ชั่วโมง จำ�นวน 1.5 หน่วยกิต (3 ชั่วโมง/สัปด�ห์)
3. ส�ระก�รเรียนรู้วิทย�ศ�สตร์ ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ 3 รวม 120 ชั่วโมง จำ�นวน 3 หน่วยกิต ดังนี้
ภ�คเรียนที่ 1 วิทย�ศ�สตร์ 5 รวม 60 ชั่วโมง จำ�นวน 1.5 หน่วยกิต (3 ชั่วโมง/สัปด�ห์)
ภ�คเรียนที่ 2 วิทย�ศ�สตร์ 6 รวม 60 ชั่วโมง จำ�นวน 1.5 หน่วยกิต (3 ชั่วโมง/สัปด�ห์)
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คําอธิบายรายวิชา วิทยาศาสตร ๔
รายวิชาพื้นฐาน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๒

กลุมสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร
เวลา ๖๐ ชั�วโมง จำานวน ๑.๕ หน�วยกิต

ศึกษ� วิเคร�ะห์ อ�ห�รและส�รอ�ห�ร คว�มต้องก�รส�รอ�ห�รและพลังง�นของร่�งก�ย ก�รเลือก
บริโภคอ�ห�ร โครงสร้�งและหน้�ที่ของระบบต่�งๆ ในร่�งก�ยมนุษย์และสัตว์ คว�มสัมพันธ์ของระบบต่�งๆ
ของมนุษย์ พฤติกรรมของมนุษย์และสัตว์ที่ตอบสนองต่อสิ่งเร้� ส�รเสพติด เทคโนโลยีชีวภ�พในก�รขย�ยพันธุ์
ปรับปรุงพันธุ์และเพิ่มผลผลิตของสัตว์ แสงและก�รมองเห็น ก�รสะท้อนและก�รหักเหของแสง คว�มสว่�ง
และก�รมองเห็นสีของวัตถุ โดยใช้กระบวนก�รท�งวิทย�ศ�สตร์ ก�รสืบเส�ะห�คว�มรู้ ก�รสำ�รวจตรวจสอบ
ก�รสื บ ค้ น ข้ อ มู ล และก�รอภิ ป ร�ย เพื่ อ ให้ เ กิ ด คว�มรู้ คว�มคิ ด คว�มเข้ � ใจ ส�ม�รถสื่ อ ส�รสิ่ ง ที่ เ รี ย นรู้
มี คว�มส�ม�รถในก�รตัด สิน ใจ นำ�คว�มรู้ไปใช้ ใ นชี วิ ตประจำ �วั น มี จิ ตวิ ท ย�ศ�สตร์ จริ ยธรรม คุ ณธรรม
และค่�นิยมที่เหม�ะสม
รหัสตัวชี้วัด
ว๑.๑ ม.๒/๑, ม.๒/๒, ม.๒/๓, ม.๒/๔, ม.๒/๕, ม.๒/๖
ว๕.๑ ม.๒/๑, ม.๒/๒, ม.๒/๓
รวมทั้งหมด ๙ ตัวชี้วัด
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หนวยการเรียนรู
รายวิชา วิทยาศาสตร 4
หน�วยการเรียนรู้ : 3 หน�วย
บทเรียนที่

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
เวลา 60 ชั�วโมง
ชื่อหน�วยและหัวข้อการเรียนรู้

เวลา
(ชั�วโมง)

1

อาหารกับการดำารงชีวิต
• อ�ห�รและส�รอ�ห�ร
• คว�มต้องก�รส�รอ�ห�รและพลังง�นของร่�งก�ย
• ก�รเลือกบริโภคอ�ห�ร

15

2

ระบบตางๆ ในรางกายมนุษยและสัตว
• ระบบย่อยอ�ห�ร
• ระบบหมุนเวียนเลือด
• ระบบห�ยใจ
• ระบบขับถ่�ย
• ระบบประส�ทและก�รแสดงพฤติกรรม
• ระบบสืบพันธุ์

24

3

แสง
• นัยน์ต�กับก�รมองเห็น
• ก�รสะท้อนของแสงและภ�พที่เกิดจ�กก�รสะท้อน
• ก�รหักเหของแสงและก�รใช้ประโยชน์
• ก�รมองเห็น
• สีของวัตถุ
• ก�รดูดกลืนแสงของวัตถุสีต่�งๆ

15

หมายเหตุ : นําเสนอจํานวนชั�วโมงไวไมเต็ม 60 ชั�วโมง เพื่อใหครูสามารถจัดกิจกรรมเสริมไดตามความเหมาะสม
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ตัวชี้วัด
- ทดลอง วิเคร�ะห์ และ
อธิบ�ยส�รอ�ห�รใน
อ�ห�รมีปริม�ณพลังง�น
และสัดส่วนที่เหม�ะสม
กับเพศและวัย

2. ระบบต่�งๆ ใน 2.1 ระบบย่อยอ�ห�ร - อธิบ�ยโครงสร้�งและ
ร่�งก�ยมนุษย์
ก�รทำ�ง�นของระบบย่อย
2.2
ระบบหมุ
น
เวี
ย
น
และสัตว์
อ�ห�ร ระบบหมุนเวียน
เลือด
เลือด ระบบห�ยใจ
ระบบขับถ่�ย ระบบสืบพันธุ์
2.3 ระบบห�ยใจ
ของมนุษย์และสัตว์ รวม
2.4 ระบบขับถ่�ย
ทั้งระบบประส�ทของ
มนุษย์
2.5 ระบบประส�ท
และก�รแสดง - อธิบ�ยคว�มสัมพันธ์
ของระบบต่�งๆ ของ
พฤติกรรม
มนุษย์และนำ�คว�มรู้ไปใช้
2.6 ระบบสืบพันธุ์
ประโยชน์

1.3 ก�รเลือกบริโภค
อ�ห�ร

ชื่อบทเรียน
เรื่อง
1. อ�ห�รกับก�ร 1.1 อ�ห�รและ
ดำ�รงชีวิต
ส�รอ�ห�ร
1.2 คว�มต้องก�ร
ส�รอ�ห�รและ
พลังง�นของ
ร่�งก�ย

สาระการเรียนรู้
- แป้ง นำ้�ต�ล ไขมัน
โปรตีน วิต�มินซี เป็นส�ร
อ�ห�รและส�ม�รถ
ทดสอบได้
- ก�รบริโภคอ�ห�ร จำ�เป็น
ต้องให้ได้ส�รอ�ห�รที่
ครบถ้วนในสัดส่วนที่
เหม�ะสมกับเพศและวัย
และได้รับปริม�ณพลังง�น
ที่เพียงพอกับคว�ม
ต้องก�รของร่�งก�ย
- ระบบย่อยอ�ห�ร ระบบ
หมุนเวียนเลือด ระบบห�ยใจ
ระบบขับถ่�ย ระบบ
สืบพันธุ์ และระบบประส�ท
ของมนุษย์ ในแต่ละระบบ
ประกอบด้วยอวัยวะหล�ย
ชนิดที่ทำ�ง�นอย่�งเป็น
ระบบ
- ระบบย่อยอ�ห�ร ระบบ
หมุนเวียนเลือด ระบบ
ห�ยใจ ระบบขับถ่�ย

1. ส�รอ�ห�รที่มีโมเลกุลขน�ดใหญ่เมื่อเข้�สู่ระบบย่อย
อ�ห�รของมนุษย์ จะถูกย่อยโดยก�รย่อยเชิงกลและ
เชิงเคมีโดยเอนไซม์ประเภทต่�งๆ ทำ�ให้มีขน�ดเล็กลง
จนร่�งก�ยส�ม�รถดูดซึมไปใช้ได้
2. ส�รอ�ห�รที่มีโมเลกุลขน�ดเล็กจะถูกดูดซึมเข้�สู่ระบบ
หมุนเวียนเลือด เพื่อลำ�เลียงไปยังเซลล์ต่�งๆ ส่วน
อ�ห�รที่ย่อยไม่ได้หรือย่อยไม่หมด จะเป็นก�กอ�ห�ร
และถูกกำ�จัดออก
3. โครงสร้�งของระบบย่อยอ�ห�รมีคว�มซับซ้อนแตกต่�งกัน
ปล�และแมลงมีท�งเดินอ�ห�รเป็นท่อย�ว ส่วนไฮดร�
อ�ห�รถูกย่อยบริเวณท่อกลวงภ�ยในลำ�ตัวและภ�ยในเซลล์

แนวความคิดตอเน��อง
1. โปรตีน ค�ร์โบไฮเดรต และไขมัน เป็นส�รอ�ห�รที่ให้
พลังง�นแก่ร่�งก�ย ส่วนเกลือแร่ วิต�มิน และนำ้� เป็น
ส�รอ�ห�รที่ไม่ให้พลังง�น แต่มีคว�มสำ�คัญต่อก�ร
ทำ�ง�นของร่�งก�ย
2. ค�ร์โบไฮเดรต โปรตีน และไขมัน เป็นส�รโมเลกุลใหญ่
ประกอบด้วยโมเลกุลหน่วยย่อย
3. ก�รบริโภคอ�ห�รจำ�เป็นต้องให้ได้ส�รอ�ห�รครบถ้วน
ในสัดส่วนที่เหม�ะสมกับเพศและวัย รวมทั้งระมัดระวัง
เกี่ยวกับวัตถุเจือปนและส�รปนเปอนในอ�ห�ร

หนังสือเรียนวิทยาศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 เลม 2

ตัวชี้วัดสาระการเรียนรูและแนวความคิดตอเนื่อง
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ชื่อบทเรียน

เรื่อง

ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้
- สังเกตและอธิบ�ย
ระบบสืบพันธุ์ของสัตว์
พฤติกรรมของมนุษย์และ ประกอบด้วยอวัยวะหล�ย
สัตว์ที่ตอบสนองต่อสิ่งเร้� ชนิดทีท่ �ำ ง�นอย่�งเป็นระบบ
ภ�ยนอกและภ�ยใน
- ระบบย่อยอ�ห�ร ระบบ
- อธิบ�ยหลักก�รและผล
หมุนเวียนเลือด ระบบ
ของก�รใช้เทคโนโลยี
ห�ยใจ ระบบขับถ่�ย
ชีวภ�พในก�รขย�ยพันธุ์ ระบบประส�ทและ ระบบ
ปรับปรุงพันธ์ุ และเพิ่ม
สืบพันธุ์ของมนุษย์ในแต่ละ
ผลผลิตของสัตว์ และนำ� ระบบมีก�รทำ�ง�นที่
คว�มรู้ไปใช้ประโยชน์
สัมพันธ์กนั ทำ�ให้มนุษย์
- อภิปร�ยผลของส�ร
ดำ�รงชีวิตอยู่ได้อย่�งปกติ
เสพติดต่อระบบต่�งๆ
ถ้�ระบบใดระบบหนึ่ง
ของร่�งก�ยและแนวท�ง ทำ�ง�นผิดปกติ ย่อมส่ง
ป้องกันตนเองจ�กส�ร
ผลกระทบต่อระบบอืน่ ๆ
เสพติด
ดังนั้นจึงต้องมีก�รดูแล
รักษ�สุขภ�พ
- แสง อุณหภูมิ และก�ร
สัมผัส จัดเป็นสิ่งเร้�
ภ�ยนอก ส่วนก�ร
เปลี่ยนแปลงระดับส�รใน
ร่�งก�ย เช่น ฮอร์โมน
จัดเป็นสิ่งเร้�ภ�ยใน ซึ่ง
ทั้งสิ่งเร้�ภ�ยนอกและ
สิ่งเร้�ภ�ยในมีผลต่อ
มนุษย์และสัตว์ ทำ�ให้

แนวความคิดตอเน��อง
4. มนุษย์มีระบบหมุนเวียนเลือด เพื่อลำ�เลียงส�รอ�ห�ร
แกส ของเสียและส�รอืน่ ๆ ไปยังอวัยวะต่�งๆ ของร่�งก�ย
5. ก�รบีบและคล�ยตัวของหัวใจ ทำ�ให้เกิดก�รหมุนเวียน
เลือดทำ�ให้เลือดไหลเวียนไปทั่วร่�งก�ย
6. คว�มดันเลือดเป็นแรงดันที่ทำ�ให้เลือดไหลไปต�มหลอด
เลือด ซึ่งเกิดจ�กก�รบีบตัวของหัวใจ
7. แอนติบอดีสร้�งขึ้นโดยเซลล์เม็ดเลือดข�วชนิดหนึ่ง มี
สมบัติในก�รคุ้มกันโรคให้กับร่�งก�ย แต่บ�งครั้งอ�จมี
ก�รให้วัคซีนเพื่อกระตุ้นให้ร่�งก�ยสร้�งแอนติบอดี
ขึ้นม� เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันสำ�หรับโรคบ�งชนิด ในกรณี
ที่บ�งโรคแสดงอ�ก�รอย่�งรวดเร็ว ร่�งก�ยอ�จสร้�ง
ภูมิคุ้มกันต่อต้�นไม่ทัน จึงต้องให้แอนติบอดีแก่ร่�งก�ย
ทันที โดยก�รฉีดเซรุ่ม
8. คนและสัตว์ส่วนใหญ่มีแบบแผนของระบบหมุนเวียน
เลือดคล้�ยคลึงกัน คือมีหัวใจทำ�หน้�ที่สูบฉีดเลือดไปยัง
ส่วนต่�ง ๆ ของร่�งก�ย
9. มนุษย์ห�ยใจเข้�เพื่อนำ�แกสออกซิเจนเข้�สู่ร่�งก�ย
ไปสล�ยส�รอ�ห�ร เพื่อให้ได้พลังง�น ส่วนแกส
ค�ร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดขึ้น ร่�งก�ยต้องกำ�จัดออก
โดยก�รห�ยใจออก
10. ก�รแลกเปลี่ยนแกสออกซิเจนและแกส
ค�ร์บอนไดออกไซด์เกิดขึ้นระหว่�งถุงลมและ
หลอดเลือดฝอยภ�ยในปอด
11. ก�รห�ยใจเข้�และออกเกิดขึ้นเนื่องจ�กก�ร
เปลี่ยนแปลงปริม�ตรของปอด ทำ�ให้คว�มดันในปอด
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ชื่อบทเรียน

เรื่อง

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้
แสดงพฤติกรรมต่�งๆ ออกม�
- เทคโนโลยีชีวภ�พ
เป็นก�รใช้เทคโนโลยีเพื่อทำ�
ให้สง่ิ มีชวี ติ หรือองค์ประกอบ
ของสิ่งมีชีวิตมีสมบัติต�ม
ต้องก�ร
- ก�รผสมเทียม ก�รถ่�ยฝ�ก
ตัวอ่อน ก�รโคลน เป็นก�ร
ใช้เทคโนโลยีชีวภ�พในก�ร
ขย�ยพันธุ์ ปรับปรุงพันธุ์
และเพิ่มผลผลิตของสัตว์
- ส�รเสพติดแต่ละประเภทมี
ผลต่อระบบต่�งๆ ของ
ร่�งก�ย ทำ�ให้ระบบเหล่�นัน้
ทำ�หน้�ที่ผิดปกติ ดังนั้นจึง
ต้องหลีกเลี่ยงก�รใช้ส�ร
เสพติด และห�แนวท�งใน
ก�รป้องกันตนเองจ�ก
ส�รเสพติด

แนวความคิดตอเน��อง
เปลีย่ นแปลง อ�ก�ศจึงเคลือ่ นทีเ่ ข้�และออกจ�กปอดได้
12. คว�มจุอ�ก�ศของปอดมีผลต่อประสิทธิภ�พในก�ร
แลกเปลี่ยนแกส
13. ก�รแลกเปลี่ยนแกสของปล�และสัตว์นำ้�บ�งชนิดเกิด
ขึ้นบริเวณเหงือก ส่วนแมลงเกิดขึ้นบริเวณท่อลม
14. มนุษย์มีไตเป็นอวัยวะที่ใช้ในก�รกำ�จัดของเสียออก
จ�กร่�งก�ย โดยหน่วยไตทำ�หน้�ที่กรองของเสียออก
จ�กเลือด และขับออกม�พร้อมกับปัสส�วะ
15. สัตว์มีกระดูกสันหลังกำ�จัดของเสียโดยใช้ไต ส่วน
แมลงใช้ท่อมัลพิเกียน
16. ระบบประส�ทของมนุษย์มีสมองและไขสันหลัง เป็น
ศูนย์กล�งควบคุมระบบต่�งๆ ในร่�งก�ย และตอบ
สนองต่อสิ่งแวดล้อมทั้งจ�กภ�ยในและภ�ยนอก
ร่�งก�ย โดยก�รแสดงพฤติกรรมออกม�
17. ส�รเสพติดมีผลต่อระบบประส�ทรวมทั้งระบบอื่นๆ
ของร่�งก�ยขึ้นอยู่กับประเภทของส�รเสพติดนั้นๆ
ส�รเสพติดบ�งชนิดทำ�ให้พฤติกรรมที่แสดงออก
เปลี่ยนไปจ�กปกติ
18. มนุษย์มีก�รสืบพันธุ์แบบอ�ศัยเพศ ระบบสืบพันธุ์ของ
เพศหญิงและช�ยประกอบด้วยอวัยวะต่�งๆ ที่ทำ�
หน้�ที่เฉพ�ะ
19. ในช่วงที่อยู่ในวัยเจริญพันธ์ุ ฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับ
ก�รสืบพันธุ์ในเพศหญิง ทำ�ให้ไข่ในรังไข่มีก�รเจริญ
และมีรอบเดือน ส่วนในเพศช�ยมีก�รกระตุ้นให้มีก�ร
สร้�งอสุจิ

18 ก

3. แสง

ชื่อบทเรียน

ตัวชี้วัด

- ทดลองและอธิบ�ยก�ร
สะท้อนของแสง ก�รหักเห
3.2 ก�รสะท้อนแสง ของแสง และนำ�คว�มรู้ไป
ใช้ประโยชน์
และภ�พที่เกิด
จ�กก�รสะท้อน - อธิบ�ยผลของคว�มสว่�ง
ที่มีต่อมนุษย์และสิ่งมีชีวิต
3.3 ก�รหักเหของ
อื่นๆ
แสงและก�รใช้
- ทดลองและอธิบ�ยก�รดูด
ประโยชน์
กลืนแสงสี ก�รมองเห็นสี
3.4 ก�รมองเห็น
ของวัตถุ และนำ�คว�มรู้ไป
3.5 สีของวัตถุ
ใช้ประโยชน์

3.1 นันย์ต�กับก�ร
มองเห็น

เรื่อง

- เมื่อแสงตกกระทบผิววัตถุ
หรือตัวกล�งอีกตัวกล�ง
หนึ่ง แสงจะเปลี่ยนทิศท�ง
ก�รเคลื่อนที่โดยก�ร
สะท้อนของแสงหรือก�ร
หักเหของแสง
- ก�รนำ�คว�มรู้เกี่ยวกับ
ก�รสะท้อนของแสง และ
ก�รหักเหของแสงไปใช้
อธิบ�ยแว่นต� ทัศนอุปกรณ์
กระจก เส้นใยนำ�แสง

สาระการเรียนรู้

แนวความคิดตอเน��อง
20. ก�รปฏิสนธิระหว่�งไข่กับอสุจิทำ�ให้ได้ไซโกต ซึ่งจะ
เปลี่ยนแปลงเป็นเอ็มบริโอ จ�กนั้นจะมีก�รเจริญ
เติบโตเป็นระยะๆ จนกระทั่งคลอดเป็นท�รก
21. ก�รคุมกำ�เนิด เป็นวิธีก�รที่ป้องกันไม่ให้เกิดก�ร
ตั้งครรภ์ ซึ่งมีอยู่ด้วยกันหล�ยวิธี สำ�หรับผู้ที่มีบุตร
ย�ก ปัจจุบันมีเทคโนโลยีที่ช่วยผู้ที่มีบุตรย�กให้
ส�ม�รถมีบุตรได้
22. สัตว์มีก�รสืบพันธุ์ทั้งแบบอ�ศัยเพศและไม่อ�ศัยเพศ
สัตว์ที่มีก�รสืบพันธุ์แบบอ�ศัยเพศ สัตว์เพศเมียมี
รังไข่สร้�งเซลล์ ไข่ เพศผู้มีอัณฑะสร้�งเซลล์อสุจิ
23. ปัจจุบันมีก�รนำ�เทคโนโลยีชีวภ�พเข้�ม�ช่วยในก�ร
ขย�ยพันธุ์และปรับปรุงพันธุ์สัตว์เพื่อให้ได้ผลผลิตเพิ่ม
ขึ้นและคุณภ�พดีขึ้น
1. เมื่อแสงกระทบวัตถุจะเกิดก�รสะท้อนแสง เป็นไปต�ม
กฎก�รสะท้อนของแสง ซึ่งส�ม�รถอธิบ�ยก�รเกิดภ�พ
ในกระจกเง�ร�บและกระจกเง�โค้งได้
2. แสงที่เดินท�งจ�กตัวกล�งโปร่งใสชนิดที่หนึ่งไปยัง
ตัวกล�งโปร่งใสที่สอง จะเกิดก�รเบนไปจ�กแนวเดิม
เรียกว่� ก�รหักเหของแสง
3. ก�รหักเหของแสงทำ�ให้เห็นตำ�แหน่งภ�พ ต่�งไปจ�ก
ตำ�แหน่งของวัตถุ
4. เมื่อแสงกระทบเลนส์ จะเกิดก�รหักเหของแสง ซึ่ง
ส�ม�รถอธิบ�ยก�รเกิดภ�พจ�กเลนส์โดยก�รเขียนภ�พ
ท�งเดินของแสงผ่�นเลนส์ และอธิบ�ยหลักก�รทำ�ง�น
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ชื่อบทเรียน

เรื่อง
3.6 ก�รดูดกลืนแสง
ของวัตถุสีต่�งๆ

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้
- นัยน์ต�ของคนเร�เป็น
อวัยวะใช้มองดูสิ่งต่�งๆ
นัยน์ต�มีองค์ประกอบ
สำ�คัญหล�ยอย่�ง
- คว�มสว่�งมีผลต่อนัยน์ต�
มนุษย์ จึงมีก�รนำ�คว�มรู้
เกี่ยวกับคว�มสว่�งม�
ช่วยในก�รจัดคว�มสว่�ง
ให้เหม�ะสมกับก�รทำ�ง�น
- ออกแบบวิธีก�รตรวจสอบ
ว่�คว�มสว่�งมีผลต่อสิ่งมี
ชีวิตอื่น
- เมื่อแสงตกกระทบวัตถุ
วัตถุจะดูดกลืนแสงสีบ�งสี
ไว้ และสะท้อนแสงสีที่
เหลือออกม�ทำ�ให้เร�มอง
เห็นวัตถุเป็นสีต่�งๆ
- ก�รนำ�คว�มรู้เกี่ยวกับก�ร
ดูดกลืนแสงสีก�รมองเห็น
สีของวัตถุไปใช้ประโยชน์ใน
ก�รถ่�ยรูปและในก�รแสดง

แนวความคิดตอเน��อง
ของแว่นขย�ย กล้องถ่�ยภ�พ กล้องจุลทรรศน์ และ
กล้องโทรทรรศน์ ได้
5. ในก�รดูวัตถุใดๆ กล้�มเนื้อต�จะปรับโฟกัสของเลนส์ต�
เพื่อให้ได้ภ�พชัดที่เรติน�
6. ตำ�แหน่งใกล้สุดที่เห็นภ�พชัด เรียกว่� จุดใกล้ และ
ตำ�แหน่งที่ไกลที่สุดที่เห็นภ�พชัด เรียกว่� จุดไกล คน
ทีม่ สี �ยต�ปกติ จุดใกล้อยูท่ ร่ี ะยะประม�ณ 25 เซนติเมตร
และจุดไกลอยู่ที่ระยะไกลม�กหรือที่ระยะอนันต์
7. คนส�ยต�สั้นใช้เลนส์เว้�ช่วยให้มองเห็นวัตถุเหมือนคน
ส�ยต�ปกติ ส่วนคนส�ยต�ย�วใช้เลนส์นูนช่วยให้มอง
เห็นเหมือนคนส�ยต�ปกติ
8. แสงข�วประกอบด้วยแสงสีต่�งๆ ส�ม�รถกระจ�ยแสง
ข�วออกเป็นแสงสีต่�งๆ เรียกว่� สเปกตรัมของแสง
9. เมื่อแสงเดินท�งจ�กตัวกล�งหนึ่ง ไปอีกตัวกล�งหนึ่ง
ถ้�มุมตกกระทบโตกว่�มุมวิกฤต จะเกิดก�รสะท้อนกลับหมด
10. เส้นใยนำ�แสงใช้หลักก�รก�รสะท้อนกลับหมดของแสง
เพื่อส่งแสงไปยังปล�ยท�ง

บทที่

1 อาหารกับการดํํารงชีวิต

จ�ดประสงคการเรียนรู
เมื่อเรียนจบบทน�้แลว นักเรียนควรจะสามารถ
1. ทดสอบ แปง นํ้าตาล โปรตีน ไขมัน วิตามินซีได
2. อธิบายแนวทางการบริโภคอาหารใหไดสารอาหารครบถวน
ในสัดสวนที่เหมาะสมกับเพศและวัย ไดปริมาณพลังงาน
ที่เพียงพอตอความตองการของรางกาย
3. อธิ บ ายวั ต ถุ เ จื อ ปนและสารปนเป อ นในอาหารที่ มั ก พบ
ในชีวิตประจําวันได
4. เลือกบริโภคอาหารไดอยางปลอดภัย เหมาะสมกับเพศและวัย
ใหไดสารอาหารและปริมาณพลังงานเพียงพอ

หนังสือเรียนหนา 1 - 34
1.1 อาหารและสารอาหาร
9 ชั�วโมง
1.2 ความตองการสารอาหารและพลังงานของรางกาย 3 ชั�วโมง
1.3 การเลือกบริโภคอาหาร
3 ชัว� โมง

รวมเวลาที่ใช
ในบทนี้
15 ชั่วโมง

แนวความคิดหลัก
อาหารประกอบดวยสารอาหารหลายประเภท โดยที่อาหารตางๆ จะมีประเภทและปริมาณของสารอาหารที่
เปนสวนประกอบแตกตางกัน จําแนกสารอาหารตามองคประกอบทางเคมีไดเปน 6 ประเภท คือ คารโบไฮเดรต
โปรตีน ไขมัน วิตามิน แรธาตุ และนํ้า
คารโบไฮเดรตเปนสารอาหารหลักที่ใหพลังงานแกรางกาย ประกอบดวยหน�วยยอยคือ นํ้าตาล ขนาดของ
โมเลกุ ล ของคาร โ บไฮเดรตขึ้ น อยู กั บ จํ า นวนนํ้ า ตาลที่ เ ป น องค ป ระกอบ โปรตี น เป น สารอาหารที่ เ สริ ม สร า ง
การเจริญเติบโต ซอมแซมเซลล ในสวนตางๆ ของรางกาย นอกจากน�้ยังใหพลังงานแกรางกายในกรณ�ที่จําเปน
โปรตีนประกอบดวยกรดอะมิโนจํานวนมากเชื่อมตอกัน ไขมัน เปนสารอาหารที่ใหพลังงานสูงกวาคารโบไฮเดรต
และโปรตี น ช ว ยในการดู ด ซึ ม วิ ตามิ น บางชนิ ด โมเลกุ ล ของไขมั น ประกอบด ว ยกลี เ ซอรอลและกรดไขมั น
สํ า หรั บ วิ ต ามิ น แร ธ าตุ และนํ้ า เป น สารอาหารที่ ไ ม ใ ห พ ลั ง งาน แต มี ความสํ า คั ญ อย า งยิ� ง ต อ การทํ า งาน
บทที่ 1 อาหารกับการดํํารงชีวิต

1

ของร า งกาย วิ ตามิ น มีความสําคัญตอ ปฏิกิริย าเคมี ใ นร างกาย ช ว ยให อวั ยวะต างๆ ทํ าหน าที่ ไ ด ตามปกติ
แรธาตุเปนสวนประกอบของสารหลายชนิดที่มีความสําคัญตอการทําหนาที่ของเซลลและอวัยวะตางๆ และเปน
ส ว นประกอบของอวั ย วะบางอย า ง นํ้ า เป น ส ว นประกอบของเซลล ทุ ก เซลล ช ว ยในการกํ า จั ด ของเสี ย และ
ปรับอุณหภูมิของรางกาย
การทดสอบสารอาหารบางชนิดสามารถทําไดโดยการทําปฏิกิริยากับสารเคมี เชน ทดสอบนํ้าตาลบางชนิด
โดยใชสารละลายเบเนดิกต ทดสอบแปงโดยใชสารละลายไอโอดีน ทดสอบโปรตีนโดยใชสารละลายโซเดียม
ไฮดรอกไซดและคอปเปอร (II) ซัลเฟต ไขมันสามารถทดสอบโดยหยดลงบนกระดาษและสังเกตความโปรงแสง
ของกระดาษ สวนวิตามินซีทดสอบโดยหยดลงไปในนํ้าแปงผสมสารละลายไอโอดีน
แคลอรีเปนหน�วยที่ใชวัดปริมาณพลังงานจากอาหาร แตละคนมีความตองการพลังงานหรือปริมาณแคลอรี
จากอาหารแตกตางกัน ขึ้นอยูกับเพศ วัย สภาพของรางกายและกิจกรรมที่ทํา การเลือกรับประทานอาหารจึงตอง
คํานึงถึงความสมดุลระหวางพลังงานที่ไดรับและพลังงานที่ใชไป ควรรับประทานสารอาหารใหครบทุกประเภทใน
สัดสวนที่เหมาะสมและเพียงพอกับความตองการของรางกาย
อาหารบางประเภทอาจมี การเติ ม สารบางอย า งเพื่ อ สงวนคุ ณ ค า ทางโภชนาการ ช ว ยยื ด อายุ ใ นการ
เก็บรักษา ชวยใหอาหารมีคุณภาพคงที่และชวยปรับปรุงคุณภาพ สารดังกลาวเรียกวา วัตถุเจือปนในอาหาร
ซึ�งแบงออกเปนหลายประเภท แตที่ใชกันบอยๆ ไดแก วัตถุกันเสีย สีผสมอาหาร วัตถุปรุงแตงกลิ�นรสอาหาร
ส ว นสารปนเป อ นในอาหารนั้ น เป น สารที่ ติ ด มาในอาหารโดยไม ไ ด ตั้ ง ใจจากกระบวนการผลิ ต อาหาร หรื อ
การปนเปอนจากสิ�งแวดลอม

อาหารและสารอาหาร
หัวขอน�้มุงหวังใหนักเรียนเขาใจวาอาหารประกอบ
ดวยสารอาหารหลายชนิด และเกิดความรูค วามเขาใจเกีย่ วกับ
แหล ง ที่ พ บ ความสํ า คั ญ และองค ป ระกอบทางเคมี ข อง
สารอาหารชนิดตางๆ นักเรียนควรไดปฏิบตั กิ จิ กรรม 2 กิจกรรม
คือ กิจกรรม 1.1 การตรวจสอบสารอาหาร และกิจกรรม 1.2
ตรวจสอบวิตามินซี กิจกรรมทั้ง 2 น�้นอกจากเชื่อมโยงกับ
สมบัตขิ องสารอาหารบางชนิดแลว ยังสรางเสริมทักษะพืน้ ฐาน
หลายอยางในการสํารวจตรวจสอบทางวิทยาศาสตรดวย
คําสําคัญ
• สารอาหาร
• การทดสอบสารอาหาร
หนังสือเรียนหนา 2
2

คูมือครู

จ�ดประสงคการเรียนรู
เมื่อเรียนจบหัวขอน�้แลว นักเรียนควรจะสามารถ
1. อธิบายความสําคัญของอาหารตอสิ�งมีชีวิต
2. ทดลองและอธิบายวิธีการทดสอบแปง นํ้าตาล โปรตีน ไขมัน และวิตามินซีในอาหาร
3. สืบคนขอมูล อธิบายความสําคัญ และระบุแหลงอาหารของสารอาหารตางๆ
4. ระบุ ห น� ว ยย อ ยและชนิ ด ของธาตุ ที่ เ ป น ส ว นประกอบของคาร โ บไฮเดรต โปรตี น และไขมั น
5. ระบุสารอาหารที่ใหพลังงานและไมใหพลังงาน

เวลาที่ใช 9 ชั่วโมง

ครูเชื่อมโยงจากสิ�งที่นักเรียนทราบแลวในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 วาพืชสามารถสรางอาหารไดเอง โดย
กระบวนการสังเคราะหดวยแสงจากวัตถุดิบคือคารบอนไดออกไซด ออกซิเจน และนํ้า โดยใชพลังงานจาก
แสงอาทิตย แตมนุษยและสัตวตองไดรับอาหารจากการกิน
นําความสนใจของนักเรียนสูค วามสําคัญของอาหาร โดยใหนกั เรียนดูภาพนําบทในหนังสือเรียน หรือภาพอืน่ ๆ
ที่สื่อถึงความสําคัญของการบริโภคอาหาร เชน ภาพทารกดูดนมมารดา ภาพเด็กขาดสารอาหาร ภาพผูมีภาวะ
โภชนาการเกิน หรือภาพนางแบบที่รูปรางผอมมาก แลวใหนักเรียนบอกสิ�งที่เห็นในภาพ และอภิปรายเกี่ยวกับ
ความสําคัญของอาหารตอการดํารงชีวิต โดยใชคําถามในหนังสือเรียนที่วา
เพราะเหตุใดสิ�งมีชีวิตจึงตองการอาหาร
ระหวางการอภิปราย ครูควรสังเกตวา นักเรียนกลาวถึงสารอาหารตางๆ ที่เรียนรูมาจากระดับประถมศึกษา
อยางไร
คําถามดังกลาวยังเปนการสํารวจความเขาใจเดิม เกี่ยวกับบทบาทของสารอาหาร ครูจึงควรสังเกตดวยวา
ระหวางการอภิปรายนักเรียนมีความเขาใจอยางไรเกี่ยวกับบทบาทของสารอาหารที่ (1.) เปนแหลงพลังงานให
สิง� มีชวี ติ ทํากิจกรรมการดํารงชีวติ ตางๆ เชน การเจริญเติบโต (2.) เปนวัตถุดบิ ในการสังเคราะหสารตางๆ ทีจ่ าํ เปน
ตอการดํารงชีวิตและซอมแซมสวนที่สึกหรอ และ (3.) บทบาทของสารอาหารบางชนิด เชน นํ้า แรธาตุ ที่ไมไดให
พลังงาน และบางครั้งไมไดเปนวัตถุดิบในการสังเคราะหสารแตชวยใหสภาพในรางกายสิ�งมีชีวิตเหมาะสมตอกลไก
การดํารงชีวิต
ถาจากการอภิปรายพบวานักเรียนยังมีความเขาใจไมครบถวนเกี่ยวกับความสําคัญของอาหาร ครูไมจําเปน
ตองสรางความเขาใจที่ถูกตองในตอนน�้ แตสามารถยอนกลับมาอภิปรายคําถามน�้เพื่อเติมเต็มความเขาใจอีกครั้ง
ในชวงทายของบทเรียน
บทที่ 1 อาหารกับการดํํารงชีวิต
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1.1 อาหารและสารอาหาร

แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู

นําเขาสูก จิ กรรม 1.1 การตรวจสอบสารอาหาร โดยเลือกตามแนวทางตอไปน�้ หรือใชแนวทางอืน่ ทีเ่ หมาะสม
 ใหนักเรียนบอกรายการอาหารเชาหรืออาหารกลางวันที่รับประทาน แลวรวมกันวิเคราะหอาหารที่
รับประทานวามีวัตถุดิบอะไรบาง และประกอบดวยสารอาหารอะไรบาง โดยบันทึกในลักษณะตาราง แลวอภิปราย
รวมกันวา จะทราบไดอยางไรวาอาหารแตละชนิดประกอบดวยสารอาหารอะไร
 ครู ใหนักเรียนดูฉลากอาหารหรือภาพของฉลากอาหารที่ระบุเฉพาะสวนประกอบและสารอาหาร
ที่เปนองคประกอบ แลวใหนักเรียนแขงขันกันทายวาอาหารปริศนานั้นเปนอาหารอะไร จากนั้นใหนักเรียน
อภิปรายวา ขอมูลเกี่ยวกับสารอาหารในฉลากอาหารนั้นมีที่มาอยางไร
 นําตัวอยางอาหาร (อาจใชตัวอยางอาหารจากกิจกรรมตอนที่ 2) มาตั้งประเด็นคําถามวา ถาตองการ
ทราบวาอาหารเหลาน�้มีแปง นํ้าตาล โปรตีน และไขมันเปนสวนประกอบหรือไม ตองทําอยางไร โดยมีแนวคําตอบ
คือ ตองทราบกอนวา แปง นํ้าตาล โปรตีน และไขมัน มีวิธีทดสอบอยางไร แลวจึงนําตัวอยางอาหารมาทดสอบ
ตามวิธีการแตละวิธี

กิจกรรม 1.1 การตรวจสอบสารอาหาร
จ�ดประสงคของกิจกรรม
เมื่อทํากิจกรรมน�้แลว นักเรียนควรจะสามารถ
1. ทดลองและอธิบายวิธีการทดสอบแปง นํ้าตาล โปรตีน
และไขมัน
2. อธิบายไดวาอาหารประกอบดวยสารอาหารหลายชนิด

เวลาที่ใช 2 ชั่วโมง

หนังสือเรียนหนา 3
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คูมือครู

วัสดุอุปกรณและสารเคมี
รายการ
1. หลอดทดลองขนาดกลาง
2. บีกเกอร 250 cm3
3. หลอดหยด
4. กระบอกตวงขนาด 10 cm3 หรือ หลอดฉ�ดยาขนาด 5 cm3
5. โกรงสําหรับบดอาหาร
6. แทงแกว
7. ชุดตะเกียงแอลกอฮอล
8. ไมขีดไฟ
9. ที่จับหลอดทดลอง
10. ที่ตั้งหลอดทดลอง
11. กระดาษขนาดประมาณ 10 cm x 10 cm สําหรับทดสอบไขมัน
12. ผาขาวบางสําหรับกรองอาหารที่บดแลว
13. นํ้าแปงสุก 0.1 %
14. สารละลายนํ้าตาลกลูโคส 1 %
15. สารละลายไอโอดีน 1%
16. นํ้ากลั�น
17. ไขขาวดิบ
18. สารละลายเบเนดิกต
19. สารละลายคอปเปอร (II) ซัลเฟต (CuSO4) 0.1 mol/L
20. สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด (NaOH) 2.5 mol/L
21. นํ้ามันพืช
22. ตัวอยางอาหารสําหรับทดสอบในตอนที่ 2 เชน นํ้านมถั�วเหลือง ขาวสุก
ขนมปง เนย ถั�วลิสงดิบ เน�้อดิบ

จํานวน/กลุม
9 หลอด
1 ใบ
4 อัน
3 อัน
1 ชุด
2 อัน
1 ชุด
1 กลัก
1 อัน
1 อัน
3 แผน
1 ผืน
10 cm3
10 cm3
3 cm3
10 cm3
3 cm3
10 cm3
5 cm3
5 cm3
5 cm3
ชนิดละ 3 กรัม

การเตรียมตัวลวงหนา
 เตรียมนํ้าแปงสุก 0.1% ทําไดโดยชั�งแปงมัน 1 กรัม ใสในบีกเกอร เติมนํ้ากลั�นจนครบ 1,000 cm3
จากนั้นนําไปตมจนนํ้าแปงสุก ซึ�งจะเห็นสารละลายเปนของเหลวใส ทิ้งไวใหเย็น
 เตรียมไขขาวดิบโดยแยกไขแดงออก ระวังอยาใหไขแดงแตก
 เตรียมสารละลายคอปเปอร (II) ซัลเฟต 0.1 mol/L โดยใชคอปเปอร (II) ซัลเฟต 15.96 g
ในการเตรียมสารละลาย 1 ลิตร และเตรียมสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด 2.5 mol/L โดยใช
โซเดียมไฮดรอกไซด100 g ในการเตรียมสารละลาย 1 ลิตร (ถาเตรียมสารละลายนอยกวา
1 ลิตร ครูสามารถลดปริมาณสารที่ใชตามสัดสวนของปริมาณสารละลายที่เตรียม)
บทที่ 1 อาหารกับการดํํารงชีวิต
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 เตรียมตัวอยางอาหารสําหรับการทดสอบในกิจกรรมตอนที่ 2 โดยหากเลือกอาหารที่มีลักษณะ
เปนของเหลวหรือลักษณะผงนํามาผสมนํ้าเล็กนอยก็จะประหยัดเวลาในการบดและกรองอาหาร
หลี ก เลี่ย งการใชอาหารสีเขม เน��อ งจากทํ าให สั ง เกตเห็ น การเปลี่ ยนแปลงสี ใ นการทดสอบ
สารอาหารบางชนิดไดไมชดั เจน และแนะนําใหใชอาหารทีม่ ฉี ลากระบุสารอาหารทีเ่ ปนสวนประกอบ
หรือที่สามารถสืบคนสวนประกอบได

ขอแนะนําในการทํากิจกรรม
1. อธิบายใหนักเรียนเขาใจวา กิจกรรม 1.1 การตรวจสอบสารอาหาร มี 2 ตอน ไดแก ตอนที่ 1
วิธีการตรวจสอบสารอาหารซึ�งนักเรียนจะไดทดสอบอาหารที่มีแปง นํ้าตาล โปรตีน และไขมัน
และตอนที่ 2 การตรวจสอบสารอาหารในอาหารตางๆ เปนการตรวจสอบวา อาหารตัวอยางมีแปง
นํ้าตาล โปรตีน และไขมันอยูหรือไม
2. ใหนักเรียนอานทําความเขาใจวิธีการทํากิจกรรมในหนังสือเรียน โดยชี้แจงวากิจกรรมตอนที่ 1
ใชนํ้าแปงเปนตัวแทนของสารอาหารคารโบไฮเดรตจําพวกแปง นํ้าตาลกลูโคสเปนตัวแทนของ
สารอาหารคารโบไฮเดรตจําพวกนํ้าตาล ไขขาวเปนตัวแทนของสารอาหารโปรตีน นํ้ามันพืชเปน
ตัวแทนของสารอาหารไขมัน
3. ชี้แจงวานักเรียนทุกกลุมจะไดทําการทดลองตอนที่ 1 และบันทึกผลการทดลองไว เพื่อใช
เปรียบเทียบกับการทดสอบสารอาหารทีเ่ ลือกตามความสนใจ การเลือกทดสอบอาหารในตอนที่ 2
อาจใหเลือกเพียงกลุมละ 1 รายการ แลวนําผลการทดลองมาอภิปรายรวมกัน
4. ในการทํากิจกรรมตอนที่ 2 หากตองบดอาหารตัวอยาง ครูอาจสาธิตวิธีการบด และการใช
ผาขาวบางคัน้ เฉพาะสวนทีเ่ ปนของเหลวเพือ่ นํามาทดสอบ โดยเนนวาถาจําเปนตองเติมนํา้ ลงใน
อาหารระหวางการบดก็ไมควรเติมมากเกินไป
5. แจงแกนักเรียนวาหากสารเคมีสัมผัสกับผิวหนังใหลางดวยนํ้าสะอาด หากสารเคมีเขาตาใหบอก
ครูทันที
6. ใหใชที่จับหลอดทดลองทุกครั้งที่หยิบหลอดทดลองขณะรอน และไมควรใหความรอนแก
หลอดทดลองเกิน 2 นาทีเพื่อไมใหเกิดการสลายของแปงเปนนํ้าตาลจากความรอน
7. การบั น ทึ ก ผลการทํ า กิ จ กรรม ถ า ทดสอบแล ว ไม เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงใดๆ ให บั น ทึ กว า
ไมเปลี่ยนแปลง ถาสีเปลี่ยนไปจากปกติใหบันทึกตามที่สังเกตได
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คูมือครู

ตัวอยางผลการทํากิจกรรม
สารละลาย
ไอโอดีน
สารละลาย
เบเนดิกต

หลอดที่

1

นํ้ําแปงสุก

2

3

4

5

สารละลายนํ้าตาลกลูโคส

ผลการตรวจสอบแปงและนํ้าตาล
CuSO4 5 หยด
และ
NaOH 3 หยด

หลอดที่

7

ไขขาวดิบ 2 cm3 + นํ้ํา 1 cm3

นํ้ํา

6

หยดนํ้ํามันพืช 2 หยด

หยดนํ้ํา 2 หยด

กระดาษแผนที่ 1

กระดาษแผนที่ 2

8

นํ้ํา 3 cm3

ผลการตรวจสอบโปรตีน

ผลการตรวจสอบไขมัน

ตัวอยางตารางบันทึกผลของกิจกรรม ตอนที่ 1
การตรวจสอบแปง นํ้าตาล และโปรตีน
หลอดที่
1
2
3
4
5
6
7
8

สวนประกอบ
นํ้าแปงสุก 0.1 % + สารละลายไอโอดีน
นํ้าแปงสุก 0.1 % + สารละลายเบเนดิกต
สารละลายนํ้าตาลกลูโคส 1 % + สารละลายไอโอดีน
สารละลายนํ้าตาลกลูโคส 1 % + สารละลายเบเนดิกต
นํ้า + สารละลายไอโอดีน
นํ้า + สารละลายเบเนดิกต
ไขขาวดิบ + นํา้ + สารละลาย CuSO4 + สารละลาย NaOH
นํ้า + สารละลาย CuSO4 + สารละลาย NaOH

ผลการสังเกต
เปลี่ยนเปนสีนํ้าเงิน
ไมเปลี่ยนแปลง
ไมเปลี่ยนแปลง
พบตะกอนสีแดงอิฐ
ไมเปลี่ยนแปลง
ไมเปลี่ยนแปลง
เปลี่ยนเปนสีมวง
ไมเปลี่ยนแปลง
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การตรวจสอบไขมัน
กระดาษที่หยดไขมัน
กระดาษที่หยดนํ้า

ปรากฏเปนรอย โปรงแสง
ปรากฏเปนรอย ไมโปรงแสง

ตัวอยางตารางบันทึกผลของกิจกรรม ตอนที่ 2
ตารางแสดงผลการทดสอบสารอาหารโดยวิธีการตางๆ
อาหาร
1. ขาวสุก
2. นมถัว� เหลือง
3. เนย
4. ถั�วลิสงดิบ
5. เน�้อไก
ฯลฯ

เติมสารละลาย
ไอโอดีน
สีนํ้าเงินอมมวง
ไมเปลี่ยนแปลง
ไมเปลี่ยนแปลง
สีมวง
ไมเปลี่ยนแปลง

ผลการทดสอบสารอาหารโดยวิธีการตางๆ
วางบนกระดาษ
เติมสารละลาย เติมสารละลาย
เบเนดิกต
CuSO4 +
และใหความรอน สารละลาย NaOH
ไมเปลี่ยนแปลง สีชมพูออน
ไมโปรงแสง
สีเหลือง
สีมวง
ไมโปรงแสง
ไมเปลี่ยนแปลง ไมเปลี่ยนแปลง โปรงแสง
ไมเปลี่ยนแปลง สีมวง
โปรงแสง
ไมเปลี่ยนแปลง สีมวง
ไมโปรงแสง

อภิปรายหลังกิจกรรม
นักเรียนรวมกันอภิปรายโดยเริ�มจากการใชประเด็นคําถามทายกิจกรรมเปนแนวทางดังน�้

คําถามตอนที่ 1
การตรวจสอบสารอาหารชนิดตางๆ ตอนที่ 1 ใหผลเปนอยางไร
แนวคําตอบ เมื่อทดสอบนํ้าแปงดวยสารละลายไอโอดีนเปลี่ยนเปนสีนํ้าเงิน แตเมื่อทดสอบดวย
สารละลายเบเนดิกตไมเกิดการเปลี่ยนแปลง เมื่อทดสอบสารละลายนํ้าตาลกลูโคสดวยสารละลาย
เบเนดิกตเกิดตะกอนสีแดงอิฐ แตเมื่อทดสอบดวยสารละลายไอโอดีนไมเกิดการเปลี่ยนแปลง
เมื่อทดสอบไขขาวดวยสารละลายคอปเปอร (II) ซัลเฟต/สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด พบวา
เกิดการเปลีย่ นแปลงเปนสีมว ง สวนการทดสอบโดยใชนาํ้ กับสารละลายไอโอดีน สารละลายเบเนดิกต
และสารละลายคอปเปอร (II) ซัลเฟต/สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด ไมเกิดการเปลีย่ นแปลง สําหรับ
การทดสอบนํ้ามันพืชโดยการหยดบนกระดาษแลวทิ้งใหแหง พบวากระดาษมีลักษณะโปรงแสง
แตเมื่อทดสอบโดยการหยดนํ้าแลวทิ้งใหแหง พบวากระดาษมีลักษณะไมโปรงแสงเชนเดิม
ในกิจกรรมตอนที่ 1 เหตุใดจึงมีการตรวจสอบโดยใชนํ้าในหลอดที่ 5, 6 และ 8
แนวคําตอบ เหตุที่ใชนํ้าแทนแปง นํ้าตาล โปรตีนและไขมัน ในกิจกรรมตอนที่ 1 เน��องจากนํ้าไมทํา
ปฏิกริ ยิ ากับสารเคมีทใี่ ชทดสอบจึงนํามาเปนการทดลองควบคุมโดยเปรียบเทียบกับการเปลีย่ นแปลง
ที่เกิดขึ้นกับสารอาหารในหลอดอื่น
8
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นักเรียนจะสรุปผลการทดลองในตอนที่ 1 วาอยางไร
แนวคําตอบ
การทดสอบแปง ใชสารละลายไอโอดีน ซึ�งจะเปลี่ยนเปนสีนํ้าเงิน
การทดสอบนํ้าตาล ใชสารละลายเบเนดิกต ซึ�งเมื่อใหความรอนจะเกิดตะกอนสีแดงอิฐ
การทดสอบโปรตีน ใชสารละลายคอปเปอร (II) ซัลเฟตและสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด ซึ�งจะ
เปลี่ยนเปนสีมวง
การทดสอบไขมัน ใชการหยดบนกระดาษแลวทิง้ ไวใหแหง ซึง� กระดาษจะเปลีย่ นแปลงโดยมีลกั ษณะ
โปรงแสง

คําถามตอนที่ 2
อาหารตัวอยางที่นํามาตรวจสอบในกิจกรรมตอนที่ 2 ใหผลเปนอยางไร สรุปไดวาอยางไร
แนวคําตอบ นักเรียนตอบคําถามตามขอมูลที่ไดจากการทดลอง และสรุปวาจากการทดสอบพบ
สารอาหารชนิดใดในอาหารตัวอยางบาง
จากกิจกรรมนักเรียนพบหรือไมวาอาหาร 1 อยางประกอบดวยสารอาหารหลายชนิด ใหนักเรียน
อธิบายและยกตัวอยางประกอบ
แนวคําตอบ นักเรียนตอบคําถามตามขอมูลที่ไดจากการทดลอง
แกวตานํานํ้าผึ้งมาผสมนํ้าแลวทดสอบหานํ้าตาลตามวิธีการทํากิจกรรมตอนที่ 1 แตไมเกิดการ
เปลี่ยนแปลง ผลการทดลองเชนน�้น�าจะเกิดจากสาเหตุใดไดบาง และจะทดสอบไดอยางไร
แนวคําตอบ สาเหตุทเ่ี ปนไปได และแนวทางการทดสอบดังตารางตอไปน�้ หรือคําตอบอืน่ ทีส่ มเหตุสมผล
สาเหตุที่เปนไปได
1. ทําการทดสอบไมถูกวิธี

แนวทางการทดสอบ
ทบทวนกระบวนการทดสอบที่ปฏิบัติ และ/หรือ
ทดลองซํ้า
2. ผสมนํ้ามากเกินไป
ทดลองซํ้าโดยผสมนํ้าลงในนํ้าผึ้งใหนอยลง
3. สารละลายเบเนดิกตที่ใชทดสอบเสื่อมสภาพ หรือ ทดลองซํา้ โดยใชชดุ ทดลองควบคุมทีท่ ราบแน�นอน
ติดฉลากผิด
วามีนํ้าตาลกลูโคสอยู หากตรวจไมพบนํ้าตาลใน
ชุดทดลองควบคุม แสดงวาสารละลายเบเนดิกตที่
ใชทดสอบเสื่อมสภาพ หรือติดฉลากผิด
4. นํ้าผึ้งที่นํามาทดสอบอาจประกอบดวยนํ้าตาลหรือ ทดลองซํ้าโดยใชชุดทดลองควบคุมที่ทราบ
สารใหความหวานชนิดที่ไมสามารถตรวจพบได แน�นอนวามีนํ้าตาลกลูโคสอยู หากตรวจพบ
ดวยวิธีการที่ใชในกิจกรรมตอนที่ 1
นํ้าตาลในชุดทดลองควบคุมดังกลาว แตไมพบ
การเปลี่ยนแปลงเมื่อตรวจสอบนํ้าผึ้ง จะเปนการ
สนับสนุนเหตุผลขอที่ 4
บทที่ 1 อาหารกับการดํํารงชีวิต
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ความรูเพิ่มเติมสําหรับครู
1. นํ้าตาลโมเลกุลเดี่ยว (monosaccharide) เชน กลูโคส มีสมบัติเปนสารรีดิวซ สารละลายที่ใชทดสอบ
สมบัติรีดิวซ ไดคือ สารละลายเบเนดิกต โดยนําสารที่ตองการทดสอบไปใหความรอนกับสารละลาย
เบเนดิ ก ต ถ า สารที่ นํ า มาทดสอบมี ป ริ ม าณนํ้ า ตาลมาก จะสั ง เกตเห็ น ตะกอนสี แ ดงอิ ฐ ของ
cuprus oxide (Cu2O) แตถา มีปริมาณนํา้ ตาลนอย ตะกอนสีแดงอิฐของ Cu2O ก็จะเกิดนอย เมือ่ รวมกับ
สีฟาของสารละลายคอปเปอร (ll) ซัลเฟต จะเห็นเปนสีเหลืองหรือสีเขียว ในอาหารบางชนิดอาจมี
นํ้าตาลโมเลกุลเดี่ยวชนิดอื่นๆ เชน ฟรุกโทส กาแลกโทส เปนองคประกอบ ซึ�งใหผลการทดสอบกับ
สารละลายเบเนดิกตเชนเดียวกับกลูโคส
2. แปงประกอบดวยกลูโคสเชื่อมตอกันเปนสายยาวและเปนเกลียว เมื่อหยดสารละลายไอโอดีนลงไปใน
แปง ไอโอดีนจะแทรกเขาไปอยูภายในเกลียว ทําใหเกิดเปนสารประกอบเชิงซอนที่มีสีนํ้าเงินขึ้น จึงใช
วิธีการดังกลาวทดสอบแปง
ครูอภิปรายเพิ�มเติมเพื่อใหนักเรียนสรุปไดวา สารอาหารบางชนิดสามารถทดสอบไดโดยการทําปฏิกิริยา
กับสารเคมีแลวสังเกตการเปลี่ยนแปลง เชน ทดสอบนํ้าตาลโดยใชสารละลายเบเนดิกต แลวนําไปใหความรอน
สังเกตพบการเปลี่ยนแปลงสี ถาอาหารที่นํามาทดสอบมีการเปลี่ยนแปลงสีในลักษณะคลายกัน ก็เชื่อวาอาหาร
นั้นมีนํ้าตาลเปนสวนประกอบ แตถาทดสอบไมพบการเปลี่ยนแปลงอาจยังสรุปไมไดแน�นอนวาตัวอยางอาหาร
ไมมีนํ้าตาล เพราะมีนํ้าตาลบางชนิดที่ตรวจสอบดวยวิธีการน�้ไมเกิดการเปลี่ยนแปลง นอกจากนั้นนักเรียนยังได
ทดสอบแปงโดยใชสารละลายไอโอดีน ทดสอบโปรตีนโดยใชสารละลายคอปเปอร (II) ซัลเฟต และสารละลาย
โซเดียมไฮดรอกไซด สวนการตรวจสอบไขมันทําไดโดยนําตัวอยางอาหารไปสัมผัสกับกระดาษแลวสังเกตความโปรงแสง
ของกระดาษ
จากผลการตรวจสอบสารอาหารในตอนที่ 2 นักเรียนควรสรุปไดวา ในอาหารแตละอยางอาจมีสารอาหาร
อยูหลายชนิด แตถาผลการทดสอบตัวอยางอาหารทุกตัวอยางพบสารอาหารเพียง 1 ชนิด ครูอาจอางถึงขอมูลใน
ฉลาก ครูอธิบายเพิ�มเติมวา การตรวจสอบสารอาหารที่นักเรียนไดลงมือปฏิบัติเปนวิธีการอยางงาย บอกไดเพียง
วาตัวอยางอาหารมีสารอาหารที่ตรวจสอบหรือไม แตระบุไมไดชัดเจนวามีสารอาหารที่ตรวจสอบอยูในปริมาณ
เทาใด อีกทั้งไมสามารถตรวจหาสารอาหารปริมาณนอยๆ ได เชน เมื่อนําขาวสุกบดมาตรวจสอบ อาจไมพบ
โปรตีน เน��องจากโปรตีนในขาวมีปริมาณนอยเกินกวาที่จะตรวจสอบพบดวยวิธีการที่ใชในชั้นเรียน
ครู ชี้ ใ ห เ ห็ นว า กิ จ กรรม 1.1 ช ว ยให เ กิ ด ความเข า ใจว า สารอาหารแต ล ะประเภทมี ส มบั ติ บ างอย า งที่
แตกต า งกั น แล ว เชื่ อ มโยงความสนใจของนั ก เรี ย นสู การศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ องค ป ระกอบและความสํ า คั ญ ของ
สารอาหาร 3 ประเภท คื อ คาร โ บไฮเดรต โปรตี น และไขมั น จากนั้ น จั ด กิ จ กรรมขยายความรู เ กี่ ย วกั บ
แหลงอาหาร องคประกอบ และความสําคัญของ คารโบไฮเดรต โปรตีน และไขมัน โดยเลือกตามแนวทางตอไปน�้
หรือแนวทางอื่นที่เหมาะสม
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 ครูมอบหมายใหนกั เรียนอานทําความเขาใจเน�อ้ หาในหนังสือเรียน และสืบคนจากแหลงเรียนรูอ น่ื เกีย่ วกับ
องคประกอบ และความสําคัญของคารโบไฮเดรต โปรตีน และไขมันมากอนคาบเรียน ในหองเรียนให
เวลานักเรียนตอบคําถามในหนังสือเรียนโดยรวมกันทํางานเปนกลุม จากนั้นอภิปรายเน�้อหาและคําถาม
พรอมกันทั้งชั้นเรียนเพื่อสรุปความรู
 แบงนักเรียนเปนกลุม แลวกําหนดใหแตละกลุมศึกษาขอมูลแหลงอาหาร องคประกอบและความสําคัญ
ของสารอาหารกลุมละ 1 ชนิด จากหนังสือเรียน และแหลงเรียนรูอื่น เชน จากหนังสือในหองสมุด
และจากอินเทอรเน็ต แลวรวมกันจัดทําแผนพับ หรือโปสเตอรมานําเสนอ เมื่อถึงคาบเรียนถัดไปให
นักเรียนผลัดกันศึกษาขอมูลของสารอาหาร จากชิ้นงานของเพื่อนกลุมอื่นๆ ใหครบทั้ง 3 ประเภท และ
รวมกันประเมิน ใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับชิ้นงานของกลุมอื่นๆ วามีความถูกตอง ชัดเจน เขาใจไดงาย
หรือไม เพียงใด ควรปรับปรุงในเรื่องใด จากนั้นอภิปรายรวมกันทั้งชั้นเพื่อสรุปความรูอีกครั้ง
 แจงใหนักเรียนทราบวาจะมีการสุมนักเรียนมานําเสนอเกี่ยวกับ แหลงอาหาร องคประกอบ และ
ความสําคัญของคารโบไฮเดรต โปรตีน และไขมัน โดยจะมีเวลาใหศึกษาขอมูล 15 นาที จากนั้นแบง
นักเรียนเปนกลุม กลุมละ 3 คน แตละคนรับผิดชอบศึกษาเกี่ยวกับสารอาหารแตละชนิด แลวสรุปและ
จัดเตรียมขอมูลเกี่ยวกับแหลงที่พบ องคประกอบ และความสําคัญของสารอาหารที่ตนเองรับผิดชอบ
จากหนังสือเรียนและสื่ออื่นที่ครูจัดเตรียมมา เมื่อครบกําหนดเวลา ใหนักเรียนผลัดกันอธิบายขอมูล
ที่ตนเองศึกษาใหกับเพื่อนในกลุมอีก 2 คน จากนั้นสุมนักเรียนอยางนอย 3 คนออกมานําเสนอเกี่ยวกับ
สารอาหารคนละ 1 ชนิด หนาชัน้ เรียน ซึง� อาจไมตรงกับสารอาหารที่ไดรบั มอบหมายใหศกึ ษาในตอนแรก
แตควรมีความรูความเขาใจจากการแลกเปลี่ยนกันภายในกลุม แลวใหนักเรียนที่เปนผูฟง ประเมินการ
นําเสนอพรอมทั้งใหขอเสนอแนะ
ภายหลังการทํากิจกรรมขยายความรูเกี่ยวกับแหลงอาหาร องคประกอบ และความสําคัญของสารอาหาร
ทั้ง 3 ชนิด นักเรียนควรสามารถสรุปไดดังน�้
ตารางสรุปเน�้อหาเกี่ยวกับแหลงอาหาร องคประกอบ และความสําคัญของคารโบไฮเดรต โปรตีนและไขมัน
สารอาหาร
แหลงอาหาร
คารโบไฮเดรต ขาว ขาวโพดและ
ธัญพืชอื่นๆ เผือก
มันฝรั�ง มันสําปะหลัง
อาหารแปรรูปที่มี
แปงและนํ้าตาล เชน
ขนมปง เสนกวยเตี๋ยว

องคประกอบทางเคมี
เปนสารอินทรีย
ประกอบดวยนํ้าตาล
หรือนํ้าตาลหลาย
โมเลกุลเชื่อมตอกัน
คารโบไฮเดรต
โดยทั�วไปประกอบดวย
ธาตุคารบอน ไฮโดรเจน
และออกซิเจน

ความสําคัญ
ใหพลังงานแกรางกาย
เปนสารตัง้ ตนในการสังเคราะห
สารอื่นๆ เชน นํ้าตาลไรโบส
เปนสวนประกอบหนึ�งของ
ดีเอ็นเอ
คารโบไฮเดรตที่รางกาย
ยอยไมได เปนใยอาหารที่
สนับสนุนการทํางานของ
ลําไสใหญ
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สารอาหาร
โปรตีน

แหลงอาหาร
เน�้อสัตว ไข นม
ถั�วเมล็ดแหง

ไขมัน

นํ้ามัน เนย กะทิ
ไขมัน นํ้ามัน
จากพืชและสัตว
อาหารที่ใชนํ้ามันใน
การทอดหรือผัด

องคประกอบทางเคมี
เปนสารอินทรีย
ประกอบดวยกรด
อะมิโนหลายโมเลกุล
เชื่อมตอกัน
โปรตีนโดยทั�วไป
ประกอบดวยธาตุ
คารบอน ไฮโดรเจน
ออกซิเจน และ
ไนโตรเจน บางชนิด
มีกํามะถันเปนสวน
ประกอบดวย
เปนสารอินทรีย
ไขมันไตรกลีเซอไรด
ประกอบดวย กรดไขมัน
และกลีเซอรอล
ไขมันโดยทั�วไป
ประกอบดวยธาตุ
คารบอน ไฮโดรเจนและ
ออกซิเจน

ความสําคัญ
โปรตีนเกี่ยวของกับโครงสราง
และการทําหนาที่ของเซลล
เชน คอลลาเจน
เอนไซมตางๆ ที่เรงและ
ควบคุมปฏิกิริยาเคมีในรางกาย
เฮโมโกลบิน แอนติบอดี
(เกี่ยวของกับระบบภูมิคุมกัน)
ฮอรโมนบางชนิด
ใหพลังงานแกรางกาย
ใหพลังงานแกรางกาย
ไขมันที่อยูใตผิวหนังชวย
รักษาอุณหภูมิของรางกาย
ไขมันที่หอหุมรอบอวัยวะ
ภายใน ปองกันการกระทบ
กระแทก
ชวยในการดูดซึมวิตามินเอ
ดี อี และเค
เปนสวนประกอบของเยื่อหุม
เซลล

ครูสามารถใชคําถามในหนังสือเรียนเปนประเด็นการอภิปรายระหวางและหลังการทํากิจกรรม ดังน�้
คําถามเกี่ยวกับคารโบไฮเดรต
แปงและนํ้าตาลในพืชมาจากไหน
แนวคําตอบ นํา้ ตาลไดจากการสังเคราะหดว ยแสง หรือเปลีย่ นแปลงมาจากผลผลิตของการสังเคราะห
ดวยแสง สวนแปงสังเคราะหขึ้นจากนํ้าตาลกลูโคสจํานวนมาก เพื่อสะสมไวในเซลลพืชบางเซลล
โครงสรางของแปงและนํ้าตาล เหมือนและตางกันอยางไร
แนวคําตอบ แปงและนํา้ ตาลตางก็ประกอบดวยหน�วยยอยลักษณะเดียวกัน และตางก็เปนสารอาหาร
ประเภทคารโบไฮเดรต แตนํ้าตาลประกอบดวยหน�วยยอยหน�วยเดียวหรือจํานวนนอย แตแปง
ประกอบดวยหน�วยยอยจํานวนมากเชื่อมตอกัน
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เหตุใดเราจึงควรบริโภคใยอาหาร ทั้งๆ ที่รางกายดูดซึมใยอาหารไมได
แนวคําตอบ กระตุนการเคลื่อนไหวของลําไสใหญ ชวยในการดูดซับนํ้าของกากอาหาร ทําใหอาหาร
ไมอยูในลําไสใหญนาน ทองไมผูก ลดความเสี่ยงตอการเปนมะเร็งลําไสใหญ เพราะชวยลดโอกาสที่
เน�้อเยื่อของลําไสใหญจะสัมผัสกับสารกอมะเร็งที่อยูในอาหาร นอกจากน�้ยังลดความเสี่ยงตอโรคอื่น
เชน โรคริดสีดวงทวาร
ภาพ 1.3 ในหนังสือเรียน จําลองลักษณะโครงสรางระดับโมเลกุลของคารโบไฮเดรตบางชนิด กรอบดานซาย
สวนบน แสดงตัวอยางนํ้าตาลโมเลกุลเดี่ยวประกอบดวยนํ้าตาลเพียงโมเลกุลเดียว ซึ�งในภาพแทนนํ้าตาลกลูโคส
ดวยรูปหกเหลีย่ มและแทนนํา้ ตาลฟรุกโทสดวยรูปหาเหลีย่ ม ถานักเรียนมีความพรอม ครูสามารถอธิบายเพิม� เติมวา
รูปหกเหลี่ยมแทนนํ้าตาลที่ประกอบดวยธาตุคารบอน 6 อะตอม สวนรูปหาเหลี่ยมแทนนํ้าตาลที่ประกอบดวย
ธาตุคารบอน 5 อะตอม กรอบดานซายสวนลางแสดงตัวอยางนํ้าตาลโมเลกุลคู ซึ�งใชซูโครสหรือนํ้าตาลทรายเปน
ตัวอยาง สําหรับแผนภาพแสดงโครงสรางของคาร โบไฮเดรตโมเลกุลใหญทางดานขวานั้น แสดงโครงสรางของ
แปง ไกลโคเจน และเซลลูโลส นักเรียนควรเกิดความเขาใจวาคารโบไฮเดรตโมเลกุลใหญประกอบดวยนํ้าตาลเปน
หน�วยยอย มาเชื่อมตอกันเปนจํานวนมาก มีทั้งแบบที่เชื่อมกันในลักษณะเปนเกลียวดังโครงสรางของแปงซึ�งเปน
คาร โบไฮเดรตที่สะสมในเซลลของพืช แบบแตกกิ�งกานสาขาดังโครงสรางของไกลโคเจนซึ�งเปนคาร โบไฮเดรต
ที่สะสมในเซลลของสัตว และแบบที่ตอกันเปนเสนยาวตรงดังโครงสรางของเซลลู โลสซึ�งเปนสวนประกอบของ
ผนังเซลลพืช
กรอบความรูคุณคาทางโภชนาการของขาวในหนังสือเรียน เชื่อมโยงความรูในบทเรียนสูบริบททาง
เศรษฐกิจและสังคมในชีวิตจริง ครูอาจใหนักเรียนตั้งคําถาม 1 คําถามจากการศึกษากรอบความรู พรอมทั้งเฉลย
คําตอบ แลวนําคําถามและคําตอบมาจัดกิจกรรมในลักษณะเกม หรือนํามาอภิปรายรวมกัน
ถ า นั ก เรี ย นสนใจ ครู อ าจสอดแทรกเกร็ ด ความรู เ กี่ ย วกั บ คาร โ บไฮเดรตที่ เ ป น ส ว นประกอบใน
เมล็ดขาวเหน�ยวและขาวเจา ซึ�งมีความแตกตางกันที่สัดสวนระหวางอะไมโลสกับอะไมโลเพคทิน อะไมโลส
เปนแปงชนิดที่ไมแตกกิ�งสาขา จึงมีลักษณะคลายกับแปงในแผนภาพตามหนังสือเรียน สวนอะไมโลเพคทินเปน
แปงชนิดที่โมเลกุลมีการแตกออกเปนกิง� คลายไกลโคเจนแตไมมากเทา การมีกง�ิ สาขาทําใหโมเลกุลมีการจัดเรียงกัน
อยางหลวมๆ การทีข่ า วเหน�ยวมีเน�อ้ แน�นกวาขาวเจา เน�อ� งจากขาวเหน�ยวมีสดั สวนของอะไมโลสตออะไมโลเพคทิน
สูงกวา ทําใหโมเลกุลของแปงในขาวเหน�ยวเรียงชิดติดกันมากกวา
คําถามเกี่ยวกับโปรตีน
ระหวางเด็กในวัยเจริญเติบโตกับผูใหญ วัยใดตองการโปรตีนมากกวากัน เพราะเหตุใด
แนวคําตอบ เด็กในวัยเจริญเติบโตตองการโปรตีนเปนปริมาณมากกวาผูใหญ เน��องจากตองการ
โปรตีนไปใชในการเสริมสรางเน�้อเยื่อและอวัยวะตางๆ เพื่อการเจริญเติบโต สําหรับในวัยผูใหญเปน
วัยที่เจริญเติบโตเต็มที่แลว โปรตีนสวนใหญจะนําไปซอมแซมเซลลที่ชํารุดหรือเสียหายไปเทานั้น
จึงตองการโปรตีนในปริมาณไมมากนัก
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ผูที่รับประทานอาหารมังสวิรัติจะงดรับประทานเน�้อสัตว ไดรับโปรตีนจากอาหารอยางไร
แนวคําตอบ ผูที่รับประทานมังสวิรัติ สามารถรับประทานอาหารชนิดอื่นที่มีโปรตีนสูง เชน ถั�วชนิด
ตางๆ นม หรือผลิตภัณฑจากถั�วและนม เปนตน
แผนภาพในหนังสือเรียน ที่แสดงโครงสรางอยางงายของโปรตีน ประกอบดวยกรดอะมิโนหลายชนิดเรียง
ตอกัน โดยใชโปรตีนเฮโมโกลบินเปนตัวอยาง เปนภาพที่สามารถใชสรางความเขาใจวาโปรตีนมีไดหลายชนิด โดย
โครงสรางและหนาที่ของโปรตีนสัมพันธกับลําดับของกรดอะมิโนที่เปนองคประกอบ ความเขาใจน�้เปนพื้นฐานใน
การทําความเขาใจเรื่องการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรมในชั้น ม.3 และระดับมัธยมศึกษาตอนปลายดวย
คําถามเกี่ยวกับไขมัน
กรดไขมันกลุมโอเมกา พบมากในอาหารประเภทใดบาง
แนวคําตอบ กรดไขมันกลุม โอเมกา 3 พบมากในปลาทีม่ ไี ขมันมาก เชน แซลมอน ซารดนี แมคเคอเรล
ผักที่มีใบสีเขียวเขม สวนกลุมโอเมกา 6 พบมากในเน�้อสัตว นม ไข ขาวโพด นํ้ามันถั�วเหลือง
กรดไขมันกลุมโอเมกายังพบมากในเมล็ดพืชและถั�วเปลือกแข็งบางชนิด
แผนภาพในหนังสือเรียน แสดงแบบจําลองโครงสรางของไขมันชนิดไตรกลีเซอไรด ทีป่ ระกอบดวยกลีเซอรอล
1 โมเลกุล และกรดไขมัน 3 โมเลกุล ในระดับมัธยมศึกษาตอนตน ไมไดคาดหวังใหนักเรียนรูจักกรดไขมันอิ�มตัว
และไมอิ�มตัว แตสําหรับในกรณ�ที่นักเรียนมีความพรอม ครูอาจอธิบายเพิ�มเติมได โดยควรตระหนักวานักเรียนจะ
ยังไมมีความเขาใจพื้นฐานเรื่องพันธะเคมี
ในหนังสือเรียนกลาวถึงกรดไขมันกลุมโอเมกา ซึ�งนักเรียนอาจเคยรับรูจากสื่อโฆษณาผลิตภัณฑอาหาร
ตางๆ คําถามที่เกี่ยวกับแหลงอาหารของกรดไขมันกลุมโอเมกา แมจะไมมีขอมูลในหนังสือเรียน นักเรียนก็อาจมี
ความรูอยูบางและสามารถสืบคนจากแหลงเรียนรูตางๆ ไดไมยากนัก
คําถามสรุปความรูเกี่ยวกับคารโบไฮเดรต โปรตีน และไขมัน
คารโบไฮเดรต โปรตีนและไขมัน เหมือนและตางกันอยางไร เมื่อพิจารณา
ก. ธาตุที่เปนสวนประกอบ
แนวคําตอบ คารโบไฮเดรต โปรตีน และไขมันมีธาตุที่เปนสวนประกอบเหมือนกันคือ ธาตุคารบอน
โฮโดรเจน และออกซิเจน แตโปรตีนจะมีไนโตรเจนและบางครั้งกํามะถันเปนสวนประกอบดวย
ข. บทบาทในรางกาย
แนวคําตอบ คารโบไฮเดรต โปรตีน และไขมันตางก็เปนสารอาหารที่ใหพลังงานแกรางกาย โดยที่
สารอาหารแตละชนิดก็มีหนาที่เฉพาะดวย เชน
คารโบไฮเดรต นํา้ ตาลเปนสารตัง้ ตนในการสังเคราะหสารบางชนิดทีจ่ าํ เปนตอการทํางานของรางกาย
ใยอาหารมีความสําคัญตอการขับถายอุจจาระ
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โปรตีน เปนสวนประกอบของเอนไซม ที่เรงและควบคุมปฏิกิริยาในเซลล โปรตีนหลายชนิดมีหนาที่
เฉพาะเกีย่ วกับโครงสรางและการทํางานของเซลล อาทิ คอลลาเจน เฮโมโกลบิน แอนติบอดี
ฮอรโมนบางชนิด เชน อินซูลิน
ไขมัน ไขมันที่อยูใตผิวหนังชวยรักษาอุณหภูมิของรางกาย หอหุมรอบอวัยวะภายในปองกัน
การกระทบกระแทก มี ค วามสํ า คั ญ ในการดู ด ซึ ม วิ ต ามิ น บางชนิ ด เป น ส ว นประกอบ
ของเยื่อหุมเซลลและเยื่อหุมออรแกเนลล เปนสารตั้งตนในการสังเคราะหสารบางชนิด
ที่จําเปนตอการทํางานของรางกาย เชน ฮอรโมนเพศ
เมื่ อ ผู เ รี ย นศึ ก ษาทํ า ความเข า ใจเกี่ ย วกั บ แหล ง ที่ พ บ องค ป ระกอบทางเคมี และความสํ า คั ญ ของ
คาร โบไฮเดรต โปรตีนและไขมัน ซึ�งเปนสารอาหารที่ ใหพลังงานแลว ครูสามารถเชื่อมโยงสู กิจกรรม 1.2
ตรวจสอบวิตามินซี โดยแจงแกนักเรียนวาในกิจกรรม 1.1 การตรวจสอบสารอาหาร นักเรียนไดตรวจสอบวามี
คาร โบไฮเดรต โปรตีน หรือไขมันอยูในอาหารที่นํามาทดสอบบางหรือไม สวนในกิจกรรม 1.2 น�้จะเปนการหา
คําตอบเพิ�มเติมไปอีกวา สารอาหารที่ตรวจสอบ ซึ�ง ณ ที่น�้คือวิตามินซี มีอยูในอาหารมากนอยเพียงใด โดยใช
วิธีทดสอบอยางงาย
ทั้งน�้หากมีความจําเปน เชน ตองการจัดกิจกรรมปฏิบัติการในคาบเรียนในลักษณะคาบคู ครูสามารถสลับ
ใหนักเรียนทํากิจกรรม 1.2 ไดในคาบเรียนที่เหมาะสมระหวางการจัดกิจกรรมการเรียนรูในหัวขอ 1.1 โดยไม
จําเปนตองจัดตามลําดับที่เสนอแนะในคูมือครู แตควรเชื่อมโยงความเขาใจจากกิจกรรม 1.1 สูกิจกรรม 1.2 และ
ระหวางสารอาหาร 3 ชนิดแรกที่ศึกษากับ 3 ชนิดหลัง เพื่อใหเกิดความเขาใจที่สมบูรณในภาพรวม

กิจกรรม 1.2 ตรวจสอบวิตามินซี
จ�ดประสงคการเรียนรู
เมือ่ เรียนจบหัวขอน�แ้ ลว นักเรียนควรจะสามารถ
ตรวจสอบและเปรียบเทียบปริมาณวิตามินซีในผลไมได

เวลาที่ใช 90 นาที

หนังสือเรียนหนา 12
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วัสดุอุปกรณและสารเคมี
รายการ
1. หลอดทดลองขนาดกลาง
2. หลอดหยด
3. กระบอกตวงขนาด 10 cm3
4. ที่ตั้งหลอดทดลอง
5. นํ้าแปงสุก 0.1%
6. สารละลายวิตามินซี 0.01%
7. สารละลายไอโอดีน 1%
8. นํ้าผลไมตางๆ ที่ตองการทดสอบ ชนิดละ
(อุปกรณสําหรับเตรียมนํ้าผลไม ไดแก มีด เขียง ผาขาวบาง บีกเกอรขนาด
50 cm3)

จํานวน/กลุม
6 หลอด
2 อัน
1 อัน
1 อัน
12 cm3
5 cm3
5 cm3
12 cm3

การเตรียมตัวลวงหนา
 เตรียมสารละลายวิตามินซี 0.01% จากวิตามินสังเคราะห โดยละลายวิตามินซีชนิดเม็ด 1 เม็ด 100
มิลลิกรัม ในนํา้ 1,000 cm3 คนใหละลายจนหมด หรืออาจเตรียมจากกรดแอสคอรบกิ โดยชัง� สาร 1 กรัม ใส
บีกเกอร เติมนํา้ กลัน� จนมีปริมาตร 1,000 cm3 คนใหละลาย
 เตรียมนํ้าแปงสุก โดยชั�งแปงมัน 1 กรัม ละลายในนํ้า 1,000 cm3 ตั้งไฟ คนจนแปงสุกมีลักษณะ
เปนของเหลวใส ทิ้งไวใหเย็น
 ในหนังสือเรียนระบุใหศึกษานํ้าคั้นจากผลไม แตอาจใหนักเรียนทดลองโดยใชผักชนิดตางๆ ดวย
ก็ได มอบหมายใหแตละกลุมเตรียมผักผลไมที่ตองการทดสอบกลุมละ 1 ชนิดโดยไมซํ้ากัน คั้นนํ้าโดยหั�น
หรือสับเปนชิ้นเล็ก หอดวยผาขาวบาง แลวคั้นของเหลวมาใชโดยไมตองผสมนํ้า
หมายเหตุ สารละลายวิตามินซี และนํ้าผักผลไมควรเตรียมไวลวงหนาไมเกิน 1 ชั�วโมง ถาเตรียมไว
นานกวาน�้ควรใสขวดสีชาและแชเย็นไว เน��องจากวิตามินซีจะสลายตัวเมื่อไดรับความรอน หรือแสง

ขอแนะนําในการทํากิจกรรม

1. ครูใหนักเรียนอานทําความเขาใจวิธีทํากิจกรรม แลวชี้ใหนักเรียนเห็นวา กิจกรรมน�้มี 2 ตอน
ตอนที่ 1 นักเรียนหาคําตอบวาตองใชสารละลายวิตามินซี 0.01% จํานวนกี่หยด จึงจะทําใหนํ้าแปงสุกที่
หยดไอโอดีน เปลี่ยนจากสีนํ้าเงินเปนสารละลายใส ตอนที่ 2 นักเรียนจะไดทําการทดลองคลายกับตอนแรก
โดยหาวานํ้าผักผลไมตางๆ จํานวนกี่หยด จึงจะทําใหนํ้าแปงสุกที่หยดไอโอดีนเปลี่ยนจากสีนํ้าเงินเปน
สารละลายใส โดยวัตถุประสงคหลักคือการเปรียบเทียบจํานวนหยดของสารตางๆ ที่ใชในตอนที่ 1 และ 2
โดยอธิบายใหนักเรียนเขาใจวา สารที่ใชจํานวนหยดมากมีวิตามินซีอยูนอย
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2. หากนักเรียนมีความพรอม ครูอาจอธิบายเพิ�มเติมวาวิตามินซีทําปฏิกิริยากับไอโอดีน เมื่อหยด
วิตามินซีลงไปมากพอ ของเหลวในหลอดทดลองจะเปลี่ยนกลับไปเปนของเหลวใส ซึ�งเปนลักษณะเดิมของ
นํ้าแปง
3. ควรเนนใหผูเรียนควบคุมปริมาณของนํ้าแปง และจํานวนหยดของสารละลายไอโอดีน ใหเทากัน
ทุกครั้ง ในหลอดทดลองแตละหลอด โดยใชหลอดหยดอันเดียวกัน สําหรับสารแตละชนิด และพยายาม
ควบคุมแรงในการบีบหลอดหยดใหสมํ่ําเสมอ
4. ยํ้ากับนักเรียนวาขณะหยดสารละลายลงในหลอดทดลอง ระวังอยาใหถูกขางหลอด และเมื่อใช
หลอดหยดกับสารละลายตางชนิดกัน ตองลางใหสะอาดและพยายามทําใหแหงมากที่สุดทุกครั้ง
5. กิจกรรมน�้ ไมไดใชสารอันตรายมากนัก ครูควรเตือนใหนักเรียนระมัดระวังไม ใหสารละลาย
ไอโอดีนสัมผัสกับรางกายหรือเสื้อผา และระวังอันตรายจากปลายแหลมของหลอดหยด

ตัวอยางผลการทํากิจกรรม
ตอนที่ 1 วิธีตรวจสอบวิตามินซี
เมื่อหยดสารละลายไอโอดีนลงในนํ้าแปงสุก นํ้าแปงเปลี่ยนเปนสีนํ้าเงินและตองใชสารละลาย
วิตามินซี 0.01% ประมาณ 35 หยด จึงจะทําใหนํ้าแปงเปลี่ยนจากสีนํ้าเงินเปนไมมีสี

ตอนที่ 2 ผลการตรวจสอบปริมาณวิตามินซีในผักผลไม
ตารางแสดงจํานวนหยดของนํ้าผักผลไมที่ใช
ชนิดของนํ้าผักและผลไม
นํ้าฝรั�ง
นํ้ามะเขือเทศ
นํ้าผักคะนา
นํ้ามะนาว
นํ้าสม
นํ้าสับปะรด
นํ้าผักกาดขาว
นํ้ากะหลํ่ําปลี

จํํานวนหยดที่ใช *
5
12
12
16
17
24
30
156

*หมายเหตุ จํานวนหยดที่ใชในการทดลองแตละครั้งอาจแตกตางจากน�้ ขึ้นกับขนาดของหลอดหยด
และปริมาณของวิตามินซีในผักผลไมที่ใชทดลอง
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อภิปรายหลังกิจกรรม
นักเรียนรวมกันอภิปรายโดยเริ�มจากการใชประเด็นคําถามทายกิจกรรมเปนแนวทางดังน�้
นํ้าผลไมที่นํามาตรวจสอบมีปริมาณวิตามินซีมากนอยเพียงใด ทราบไดอยางไร
แนวคําตอบ ปริมาณวิตามินซีในนํา้ ผลไมแตละชนิดทีใ่ ชในการทดลองแตกตางกัน บางชนิดมีปริมาณ
วิตามินซีนอยกวา 0.01% บางชนิดมีวิตามินซีมากกวา 0.01% ทราบไดโดยเปรียบเทียบกับจํานวน
หยดที่ใชในการทดลองตอนที่ 1 หากใชจํานวนหยดมากกวาถือวามีวิตามินซีนอยกวา 0.01% แต
หากใชจาํ นวนหยดนอยกวาถือวามีวติ ามินซีมากกวา 0.01% โดยในตัวอยางผลการทดลองจะพบวา
นํ้าฝรั�งมีวิตามินซีสูงกวาผักและผลไมอื่นๆ
นักเรียนคิดวาถาใชผลไมทไี่ มสดมาคัน้ นํา้ ปริมาณวิตามินซีจะแตกตางไปจากทีต่ รวจสอบแลวอยางไร
ใหนักเรียนออกแบบการทดลอง ลงมือปฏิบัติและนําเสนอผล
แนวคําตอบ อาจลองใชผักและผลไมที่ไมสด หรือผักและผลไมกระปอง มาทําการทดสอบ โดยใช
วิธกี ารเชนเดียวกับในกิจกรรม 1.2 ซึง� ผลการทดลองทีค่ าดวาจะไดคอื ตองใชจาํ นวนหยดของนํา้ ผัก
และผลไมมากกวาการทดลอง 1.2 ซึง� แสดงวามีปริมาณวิตามินซีลดลง เน�อ� งจากวิตามินซีถกู ทําลาย
อยางไรก็ตามนํ้าผักผลไมบรรจุกลองบางชนิดอาจมีการเติมวิตามินซีสังเคราะห หากนํามาทดสอบ
อาจพบวิตามินซีในปริมาณสูง การนําเสนอผลอาจนําเสนอดวยกราฟแทงเพือ่ ใหสามารถเปรียบเทียบ
ปริมาณวิตามินซีไดชัดเจนกวาการนําเสนอดวยตาราง
คําถามขางตนเชื่อมโยงกับกิจกรรมเพิ�มเติม ที่เสนอแนะใหนักเรียนออกแบบการทดลองเพื่อศึกษาปจจัย
ที่มีผลตอการสูญเสียวิตามินซี เชน ความรอน แสงสวาง โดยใชผักและผลไมในทองถิ�น จากนั้นลงมือปฏิบัติแลว
นําเสนอผลการศึกษา ซึ�งสามารถตอยอดเปนโครงงานวิทยาศาสตร ได โดยเฉพาะอยางยิ�งหากมีการทดลองโดย
ใชสารละลายวิตามินซีความเขมขนแตกตางกันแลวนํามาเขียนเปนกราฟระหวางความเขมขนของวิตามินซีกับ
จํานวนหยดของสารละลายที่ใช จะสามารถใชกราฟดังกลาวน�้หาความเขมขนของวิตามินซีในนํ้าผักผลไมไดโดย
การเทียบจํานวนหยดกับแนวโนมของเสนกราฟ
ครูชี้ใหเห็นวากิจกรรม 1.2 ชวยใหเกิดความเขาใจวาสารอาหารแตละชนิดพบในอาหารตางๆ ในปริมาณ
ที่แตกตางกัน แลวเชื่อมโยงความสนใจของนักเรียนสูการศึกษาเกี่ยวกับองคประกอบและความสําคัญของ
สารอาหารอีก 3 ประเภท คือ วิตามิน แรธาตุ และนํ้า จากนั้นจัดกิจกรรมขยายความรูเกี่ยวกับ แหลงอาหาร
องคประกอบ และความสําคัญของวิตามิน แรธาตุ และนํ้า โดยใชแนวทางเดียวกับกอนหนาน�้ หรือเลือกใชแนวทาง
อื่นที่เหมาะสม
ภายหลังการทํากิจกรรมขยายความรูเกี่ยวกับแหลงอาหาร องคประกอบ และความสําคัญของสารอาหาร
ทั้ง 3 ประเภท นักเรียนควรสามารถสรุปไดดังน�้
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ตารางสรุปเน�้อหาเกี่ยวกับแหลงอาหาร องคประกอบ และความสําคัญของวิตามิน แรธาตุ และนํ้า
แหลงอาหาร
สารอาหาร
วิตามิน วิตามินมีหลายชนิด
สวนใหญไดจากการ
บริโภคผักและผลไม
ธัญพืชที่ไมผาน
การขัดสี ถั�วเมล็ดแหง
นม ตับ ไข

แรธาตุ

แรธาตุมีหลายชนิด
แตละชนิดไดจาก
อาหารแตกตางกัน
เชน ไอโอดีนจาก
อาหารทะเล
แคลเซียมจากนม เน�้อ
ไข ผักสีเขียวเขม สัตว
ที่กินทั้งเปลือกและ
กระดูก เชน กุงแหง
ปลาเล็กปลานอย

นํ้า

นํ้า เครื่องดื่ม อาหาร
สวนใหญ โดยเฉพาะ
ผัก ผลไมบางชนิด
มีนํ้าเปนสวนประกอบ
หลัก

องคประกอบทางเคมี
เปนสารอินทรีย ที่มี
โครงสรางคอนขางซับซอน
สวนใหญรางกายสังเคราะห
ขึ้นเองไมได ตองไดรับ
จากการบริโภคอาหารที่มี
วิตามิน หรือสารตั้งตนใน
การสังเคราะหวิตามิน
วิตามินทีล่ ะลายไดในไขมัน
ไดแก วิตามินเอ ดี อีและเค
วิตามินที่ละลายไดในนํ้า
ไดแก วิตามินบี1 บี2
บี3 บี6 บี12 และซี
เปนสารอนินทรีย มักไดรับ
ในลักษณะของไอออนของ
ธาตุที่ละลายในอาหารและ
เครื่องดื่ม

เปนสารอนินทรีย
ประกอบดวยธาตุ
ไฮโดรเจนและออกซิเจน
สูตรโมเลกุล H2O

ความสําคัญ
วิตามินมีหลายชนิด แตละชนิดมี
ความสําคัญแตกตางกัน โดยรวม
แลวเปนสารตั้งตนหรือสารที่มี
สวนชวยในการสังเคราะหสารที่
จําเปนตอการทํางานของรางกาย

แรธาตุมีหลายชนิด แตละชนิดมี
ความสําคัญตอรางกายแตกตางกัน
โดยรวมแลว แรธาตุเปนสวน
ประกอบในสารละลายภายในและ
ภายนอกเซลล เกี่ยวของกับการ
รักษาสมดุลของนํ้าละสารละลาย
ภายในรางกาย เกี่ยวของกับการสง
กระแสประสาท เปนสวนประกอบ
ของกระดูก เชน ธาตุแคลเซียม
และฟอสฟอรัส และเปนสวน
ประกอบของโปรตีนหลายชนิด
เชน ธาตุเหล็กในเฮโมโกลบิน
เปนตัวทําละลายของสารตางๆ
ในรางกาย เปนสวนประกอบของ
ของเหลวภายในเซลลและนอกเซลล
เกี่ยวของกับสมดุลของความเขมขน
ของสารละลายในรางกาย
ชวยในการกําจัดของเสียออกจาก
รางกาย
ชวยระบายความรอนออกจาก
รางกาย
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ครูสามารถใชคําถามในหนังสือเรียนเปนประเด็นการอภิปรายระหวางและหลังการทํากิจกรรม ดังน�้
คําถามเกี่ยวกับวิตามิน
คนที่เปนโรคโลหิตจางควรรับประทานอาหารที่มีวิตามินชนิดใดมากเปนพิเศษ
แนวคําตอบ โรคโลหิตจางมีหลายสาเหตุ แตผูที่เปนโรคโลหิตจางเน��องจากรางกายสรางเซลล
เม็ดเลือดแดงไมเพียงพอ หรือเสียเลือดมาก ควรรับประทานอาหารที่มีวิตามินที่ชวยทําใหเซลล
เม็ดเลือดแดงแข็งแรง และชวยในการสรางเซลลเม็ดเลือดแดง คือ วิตามินอี และบี12 ซึ�งมีอยูใน
อาหารพวก ตับ ไข เน�้อปลา ผักใบเขียว
ในการทําอาหาร ควรปอกและหั�นผักผลไม กอนหรือหลังการลาง เพราะเหตุใด
แนวคําตอบ ควรลางผักหรือผลไมกอนการปอกหรือหั�น เน��องจากวิตามินบางชนิดที่อยูในผักผลไม
เปนวิตามินที่ละลายนํ้าได ถาปอกหรือหัน� ผักผลไมกอนการลางอาจทําใหสูญเสียวิตามินไปกับนํ้าได
ปจจุบนั มีการโฆษณาใหรบั ประทานวิตามินหรืออาหารเสริมเพือ่ บํารุงสุขภาพ นักเรียนมีความคิดเห็น
อยางไร
แนวคําตอบ ควรเลือกรับประทานอาหารที่มีสารอาหารครบถวนดีกวาที่จะรับประทานวิตามินหรือ
อาหารเสริม ยกเวนในกรณ�เจ็บปวยทีต่ อ งรับประทานวิตามินบางชนิดเพิม� หรือถารับประทานอาหาร
ไมไดอาจจําเปนตองไดรับวิตามินเสริมแตควรอยูภายใตคําแนะนําของแพทย
นักเรียนควรศึกษาตาราง 1.2 แหลงอาหาร ความสําคัญและผลจากการขาดวิตามินชนิดตางๆ จากหนังสือ
เรียน เพื่อใหเกิดความเขาใจในภาพรวมวาวิตามินแตละชนิดพบไดในอาหารตางชนิดกัน และมีความสําคัญ
ตอรางกายแตกตางกัน ครูจะตองไมเนนใหนักเรียนทองจําขอเท็จจริงในตารางน�้ เพราะจะไมกอใหเกิดความรู
ความเขาใจที่ยั�งยืน
ถานักเรียนไมเขาใจความแตกตางระหวางวิตามินซึ�งเปนสารอินทรียที่มีโครงสรางซับซอน กับแรธาตุ
ซึ�งมีลักษณะเปนไอออนที่ละลายในนํ้าและมีขนาดเล็กกวามาก ครูอาจชี้ใหเห็นวาวิตามินแตละอนุภาคประกอบ
ดวยธาตุหลายชนิด ไมวาจะเปนคารบอน ไฮโดรเจน ออกซิเจน และธาตุอื่น เชน ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส เหล็ก ฯลฯ
จํานวนมากมายหลายอะตอมมาจับกันเปนโครงสรางเฉพาะของวิตามินแตละชนิด สําหรับแรธาตุแตละอนุภาคนั้น
ประกอบดวยไอออน 1 ไอออนของธาตุเพียงธาตุเดียว
คําถามเกี่ยวกับแรธาตุ
ผูที่เสียเลือดหรือสตรีที่มีประจําเดือน ควรรับประทานอาหารที่มีแรธาตุประเภทใด
แนวคําตอบ ควรรับประทานอาหารที่มีแรธาตุเหล็ก ซึ�งมีมากในตับ ถั�ว ไขและผักใบเขียว
สารอาหารใดบางที่มีบทบาทสําคัญตอความแข็งแรงของกระดูก
แนวคําตอบ แคลเซียม ฟอสฟอรัส แมกน�เซียม และวิตามินดี
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นักเรียนควรศึกษาตาราง 1.3 แหลงอาหาร และความสําคัญผลของแรธาตุบางชนิดจากหนังสือเรียน เพื่อ
ใหเกิดความเขาใจในภาพรวมวาแรธาตุแตละชนิดพบไดในอาหารตางชนิดกัน และมีความสําคัญตอรางกาย
แตกตางกัน ครูจะตองไมเนนใหนกั เรียนทองจําขอเท็จจริงในตารางน�้ เพราะจะไมกอ ใหเกิดความรูค วามเขาใจทีย่ ง�ั ยืน
ครูสามารถใชแผนภาพในหนังสือเรียน ที่แสดงวาธาตุเหล็กเปนสวนประกอบของเฮโมโกลบินในเซลล
เม็ดเลือดแดง ในการอภิปรายเกี่ยวกับความสําคัญของแรธาตุในรางกาย และหากนักเรียนมีความพรอม อาจเปด
โอกาสใหนักเรียนสืบคนแผนภาพแสดงบทบาทของแรธาตุชนิดอื่นๆ
สําหรับการนําเสนอเกี่ยวกับสารอาหารชนิดที่ 6 คือ นํ้า ในหนังสือเรียนไมไดมีคําถามเกี่ยวกับแหลงที่พบ
องคประกอบทางเคมี และความสําคัญของนํ้า โดยเฉพาะ ครูอาจนําหัวขอเหลาน�้มาสรางเปนคําถามเพิ�มเติม
เชน คําถามเกี่ยวกับปริมาณนํ้าที่รางกายตองการในแตละวันจากเครื่องดื่มและอาหาร ปริมาณนํ้าที่แนะนําใหรับ
จากการดื่มโดยตรง ผลที่เกิดขึ้นเมื่อรางกายขาดนํ้า และสาเหตุของอาการตางๆ ที่พบเมื่อรางกายขาดนํ้า
ผลของการดื่มเครื่องดื่มบางชนิดที่กระตุนใหขับถายปสสาวะมาก เชน เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล เครื่องดื่มที่มี
คาเฟอีน ผลของการดื่มนํ้าอัดลมแทนนํ้า (เชื่อมโยงกับหัวขอ 1.2) การเลือกบริโภคนํ้าและนํ้าแข็งที่สะอาด
ปราศจากสารปนเปอน (เชื่อมโยงกับหัวขอ 1.3)

ในบทเรียนน�้ ผูเรียนศึกษาตารางและกราฟ เพื่อ
เรียนรูเกี่ยวกับปริมาณสารอาหารชนิดตางๆ ในอาหารที่
นั ก เรี ย นบริ โ ภคในชี วิ ต ประจํ า วั น บางชนิ ด ตลอดจน
ความต อ งการสารอาหารและความต อ งการพลั ง งาน
นักเรียนยังจะไดทําความเขาใจเกี่ยวกับการคิดคาพลังงาน
ในอาหารเป น แคลอรี และวิ ธี ก ารหาค า ดั ช น� ม วลกาย
พรอมกันนั้นนักเรียนยังจะไดเริ�มตนออกแบบวิธีการเก็บ
ขอมูล เพื่อใชในกิจกรรม 1.3
คําสําคัญ
• แคลอรี
• พลังงาน
• ดัชน�มวลกาย
หนังสือเรียนหนา 19
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1.2 ความตองการสารอาหารและพลังงานของรางกาย

จ�ดประสงคการเรียนรู
เมื่อเรียนจบหัวขอน�้แลว นักเรียนควรจะสามารถ
1. อธิบายปริมาณพลังงานที่คนในกลุมตางๆ ตองการ
2. อธิบายปจจัยที่มีผลตอปริมาณพลังงานที่แตละคนตองการ
3. อธิบายแนวทางการบริโภคอาหารใหไดสารอาหารครบถวน ในสัดสวนทีเ่ หมาะสมกับเพศและวัย ไดปริมาณ
พลังงานที่เพียงพอตอความตองการของรางกาย

เวลาที่ใช 3 ชั่วโมง

แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู
ครูเชื่อมโยงจากสิ�งที่เรียนรูในหัวขอ 1.1 วา นักเรียนรูจักสารอาหารตางๆ ตลอดจนความสําคัญของ
สารอาหารแตละชนิด อีกทั้งทราบวิธีการอยางงายในการตรวจสอบสารอาหารบางชนิดแลว ตามดวยการ
สรางความสนใจเกี่ยวกับความตองการสารอาหารและพลังงานของรางกาย โดยเลือกจากแนวทางตอไปน�้ หรือใช
แนวทางอื่นตามความเหมาะสม
• ใหนักเรียนตัดริบบินหรือแถบกระดาษยาวเปนเซนติเมตรเทากับนํ้าหนักของตนเอง นําไปเรียงเปน
แผนภาพแสดงการกระจายของนํ้าหนักของนักเรียนในชั้น อภิปรายรวมกันวา นิสัยการบริโภคที่แตกตางกัน
มีผลตอนํ้าหนักหรือไม การเปรียบเทียบนํ้าหนักเปนวิธีการที่ดีหรือไมในการเปรียบเทียบวาใครมีรางกายสมสวน
(เพื่อเชื่อมโยงสูเรื่องดัชน�มวลกายในภายหลัง) จากนั้นครูเชื่อมโยงวาในบทเรียนน�้นักเรียนจะไดศึกษาในเรื่องที่จะ
ชวยใหนักเรียนทราบวาการบริโภคอาหารของนักเรียนนั้น ไดรับพลังงานเหมาะสมหรือไม โดยจะเริ�มศึกษา
เกี่ยวกับความตองการสารอาหารตางๆ กอน
• ใหนกั เรียนสงตัวแทนมาเลมเกมจับคูร ะหวาง ชือ่ อาหาร หรือกิจกรรมทีท่ าํ กับพลังงานทีใ่ ห หรือใช ดังตอไปน�้
อาหาร
กิจกรรม
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นํา้ อัดลม 1 กระปอง
ผัดไท 1 จาน
ตมยํากุง 1 ถวย
นอนหลับ 1 ชัว� โมง
เลนเทนนิส 1 ชัว� โมง
นัง� ดูโทรทัศน 1 ชัว� โมง

พลังงาน
ทีใ่ หหรือทีใ่ ช

50 kcal
75 kcal
100 kcal
250 kcal
600 kcal
800 kcal

เฉลย
อาหาร
กิจกรรม

นํา้ อัดลม 1 กระปอง
ผัดไท 1 จาน
ตมยํากุง 1 ถวย
นอนหลับ 1 ชัว� โมง
เลนเทนนิส 1 ชัว� โมง
นัง� ดูโทรทัศน 1 ชัว� โมง

ใหพลังงาน
ใหพลังงาน
ใหพลังงาน
ใชพลังงาน
ใชพลังงาน
ใชพลังงาน

250 kcal
800 kcal
50 kcal
75 kcal
600 kcal
100 kcal

ครูควรสังเกตระหวางการทํากิจกรรมวานักเรียนรูจักแคลอรีและกิโลแคลอรี หรือไม ในตอนทายบอก
นักเรียนวาในบทเรียนน�้นักเรียนจะไดเรียนรูเกี่ยวกับความตองการสารอาหารและพลังงานของรางกาย และจะ
เขาใจเกี่ยวกับแคลอรีมากขึ้นตอไป
หลั ง จากจุ ด ประเด็ น ความสนใจในเน�้ อ หาหั ว ข อ น�้ ให นั ก เรี ย นศึ ก ษาตาราง 1.4 ปริ ม าณสารอาหาร
ในอาหารบางชนิด ที่คัดเลือกจากตารางแสดงคุณคาทางโภชนาการ คณะกรรมการสวัสดิการกรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข แลวตอบคําถามทายตารางดังตอไปน�้
ขาวเจาสุกและขาวซอมมือมีปริมาณสารอาหารแตกตางกันอยางไร
แนวคําตอบ ขาวเจาสุกมีปริมาณคารโบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน วิตามินบี1 บี2 และฟอสฟอรัส
นอยกวาขาวซอมมือ ปริมาณวิตามินเอ และบี3 ใกลเคียงกัน สวนปริมาณของนํ้าในขาวเจาสุกมี
มากกวาในขาวซอมมือ สําหรับปริมาณของสารอาหารอืน่ ไมปรากฏขอมูลในตารางใหเปรียบเทียบได
ผูท รี่ บั ประทานกวยเตีย๋ วเสนเล็กแหงใสหมูและตับ กับผูท รี่ บั ประทานบะหมีก่ งึ� สําเร็จรูป จะไดรบั สาร
อาหารชนิดใดแตกตางกันบาง อยางไร
แนวคําตอบ ผูท รี่ บั ประทานกวยเตีย๋ วเสนเล็กแหงใสหมูและตับ เมือ่ เปรียบเทียบกับบะหมีก่ งึ� สําเร็จรูป
พรอมเครื่องปรุง จะไดรับคารโบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน และธาตุเหล็กนอยกวา ไดรับฟอสฟอรัส
ใกลเคียงกัน และไดรับ วิตามินเอ บี1 บี2 บี3 และนํ้ามากกวา สําหรับปริมาณของสารอาหารอื่น
ไมปรากฏขอมูลในตารางใหเปรียบเทียบได
ปริมาณวิตามินเอ จากสมตําซึง� มีมะละกอเปนสวนประกอบหลัก กับปริมาณวิตามินเอ ในมะละกอสุก
แตกตางกันอยางไร นักเรียนคิดวาเปนเพราะเหตุใด
แนวคําตอบ สมตํา 100 กรัม มีวิตามินเอ 8 ไมโครกรัม สวนในมะละกอสุกปริมาณเทากันมีวิตามิน
เออยูถึง 435 ไมโครกรัม การที่ในมะละกอสุกมีวิตามินเอสูงกวาสมตําอาจเน��องมาจากในสมตํา
ไมไดมีมะละกอเปนสวนประกอบเพียงอยางเดียว ยังประกอบดวยเครื่องปรุงอยางอื่นซึ�งอาจมี
วิตามินเอตํา่ํ หรือไมมเี ลย นอกจากนัน้ มะละกอสําหรับปรุงสมตํายังเปนมะละกอดิบ ซึง� อาจมีวติ ามิน
เอนอยกวามะละกอสุก แตหากตองการเปรียบเทียบใหแน�ใจตองเปรียบเทียบเฉพาะมะละกอดิบและ
มะละกอสุกในปริมาณเทากัน
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ครูนําอภิปรายโดยใชขอมูลจากตาราง 1.4 เพื่อสรางความเขาใจวาอาหารแตละชนิดมีสารอาหารในปริมาณ
และสัดสวนแตกตางกัน การเลือกรับประทานตางกันก็จะทําใหไดรับสารอาหารแตกตางกันตามไปดวย จากนั้น
ครูใชคําถามเพื่อเชื่อมโยงความสนใจวา นักเรียนทราบหรือไมวาตัวนักเรียนเองตองการสารอาหารแตละอยางใน
สัดสวนเทาใด จากนั้นใหนักเรียนศึกษาตาราง 1.5 ปริมาณสารอาหารอางอิงที่ควรไดรับประจําวันสําหรับหญิงและ
ชายอายุ 13 - 15 ป แลวตอบคําถามทายตารางดังตอไปน�้
เพศชายและเพศหญิงมีความตองการสารอาหารแตกตางกันอยางไร นักเรียนคิดวาเพราะเหตุใด
แนวคําตอบ จากตาราง 1.5 เพศชายตองการสารอาหารมากกวาเพศหญิงเปนสวนใหญ ทั้งน�้อาจ
เน��องมาจากเพศชายมีนํ้าหนักมากกวาและขนาดรางกายใหญกวาเพศหญิง และบางครั้งก็มีการทํา
กิจกรรมตางๆ มากกวาและหนักกวาเพศหญิง สารอาหารบางชนิดตองการใกลเคียงกัน อาจเน��อง
มาจากสารอาหารเหลาน�้จําเปนสําหรับกระบวนการทั�วไปที่เกิดขึ้นตลอดเวลาทั้งในเพศชายและ
เพศหญิง สารอาหารทีเ่ พศหญิงตองการมากกวาเพศชายคือธาตุเหล็ก อาจเน�อ� งมาจากเพศหญิงเสีย
เลือดจากการมีประจําเดือน จึงตองอาศัยธาตุเหล็กในการสังเคราะหเฮโมโกลบินในเซลลเม็ดเลือดแดง
มีปจจัยใดอีกบางที่นักเรียนคาดวามีผลตอปริมาณสารอาหารที่รางกายควรไดรับในแตละวัน
แนวคําตอบ ครูกระตุนใหคิดคําตอบที่หลากหลาย พรอมระบุเหตุผลประกอบ ประเด็นที่นํามา
อภิปราย เชน นอกจากเพศแลว วัย ก็มีผลตอปริมาณสารอาหารที่รางกายควรไดรับ เด็กที่มี
นํ้าหนักนอย ตองการสารอาหารนอยกวาผูใหญ ในขณะเดียวกันเด็กในวัยเจริญเติบโตก็ตองการ
โปรตีนและแรธาตุที่เกี่ยวของกับการเจริญเติบโต การเสริมสรางกระดูก เชน ไอโอดีน แคลเซียม
และฟอสฟอรัสในปริมาณมาก ผูปวยก็อาจตองการสารอาหารบางอยางแตกตางจากคนทั�วไป เชน
ตองการคารโบไฮเดรต ไขมัน หรือโซเดียมนอยกวา นอกจากนั้นหญิงมีครรภและหญิงที่ใหนมบุตร
ยังตองการสารอาหารเพิ�มเติมในการเสริมสรางทารกในครรภ
ครูนําอภิปรายเพื่อใหนักเรียนสรุปไดวา เราควรรับประทานใหไดสารอาหารครบทั้งชนิดและปริมาณ และ
ทบทวนวาความตองการอาหารเพื่อประโยชนดานตางๆ นั้นมีความตองการพลังงานเปนองคประกอบหนึ�งที่สําคัญ
กระตุนใหผูเรียนทบทวนวารางกายไดรับพลังงานจากสารอาหาร 3 ชนิด คือ คาร โบไฮเดรต โปรตีนและไขมัน
ใชคําถามจุดประเด็นใหตองการเรียนรูวานักเรียนรูจักคําวาแคลอรีหรือไม ใหนักเรียนทํางานรวมกันเปนกลุม
รวมกันเขียนสิ�งที่ทราบเกี่ยวกับแคลอรีออกมาใหไดมากที่สุด จากนั้นแลกกระดาษกับเพื่อนอีกกลุมหนึ�ง แลวอาน
ทําความเขาใจเกี่ยวกับแคลอรี ในเรื่องพลังงานในอาหารในหนังสือเรียน แลวตรวจสอบคําตอบที่กลุมอื่นเขียนมา
พรอมกับเขียนแกไขในสวนที่ยังเขาใจไมถูกตอง
จากนั้นครูอธิบายเกี่ยวกับสวนประกอบและหลักการทํางานของแคลอรีมิเตอร โดยอางอิงจากภาพใน
หนังสือเรียน เพื่อใหนักเรียนเกิดความเขาใจวา การวัดคาพลังงานในอาหารดวยแคลอรีมิเตอร ใชประกายไฟทําให
อาหารลุกไหม พลังงานที่ปลดปลอยออกมาจะใหความรอนกับนํ้า ทําใหอุณหภูมิของนํ้าเปลี่ยนแปลง จากนั้น
คํานวณคาพลังงาน ตออาหาร 1 กรัม โดยเทียบวาพลังงานในอาหาร 1 แคลอรีทําใหนํ้า 1 กรัม มีอุณหภูมิเพิ�มขึ้น
1 องศาเซลเซียส แลวรวมกันตอบคําถามตอไปน�้
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ในฉลากผลิตภัณฑอาหาร ระบุวา ขนมปง 1 แผนใหพลังงาน 70 C ตัวเลขน�้หมายความวาอยางไร
และหาไดอยางไร
แนวคําตอบ จากขอมูลในกรอบความรูในหนังสือเรียน บางครั้งมีการใชหน�วย Calorie อักษรยอ C
ที่เขียนดวยอักษร C ตัวพิมพใหญ ในสลากอาหาร แทนปริมาณพลังงาน 1,000 แคลอรี หรือ 1
กิโลแคลอรี ขอความที่ระบุวา ขนมปง 1 แผนใหพลังงาน 70 C จึงหมายความวา หากบริโภค
ขนมปงนั้น 1 แผน รางกายจะไดรับพลังงาน 70 กิโลแคลอรี ขอมูลดังกลาวไดจากการทดลองใน
หองปฏิบัติการโดยใชแคลอรีมิเตอร แลวพบวา ขนมปงนั้น 1 แผน ปลดปลอยพลังงานที่ทําใหนํ้า
1,000 กรัม มีอุณหภูมิสูงขึ้น 70 องศาเซลเซียส
ครู นํ า อภิ ป รายสู การเชื่ อ มโยงความเข า ใจเกี่ ย วกั บ การปลดปล อ ยพลั ง งานในแคลอรี มิ เ ตอร กั บ การ
ปลดปลอยพลังงานในรางกาย ชี้ใหเห็นวาเซลลนําพลังงานจากอาหารมาใชได เมื่อสารอาหารผานกระบวนการ
ทางเคมีภายในเซลล ซึง� เปนวิธกี ารปลดปลอยพลังงานใหเซลลสามารถใชในการทํางานตางๆ ได โดยมากกระบวนการน�้
จะตองใชแกสออกซิเจน และปลดปลอยแกสคารบอนไดออกไซดมา เชนเดียวกับปฏิกิริยาการเผาไหม พรอม
อธิบายวา กระบวนการปลดปลอยพลังงานจากอาหารที่เรียกวากระบวนการหายใจระดับเซลลน�้ นักเรียนจะได
เรียนในระดับสูงตอไป จากนั้นใหความรูวาขอมูลจากหองปฏิบัติการ ประมาณคาพลังงานจากสารอาหารชนิด
ตางๆ ดังน�้ คารโบไฮเดรต 4 กิโลแคลอรี/กรัม โปรตีน 4 กิโลแคลอรี/กรัม ไขมัน 9 กิโลแคลอรี/กรัม
จากนั้นใหนักเรียนศึกษาความตองการพลังงานของคนแตละเพศ แตละวัย จากกราฟในภาพ 1.14 ของ
หนังสือเรียน แลวอภิปรายโดยใชประเด็นคําถามจากหนังสือเรียนดังน�้
ชายหรือหญิงตองการพลังงานมากกวากัน
แนวคําตอบ เด็กชายหญิงแรกเกิดจนถึงอายุ 8 ปตองการพลังงานใกลเคียงกัน ตั้งแตอายุ 9 ปขึ้นไป
ชายตองการพลังงานมากกวาหญิง
ในชวงอายุที่แตกตางกัน ความตองการพลังงานแตกตางกันอยางไร
แนวคําตอบ ตัง้ แตแรกเกิดความตองการพลังงานเพิม� ขึน้ เรือ่ ยๆ จนกระทัง� สูงสุดในชวงอายุ 16 - 18 ป
จากนั้นความตองการพลังงานก็ลดลงตามชวงอายุ
เหตุใดหญิงมีครรภและหญิงที่ใหนมบุตรจึงตองการพลังงานเพิ�มขึ้น
แนวคําตอบ หญิงมีครรภตองการพลังงานเพื่อสรางเน�้อเยื่อของทารกในครรภ ในขณะเดียวกัน
นํ้ําหนักที่มากขึ้นก็ทําใหตองการพลังงานมากขึ้นสําหรับกิจกรรมตางๆ ดวย สําหรับหญิงที่ให
นมบุตร ตองการพลังงานสําหรับสังเคราะหสารตางๆ ที่จําเปนสําหรับทารกที่ใหผานไปทางนํ้ํานม
และซอมแซมรางกายที่ผานการตั้งครรภและคลอดบุตร

ความรูเพิ่มเติมสํําหรับครู
เพศชายตองการพลังงานมากกวาเพศหญิง เน��องจากมีการเผาผลาญอาหารภายในรางกายสูงกวาเพศหญิง
ที่มีสวนสูงและนํ้ําหนักเทากัน ทั้งน�้เพราะเพศชายมีไขมันในเน�้อเยื่อกลามเน�้อนอยกวาเพศหญิง และกระบวนการ
ออกซิเดชันจะเกิดขึ้นที่เน�้อเยื่อกลามเน�้อ ทําใหมีการใชพลังงานที่เน�้อเยื่อกลามเน�้อของเพศชายมากกวาเพศหญิง
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ตารางแสดงความตองการพลังงานที่ควรไดรับในแตละวันสําหรับคนไทย
สถานภาพ

อายุ (ป)

ทารก

0 - 5 เดือน
6 - 11 เดือน
1 - 3 ป
4 - 5 ป
6 - 8 ป
9 - 12 ป
13 - 15 ป
16 - 18 ป
19 - 30 ป
31 - 50 ป
51 - 70 ป
71 ป ขึ้นไป
3 เดือนแรก
เดือนที่ 4 - 9

เด็ก

วัยรุน

ผูใหญ

ตั้งครรภ
ใหนมบุตร

พลังงาน (กิโลแคลอรี)
ชาย
หญิง
ควรไดรับพลังงานจากนํ้านมแม
800
1,000
1,300
1,400
1,700
1,600
2,100
1,800
2,300
1,850
2,150
1,750
2,100
1,750
2,100
1,750
1,750
1,550
+0
+300
+500

ที่มา : กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2546
ครูดึงความสนใจของนักเรียนสูการคํานวณคาดัชน�มวลกาย (body mass index) ตามวิธีการและแนวทาง
การแปลผลในหนังสือเรียน จากนั้นใหนักเรียนทุกคนลองคํานวณคาดัชน�มวลกายของตนเอง แลวสอบถาม
ภาพรวมของดัชน�มวลกายของนักเรียนในชั้น
ครูใหนักเรียนสรุปความรูวาพลังงานที่รางกายตองการจะแตกตางกันไปตามเพศ อายุ และสภาพรางกาย
โดยใหความรูตามหนังสือเรียนวา พลังงานที่รางกายตองการในแตละวัน ควรไดมาจากคาร โบไฮเดรตรอยละ
55 - 60 โปรตีนรอยละ 10 - 15 และไขมันรอยละ 25 - 30 สวนคนที่ทํางานหนัก เชน นักกีฬา หรือผูใชแรงงาน
มั ก ต อ งการพลั ง งานมากกว า คนที่ ทํ า งานเบากว า จากนั้ น ให นั ก เรี ย นระบุ ว า ตนเองต อ งการพลั ง งานโดย
ประมาณวันละกี่แคลอรี และประเมินวาตนเองรับประทานอาหารใหไดพลังงานเหมาะสม เพียงพอหรือไม
แลวรวมกันอภิปรายเพื่อตอบคําถามในหนังสือเรียน (ควรรวมกันตอบคําถามสวนน�้ เพราะอาศัยการ
เชื่อมโยงความรูที่ไมปรากฏชัดเจนในหนังสือเรียน และมีการเชื่อมโยงความรูเรื่องอาหารสูชีวิตจริงนอกชั้นเรียน)
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ด.ช.เคน อายุ 12 ป ตองการพลังงานในแตละวัน ประมาณ 1,700 กิโลแคลอรี ปริมาณคารโบไฮเดรต
โปรตีน และไขมันที่รับประทานควรเปนเทาไร
แนวคําตอบ คารโบไฮเดรตประมาณ 255 กรัม โปรตีนประมาณ 60 กรัม และไขมันประมาณ 50 กรัม
วิธคี ดิ กําหนดใหด.ช.เคนไดรบั พลังงาน จากคารโบไฮเดรตรอยละ 60 จากโปรตีนรอยละ 15 และจาก
ไขมันรอยละ 25 (อาจเลือกกําหนดสัดสวนการรับพลังงานจากสารอาหารชนิดตางๆ ทีแ่ ตกตางจากน�้
แตอยูในขอบเขตที่เหมาะสม และรวมกันครบ 100)
ด.ช.เคนตองการพลังงานจากคารโบไฮเดรตรอยละ 60 ของ 1,700 กิโลแคลอรี คิดเปน 0.60 x 1,700
= 1,020 กิโลแคลอรี
คารโบไฮเดรตใหพลังงาน 4 กิโลแคลอรี/กรัม
ดังนั้นตองรับประทานคารโบไฮเดรตประมาณ 1,020/4 = 255 กรัม
ด.ช.เคนตองการพลังงานจากโปรตีนรอยละ 15 ของ 1,700 กิโลแคลอรี
คิดเปน 0.15 x 1,700 = 255 กิโลแคลอรี
โปรตีนใหพลังงาน 4 กิโลแคลอรี/กรัม
ดังนั้นตองรับประทานโปรตีนประมาณ 255/4 = 63.75 กรัม
ด.ช.เคนตองการพลังงานจากไขมันรอยละ 25 ของ 1,700 กิโลแคลอรี
คิดเปน 0.25 x 1,700 = 425 กิโลแคลอรี
ไขมันใหพลังงาน 9 กิโลแคลอรี/กรัม
ดังนั้นด.ช.เคนตองรับประทานไขมันประมาณ 425/9 = 47.22 กรัม
ด.ญ.หน�อย หลีกเลี่ยงไมรับประทานไขมัน แตรับประทานคารโบไฮเดรตและโปรตีนในปริมาณมาก
เพราะเหตุใด ด.ญ.หน�อยจึงอวน
แนวคําตอบ เน��องจากคารโบไฮเดรตและโปรตีนเปนสารอาหารที่ใหพลังงาน หากรับประทานมาก
เกินไปรางกายจะเปลี่ยนเปนไขมันสะสมอยูตามรางกายบางสวนเพื่อใชในยามฉุกเฉิน
เหตุใดคารโบไฮเดรตจึงเปนสารอาหารหลักที่ใหพลังงานแกประชากรโลกในภูมิภาคตางๆ แมวา
โปรตีนจะใหพลังงานเทากัน และไขมันจะใหพลังงานมากกวา
แนวคําตอบ เน�อ� งจากคารโบไฮเดรตมีราคาถูกกวา เพราะไดจากพืช เชน ขาว มันฝรัง� ซึง� มีคา ใชจา ย
ในการผลิตนอยกวา เมื่อเปรียบเทียบกับโปรตีนและไขมันที่ไดจากสัตว เชน หมู ไก วัว ซึ�งตอง
ปลูกพืชมาเปนอาหารสัตวเหลาน�้ สงผลใหมคี า ใชจา ยในการผลิตสูง และทําใหมรี าคาสูงตามไปดวย
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พฤติกรรมการบริโภคลักษณะใดบางทีส่ ง ผลใหนาํ้ หนักตํา่ํ กวามาตรฐาน และพฤติกรรมใดบางทีท่ าํ ให
นํ้าหนักสูงกวามาตรฐาน
แนวคําตอบ พฤติกรรมที่สงผลใหนํ้าหนักตํ่ํากวามาตรฐาน ไดแก การออกกําลังกายอยางหนักหรือ
ประกอบกิจกรรมที่ใชพลังงานมากแตรับประทานนอยเกินไป ทําใหไดรับพลังงานไมเพียงพอ
สวนพฤติกรรมที่สงผลใหนํ้าหนักสูงกวามาตรฐาน คือการรับประทานมากเกินไป หรือรับประทาน
อาหารที่ใหพลังงานสูง ประกอบกับการไมออกกําลังกาย หรือกิจกรรมประจําวันไมคอยมีการ
เคลื่อนไหวรางกาย ทําใหใชพลังงานนอยกวาที่รับประทานเขาไป
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ทําใหพื้นที่การเกษตรลดนอยลง จะสงผลตอภาวะโภชนาการของ
ประชากรในภูมิภาคตางๆ อยางไร
แนวคําตอบ วัตถุดิบในการปรุงอาหารมาจากภาคเกษตรกรรมทั้งการเพาะปลูกและการเลี้ยงสัตว
เมือ่ พืน้ ทีก่ ารเกษตรลดนอยลง ราคาของผลิตภัณฑทางการเกษตรก็จะเพิม� สูงขึน้ ประกอบกับสังคม
ที่เปลี่ยนแปลงจากภาคเกษตรกรรมเดิม ซึ�งสามารถบริโภคสิ�งที่ตนเองผลิต มาเปนสังคมที่ตองซื้อ
บริโภค ทําใหกลุม ประชากรทีฐ่ านะยากจนทัง้ ในเมืองและในชนบท ไมสามารถซือ้ อาหารทีห่ ลากหลาย
ใหสารอาหารครบถวนและมีปริมาณเพียงพอ จึงนําไปสูภาวะการขาดสารอาหารได
ครูสรุปบทเรียนในหัวขอน�้ดวยการอภิปรายเชื่อมโยงจากกิจกรรมสรางความสนใจที่เลือก จากนั้นจึงนํา
นักเรียนสรุปการเรียนรูตามจุดประสงค
เปรียบเทียบวิธีการประเมินความสมสวนของรางกายจากการคํานวณดัชน�มวลกาย กับการพิจารณาเพียง
นํ้าหนักอยางเดียวในตอนตน จากนั้นใหนักเรียนประเมินวาการบริโภคอาหารของตนเองทําใหไดสารอาหารตางๆ
ครบถวนในปริมาณที่เหมาะสม ซึ�งสงผลใหไดรับพลังงานเหมาะสมดวยหรือไม อยางไร
สรุปความเขาใจเกี่ยวกับแคลอรี โดยนําขอมูลที่จับคูไวมาอภิปรายสรุปเกี่ยวกับลักษณะอาหารที่ใหพลังงาน
มาก/นอยและลักษณะกิจกรรมที่ใชพลังงานมาก/นอย
ครูมอบหมายใหนักเรียนนําฉลากอาหารมากลุมละ 5 ชนิด เพื่อใชในกิจกรรม 1.4 และมอบหมายให
นักเรียนอานเน�อ้ หาเกีย่ วกับธงโภชนาการในหนังสือเรียนหัวขอ 1.3 การเลือกบริโภคอาหาร มากอนลวงหนา
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1.3 การเลือกบริโภคอาหาร
ในหัวขอน�้นักเรียนจะไดทํากิจกรรมในลักษณะการ
สํารวจ 2 กิจกรรม ไดแก กิจกรรม 1.3 บันทึกรายการอาหาร
ซึ�งนักเรียนนําขอมูลการบริโภคอาหารที่รวบรวมไวตั้งแต
สัปดาหกอนหนาน�้ มาวิเคราะหวาสอดคลองกับแนวทางที่
เสนอแนะในธงโภชนาการหรือไม สวนในกิจกรรม 1.4 สํารวจ
ผลิตภัณฑอาหาร นักเรียนจะไดศึกษาขอมูลจากฉลากของ
ผลิตภัณฑอาหาร เพื่อใหคนพบวาในอาหารตางๆ มีวัตถุ
เจื อ ปนที่ เ ติ ม ลงไปในอาหารหลายประเภท จากนั้ น จึ ง
เชื่ อ มโยงสู ก ารทํ า ความเข า ใจเกี่ ย วกั บ สารปนเป อ นและ
แนวทางการบริโภคอาหารที่สะอาดและปลอดภัย
คําสําคัญ
• ธงโภชนาการ
• วัตถุเจือปนอาหาร
• สารปนเปอนในอาหาร

หนังสือเรียนหนา 24

จ�ดประสงคการเรียนรู

เวลาที่ใช 3 ชั่วโมง
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1.3 การเลือกบริโภคอาหาร

เมื่อเรียนจบหัวขอน�้แลว นักเรียนควรจะสามารถ
1. วิเคราะหและสืบคนเพื่อประเมินแนวปฏิบัติในการบริโภคอาหารใหไดสารอาหารครบถวน
2. อธิบายวัตถุเจือปนและสารปนเปอนในอาหารที่มักพบในชีวิตประจําวัน

แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู
ครูเชื่อมโยงจากสิ�งที่เรียนรูในหัวขอ 1.2 วา นักเรียนน�าจะมีความตระหนักแลววาเราตองบริโภคอาหาร
ใหไดสารอาหารครบถวน และไดพลังงานเหมาะสม จากนั้นสรางความสนใจเกี่ยวกับการเลือกรับประทานอาหาร
โดยเลือกจากแนวทางตอไปน�้ หรือใชแนวทางอื่นตามความเหมาะสม
• อางอิงจากตาราง 1.5 ปริมาณสารอาหารอางอิงที่ควรไดรับประจําวันสําหรับผูอายุ 13 - 15 ป ใหนักเรียน
อภิปรายรวมกันวาเราจะทราบไดอยางไรวาเรารับประทานอาหารแลวไดสารอาหารครบถวนในปริมาณ
ที่เหมาะสมตามที่แสดงในตาราง หากจะมีแนวทางการบริโภคอาหารที่เขาใจงายกวาน�้ ควรจัดทํา
ในรูปแบบหรือผลิตภัณฑลักษณะใด (ที่คั�นหนังสือ เสื้อยืด โปสเตอร สมุดบันทึก ฯลฯ) ใหตัวแทนที่มี
แนวคิดที่น�าสนใจนําเสนอใหกับเพื่อนๆ ในชั้นเรียน
• ใหนักเรียนอภิปรายรวมกันภายในกลุมวา ถานักเรียนตองรณรงคใหนักเรียนในโรงเรียนเลือกรับประทาน
อาหารอยางเหมาะสม จะเลือกประเด็นใด เพราะเหตุใด ตัวอยางประเด็นในการรณรงค เชน รณรงคให
รับประทานผักและผลไม, รณรงคใหดม่ื นม, รณรงคใหงดดืม่ นํา้ อัดลม, รณรงคใหบริโภคอาหารสดสะอาด
• ใหนักเรียนทํางานเปนกลุม ระดมสมองเขียนรายการโรคภัยไขเจ็บที่เกี่ยวของกับการบริโภคอาหารมาให
ไดมากที่สุด ภายในเวลา 2 นาที เปรียบเทียบรายการของแตละกลุม แลวรวมกันระบุวาโรคหรืออาการ
แตละอยางนั้นมีสาเหตุจากสิ�งใด หากรายการมีจํานวนมาก ครูอาจนําอภิปรายเฉพาะรายการที่น�าสนใจ
และเชื่อมโยงกับการเลือกรับประทานอาหาร และวัตถุเจือปน/สารปนเปอนในอาหาร
จากนั้นเชื่อมโยงสูเรื่องธงโภชนาการ ดวยการชี้ใหนักเรียนเห็นวาการเลือกบริโภคอาหารเปนปจจัยสําคัญ
ที่มีผลตอสุขภาวะของประชากร อธิบายเกี่ยวกับบทบาทของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และระบุวา
หน�วยงานดังกลาวไดประชาสัมพันธ ใหคนไทยบริโภคอาหารตามธงโภชนาการ ซึ�งเปนแนวทางอยางงายให
คนไทยไดรับสารอาหารครบถวนและเพียงพอ ใหเวลานักเรียนอานทบทวนเน�้อหาเกี่ยวกับธงโภชนาการและ
รวมกันตอบคําถามในหนังสือเรียน ดังตอไปน�้
แปงและนํ้าตาลตางก็เปนคารโบไฮเดรต เหตุใดในธงโภชนาการ จึงจัดใหอยูตางกลุมกัน
แนวคําตอบ ธงโภชนาการไมไดจดั หมวดหมูอ าหารตามประเภทของสารอาหาร แตแบงตามปริมาณ
ที่แนะนําใหบริโภค แปงอยูในกลุมที่แนะนําใหบริโภคในปริมาณมากที่สุดเพราะเปนแหลงพลังงาน
ในขณะที่นํ้าตาลจัดใหอยูกลุมเดียวกับเกลือและนํ้ามันซึ�งแนะนําใหบริโภคแตนอย เน��องจากการ
บริโภคนํ้าตาลมากมีผลเสียตอสุขภาพของชองปากและทําใหอวนงาย
ประชากรบางสวนในประเทศไทย ถาดื่มนมจะเกิดอาการทองเสีย คนกลุมน�้ควรรับประทานอะไร
ทดแทนอาหารในกลุมนม
แนวคําตอบ กลุม นมแยกออกจากกลุม เน�อ้ สัตว ถัว� ไข เพือ่ เนนถึงความสําคัญของการไดรบั แคลเซียม
อยางเพียงพอ หากไมสามารถบริโภคนมได ควรรับประทานอาหารทีม่ แี คลเซียมสูงอยางอืน่ ทดแทน
เชน ปลาเล็กปลานอย
30 คูมือครู

หลังจากที่นักเรียนไดศึกษาทําความเขาใจธงโภชนาการ ใหนักเรียนเริ�มวิเคราะหขอมูลสําหรับกิจกรรม 1.3
บันทึกรายการอาหาร ที่ไดเก็บขอมูลไวลวงหนาแลว

กิจกรรม 1.3 บันทึกรายการอาหาร
จ�ดประสงคของกิจกรรม
เมื่อทํากิจกรรมน�้แลว นักเรียนควรจะสามารถ
1. วางแผนและออกแบบวิธีการบันทึกขอมูลเชิงสํารวจ
2. วิเคราะหและประเมินการบริโภคอาหารใหไดสารอาหาร
ครบถวนโดยใชธงโภชนาการเปนแนวปฏิบัติ
3. ออกแบบวิ ธี ก ารนํ า เสนอผลการศึ ก ษาในรู ป แบบ
โปสเตอร

เวลาที่ใช 1 ชั่วโมง
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วัสดุอุปกรณ
กระดาษ ปากกา กรรไกร กาว เทปกาว

การเตรียมตัวลวงหนา
กอนเริ�มตนจัดกิจกรรมการเรียนรูในหัวขอ 1.2 ใหครูมอบหมายงานลวงหนาสําหรับกิจกรรม 1.3
บันทึกรายการอาหาร แจงใหนักเรียนบันทึกชนิดและปริมาณของอาหารที่รับประทานในแตละวัน เปนเวลา
1 สัปดาห หากมีนักเรียนในชั้นเรียนมาก อาจใหทําเปนกลุม โดยแตละกลุมคัดเลือกตัวแทน 1 คน
เปนผูบันทึกสิ�งที่ตนเองรับประทาน ครูควรใหเวลานักเรียนในการรวมกันวางแผนและออกแบบตาราง
บันทึกอาหารที่รับประทานในแตละวัน

อภิปรายกอนทํากิจกรรม
ในคาบเรียนน�้ใหแตละกลุมรวมกันวิเคราะหจากขอมูลที่ตัวแทนกลุมบันทึกมาวาไดบริโภคตาม
แนวทางที่เสนอแนะไวในธงโภชนาการหรือไม พรอมทั้งออกแบบวิธีการนําเสนอขอมูลของกลุมตนเอง
ในรูปแบบโปสเตอร และจัดทําโปสเตอรไปติดไวสําหรับศึกษารวมกัน ระหวางนักเรียนวิเคราะหขอมูลและ
จัดทําโปสเตอรรายงานผล ใหครูเขาไปพูดคุยตามกลุม เพื่อใหขอแนะนําอยางทั�วถึง
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ตัวอยางการนําเสนอผล
นักเรียนอาจนําเสนอคาเฉลี่ยจากการบริโภค 7 วันหรือนําเสนอขอมูลทั้ง 7 วัน โดยออกแบบให
เขาใจงาย โดยควรจะสามารถชี้แจงใหเหตุผลไดถึงรูปแบบการนําเสนอที่เลือก
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อภิปรายหลังกิจกรรม
เมื่อทุกกลุมนําโปสเตอรไปติดแสดง และไดเดินดูผลการดําเนินงานของกลุมอื่นๆ ครบถวนแลว ครูใหแตละ
กลุมอภิปรายเพื่อสรุปผลการทํากิจกรรมวา ผูแทนกลุมของตนเองบริโภคอาหารตามที่เสนอแนะในธงโภชนาการ
หรือไม กลุมอาหารใดบางที่ไมเปนไปตามธงโภชนาการ พรอมทั้งเปรียบเทียบการนําเสนอของกลุมตนเองกับ
กลุมอื่นวามีสิ�งใดที่กลุมอื่นทําไดดี สามารถนํามาใชเปนแนวทางไดในอนาคต โดยหากมีเวลาเพียงพอครูควรให
นําเสนอทุกกลุม แตหากเวลามีจํากัดก็สามารถลดจํานวนกลุมที่นําเสนอลงตามความเหมาะสม
ภายหลังสิ้นสุดกิจกรรม 1.3 ครูเชื่อมโยงสูเน�้อหาเกี่ยวกับวัตถุเจือปนและสารปนเปอนในอาหาร
โดยใหนักเรียนดูภาพของอาหารชนิดตางๆ ในหนังสือเรียนแลวอภิปรายรวมกันวา อาหารตางๆ ในภาพมี
วัตถุใดเจือปนอยูหรือไม เชน นักเรียนอาจตอบวา สี นํ้าตาล เกลือ สารกันบูด เศษกรวด โดยอาจนําไป
สูการอภิปรายเกี่ยวกับคําจํากัดความของวัตถุเจือปนในอาหาร ซึ�งนักเรียนควรสรุปไดวา วัตถุเจือปนใน
อาหารเปนสารทีผ่ ผู ลิตเติมลงในอาหาร เพือ่ วัตถุประสงคอยางใดอยางหนึง� เชน สงวนคุณคาทางโภชนาการ
ยื ด อายุ ใ นการเก็ บ รั ก ษา ช ว ยให อาหารนั้ นมี คุ ณ ภาพคงที่ หรื อ ปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพในด า นสี กลิ� น รส
เมื่อนักเรียนเกิดความเขาใจตรงกันแลวใหนักเรียนทํากิจกรรม 1.4 สํารวจผลิตภัณฑอาหาร
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กิจกรรม 1.4 สํํารวจผลิตภัณฑอาหาร
จ�ดประสงคของกิจกรรม
เมื่อทํากิจกรรมน�้แลว นักเรียนควรจะสามารถ
ระบุขอมูลสวนประกอบ สารอาหาร วัตถุเจือปน
ตลอดจนขอมูลการผลิตและวันหมดอายุ จากฉลากของ
ผลิตภัณฑอาหารได

เวลาที่ใช 1 ชั่วโมง

วัสดุอุปกรณ
ฉลากผลิตภัณฑอาหารชนิดตางๆ

การเตรียมตัวลวงหนา
ใหผูเรียนรวบรวมฉลากผลิตภัณฑอาหารอยางนอย 5 ชนิดตอกลุม มาในวันทํากิจกรรม ซึ�งฉลาก
ผลิตภัณฑอาหารที่นํามาควรประกอบดวยขอมูลโภชนาการ หรือสวนประกอบของผลิตภัณฑ วันเดือนป
ที่ผลิต วันหมดอายุ หมายเลขทะเบียนอาหารที่ออกโดยสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ขอแนะนําในการทํากิจกรรม
ครู ใหนักเรียนอานทําความเขาใจวิธีทํากิจกรรมจากหนังสือเรียน จากนั้นชี้ ใหนักเรียนเห็นวา
กิจกรรม 1.4 น�้มีความคลายคลึงกับกิจกรรม 1.3 คือเปนกิจกรรมในลักษณะการสํารวจและนําเสนอเชนกัน
นักเรียนจึงควรนําสิ�งที่เรียนรูจากกิจกรรม 1.3 เกี่ยวกับการออกแบบการนําเสนอมาปรับใชในกิจกรรมน�้

ตัวอยางผลการทํากิจกรรม
สารอาหาร
ชื่อของ
เจือปนใน
ผลิตภัณฑ สวนประกอบ วัตถุอาหาร
คารโบ- โปรตีน ไขมัน วิตามิน
อาหาร
ไฮเดรต
เครื่องดื่ม 1. มอลตสกัด 1. นํ้าตาลเทียม
มอลตสกัด 2. นํ้าตาล
ใชปรุงแตง
เทียม
รสอาหาร
ตรา…….. 3. ผงโกโก 2. ผงโกโก
4. ครีมเทียม ใชปรุงกลิ�น
5. นมผงพรอง และรสอาหาร
มันเนย







แรธาตุ

วัน เดือน
อย. ปที่ผลิต/
หมดอายุุ

เอ โซเดียม
วัน
บี 2 โพแทสเซียม
หมดอายุ
ดี แมกน�เซียม
08/10/10
ไอโอดีน
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อภิปรายหลังกิจกรรม
เมื่อทุกกลุมนําผลการศึกษาไปติดแสดง และไดเดินดูผลการดําเนินงานของกลุมอื่นๆ ครบถวนแลว ครูให
แตละกลุมอภิปรายเพื่อสรุปผลการทํากิจกรรมวา อาหารตางๆ ที่นํามามีวัตถุเจือปนใดบาง และแตละกลุมจําแนก
วัตถุเจือปนเหมือนหรือแตกตางกันอยางไร พรอมทั้งเปรียบเทียบการนําเสนอของกลุมตนเองในกิจกรรมน�้วา
ทําไดดีกวาในกิจกรรม 1.3 ในสวนใดบาง โดยหากมีเวลาเพียงพอครูควรใหนําเสนอทุกกลุม แตหากเวลามีจํากัด
ก็สามารถลดจํานวนกลุมที่นําเสนอลงตามความเหมาะสม
ภายหลังการนําเสนอใหอภิปรายคําตอบของคําถามทายกิจกรรมดังตอไปน�้
ฉลากอาหารมีขอมูลอะไรบาง
แนวคําตอบ อาหารนั้นมีสารอาหารประเภทใดบาง เชน โปรตีน คารโบไฮเดรต ไขมันประเภทไหน
ปริมาณเทาไร และปริมาณสารอาหารที่มีนั้นเปนสัดสวนเทาไรของปริมาณสารอาหารที่ควรบริโภค
ในแตละวัน นอกจากนัน้ ยังอาจมีการระบุ หน�วยบริโภค จํานวนหน�วยบริโภคตอภาชนะบรรจุ คุณคา
ทางโภชนาการตอหนึ�งหน�วยบริโภค รอยละของปริมาณที่แนะนําตอวัน ตลอดจนขอมูลอื่นๆ เชน
สถานที่ วันที่ผลิต วันที่หมดอายุ เปนตน
อาหารที่นักเรียนสํารวจมีขอมูล Thai RDI ในฉลากหรือไม Thai RDI คืออะไร
แนวคําตอบ Thai RDI หรือ Thai Recommended Daily Intake หมายถึง ปริมาณสารอาหาร
ที่แนะนําใหบริโภคตอวัน สําหรับคนไทยอายุ 6 ปขึ้นไป โดยคิดจากความตองการพลังงานวันละ
2,000 กิโลแคลอรี
จากนั้นครู ใหนักเรียนอานเน�้อหาเกี่ยวกับวัตถุเจือปนและสารปนเปอนในอาหารแลวใหนักเรียนแตละ
กลุมเลนเกมใบและทายคําตอไปน�้ โดยผลัดกันเปนผูใบ ผูทาย และกรรมการ ครั้งละ 1 นาที กติกาคือ ผูใบคํา
ไมสามารถเอยคําที่อยูในคําปริศนาได และสามารถขามคํายากไปกอนแลวยอนมาทายภายหลังได
ครูเปดบัตรคําปริศนาทั้งหมดใหนักเรียนดูเปนเวลา 30 วินาทีกอนการอาน ซึ�งมีทั้งหมด 21 คํา สําหรับ
ทายครั้งละ 7 คํา 3 รอบ ดังตอไปน�้ โดยสลับบัตรคําใหคละกันทั้งหมดกอนการทาย
วัตถุเจือปนในอาหาร, วัตถุกันเสีย, สีผสมอาหาร, สีธรรมชาติ, สีสังเคราะห, สียอมผา, วัตถุปรุงแตงกลิ�น
รสอาหาร, ผงชูรส, นํ้าตาลเทียม, กลิ�นสังเคราะห, แอสปาแตม, สารเรงเน�้อแดง, สารฟอกขาว, บอแรกซ, สารกันรา,
ฟอรมาลิน, สารปนเปอน, สารชีวพิษ, อะฟลาท็อกซิน, อี โคไล, คลอสตริเดียม โบทูลินัม
หลังจากการทายคํา อภิปรายรวมกันทั้งชั้นอีกครั้ง โดยหยิบยกคําสําคัญมาทบทวนและอภิปรายรวมกัน
ทั้งชั้นอีกครั้งหนึ�ง กอนจะอภิปรายถึงสัญลักษณมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข ในสวนทายของหนังสือเรียน
บทที่ 1 สําหรับอาหารสด อาหารปรุงสําเร็จ และอาหารแปรรูป
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คําถามทายบทที่ 1
1. ศึกษาฉลากผลิตภัณฑอาหารชนิดหนึ�ง แสดงปริมาณสารอาหารในอาหาร 100 กรัม แลวใช
ตอบคําถามขอ 1.1 และ 1.2
1.0 มิลลิกรัม
พลังงาน
240.8 แคลอรี วิตามินบี 1
วิตามินบี 2
1.5 มิลลิกรัม
โปรตีน
15.1 กรัม
วิตามินบี 3
16.0 มิลลิกรัม
คารโบไฮเดรต
45.1 กรัม
วิตามินบี 6
1.8 มิลลิกรัม
เสนใยอาหาร
28.6 กรัม
วิตามินดี
2.8 ไมโครกรัม
เหล็ก
9.0 กรัม
1.1 บริษัทผูจัดจําหน�ายโฆษณาวา อาหารชนิดน�้ใหสารอาหารที่ครบถวนและถูกสัดสวนแก
ผูบริโภค นักเรียนเห็นดวยกับคํากลาวน�้หรือไม ใหเหตุผลประกอบ
แนวคําตอบ ไมเห็นดวย เน��องจากอาหารชนิดน�้ยังขาดไขมันซึ�งเปนสารอาหารที่ให
พลังงานอีกชนิดหนึง� ทีม่ คี วามสําคัญตอรางกาย และมีวติ ามิน แรธาตุตา งๆ ไมครบถวน
1.2 ผูจัดจําหน�ายยังโฆษณาอีกวาอาหารชนิดน�้เหมาะสําหรับผูที่ตองการควบคุมนํ้าหนัก
นักเรียนเห็นดวยกับคํากลาวน�้หรือไม ใหเหตุผลประกอบ
แนวคําตอบ ไมเห็นดวย เพราะถึงแมไมมีสวนประกอบของไขมันซึ�งเปนสารอาหารที่
ใหพลังงานสูง แตก็ยังมีคารโบไฮเดรตและโปรตีนในปริมาณคอนขางสูง ซึ�งเปนสาร
อาหารที่ใหพลังงานอยูดวย
2. เพราะเหตุใดแพทยจึงแนะนําใหผูปวยหลังการผาตัดรับประทานอาหารที่มีโปรตีนสูง
แนวคําตอบ เน��องจากผูปวยหลังการผาตัดตองการโปรตีนเพื่อใชในการเสริมสรางและซอมแซม
เซลลที่ตายหรือชํารุดเสียหายไป
3. การรับประทานอาหารที่มีคารโบไฮเดรตในปริมาณมาก โดยไมไดรับประทานอาหารที่มีโปรตีน
และไขมันเพียงพอ จะมีผลอยางไร
แนวคําตอบ แมรา งกายจะไดรบั พลังงานจากคารโบไฮเดรต แตจะขาดวัตถุดบิ ในการสังเคราะหสาร
ทีม่ คี วามจําเปนตอรางกาย ทีพ่ บเฉพาะในโปรตีน เชน กรดอะมิโน หรือเฉพาะในไขมัน เชน กรดไขมัน
ทําใหเซลลทํางานผิดปกติ นําไปสูความผิดปกติทางรางกายตางๆ ได
4. นักโภชนาการแนะนําใหรับประทานอาหารอยางหลากหลาย ไมควรรับประทานอาหารชนิดใด
ชนิดหนึ�งซํ้ากันทุกวัน นักเรียนคิดวาเปนเพราะเหตุใด
แนวคําตอบ เพราะถารับประทานอาหารชนิดใดชนิดหนึง� ซํา้ ๆ กันทุกวัน รางกายอาจไดสารอาหาร
ไมครบถวนตามทีร่ า งกายตองการ และถาบังเอิญมีสารทีเ่ ปนอันตรายตอสุขภาพปนเปอ นอยู จะเกิด
การสะสมใหมีปริมาณมากขึ้นจนถึงขีดอันตรายได
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5. ใหนักเรียนระบุวาถาเรารับประทานอาหารตอไปน�้ไมเพียงพอจะสงผลอยางไร
ก. นํ้า
แนวคําตอบ อาจทําใหทอ งผูก ปสสาวะสีเขม หากขาดนํา้ มาก จะรูส กึ ออนเพลีย ปวดศีรษะ มึนงง
คอแหง ตาแหง เหงื่อไมออก
ข. ใยอาหาร
แนวคําตอบ ในระยะสัน้ อาจทําใหทอ งผูก ในระยะยาวอาจทําใหเปนโรคริดสีดวง หรือมะเร็งในลําไส
6. ธงโภชนาการมีขอมูลอะไรบาง
แนวคําตอบ ปริมาณ สัดสวน และความหลากหลายของอาหารที่คนไทยอายุ 6 ปขึ้นไป ควร
รับประทานใน 1 วัน โดยแบงอาหารเปน 4 ชั้น 6 กลุม ตามสัดสวนที่ควรรับประทาน แสดงโดย
ขนาดพื้นที่ พื้นที่มากรับประทานมาก พื้นที่นอยรับประทานนอย
7. กระบวนการปรุงอาหาร เชน การหั�น ลาง ตม ผัด ทอด มีผลตอคุณคาทางโภชนาการของอาหาร
อยางไร
แนวคําตอบ การหัน� อาจทําใหอาหารมีพนื้ ทีผ่ วิ มากขึน้ หากสัมผัสกับตัวทําละลายเชน นํา้ หรือนํา้ มัน
จะทําใหสารอาหารทีล่ ะลายได เชน วิตามิน ละลายออกมา และอาจสูญเสียไปในกระบวนการลาง
หรือการผัด ทอด นอกจากนั้นการปรุงอาหารในอุณหภูมิสูงเปนเวลานานก็อาจทําใหวิตามิน
บางชนิดสลายไป
8. การปรุงอาหารใหสุกชวยทําใหอาหารปลอดภัยสําหรับการบริโภคอยางไร และในกรณ�ใดบางที่
การปรุงสุกไมทําใหอาหารมีความปลอดภัยสําหรับการบริโภค
แนวคําตอบ การปรุงสุกทําลายเชื้อจุลินทรียบางชนิดที่ปนเปอนอยูในอาหาร แตอาหารบางชนิด
อาจมีเชือ้ จุลนิ ทรียท สี่ ามารถทนความรอนไดสงู หรือมีสารปนเปอ นทีไ่ มสลายไปทีอ่ ณุ หภูมสิ งู เชน
สารอะฟลาท็อกซิน สารพิษจากจุลินทรียคลอสตริเดียม โบทูลินัม เปนตน
9. ใหนักเรียนพิจารณาขอมูลในตารางที่กําหนดให แลวตอบคําถามขอ 9.1 และ 9.2
ตารางแสดงปริมาณของแรธาตุและวิตามินบางชนิดในอาหาร
อาหาร
นม
ถั�ว
กลวย
ปลา
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ปริมาณสารอาหาร (มิลลิกรัมตออาหาร 100 กรัม)
เหล็ก

แคลเซียม

วิตามินซี

วิตามินดี

0.1
7.6
0.4
0.4

120
39
7
28

0.5
0
10
0

0.002
0
0
0.006

9.1 ผูที่เปนโรคโลหิตจางและโรคกระดูกออนควรรับประทานอาหารชนิดใด
แนวคําตอบ ผูที่เปนโรคโลหิตจางควรรับประทานอาหารที่มีธาตุเหล็กในปริมาณสูง ซึ�ง
อาหารในตารางไดแกถวั� สวนผูท เี่ ปนโรคกระดูกออน ควรรับประทานอาหารทีม่ วี ติ ามินดี
และธาตุแคลเซียมในปริมาณสูง ไดแก นมและปลา
9.2 ผูที่เปนโรคเลือดออกตามไรฟนและผูที่เปนหวัดบอยๆ ควรรับประทานอาหารชนิดใด
แนวคําตอบ ผูท เี่ ปนโรคเลือดออกตามไรฟนและผูท เี่ ปนหวัดบอยๆ ควรรับประทานอาหาร
ที่มีวิตามินซีสูง ตามตารางขางตน ไดแก กลวย
10. นักเรียนคนหนึ�งทําการทดลองเพื่อเปรียบเทียบพลังงานจากถั�วชนิดตางๆ ดวยอุปกรณดังภาพ

ก. ปริมาณใดบางที่ตองตรวจวัดและบันทึกในตอนเริ�มตน
แนวคําตอบ อุณหภูมิของนํ้า มวลของเมล็ดถั�ว มวลของนํ้า
ข. ปริมาณใดบางที่ตองตรวจวัดและบันทึกในชวงทายของการทดลอง
แนวคําตอบ อุณหภูมิของนํ้า
ค. ความคลาดเคลื่อนของคาพลังงานที่คํานวณไดมีสาเหตุจากสิ�งใดบาง
แนวคําตอบ พลังงานจากเมล็ดถัว� ทัง้ หมดไมไดถกู ใชไปเพือ่ ทําใหอณ
ุ หภูมขิ องนํา้ เพิม� ขึน้
แตมีบางสวนที่สูญเสียไปสูสิ�งแวดลอม ความเที่ยงของเทอรมอมิเตอรและเครื่องชั�ง
การอานคาจากเทอรมอมิเตอรและเครื่องชั�ง
ง. นักเรียนคนหนึง� กลาววา แมการทดลองน�จ้ ะมีความคลาดเคลือ่ น แตเรายังสามารถเปรียบเทียบ
พลังงานจากถั�วชนิดตางๆ ได นักเรียนคิดวาเหตุผลของนักเรียนคนน�้คืออะไร
แนวคําตอบ เพราะความคลาดเคลื่อนจะเกิดขึ้นเหมือนกันในการทดลองแตละครั้งทําให
เปรียบเทียบพลังงานจากถั�วชนิดตางๆ ได แตไมสามารถระบุพลังงานจากถั�วแตละชนิด
ไดอยางเที่ยงตรง (อยางไรก็ดี หากถั�วตางชนิดมีรูปรางแตกตางกันมาก หรือมีความชื้น
แตกตางกันในเมล็ดถั�ว อาจสงผลตอการลุกไหมและการสงผานความรอน ทําใหความ
น�าเชื่อถือของการทดลองลดลง)
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11. อานขอความที่กําหนดให แลวตอบคําถามขอ 11.1 - 11.3
ภัยจากนํ้ามันทอดซํ้ํา
นํ้ามันเมื่อนํํามาทอดอาหารจะเกิดการเสื่อมสลายโดยมีปจจัยเรง เชน
การใชความรอ นสูง การทอดนาน การทอดซํ้ํ า ผลของการสลายจะได ส ารที่
ระเหยงายหลายชนิด รวมทั้งสารกลุมที่เรียกวา สารโพลาร กระทรวงสาธารณสุข
กํําหนดใหนํ้ามันที่ใชประกอบอาหารเพื่อจํําหน�ายมีสารโพลาร ไมเกินรอยละ 25
โดยนํ้ํ า หนั ก โดยนํ้ า มั น ที่ มี ส ารโพลาร สู ง จะมี ลั ก ษณะข น หน� ด เกิ ด ฟองและ
ควันงาย มีสีดําและกลิ�นไมพึงประสงค รวมทั้งเกิดสารพิษที่เปนอันตราย เชน
สารพีเอเอช สารเอ็มดีเอ ซึ�งเปนสารกอมะเร็ง จากการสํํารวจในป 2551 พบวา
นํ้ า มั น ทอดซํ้ า จํํ า นวน 80 ตั ว อย า ง จากร า นอาหารในจั ง หวั ด นนทบุ รี แ ละ
รานอาหารฟาสตฟูดในเขตกรุงเทพมหานคร กวา 1 ใน 3 มีปริมาณสารโพลารเกิน
มาตรฐาน
11.1 สารโพลารในนํา้ มันทอดซํา้ จัดวาเปนวัตถุเจือปนหรือเปนสารปนเปอ นในอาหาร เพราะ
เหตุใด
แนวคําตอบ จัดเปนสารปนเปอ น เพราะผูผ ลิตไมไดตงั้ ใจเติมลงไปในอาหารแตเปนการ
ปนเปอนระหวางการผลิต
11.2 นักเรียนมีวิธีการอยางไรในการหลีกเลี่ยงสารพิษในนํ้ามันทอดซํ้า
แนวคําตอบ หลีกเลี่ยงการบริโภคอาหารจากการทอดที่นํ้ามันมีลักษณะขนหน�ด มีฟอง
และควัน มีสีดําและกลิ�นไมพึงประสงค
11.3 หากนักเรียนตองการสํารวจสารโพลารในนํ้ามันที่ใชทอดอาหารในโรงอาหารของ
โรงเรียน นักเรียนจะมีขั้นตอนการปฏิบัติงานอยางไร
แนวคําตอบ ประสานงานกับรานคาทุกรานทีจ่ าํ หน�ายอาหารทีป่ รุงโดยการทอด, ประสานงาน
กับหน�วยงานที่ใหบริการตรวจสอบสารโพลารในนํ้ามัน, จัดเตรียมภาชนะ กําหนดเวลา
ความถี่ และจํานวนครั้งในการเก็บตัวอยาง, ดําเนินการเก็บตัวอยาง, สงตัวอยางไปยัง
หน�วยงานที่ประสานไว เมื่อไดรับผลการศึกษา, นํามาวิเคราะห และสรุปรายงาน

38 คูมือครู

บทที่

2 ระบบตางๆ ในรางกายมนุษยและสัตว
จ�ดประสงคการเรียนรู

เมื่อเรียนจบบทน�้แลว นักเรียนควรจะสามารถ
1. ทดลองและอธิ บ ายโครงสร า งและการทํ า งานของ
ระบบยอยอาหาร ระบบหมุนเวียนเลือด ระบบหายใจ
ระบบขับถาย ระบบสืบพันธุข องมนุษยและสัตวบางชนิด
รวมทั้งระบบประสาทของมนุษย
2. อธิบายการทํางานที่สัมพันธกันของระบบตางๆ ที่ทําให
มนุษยดํารงชีวิตไดอยางปกติ
3. สํารวจ วิเคราะหและอธิบายพฤติกรรมบางอยางของ
มนุษยและสัตวที่ตอบสนองตอสิ�งเราบางชนิด
4. สืบคนขอมูลและอธิบายผลของสารเสพติดตอการทํางาน
ของระบบตางๆ ของรางกาย เสนอแนะและรณรงค
เพื่อปองกันและตอตานสารเสพติด
5. สื บ ค น ข อ มู ล และนํ า เสนอตั ว อย า งการใช ป ระโยชน
และผลของการใช เ ทคโนโลยี ชี ว ภาพในด า นการ
ปรับปรุงพันธุและขยายพันธุสัตว รวมถึงเทคโนโลยีที่
ใชในการแกปญหาการมีบุตรยากในมนุษย
2.1 ระบบยอยอาหาร
2.2 ระบบหมุนเวียนเลือด
2.3 ระบบหายใจ
2.4 ระบบขับถาย
2.5 ระบบประสาทและการแสดงพฤติกรรม
2.6 ระบบสืบพันธุ

หนังสือเรียนหนา 35 - 92

3 ชั�วโมง
5 ชั�วโมง
5 ชั�วโมง
4 ชั�วโมง
3 ชั�วโมง
4 ชั�วโมง

รวมเวลาที่ใช
ในบทนี้
24 ชั่วโมง
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แนวความคิดหลัก
อาหารที่มนุษยและสัตวกินเขาไปจะถูกยอยและดูดซึมบริเวณทางเดินอาหาร การยอยอาหารของมนุษย
ประกอบดวยการยอยเชิงกล ซึ�งเปนการบดอาหารใหมีขนาดเล็กลงและการยอยทางเคมี โดยอาศัยเอนไซมตางๆ
การยอยอาหารของมนุษยเริ�มขึ้นภายในปากโดยมีฟนบดเคี้ยวอาหารใหมีขนาดเล็กลง เอนไซมอะไมเลสในนํ้าลาย
ทําหนาที่ยอยแปงใหเปนนํ้าตาล อาหารจะผานไปตามหลอดอาหารลงสูกระเพาะอาหาร เอนไซมเพปซินใน
กระเพาะอาหารยอยโปรตีนใหเปนเพปไทด อาหารจะเคลือ่ นตอไปยังลําไสเล็ก ซึง� ไขมันจะถูกยอยบริเวณลําไสเล็กน�้
สารอาหารทุกประเภทถูกยอยจนสมบูรณ โดยเอนไซมหลายชนิดบริเวณลําไสเล็ก และดูดซึมทีเ่ ซลลบผุ นังลําไสเล็ก
จากนั้นจะแพรเขาสูหลอดเลือดฝอยและหลอดนํ้าเหลือง เพื่อลําเลียงไปยังเซลลตางๆ ทั�วรางกาย อาหารที่เหลือ
จากการยอยและที่ยอยไมไดจะผานไปยังลําไสใหญซึ�งมีการดูดแรธาตุ นํ้าและวิตามินบางชนิดกลับสูรางกาย
สวนกากอาหารถูกกําจัดออกทางทวารหนัก สําหรับในสัตวโครงสรางของระบบยอยอาหารมีความซับซอนแตกตาง
กันไป ปลาและแมลงมีทางเดินอาหารเปนทอยาว อาหารจะถูกยอยและดูดซึมบริเวณทางเดินอาหาร สวนไฮดรา
อาหารจะถูกยอยบริเวณทอกลวงภายในลําตัว และภายในเซลล
ระบบหมุนเวียนเลือดของมนุษยประกอบดวย หัวใจ หลอดเลือดและเลือด หัวใจของมนุษยมี 4 หอง
หองบน 2 หองและหองลาง 2 หอง ทําหนาที่สูบฉ�ดเลือด หลอดเลือดที่นําเลือดออกจากหัวใจ เรียกวา อารเทอรี
และหลอดเลือดที่นําเลือดเขาสูหัวใจ เรียกวา เวน อารเทอรีและเวนเชื่อมตอกันโดยหลอดเลือดฝอยที่อยูบริเวณ
ปลายของหลอดเลือดทั้งสอง หลอดเลือดฝอยเปนบริเวณที่มีการแลกเปลี่ยนแกสและสารตางๆ ระหวางเลือดกับ
เซลล เลือดที่มีสารอาหารและแกสคารบอนไดออกไซดเขาสูหัวใจ ซึ�งบีบตัวเพื่อนําเลือดไปยังปอดเกิดการ
แลกเปลี่ยนแกส จากนั้นเลือดจะออกจากปอดเขาสูหัวใจอีกครั้งหนึ�งกอนสูบฉ�ดไปเลี้ยงสวนตางๆ ของรางกาย
ขณะที่หัวใจบีบและคลายตัว ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงความดันเลือด จึงวัดความดันเลือดเปนความดัน 2 คา
เลือดประกอบดวย นํ้าเลือด เซลลเม็ดเลือดแดง เซลลเม็ดเลือดขาว และเกล็ดเลือด เซลลเม็ดเลือดแดง
ทําหนาทีล่ าํ เลียงแกสออกซิเจน เซลลเม็ดเลือดขาวมีหนาทีท่ าํ ลายเชือ้ โรคหรือสิง� แปลกปลอม และสรางแอนติบอดี
ใหกับรางกาย เกล็ดเลือดชวยในการแข็งตัวของเลือด แอนติบอดีที่รางกายสรางขึ้นมีสมบัติในการคุมกันโรค
แตละชนิดไดในระยะเวลาแตกตางกัน จึงตองมีการใหวัคซีนเพื่อกระตุนใหรางกายสรางแอนติบอดีขึ้นมาเพื่อเปน
ภูมิคุมกันสําหรับโรคบางชนิด ในกรณ�ที่บางโรคแสดงอาการอยางรวดเร็ว รางกายอาจสรางภูมิคุมกันตอตาน
ไมทัน จึงตองใหแอนติบอดีแกรางกายทันทีโดยการฉ�ดเซรุม
ระบบหายใจมีหนาที่นําแกสออกซิเจนจากการหายใจเขาสูรางกาย เพื่อทําปฏิกิริยากับสารอาหารกอใหเกิด
พลังงาน และแกสคารบอนไดออกไซด ซึ�งจะถูกกําจัดออกจากรางกายโดยการหายใจออก กระบวนการหายใจเขา
และออกเกิดจากการทํางานที่ประสานกันของกลามเน�้อกะบังลม กลามเน�้อยึดกระดูกซี่โครงและกระดูกซี่โครง
โดยเริ�มจากอากาศผานไปตามโพรงจมูก ทอลม หลอดลมและเขาสูป อด ภายในปอดประกอบดวยถุงลมจํานวนมาก
ถุงลมแตละอันมีหลอดเลือดฝอยหอหุมอยู และเปนบริเวณที่มีการแลกเปลี่ยนแกสคารบอนไดออกไซดและ
แกสออกซิเจน
ระบบขับถายของมนุษยและสัตวมีกระดูกสันหลัง มีไตเปนอวัยวะสําคัญในกําจัดของเสียออกจากรางกาย
ไตประกอบดวยหน�วยไตเล็กๆ จํานวนมาก ทําหนาที่กรองของเสียออกจากนํ้าเลือด และดูดสารที่มีประโยชนและ
นํ้าบางสวนกลับคืนสูหลอดเลือด สวนของเหลวที่เหลือซึ�งประกอบดวย ยูเรีย นํ้าและสารบางชนิด รวมเรียกวา
นํ้าปสสาวะจะถูกกําจัดออกนอกรางกาย
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สําหรับสัตวบางชนิดมีระบบตางๆ ที่กลาวมาคลายมนุษย แตสัตวบางชนิดก็แตกตางจากมนุษย เชน ปลา
มีหัวใจ 2 หอง การแลกเปลี่ยนแกสตางๆ เกิดขึ้นที่บริเวณเหงือก มีไต ทําหนาที่กําจัดของเสีย สวนแมลงมีหัวใจที่มี
ลักษณะเปนทอยาว การแลกเปลี่ยนแกสเกิดที่ทอลม และใชโครงสรางที่เรียกวา ทอมัลพิเกียนในการกําจัดของเสีย
เปนตน ไฮดราเปนสัตวชั้นตํ่า มีการแลกเปลี่ยนแกสและกําจัดของเสียตางๆ โดยกระบวนการแพร
ระบบประสาททําหนาที่ควบคุมการทํางานของระบบตางๆ ในรางกาย และตอบสนองตอสิ�งแวดลอม
ทัง้ จากภายในและภายนอกรางกาย โดยการแสดงพฤติกรรมออกมา พฤติกรรมทีแ่ สดงออกแบงเปน 2 ประเภทใหญๆ
คือ พฤติกรรมที่มีมาแตกําเนิดและพฤติกรรมที่เกิดจากการเรียนรู สารเสพติดบางชนิดอาจทําใหพฤติกรรมที่
แสดงออกเปลี่ยนไปจากปกติ
การสืบพันธุเปนสมบัติที่สําคัญอยางหนึ�งของสิ�งมีชีวิตแบงออกไดเปน 2 แบบ ไดแก การสืบพันธุแบบ
อาศัยเพศและแบบไมอาศัยเพศ มนุษยมีการสืบพันธุแบบอาศัยเพศ เพศชายมีระบบสืบพันธุ ประกอบดวยอวัยวะ
สําคัญ ไดแก อัณฑะ ทําหนาที่ผลิตเซลลอสุจิและฮอรโมนเพศชาย สวนเพศหญิงมีระบบสืบพันธุที่ประกอบดวย
อวัยวะสําคัญ ไดแก รังไข ทําหนาที่ผลิตเซลลไขและฮอรโมนเพศหญิง การรวมกันระหวางนิวเคลียสของเซลลอสุจิ
1 เซลล และนิวเคลียสของเซลลไข 1 เซลล เรียกวา การปฏิสนธิ เกิดเปนไซโกต ไซโกตมีการแบงตัวเพิ�มจํานวน
เซลล และเจริญเปนเอ็มบริโอซึ�งมีการเปลี่ยนแปลงรูปรางจนมีอวัยวะครบสมบูรณ ถาขณะแบงเซลลครั้งแรกของ
ไซโกตมีการแยกของเซลลออกจากกันและแตละเซลลเจริญเปนเอ็มบริโอจะไดทารก 2 คนที่มีเพศเดียวกัน หนาตา
เหมือนกันที่เรียกวาแฝดรวมไข แตถาไขตกพรอมกัน 2 เซลล แลวเซลล ไขแตละเซลล ไดรับการปฏิสนธิกับอสุจิ
แตละเซลล ไดทารก 2 คน ที่มีรูปรางหนาตาไมเหมือนกัน อาจเปนเพศเดียวกันหรือตางเพศกันก็ได เรียกวา
แฝดตางไข
การคุมกําเนิด เปนวิธีการปองกันไมใหเกิดการตั้งครรภสําหรับผูที่ยังไมพรอมในการมีบุตร หรือผูที่มีบุตร
เพียงพอกับความตองการแลว สําหรับผูที่มีบุตรยาก ปจจุบันมีเทคโนโลยีที่ชวยแกปญหาสําหรับผูที่มีบุตรยาก
เชน การทํากิฟต การปฏิสนธิในหลอดแกว เปนตน
ระบบสื บ พั น ธุ ข องสั ตว ส ว นใหญ ค ล า ยคลึ ง กั บ มนุ ษ ย เพศเมี ย มี รั ง ไข ส ร า งเซลล ไ ข เพศผู มี อั ณ ฑะ
สรางเซลลอสุจิ การสืบพันธุของสัตวมีทั้งแบบอาศัยเพศและไมอาศัยเพศ การสืบพันธุแบบอาศัยเพศมีทั้ง
การปฏิสนธิภายนอกและปฏิสนธิภายใน หลังจากเซลล ไขไดรับการปฏิสนธิจะเจริญเปนเอ็มบริโอ ซึ�งเจริญตอไป
เปนตัวเต็มวัย สัตวบางชนิด เชน ไฮดรา สามารถสืบพันธุ ไดทั้งแบบอาศัยเพศและแบบไมอาศัยเพศ ปจจุบันมนุษย
นํ า เทคโนโลยี ชี ว ภาพเข า มาช ว ยในการขยายพั น ธุ แ ละปรั บ ปรุ ง พั น ธุ สั ตว เพื่ อ ให ไ ด ผ ลผลิ ต เพิ� ม ขึ้ น และ
คุณภาพดีขึ้น เชน การผสมเทียม การผลิตตัวออนในหลอดแกว การถายฝากตัวออน การโคลน เปนตน
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2.1 ระบบยอยอาหาร
การเรียนในหัวขอน�้เนนในเรื่องระบบยอยอาหาร
ของมนุษย โดยมีจดุ มุง หมายใหนกั เรียนเขาใจอวัยวะทีเ่ ปน
สวนประกอบของระบบยอยอาหาร หนาที่และการทํางาน
เกี่ยวกับการยอยและการดูดซึมสารอาหารประเภทตางๆ
บริเวณทางเดินอาหาร ตลอดจนตระหนักถึงความสําคัญ
ของระบบยอยอาหาร นอกจากน�้นักเรียนควรสามารถระบุ
โครงสรางที่สําคัญของระบบยอยอาหารของสัตวบางชนิด
คําสําคัญ
• ระบบยอยอาหาร
• อะไมเลส
• การยอยเชิงกล
• เพปซิน
• การยอยเชิงเคมี
• วิลลัส

หนังสือเรียนหนา 36

จ�ดประสงคการเรียนรู
เมื่อเรียนจบหัวขอน�้แลว นักเรียนควรจะสามารถ
1. อธิบายสวนประกอบ และหนาที่ของระบบยอยอาหารของมนุษย
2. อธิบายกระบวนการยอยที่เกิดขึ้นในทางเดินอาหารสวนตางๆ ของมนุษย
3. ตระหนักถึงความสําคัญ ที่จะตองดูแลรักษาอวัยวะในระบบยอยอาหารใหทําหนาที่เปนปกติ
4. ระบุโครงสรางที่สําคัญของระบบยอยอาหารของสัตวบางชนิด

เวลาที่ใช 3 ชั่วโมง

แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู
ในการนําเขาสูบทเรียน เรื่องระบบยอยอาหารของมนุษย ครูอาจใชคําถาม เชน
• วันน�้นักเรียนรับประทานอาหารมาแลวหรือยัง
• หลังจากที่นักเรียนรับประทานอาหาร อาหารจะเคลื่อนผานไปตามอวัยวะใดบาง
• นักเรียนอยากทราบหรือไมวาเกิดอะไรขึ้นกับอาหารที่รับประทานเขาไป
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ครูอาจใชหุนจําลอง โปสเตอร หรือแผนโปรงใสที่แสดงอวัยวะตางๆ ในระบบยอยอาหารเพื่อใหนักเรียน
รวมกันอภิปรายเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของอาหารในทางเดินอาหาร ใหนักเรียนตอบคําถามโดยสังเกตจาก
หุนจําลอง โปสเตอร แผนโปรงใส หรือศึกษาจากภาพ 2.1 ในหนังสือเรียน
ผลจากการอภิปรายควรสรุปไดวาอาหารจะผานจากปากเขาสูคอหอย หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร
ลําไสเล็ก ลําไสใหญ ทวารหนัก ตามลําดับ อวัยวะเหลาน�้เปนชองติดตอถึงกันตลอด เรียกรวมกันวาทางเดินอาหาร

ชนิดใด

จากนั้นใชคําถามเพื่อนําเขาสูกิจกรรม 2.1 วา การยอยอาหารเริ�มขึ้นที่ใด และมีการยอยสารอาหาร

กิจกรรม 2.1 การยอยแปง
จ�ดประสงคของกิจกรรม
เมื่อทํากิจกรรมน�้แลว นักเรียนควรจะสามารถ
1. ทํากิจกรรมเพื่อตรวจสอบสมบัติของนํ้าลาย
2. สรุปไดวาในนํ้าลายมีเอนไซมที่เปลี่ยนแปงใหเปนนํ้าตาล

เวลาที่ใช 1 ชั่วโมง

รายการ
1. หลอดทดลอง
2. ชอนตักสาร
3. ชุดตะเกียงแอลกอฮอลพรอมที่กั้นลม
4. หลอดหยด
5. กระบอกตวง ขนาด 10 cm3
6. ขาวสุก
7. สารละลายเบเนดิกต
8. นํ้ากลั�น

จํํานวน/กลุม
2 หลอด
1 คัน
1 ชุด
1 อัน
1 อัน
1 ชอนโตะ
2 cm3
1 cm3
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2.1 ระบบยอยอาหาร

วัสดุอุปกรณและสารเคมี

การเตรียมตัวลวงหนา
ใหนักเรียนเตรียมขาวสุกมาในวันทํากิจกรรม

ขอแนะนําในการทํากิจกรรม
1. ควรใหนักเรียนบวนปากใหสะอาดกอนเคี้ยวขาว
2. การตมสารละลายในหลอดทดลองไมควรนานเกิน 2 นาที

ตัวอยางผลการทํากิจกรรม
หลอดทดลอง
หลอดที่ 1 ขาวสุกบด + นํ้า + สารละลายเบเนดิกต
หลอดที่ 2 ขาวสุกที่เคี้ยวละเอียด + สารละลายเบเนดิกต

ผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
กอนตม
หลังตม
สีฟา
ไมเปลี่ยนแปลง
สีฟา
สีเหลือง

อภิปรายหลังทํากิจกรรม
นักเรียนรวมกันอภิปรายผลที่ไดภายในกลุม แลวนําผลของแตละกลุมมาอภิปรายรวมกันในชั้นเรียน โดย
ใชคําถามทายกิจกรรมเปนแนวทางในการอภิปราย ซึ�งควรสรุปไดวา ในนํ้าลายมีสาร (ซึ�งก็คือเอนไซมอะไมเลส)
ที่สามารถเปลี่ยนแปงใหเปนนํ้าตาลได
การเปลี่ยนแปลงในหลอดทดลองทั้ง 2 เหมือนหรือแตกตางกันอยางไร
แนวคําตอบ ตางกัน หลังจากตมสาร ในหลอดที่ 1 ปรากฏวาสารละลายมีสีฟาเหมือนเดิม สวนใน
หลอดที่ 2 สารละลายเปลี่ยนจากสีฟาเปนเหลือง
มีสารใดเกิดขึ้นในหลอดที่ 2 สารน�้เกิดขึ้นไดอยางไร
แนวคําตอบ สารที่เกิดขึ้น คือ นํ้าตาล ที่เกิดจากการยอยแปง ซึ�งเปนคารโบไฮเดรตโมเลกุลใหญให
เปนนํ้าตาลที่มีโมเลกุลเล็กลง ในนํ้าลายจึงน�าจะมีสารที่สามารถยอยแปงได
ครู ใ ห ความรู เ พิ� ม เติ ม ว า สารที่ อ ยู ใ นนํ้ า ลายที่ ส ามารถเปลี่ ย นแป ง ให เ ป น นํ้ า ตาลได นั้ น เป น เอนไซม
ยอยอาหารชนิดหนึ�งที่มีชื่อวาอะไมเลส เอนไซมยอยอาหารแตละชนิดมีความจําเพาะเจาะจงในการยอยอาหาร
แตละประเภท เชน เอนไซมอะไมเลส ทําหนาที่ยอยแปงเทานั้น
เพื่อใหนักเรียนเห็นความสําคัญการบดเคี้ยวอาหาร ครูใชคําถามวาเหตุใดจึงจําเปนตองมีการเคี้ยวอาหาร
นักเรียนควรตอบไดวาการเคี้ยวชวยเพิ�มพื้นที่ผิวของอาหารในการสัมผัสเอนไซมยอยอาหาร ถานักเรียนไม
สามารถตอบไดครูอาจสาธิตเพือ่ แสดงความแตกตางระหวางพืน้ ทีผ่ วิ ของอาหารชิน้ ใหญเพียง 1 ชิน้ กับอาหารชิน้ เล็กๆ
หลายๆ ชิ้น โดยนําดินนํ้ามันมา 1 กอน ใหนักเรียนคํานวณพื้นที่ผิวโดยรอบ แบงดินนํ้ามันออกเปน 2 สวน แลว
คํานวณพื้นที่ผิวเปรียบเทียบกับดินนํ้ามันที่ยังไมไดตัดแบง จากนั้นแบงดินนํ้ามันออกเปน 4 สวน เปรียบเทียบ
พื้นที่ผิวกับ 2 ครั้งแรก
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ครู แ ละนั ก เรี ย นร ว มกั น สรุ ป เกี่ ย วกั บ การย อ ยอาหารภายในปากอี ก ครั้ ง ว า มี ทั้ ง การย อ ยเชิ ง กลและ
การยอยเชิงเคมี การยอยเชิงกล เปนกระบวนการทําใหอาหารมีชิ้นเล็กลง เชน การเคี้ยวอาหาร การบีบตัวของ
กลามเน�้อทางเดินอาหาร สวนการยอยเชิงเคมี เปนกระบวนการที่ทําใหสารโมเลกุลใหญมีขนาดเล็กลง รางกาย
สามารถดูดซึมเขาสูก ระแสเลือด การยอยเชิงเคมีเกิดจากการทํางานของเอนไซมในระบบยอยอาหาร การยอยแปง
ในปาก จัดเปนการยอยเชิงเคมี เน��องจากเปนการสลายโมเลกุลของแปงใหเปนนํ้าตาล จากนั้นใหนักเรียนตอบ
คํ า ถามในหนั ง สื อ เรี ย นและสรุ ป ความสํ า คั ญ ของการบดเคี้ ย วอาหาร ซึ� ง ครู ควรทํ า ให นั ก เรี ย นตระหนั ก ถึ ง
ความสําคัญของฟนที่มีตอการยอย และเนนถึงความจําเปนในการรักษาสุขภาพของฟนและชองปาก โดยการ
แปรงฟนอยางถูกวิธี
เหตุใดเมื่อเคี้ยวอาหารจําพวกแปง จึงมีรสหวาน
แนวคําตอบ เน��องจากนํ้าลายมีเอนไซมอะไมเลส ชวยยอยแปงใหเปนนํ้าตาล ดังนั้นเราจึงไดรับรู
ถึงรสหวานจากนํ้าตาล ที่เกิดจากการที่แปงถูกยอย
การเคี้ยวอาหารมีความสําคัญตอการยอยอาหารอยางไร
แนวคําตอบ การเคี้ยวอาหารทําใหชิ้นอาหารมีขนาดเล็กลง ซึ�งเปนการเพิ�มพื้นที่ผิวของอาหารให
มีโอกาสสัมผัสกับเอนไซมมากขึ้น
ถาเคี้ยวไมละเอียดจะมีผลตอการยอยอาหารโดยเอนไซมหรือไม อยางไร
แนวคําตอบ มีผล การเคีย้ วอาหารไมละเอียด จะทําใหเอนไซมยอ ยอาหารไดชา ลงเน�อ� งจากพืน้ ทีผ่ วิ
ของอาหารซึ�งสัมผัสกับเอนไซมมีนอย ซึ�งเปนสาเหตุหนึ�งที่ทําใหเกิดอาการแน�นจุกเสียดได
ครูเขาสูเรื่องการกลืนอาหาร โดยใหนักเรียนลองใชมือคลําลูกกระเดือก (เปนสวนของกลองเสียง) ที่อยู
บริเวณคอดานหนาแลวลองกลืนนํ้าลาย ใหนักเรียนสังเกตการเคลื่อนที่ขึ้นลงของลูกกระเดือก เปรียบเทียบกับ
ภาพ 2.2 การทํางานของกลองเสียงและฝากลองเสียง ในหนังสือเรียน ศึกษาการทํางานของอวัยวะทั้งสองขณะที่
กลืนอาหาร และสรุปการทํางานของอวัยวะทั้งสองตามรายละเอียดในหนังสือเรียน จากนั้นใหนักเรียนตอบคําถาม
เพื่อทําใหนักเรียนระมัดระวังในการปฏิบัติตนขณะรับประทานอาหาร
เหตุใดนักเรียนจึงไมควรเลนหรือคุยกันในขณะที่รับประทานอาหาร
แนวคําตอบ เพราะอาจทําใหอาหารตกลงสูทอลม ทําใหสําลักหรือหายใจไมออก เปนอันตราย
จากนั้นใหนักเรียนศึกษาโปสเตอร แผนโปรงใสหรือหุนจําลองที่แสดงอวัยวะตางๆ ในระบบยอยอาหารของ
มนุษยหรือภาพ 2.1 ในหนังสือเรียน เพื่อศึกษาตําแหน�งของอวัยวะตางๆ ในระบบยอยอาหาร และรวมกันอภิปราย
ถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับอาหารตั้งแตปาก หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร ลําไสเล็ก และลําไสใหญ ตามลําดับ
การยอยอาหารแตละประเภทโดยเอนไซมยอยอาหาร การดูดซึมสารอาหารผานเซลลบุผนังลําไสเล็ก โดยครูควร
ชี้ใหเห็นถึงความสําคัญของวิลลัสที่มีสวนชวยในการเพิ�มพื้นที่ผิวในการดูดซึมอาหาร ดังรายละเอียดและภาพใน
หนังสือเรียน ผลจากการอภิปราย นักเรียนควรสรุปเกี่ยวกับการยอยอาหาร และตอบคําถาม ดังน�้
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1. ปาก เปนบริเวณที่มีการยอยแปง โดยเอนไซมอะไมเลสที่สรางจากตอมนํ้าลายภายในปาก เอนไซม
อะไมเลส ทําหนาที่ยอยแปงใหเปนนํ้าตาล
2. หลอดอาหาร เปนทางผานของอาหาร การที่อาหารเคลื่อนที่ไปตามหลอดอาหาร เน��องจากการหดและ
คลายตัวสลับกันไปของกลามเน�้อที่หลอดอาหาร
3. กระเพาะอาหาร เปนบริเวณที่มีการยอยโปรตีน โดยเอนไซมเพปซินที่สรางจากกระเพาะอาหารและ
เอนไซมน�้ทํางานไดดีในสภาพเปนกรด โปรตีนจะถูกยอยในกระเพาะอาหารเปนบางสวน แตบางสวน
อาจจะยังไมถูกยอย สวนไขมันและแปงไมมีการยอย
4. ลําไสเล็ก มีเอนไซมหลายชนิดที่สรางจากลําไสเล็กเอง และอวัยวะอื่นๆ เชน ตับ ตับออน ไขมันจะถูก
ยอยในลําไสเล็ก ไขมันจะแตกตัวเปนเม็ดเล็กๆ โดยนํ้าดีที่สรางจากตับ จากนั้นเอนไซมจึงยอยไขมัน
สารอาหารทุกประเภท ถูกยอยในลําไสเล็กจนมีโมเลกุลเล็กทีส่ ดุ แลวถูกดูดซึมบริเวณเซลลบผุ นังลําไสเล็ก
เขาสูหลอดเลือดฝอยและหลอดนํ้าเหลือง และถูกนําไปยังเซลลตางๆ ของรางกาย สวนวิตามิน แรธาตุ
และนํ้า สามารถดูดซึมผานเซลลบุผนังสําไสเล็กโดยไมตองยอย
5. ลําไสใหญ เปนบริเวณที่มีการดูดซึมแรธาตุ วิตามิน และนํ้า กลับคืนสูรางกายกอนขับกากอาหารออก
จากรางกายทางทวารหนัก
การรับประทานอาหารไมเปนเวลาตอเน��องเปนเวลานาน จะมีผลอยางไรตอระบบยอยอาหาร
แนวคําตอบ ทําใหกระเพาะอาหารหลัง� เอนไซมและกรดไฮโดรคลอริกออกมามากผิดปกติ หรือหลัง�
ออกมาในขณะทองวาง มีผลใหเกิดการระคายเคืองตอกระเพาะอาหารจนถึงขั้นทําใหเกิดโรค
กระเพาะอาหารได
เหตุใดกระเพาะอาหารจึงไมถูกยอยโดยเอนไซมในกระเพาะอาหาร
แนวคําตอบ เพราะภายในกระเพาะอาหารสรางนํ้าเมือก ชวยเคลือบผนังชั้นในของกระเพาะอาหาร
กระเพาะอาหารจึงไมถูกยอย อยางไรก็ตามเซลลในกระเพาะอาหารก็ถูกทําลายได แตจะมีการสราง
เซลลใหมขนึ้ มาทดแทน ในกรณ�ทไี่ มสามารถสรางเซลลใหมทดแทนไดทนั เน�อ� งจากเซลลถกู ทําลาย
มากกวาปกติ หรือในขณะที่มีการหลั�งเพปซินและกรดไฮโดรคลอริก แตไมมีอาหารอยูในกระเพาะ
อาหาร ผนังกระเพาะอาหารจะถูกทําลายจนเปนแผลในกระเพาะอาหารได
ยาลดกรดเปนยาทีช่ ว ยบรรเทาอาการทีเ่ กิดจากโรคกรดไหลยอนกลับ นักเรียนคิดวา ยาลดกรด มีหนาที่
อะไร
แนวคําตอบ ขอน�้นักเรียนใชความรูที่เรียนมาแลวในชั้น ม.1 เรื่อง สารละลายกรดและเบส มาตอบ
คําถาม ซึ�งไดคําตอบดังน�้ ยาลดกรด สวนใหญมีสมบัติเปนเบส เมื่อทําปฏิกิริยากับกรดในกระเพาะ
อาหาร จะไดสารทีม่ สี มบัตเิ ปนกลาง จึงเปนการชวยบรรเทาอาการทีเ่ กิดจากโรคกรดไหลยอนกลับได
เพราะเหตุใดวิตามิน แรธาตุ และนํ้า จึงแพรเขาสูผนังลําไสเล็กไดเลยโดยไมมีการยอย
แนวคําตอบ เพราะโมเลกุลมีขนาดเล็กพอที่จะแพรเขาสูเซลลของผนังลําไสไดเลย
ถาผนังลําไสเล็กมีลักษณะเรียบ ไมมีสวนยื่นคลายนิ้วมือ การดูดซึมอาหารจะเปนอยางไร
แนวคําตอบ ถาผนังลําไสเล็กมีลักษณะเรียบ จะทําใหการดูดซึมอาหารลดลง เพราะมีพื้นที่ผิวใน
การดูดซึมอาหารลดลง
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ครูใหนักเรียนพิจารณาภาพ 2.6 การเคลื่อนที่ของอาหารขณะอยูในทางเดินอาหารในเวลาตางๆ ภาพน�้
จะทําใหนักเรียนทราบวาอาหารอยูในอวัยวะแตละอวัยวะในทางเดินอาหารเปนเวลานานเทาไรตั้งแตรับประทาน
จนกระทั�งถูกขับออกมานอกรางกาย โดยการตอบคําถามดังน�้
อาหารถูกยอยในอวัยวะใดนานที่สุด
แนวคําตอบ อาหารถูกยอยในกระเพาะอาหารนานที่สุด
การยอยและการดูดซึมอาหารในลําไสเล็ก ใชเวลานานเทาไร
แนวคําตอบ ใชเวลานาน 3 ชั�วโมง
เวลาที่ใชทั้งหมดในการยอยตั้งแตปากจนกระทั�งเปนกากอาหาร เพื่อรอกําจัดออกทางทวารหนัก
ใชเวลานานประมาณเทาไร
แนวคําตอบ ประมาณ 24 ชั�วโมง หรือ 1 วัน
กากอาหารที่อยูในลําไสใหญจะรวมกันเปนอุจจาระเพื่อรอกําจัดออกทุกวัน ดังนั้นครูควรชี้ใหนักเรียนเห็น
ความสําคัญของการสรางนิสัยในการขับอุจจาระใหเปนประจําทุกวัน ซึ�งถาหากวาไมขับออกมาและคางอยูใน
ลําไสใหญนานกวา 2 วัน นํ้าในกากอาหารจะถูกดูดกลับสูรางกาย ทําใหอุจจาระแหงและแข็ง ทําใหเคลื่อนตัวยาก
และขับถายลําบาก ทําใหเกิดทองผูก ซึ�งเปนสาเหตุของโรคอื่นๆ ตามมา
นักเรียนควรปฏิบัติตัวอยางไรเพื่อปองกันไมใหเกิดอาการทองผูก
แนวคําตอบ ควรดื่มนํ้ามากๆ รับประทานอาหารที่มีเสนใยอาหารมากๆ พักผอนอยางเพียงพอ
ออกกําลังกาย เพราะจะทําใหลําไสใหญบีบตัวเพิ�มขึ้นและถายอุจจาระออกมา ไมเครียด หลีกเลี่ยง
การดื่มนํ้าชา กาแฟและฝกถายอุจจาระใหเปนเวลา
การศึกษาระบบยอยอาหารของสัตวตางๆ ครูใหนักเรียนศึกษาจากภาพ 2.7 ระบบยอยอาหารของปลา
ภาพ 2.8 ระบบยอยอาหารของตั๊กแตน และภาพ 2.9 ทางเดินอาหารของไฮดรา แลวรวมกันอภิปรายถึงอวัยวะ
หรือโครงสรางที่เกี่ยวของกับการยอยอาหารในสัตวทั้งสามชนิด โดยใชภาพและรายละเอียดในหนังสือเรียน ให
นักเรียนเปรียบเทียบความแตกตางระหวางทางเดินอาหารของไฮดรากับแมลงและปลา จากคําถามในหนังสือเรียน
ดังน�้
ทางเดินอาหารของไฮดราตางจากแมลงและปลาอยางไร
แนวคําตอบ ไฮดรามีทางเดินอาหารเปนชองเปดทางเดียว อาหารและกากอาหารผานเขาออกทาง
ปากเพียงชองเดียว สวนแมลงและปลามีทางเดินอาหารเปนชองเปด 2 ทาง อาหารเขาทางปาก
สวนกากอาหารจะออกทางทวารหนัก นอกจากน�้ทอทางเดินอาหารของปลาและแมลง มีการแบง
เปนสวนตางๆ ชัดเจน ขณะที่ในไฮดราเปนทอกลวงที่ไมมีการแบงสวน
ครูนําเขาสูหัวขอ 2.2 โดยกระตุนดวยคําถาม เชน อาหารที่ยอยแลวจะไปสูสวนตางๆ ของรางกาย
ไดอยางไร
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ระบบหมุนเวียนเลือด
การเรียนในหัวขอน�้ มีจุดมุงหมายใหนักเรียนศึกษา
หน า ที่ แ ละความสํ า คั ญ ของระบบหมุ น เวี ย นเลื อ ด
เน น ที่ ร ะบบหมุ น เวี ย นเลื อ ดของมนุ ษ ย โดยศึ ก ษา
โครงสรางของหัวใจ การทํางานของหัวใจในการรับและ
สู บ ฉ� ด เลื อ ด สื บ ค น ข อ มู ล เกี่ ย วกั บ โรคหั ว ใจชนิ ด ต า งๆ
ศึกษาลั ก ษณะของหลอดเลือ ด สวนประกอบของเลือด
ความดั น เลื อ ด ความหมายและความจํ า เป น ในการให
วัคซีน การฉ�ดเซรุม ตลอดจนศึกษาโครงสรางของระบบ
หมุนเวียนเลือดของสัตวบางชนิด
คําสําคัญ
• ระบบหมุนเวียนเลือด • นํ้าเลือด
• หลอดเลือดอารเทอรี • เกล็ดเลือด
• หลอดเลือดเวน
• แอนติบอดี
• ความดันเลือด
• วัคซีน
• เซลลเม็ดเลือด
• เซรุม

หนังสือเรียนหนา 44

จ�ดประสงคการเรียนรู
เมื่อเรียนจบหัวขอน�้แลว นักเรียนควรจะสามารถ
1. อธิบายสวนประกอบ หนาที่ของระบบหมุนเวียนเลือดในรางกายมนุษย
2. อธิบายโครงสรางและการทํางานของหัวใจมนุษย
3. ตระหนักถึงความสําคัญของหัวใจ
4. อธิบายลักษณะของหลอดเลือดชนิดตางๆ และสวนประกอบของเลือด
5. อธิบายทิศทางการหมุนเวียนเลือดของมนุษย
6. อธิบายความหมายของความดันเลือด และปจจัยที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงความดันเลือด
7. อธิบายเกี่ยวกับความสําคัญของวัคซีนและเซรุมและความจําเปนในการฉ�ดวัคซีนและเซรุม
8. ระบุโครงสรางสําคัญในระบบหมุนเวียนเลือดของสัตวบางชนิด

เวลาที่ใช 5 ชั่วโมง

48 คูมือครู

แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู
ครูนําเขาสูบทเรียนโดยการทบทวนความสําคัญของการยอยอาหารและผลที่ไดจากการยอยสารอาหาร
แตละประเภท รวมถึงแกสและของเสียที่เกิดจากกระบวนการเมแทบอลิซึมภายในรางกาย แลวใหนักเรียนรวมกัน
อภิปรายวาสารที่เกิดจากการยอย จะไปยังเซลลตางๆ ทั�วรางกายไดทางใดและอยางไร ซึ�งการอภิปรายควรจะนํา
ไปสูความสําคัญของเลือดในการลําเลียงสารอาหาร รวมถึงแกสและของเสียตางๆ โดยมีหัวใจทําหนาที่สูบฉ�ดเลือด
ไปยังเซลลตางๆ ทั�วรางกาย
ครูเขาสูเรื่องระบบหมุนเวียนเลือด โดยเนนถึงการทํางานของหัวใจที่ทําหนาที่บีบและคลายตัว
เพื่อสงเลือดไปยังสวนตางๆ ของรางกาย การที่นักเรียนสามารถทราบวาหัวใจทํางานอยูนั้น สังเกตไดจาก
การเตนของหัวใจ ซึ�งเปนจังหวะเดียวกับการเตนของชีพจร นักเรียนสามารถใชนิ้วสัมผัสการเตนของชีพจร
ไดบริเวณขอมือ จากนั้นใหนักเรียนปฏิบัติกิจกรรม 2.2

กิจกรรม 2.2 อัตราการเตนของชีพจร
จ�ดประสงคของกิจกรรม
เมื่อทํากิจกรรมน�้แลว นักเรียนควรจะสามารถ
ตรวจสอบการทํางานของหัวใจโดยการจับชีพจร

เวลาที่ใช 30 นาที

ขอแนะนําในการทํากิจกรรม
1. ครูสาธิตวิธกี ารจับชีพจร โดยใชนวิ้ ชี้ นิว้ กลางและนิว้ นาง (หรืออาจใชเฉพาะนิว้ ชีแ้ ละนิว้ กลางก็ได) วาง
บริเวณขอมือ กดนิว้ กลางเบาๆ บริเวณตําแหน�งทีม่ กี ารเตน ซึง� จะอยูในแนวเสนตรงจากนิว้ ชีล้ งมา
ทีบ่ ริเวณขอมือ ครูควรยํา้ วาไมใหนกั เรียนใชนวิ้ หัวแมมอื ในการจับชีพจร เพราะทีบ่ ริเวณนิว้ หัวแมมอื มี
หลอดเลือดอารเทอรีเตนอยู ทําใหการนับจํานวนการเตนของชีพจรอาจผิดพลาดได

2.2 ระบบหมุนเวียนเลือด

ตําแหน�งที่มีการเตน
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2. เพื่อใหไดขอมูลที่ใกลเคียงความเปนจริงมากที่สุด ควรหาคาเฉลี่ยของอัตราการเตนของชีพจร
จากจํานวนการเตนของชีพจรอยางนอย 3 ครั้ง
3. ขณะทํากิจกรรม นักเรียนควรอยูในสภาพปกติ ไมเหน�อ� ย ตืน่ เตนหรือเครียด เพราะจะทําใหอตั รา
การเตนของชีพจรผิดไปจากความเปนจริง

อภิปรายกอนทํากิจกรรม
ครูใหนักเรียนชวยกันบอกความหมายของชีพจร ซึ�งสุดทายควรไดคําตอบวา
ชีพจร คือ การหดและขยายตัวของหลอดเลือดอารเทอรี อันเน��องมาจากแรงดันที่ถูกสงออกมาตาม
ผนังหลอดเลือด ซึ�งสอดคลองกับการบีบและคลายตัวของหัวใจ

ตัวอยางผลการทํากิจกรรม
การจับชีพจร
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3
เฉลี่ย

จํํานวนครั้งในการเตน (ครั้งตอนาที)
78
80
80
79

อภิปรายหลังทํากิจกรรม
นักเรียนรวมกันอภิปรายผลโดยใชขอมูลและคําถามทายกิจกรรมเปนแนวทางในการอภิปราย ซึ�งควร
สรุปไดวา อัตราการเตนของชีพจรของคนปกติในขณะพัก จะอยูในชวง 60 - 100 ครั้งตอนาที
ครูใหนักเรียนอภิปรายถึงปจจัยที่ทําใหแตละคนมีอัตราการเตนของชีพจรแตกตางกัน อาจสรุปจากขอมูล
ในกิจกรรม เชน ขอมูลของอัตราการเตนของชีพจรของผูที่เปนนักกีฬาของโรงเรียน หรือนักเรียนที่ออกกําลังกาย
เปนประจําทุกวัน ซึ�งอาจไดผลวามีอัตราการเตนของชีพจรชากวานักเรียนทั�วไป เน��องจากนักกีฬาเปนผูที่มีหัวใจ
ที่แข็งแรงและมีประสิทธิภาพในการบีบตัวมาก สําหรับผูที่ปวยเปนโรคบางอยาง เชน โรคไทรอยดเปนพิษ จะมี
อัตราการเตนของชีพจรเร็วกวาคนปกติ
อัตราการเตนของชีพจรโดยเฉลี่ยของนักเรียนเปนเทาไร
แนวคําตอบ ขึน้ อยูก บั ผลของกิจกรรม ซึง� เด็กในวัย 12 - 15 ป ควรมีคา เฉลีย่ อยูใ นชวง 60 - 100 ครัง้
ตอนาที
อัตราการเตนของชีพจรของนักเรียนแตละคนแตกตางกันหรือไม อยางไร
แนวคําตอบ แตกตางกันบางเล็กนอย เน��องจากอยูในวัยเดียวกัน
50 คูมือครู

เหตุใดจึงนับจํานวนครั้งในการเตนของชีพจร 3 ครั้งแลวหาคาเฉลี่ย
แนวคําตอบ เพื่อใหไดคาที่ใกลเคียงความเปนจริงมากที่สุด
ขณะที่รางกายอยูในสภาวะปกติกับขณะเลนกีฬา การเตนของชีพจรจะแตกตางกันหรือไม อยางไร
แนวคําตอบ แตกตางกัน ขณะที่รางกายอยูในสภาวะปกติ การเตนของชีพจรจะมีอัตราการเตน
ตํา่ กวาขณะเลนกีฬา เพราะในขณะเลนกีฬาตองใชพลังงานมาก หัวใจจึงตองสูบฉ�ดเลือดเร็วขึน้ เพือ่
นําแกสออกซิเจนไปยังเซลลสําหรับใชในการเผาผลาญสารอาหารใหไดพลังงานไปใช

2.2.1 หัวใจและหลอดเลือด

การสอนในหัวขอน�้ ครูใหนักเรียนศึกษาโครงสรางของหัวใจหมูจากภาพ 2.10 ในหนังสือเรียน ซึ�งใกลเคียง
กับหัวใจมนุษย หรือใชตวั อยางของจริงจากสัตวเลีย้ งลูกดวยนํา้ นม เชน หัวใจหมู หรือวัว ทีม่ หี ลอดเลือดติดอยูด ว ย
สังเกตลักษณะภายนอกและผาตามยาว เพื่อสังเกตโครงสรางภายใน โดยมุงหวังวานักเรียนจะไดเห็นภาพ
โครงสรางของหัวใจที่เปนของจริง กอนศึกษาจากภาพวาดลายเสน ลักษณะที่ศึกษา เชน ขนาดของหัวใจแตละหอง
ผนังของหองหัวใจแตละหอง ลิ้นหัวใจ ขนาดของหลอดเลือดที่ติดกับหัวใจ เปนตน ครูใชคําถามในหนังสือเรียน
เพื่อเปนแนวทางการสังเกต ดังน�้
หัวใจหองบนและหองลางมีขนาดแตกตางกันอยางไร
แนวคําตอบ หัวใจหองบนมีขนาดเล็กและผนังบางกวาหัวใจหองลาง
หลอดเลือดทีต่ ดิ ตอกับหัวใจมีขนาดเปนอยางไร เมือ่ เทียบกับหลอดเลือดทีน่ กั เรียนเห็นอยูต ามผิวหนัง
ทั�วรางกาย
แนวคําตอบ มีขนาดใหญกวาหลอดเลือดที่อยูตามผิวหนัง
ครูชี้ใหเห็นหลอดเลือดที่มีขนาดใหญที่ติดตอกับหัวใจในภาพ 2.10 คือ หลอดเลือดอารเทอรี ซึ�งเปนหลอด
เลือดที่มีขนาดใหญ ที่นําเลือดจากหัวใจหองลางซายไปสูสวนตางๆ ของรางกาย และขยายความรูไปยังหลอดเลือด
อีก 2 ชนิด คือ หลอดเลือดเวนและหลอดเลือดฝอย
ใหนกั เรียนเปรียบเทียบความแตกตางของหลอดเลือดทัง้ สามชนิด จากภาพ 2.11 และคําถามในหนังสือเรียน
ดังน�้
หลอดเลือดทั้งสามชนิดแตกตางกันอยางไร
แนวคําตอบ หลอดเลือดอารเทอรี มีผนังหลอดเลือดหนากวาหลอดเลือดเวน เน�อ� งจากประกอบดวย
เซลลหลายชัน้ สวนหลอดเลือดฝอยมีขนาดเล็กทีส่ ดุ มีผนังหลอดเลือดบาง ประกอบดวยเซลลเพียง
ชั้นเดียว
เมื่อพิจารณาลักษณะของหลอดเลือดอารเทอรีและเวน หลอดเลือดใดน�าจะตานทานตอแรงดันของ
เลือดไดมากกวากัน เพราะเหตุใด
แนวคําตอบ หลอดเลือดอารเทอรี สามารถตานทานตอแรงดันของเลือดไดมากกวาหลอดเลือดเวน
ซึง� ถานักเรียนพิจารณาผนังหลอดเลือดทัง้ สอง จะพบวาหลอดเลือดอารเทอรี มีผนังหลอดเลือดหนา
กวาหลอดเลือดเวนมาก จึงตานทานตอแรงดันของเลือดไดมากกวา
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ครูใหนักเรียนศึกษาโครงสรางและหนาที่ของหลอดเลือดทั้งสามชนิด โครงสราง หนาที่และการทํางานของ
หัวใจแตละหองของมนุษย โดยใชภาพที่ 2.13 และรายละเอียดในหนังสือเรียน รวมทั้งการหมุนเวียนเลือดของ
มนุษย จากภาพ 2.14 เพื่อใหไดขอสรุปดังน�้
1. หัวใจมนุษยมี 4 หอง หองบน 2 หองและหองลาง 2 หอง หองบนมีขนาดเล็กและผนังบางกวาหัวใจ
หองลาง
2. ระหวางหัวใจหองบนและหองลางมีลิ้นหัวใจกั้น ทําหนาที่ปองกันไมใหเลือดไหลยอนกลับ
3. หัวใจหองบนมีหนาที่รับเลือด สวนหองลางมีหนาที่สูบฉ�ดเลือดออกจากหัวใจ ดังนั้นผนังหัวใจหองลาง
จึงหนากวาหองบน
4. หัวใจหองบนขวารับเลือดที่มีแกสคารบอนไดออกไซดในปริมาณสูงจากสวนตางๆของรางกายและสงไป
ยังหัวใจหองลางขวา ซึ�งจะบีบตัวนําเลือดไปยังปอดเพื่อการแลกเปลี่ยนแกส โดยจะรับออกซิเจนเขามา
และปลอยคารบอนไดออกไซดออกไป จากนั้นเลือดไหลกลับสูหัวใจหองบนซายลงสูหัวใจหองลางซาย
ซึ�งเมื่อบีบตัวเลือดจะถูกสงไปเลี้ยงเซลลตางๆ ทั�วรางกาย
5. หลอดเลือดที่นําเลือดออกจากหัวใจเรียกวา หลอดเลือดอารเทอรี สวนหลอดเลือดที่นําเลือดเขาสูหัวใจ
เรียกวา หลอดเลือดเวน หลอดเลือดฝอยอยูบริเวณปลายของหลอดเลือดอารเทอรีและเวน โดยปลาย
หลอดเลือดฝอยของหลอดเลือดอารเทอรีจะเชือ่ มตอกับปลายหลอดเลือดฝอยของหลอดเลือดเวนสานกัน
เปนรางแห แทรกไปตามเซลลตางๆ ของรางกาย และเปนบริเวณที่มีการแลกเปลี่ยนแกสและสารตางๆ
ระหวางเลือดกับเซลล
6. การที่ผนังหลอดเลือดอารเทอรีหนาและยืดหยุนกวาหลอดเลือดเวน เน��องจากตองมีความตานทานตอ
แรงดันเลือด อันเน��องมาจากหัวใจสูบฉ�ดออกไปยังสวนตางๆ ของรางกาย สวนหลอดเลือดเวนมีผนัง
บางกวาและยืดหยุนนอยกวา เพราะเพียงนําเลือดจากสวนตางๆ เขาสูหัวใจ จึงไมตองตานทานตอแรง
ดันเลือดมากนัก และที่มีลิ้นกั้นเปนระยะๆ เพื่อปองกันเลือดไหลยอนกลับ
สําหรับคําถามมีแนวทางการตอบดังน�้
ทิศทางการไหลของเลือดภายในหลอดเลือดอารเทอรีและหลอดเลือดเวน เหมือนกันหรือแตกตางกัน
อยางไร
แนวคําตอบ แตกตางกัน การไหลของเลือดภายในหลอดเลือดอารเทอรีมีทิศออกจากหัวใจ
สวนการไหลของเลือดภายในหลอดเลือดเวน มีทิศเขาสูหัวใจ
หลังจากที่นักเรียนไดศึกษาการทํางานของหัวใจมาแลว ครูใหนักเรียนปฏิบัติกิจกรรม 2.3 เพื่อให
นักเรียนเขาใจการทํางานของหัวใจมากขึ้น

52 คูมือครู

กิจกรรม 2.3 แบบจําลองการทํางานของหัวใจ
จ�ดประสงคของกิจกรรม
เมื่อทํากิจกรรมน�้แลว นักเรียนควรจะสามารถ
อธิบายการทํางานของหัวใจโดยใชแบบจําลอง

เวลาที่ใช 1 ชั่วโมง

หนังสือเรียนหนา 50

วัสดุอุปกรณและสารเคมี
รายการ
1. อุปกรณสําหรับดูดนํ้า
2. บีกเกอรขนาด 500 cm3 หรือ แกวหรือถวยพลาสติกใสขนาดประมาณ 500 cm3
3. นํ้าผสมสีแดง

จํํานวน/กลุม
2 อัน
2 ใบ
1,000 cm3

ขอแนะนําในการทํากิจกรรม
1. ในการทํากิจกรรม ครูอาจใหนักเรียน 1 คนใชมือ 2 ขางบีบลูกบีบพรอมๆ กัน หรืออาจให
นักเรียน 2 คน บีบลูกบีบคนละขางพรอมๆ กัน ก็ได แตความแรงในการบีบควรเทาๆ กัน เพื่อให
ปริมาณของของเหลวในภาชนะมีระดับเทาเดิม
2. ครูอาจตัดกระดาษเพื่อทําเครื่องหมายแสดงสวนที่ใชแทนแบบจําลอง เชน หัวใจหองลางขวา
และซาย หัวใจหองบนขวาและซาย รางกาย ปอด ติดไวตามบริเวณตางๆ ของแบบจําลองเพื่อให
งายตอการอางอิง
3. ครูอาจหาซื้ออุปกรณสําหรับดูดนํ้าไดตามทองตลาด ซึ�งถาอุปกรณที่ซื้อมา ไมมีสวนที่โปงออก
ของหัวใจหองบนขวาและซาย ครูอาจใชดินนํ้ามันหรือกระดาษหรืออุปกรณอยางอื่นเสริมเพิ�มลง
ไปบนทอตรง เพื่อแสดงสวนที่เปนหัวใจหองบน
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อภิปรายกอนทํากิจกรรม
นักเรียนอภิปรายรวมกันวาสวนตางๆ ของแบบจําลองเปนตัวแทนของสิ�งใด เชน ลูกบีบ ลิ้นภายใน
ทอพลาสติก ทอพลาสติก นํ้าสี ภาชนะบรรจุนํ้าสี เปนตน

ตัวอยางผลการทํากิจกรรม
ขณะที่ใชมือบีบลูกบีบ ของเหลวภายในทอพลาสติกมีทิศทางการไหล ดังภาพ

หัวใจหองลางขวา

หัวใจหองลางซาย

ลิ้น
หัวใจหองบนขวา

หัวใจหองบนซาย

ปอด

รางกาย
แบบจํําลองการทํํางานของหัวใจ

อภิปรายหลังทํากิจกรรม
นักเรียนรวมกันอภิปรายเกี่ยวกับแบบจําลองการทํางานของหัวใจ โดยใชคําถามทายกิจกรรมเปน
แนวทางในการอภิปราย ซึ�งควรสรุปไดวา แบบจําลองมีการทํางานคลายกับหัวใจมนุษย ขณะบีบลูกบีบดานขวา
เปรียบเสมือนกับการที่หัวใจบีบตัวเพื่อนําเลือดจากสวนตางๆ ของรางกายเขาสูหัวใจหองบนขวาและหองลางขวา
ตามลําดับเพื่อไปยังปอด โดยมีลิ้นที่ปดเปดไดกั้นระหวางหัวใจทั้งสองหอง ขณะบีบลูกบีบดานซายเปรียบกับหัวใจ
บีบตัว และนําเลือดจากปอดกลับเขาสูหัวใจหองบนซายและผานไปยังหัวใจหองลางซาย เพื่อไปเลี้ยงสวนตางๆ
ของรางกาย
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สิ�งใดที่ทําใหนํ้าสีเริ�มไหลผานทอได
แนวคําตอบ การใชมือบีบ และปลอยลูกบีบออกมา ทําใหนํ้าถูกดูดขึ้นมาในทอได
นํ้าไหลเขาสูทอปมนํ้าเสนใด
แนวคําตอบ เสนที่เปนทอตรง
เมื่อคลายมือจากลูกบีบ สิ�งใดที่ทําใหนํ้าในทอไมไหลกลับไปตามทอเดิม
แนวคําตอบ ลิ้นปดเปดที่อยูบริเวณโคนของทอพลาสติก
นักเรียนคิดวาเสียงที่ไดยินขณะบีบลูกบีบ เกิดจากสิ�งใด
แนวคําตอบ ลิ้นที่ทําหนาที่ปดเปด
นักเรียนจะอธิบายการทํางานของแบบจําลองการทํางานของหัวใจไดวาอยางไร
แนวคําตอบ ขณะใชมือขวาบีบลูกบีบเปรียบเสมือนกับการที่หัวใจบีบตัวเพื่อนําเลือดจากสวนตางๆ
ของรางกายเขาสูหัวใจหองบนขวาและหองลางขวาตามลําดับเพื่อไปยังปอด โดยมีลิ้นที่ปดเปดได
กั้นระหวางหัวใจทั้งสองหอง ขณะบีบลูกบีบมือซายเปรียบกับหัวใจบีบตัวและนําเลือดจากปอดกลับ
เขาสูหัวใจหองบนซายและผานไปยังหัวใจหองลางซาย เพื่อไปเลี้ยงสวนตางๆ ของรางกาย
แบบจําลองการทํางานของหัวใจมีสิ�งที่เหมือนและสิ�งที่แตกตางจากการทํางานของหัวใจมนุษ ย
อยางไร
แนวคําตอบ แบบจําลองมีสิ�งที่เหมือนกับการทํางานของหัวใจมนุษย คือ
1. หัวใจมี 4 หองคลายกับหัวใจมนุษย
2. หัวใจหองลางใหญกวาหัวใจหองบน
3. มีลิ้นปดเปดเพื่อปองกันการไหลยอนกลับของนํ้าไดคลายกับการทํางานของลิ้นหัวใจ
4. ของเหลวมีปริมาณเทาเดิมหมุนเวียนอยูในระบบ ไมตองเติมของเหลวภายนอกเขาไป
แบบจําลองมีสิ�งที่แตกตางจากการทํางานของหัวใจมนุษย คือ
1. หองของหัวใจในแบบจําลองสลับบน-ลางกับของจริง
2. หัวใจหองบนในแบบจําลองไมคอยชัดเจน
3. หัวใจหองบนไมสามารถบีบตัวได บีบไดเฉพาะหัวใจหองลาง
4. ทอนํ้าพลาสติกที่เปนตัวแทนของหลอดเลือดนั้นแข็ง ไมสามารถหดและขยายตัวไดเหมือนกับหลอด
เลือดของมนุษย
ครู ใหนักเรียนรวมกันอภิปรายตอไปเกี่ยวกับคาความดันเลือดตามหนังสือเรียน และความแตกตางของ
ความดันเลือดของแตละบุคคลซึ�งแตกตางกันตามอายุ เพศ อารมณ นํ้าหนักตัว และอื่นๆ หลังจากเรียนเรื่อง
ความดันเลือดแลว นักเรียนควรตระหนักถึงความสําคัญของความดันเลือด และวิธีปฏิบัติตนเพื่อหลีกเลี่ยงการมี
ความดันเลือดสูง เชน การเลือกรับประทานอาหารอยางถูกตอง การควบคุมอารมณ ไมโกรธงาย และไมเครียด
เปนตน
ในกรณ�ที่โรงเรียนมีเครื่องมือวัดความดันเลือด ครูอาจนําเครื่องมือมาสาธิตวิธีการวัดคาความดันเลือดให
นักเรียนดูกอนที่จะใหนักเรียนปฏิบัติตามกิจกรรมเสนอแนะ
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ครู อาจให ความรู เ พิ� ม เติ ม เกี่ ย วกั บ ความดั น เลื อ ดว า ความดั น เลื อ ดจะสู ง สุ ด ที่ ห ลอดเลื อ ดอาร เ ทอรีี
ขนาดใหญ (aorta) บริเวณใกลหวั ใจ และจะตํา่ ลงเมือ่ หางจากหัวใจออกมา และความดันเลือดในหลอดเลือดอารเทอรี
จะสูงกวาในหลอดเลือดเวน ดังนั้นเวลาวัดความดันเลือด จึงวัดจากหลอดเลือดที่อยูใกลหัวใจเพื่อใหไดคาใกลเคียง
ความเปนจริงมากที่สุด หลอดเลือดที่เหมาะสําหรับวัดความดัน คือหลอดเลือดอารเทอรีที่ตนแขน
ครูชี้ใหเห็นถึงสาเหตุหนึ�งของการมีความดันเลือดสูง ซึ�งเกิดจากเสนผานศูนยกลางของหลอดเลือดเล็กลง
ครูอาจอธิบายเทียบเคียงกับนํ้าที่ไหลออกจากกอกนํ้าผานสายยาง ใหสายยางแทนหลอดเลือดอารเทอรี สวนนํ้า
แทนเลือด ปลอยนํ้าใหไหลผานสายยาง แลวสังเกตแรงดันของนํ้าและระยะทางที่นํ้าพุงออกมาจากปลายเปดของ
สายยาง จากนั้น ใชนิ้วบีบสายยางใกลปลายเปดของสายยาง เพื่อใหสายยางมีชองเปดแคบลง จะสังเกตเห็นไดวา
นํ้าที่ไหลออกจากสายยางขณะใชนิ้วบีบสายยาง จะมีแรงดันมากกวาและนํ้าพุงไปขางหนาในระยะทางที่ไกลกวา
ดังนั้นถามีสิ�งที่มาอุดตันหลอดเลือด จะทําใหความดันเลือดที่ผนังดานในหลอดเลือดสูงขึ้น สาเหตุสวนใหญของ
ความดันเลือดสูง เกิดจากไขมันและคอเลสเทอรอลไปเกาะที่ผนังหลอดเลือด ทําใหหลอดเลือดตีบ ทําใหหัวใจตอง
บีบตัวมากขึ้นเพื่อนําเลือดไปยังสวนตางๆ ของรางกาย ทําใหหัวใจทํางานหนักขึ้น ซึ�งเสี่ยงตอการเปนโรคหัวใจ
ครูชี้ ใหเห็นถึงอันตรายของโรคความดันเลือดสูง เพื่อใหนักเรียนตระหนักถึงความสําคัญของ
ความดันเลือด เพราะเกี่ยวของกับสุขภาพของนักเรียนและคนในครอบครัว การปฏิบัติตนเพื่อหลีกเลี่ยง
การมีความดันเลือดสูง เชน การควบคุมอารมณใหเปนปกติ การเลือกรับประทานอาหาร จากนั้นครูเขาสู
กิจกรรม 2.4 โรคหัวใจ

กิจกรรม 2.4 โรคหัวใจ
จ�ดประสงคของกิจกรรม
เมื่อทํากิจกรรมน�้แลว นักเรียนควรจะสามารถ
1. สืบคนขอมูล และอธิบายเกี่ยวกับโรคหัวใจชนิดตางๆ
2. ตระหนักถึงความสําคัญของหัวใจและนําความรูมาใชปองกันและปฏิบัติตนเพื่อไมใหเปนโรคหัวใจ

เวลาที่ใช 1 ชั่วโมง
การเตรียมลวงหนา
ครูใหนักเรียนสืบคนขอมูลลวงหนา 1 สัปดาห จากเอกสาร วารสาร แผนพับ หรือแหลงเรียนรูตางๆ
เชน โรงพยาบาล อินเทอรเน็ต เปนตน

56 คูมือครู

ขอแนะนําในการทํากิจกรรม
1. ครูกระตุน ความสนใจของนักเรียน โดยอาจนําขอมูลหรือขาวเกีย่ วกับการศึกษาวิจยั ทางการแพทย
เกี่ยวกับหัวใจและโรคหัวใจ มาอภิปรายรวมกัน
2. ใหแตละกลุมเลือกเรื่องโรคหัวใจที่สนใจ และศึกษาคนควาจากแหลงขอมูลตางๆ ในทองถิ�นและ
จากเว็บไซต
3. ใหนักเรียนชวยกันตั้งประเด็นที่น�าสนใจศึกษาเกี่ยวกับโรคหัวใจและความกาวหนาทางการแพทย
ในดานดังกลาว เชน ความกาวหนาในการรักษาโรคหัวใจ ซึ�งเกิดจากหลอดเลือดหัวใจตีบตัน
4. ให แ ต ล ะกลุ ม รวบรวมข อ มู ล และนํ า เสนอในรู ป แบบที่ เ หมาะสมกั บ สภาพชั้ น เรี ย นและ
นักเรียน เชน เขียนรายงานปากเปลา เขียนรายงาน หรือจัดนิทรรศการ เปนตน

ตัวอยางผลการทํากิจกรรม
โรคหัวใจมีหลายชนิด เชน โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ โรคหัวใจพิการแตกาํ เนิด (อาจเกิดกับทุกสวนของ
หัวใจ เชน หลอดเลือดหัวใจ ลิน้ หัวใจ ผนังกัน้ หองหัวใจ หรือ ตัวหองหัวใจเอง มีสภาพไมสมบูรณ) โรคหัวใจ
เตนผิดจังหวะ
โรคหัวใจชนิดหนึ�งที่คนไทยเปนกันมาก คือ โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ หรือเรียกอีกอยางหนึ�งวา
โรคกลามเน�้อหัวใจขาดเลือด
สาเหตุและอาการ เกิดขึ้นเน��องจากมีการอุดตันของหลอดเลือดที่นําเลือดไปเลี้ยงกลามเน�้อหัวใจ
(หลอดเลือดโคโรนารี) ทําใหหัวใจขาดเลือด จึงเกิดอาการตางๆ เชน จุกแน�น เสียดแสบบริเวณทรวงอก
อาจแผกระจายไปที่แขน ลําคอ ขากรรไกร กราม ถาเปนมากจะเพลียมาก เหงื่อออก เปนลม ใจสั�น จนถึง
เสียชีวิตแบบกะทันหันได เพราะไขมันมาเกาะ ทําใหผนังภายในหลอดเลือดพอกหนาขึ้น ทิ้งไวนานๆ จะ
อุดตันเขามาภายในหลอดเลือด
ปจจัยเสี่ยงที่จะเปนโรคน�้ เชน ผูที่มีความดันเลือดสูง ไขมันในเลือดสูง โรคเบาหวาน โรคอวน
ผูที่สูบบุหรี่ ผูที่มีความเครียด ผูที่ไมออกกําลังกายอยางสมํ่าเสมอ ผูที่มีอายุ 40 ปขึ้นไป ผูที่มีบรรพบุรุษ
ที่เปนโรคน�้
วิธีปองกัน
1. หลีกเลี่ยงอาหารไขมันสูง
2. หลีกเลี่ยงอาหารรสเค็ม
3. เนนอาหารที่มีเสนใย (fiber)
4. เลิกบุหรี่
5. ออกกําลังกายอยางสมํ่าเสมอ
6. ควบคุมเบาหวานและความดันโลหิตสูง
7. ทําจิตใจใหผองใส
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การรักษาและการปฏิบัติตนเมื่อเปนโรคหัวใจ
หลังจากที่ไดตรวจวินิจฉัยแลววาเปนโรคหัวใจ การรักษาไมจําเปนตองใหยาเสมอไป แตแพทยอาจ
แนะนําวิธีปฏิบัติตนและนัดใหมาตรวจในระยะเวลาที่เหมาะสม ผูที่เปนโรคหัวใจจะตองปฏิบัติตัวตามที่
แพทยแนะนํา เชน
1. งดสูบบุหรี่
2. งดรับประทานอาหารเค็ม
3. ควบคุมนํ้าหนักตัวใหอยูในเกณฑมาตรฐาน
4. พักผอนและออกกําลังกายอยางสมํ่าเสมอ
5. ลดความเครียด
6. รับประทานยาตามที่แพทยสั�งอยางตอเน��องตลอดไป
ในกรณ�ที่แพทยรักษาดวยยา ผูปวยควรมาตรวจตามที่แพทยนัด เพราะอาจตองเพิ�มหรือลดขนาดยา
ตามความจําเปน ถาใชการรักษาทางยาแลวอาการยังไมดีขึ้นหรืออาการของโรคทรุดลง ก็จะปรึกษา
ศัลยแพทยโรคหัวใจเพื่อรักษาดวยการผาตัดตอไป
การผาตัดหัวใจนั้นทําได 2 วิธี คือ ผาตัดภายนอกหัวใจ วิธีน�้ ไมตองใหหัวใจหยุดทํางาน เชน
การขยายหลอดเลือดหัวใจ อีกวิธีหนึ�งคือ การผาตัดเปดหัวใจ เชน การผาตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจ การเย็บปดรู
ภายในหัวใจ การตอหลอดเลือดเขาหลอดเลือดเลีย้ งกลามเน�อ้ หัวใจ ซึง� ตองอาศัยเครือ่ งหัวใจและปอดเทียม
ทําหนาที่แทนหัวใจและปอดของผูปวยขณะแพทยเปดหัวใจทําการผาตัด
(ดัดแปลงจากแผนพับ : โรคกลามเน�้อหัวใจขาดเลือดเลี้ยง ศูนยโรคหัวใจกรุงเทพ โรงพยาบาลกรุงเทพ)

อภิปรายหลังทํากิจกรรม
หลังจากนักเรียนแตละกลุมนําเสนอผลของการสืบคนขอมูล นักเรียนควรสรุปถึงความสําคัญของหัวใจ
การดูแล และปฏิบัติตนเพื่อปองกันไมใหเปนโรคหัวใจ

2.2.2 เลือด

ใหนักเรียนศึกษาสวนประกอบของเลือดจากภาพ 2.16 สวนประกอบของเลือดในหนังสือเรียน หรือถามี
สไลดถาวรของเซลลเม็ดเลือดคน อาจใหศึกษาสวนประกอบดังกลาวจากกลองจุลทรรศน โดยใหนักเรียนสังเกต
และเปรียบเทียบจํานวน ขนาด รูปรางของเซลลเม็ดเลือดแดงกับเซลลเม็ดเลือดขาว และรวมกันอภิปรายหนาที่
ของนํ้าเลือด เซลลเม็ดเลือดแดง เซลลเม็ดเลือดขาว และเกล็ดเลือด ตามรายละเอียดในหนังสือเรียน
จากภาพ 2.16 ขนาด จํานวน และลักษณะของเซลลเม็ดเลือดแดงและเซลลเม็ดเลือดขาว แตกตางกัน
หรือไม อยางไร
แนวคําตอบ เซลลเม็ดเลือดแดง เซลลเม็ดเลือดขาวมีขนาด จํานวน และลักษณะแตกตางกัน
กล า วคื อ เซลล เ ม็ ด เลื อ ดแดงมี จํ า นวนมากกว า และมี ข นาดเล็ ก กว า เซลล เ ม็ ด เลื อ ดขาว
เซลล เ ม็ ด เลื อ ดแดงมี ลั ก ษณะกลม แบน ตรงกลางมี ร อยบุ ม เน�� อ งจากไม มี นิ ว เคลี ย ส ส ว น
เม็ดเลือดขาวมีนิวเคลียสลักษณะเปนพู
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ในการตรวจเลือด บางครั้งแพทยจะตรวจนับจํานวนเม็ดเลือด นักเรียนคิดวาการตรวจนับจํานวน
เม็ดเลือด มีความสําคัญตอการวินิจฉัยโรคอยางไร
แนวคําตอบ การนับจํานวนเซลลเม็ดเลือดแดง เซลลเม็ดเลือดขาว และเกล็ดเลือด เปนวิธีการหนึ�ง
ทีแ่ พทยใชในการวินจิ ฉัยโรคอยางกวางๆ ได โดยสังเกตจากจํานวนเซลลทนี่ บั ไดมมี ากหรือนอยหรือ
มีรูปรางที่ผิดปกติออกไปจะเปนการบงชี้อาการของโรคตางๆ ได เชน ถาจํานวนเม็ดเลือดขาว
บางชนิด (ชนิดนิวโทรฟล :neutrophil) มีมากกวาปกติ แสดงวาคนนัน้ อาจกําลังปวยเปนไข หรือมีการ
อักเสบในบริเวณใดบริเวณหนึ�ง ถามีเม็ดเลือดแดงนอย จะทําใหรางกายซีดหรือโลหิตจางได ซึ�ง
แพทยจะตรวจสาเหตุที่เซลลเม็ดเลือดแดงมีรูปรางผิดปกติตอไป นอกจากน�้การตรวจดูจํานวนของ
เกล็ดเลือด เปนสิ�งที่ตองทําควบคูกันกับการตรวจดูเซลลเม็ดเลือด ถาจํานวนเกล็ดเลือดตํ่ากวาปกติ
ทําใหเลือดแข็งตัวชา แตถา จํานวนเกล็ดเลือดมากกวาปกติ เลือดจะแข็งตัวงาย จนเปนสาเหตุใหหลอด
เลือดอุดตันได
ในเรื่องวัคซีนและเซรุม อาจอภิปรายกันในชั้นเรียนเกี่ยวกับประสบการณการฉ�ดวัคซีนของนักเรียน โดย
ใชตัวอยางตอไปน�้นําอภิปราย เชน
• เหตุใดจึงตองมีการใหวัคซีน
• นักเรียนจะไดรับวัคซีน / เซรุมในกรณ�ใดบาง
• วัคซีนและเซรุมแตกตางกันอยางไร
ครูยกตัวอยางขาวเกี่ยวกับการระบาดของโรคติดตอ ซึ�งกระทรวงสาธารณสุขมีการรณรงค ใหฉ�ดวัคซีน
ปองกัน หรือขาวการเสียชีวิตของคนถูกสุนัขบาหรืองูกัด เพื่อใหนักเรียนรวมกันอภิปรายเพื่อสรุปความสําคัญของ
วัคซีนและเซรุมตลอดจนความแตกตาง ซึ�งควรสรุปไดวา
วัคซีนเปนเชือ้ โรคทีต่ ายหรือออนฤทธิท์ ่ีใหแกรา งกาย เพือ่ กระตุน ใหรา งกายสรางแอนติบอดีขน้ึ มาตอตาน
เชื้อโรคนั้นๆ สวนเซรุมคือแอนติบอดีที่ไดจากคนหรือสัตว ซึ�งจะใหกับรางกายในกรณ�ที่โรคนั้นแสดงอาการรวดเร็ว
และรุนแรง รางกายสรางภูมิคุมกันไมทัน และ/หรือไมมีภูมิคุมกันมากอน
ใหนักเรียนรวมกันตอบคําถามในหนังสือเรียน ซึ�งมีแนวคําตอบดังน�้
นักเรียนรูจักวัคซีนปองกันโรคใดบาง
แนวคําตอบ ตอบตามประสบการณของนักเรียน เชน นักเรียนบางคนรูจ กั หรือเคยฉ�ดวัคซีนบางชนิด
เชน คอตีบ โปลิโอ อหิวาตกโรค บาดทะยัก เปนตน
ในกรณ�คนถูกงูพิษหรือสุนัขบากัด แพทยจะใหวัคซีนหรือเซรุม เพราะเหตุใด
แนวคําตอบ เซรุม เน��องจากการใหเซรุมเปนการใหแอนติบอดีแกรางกาย จึงทําใหสามารถตอตาน
พิษงูหรือสุนัขบาไดทันทวงที ถาใหวัคซีนรางกายจะตองใชระยะเวลาหนึ�งในการสรางแอนติบอดี
มาตอตาน ซึ�งไมทันการอาจเสียชีวิตกอน
ถารางกายมีจํานวนเกล็ดเลือดตํ่า จะเกิดผลตอรางกายอยางไร
แนวคําตอบ ทําใหเลือดแข็งตัวชาลง จึงเสียเลือดออกมามากกวาปกติ
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สําหรับเรื่องระบบหมุนเวียนเลือดในสัตว ครูใหความรูวาคนและสัตวตางๆ มีแบบแผนของระบบหมุนเวียน
เลือดคลายกัน คือ มีหัวใจสูบฉ�ดเลือดไปตามหลอดเลือดเพื่อลําเลียงสารตางๆ ไปยังเซลล แตโครงสรางของหัวใจ
สวนประกอบของเลือด และการหมุนเวียนของเลือดจะแตกตางกันไป ใหนักเรียนรวมกันศึกษาโครงสรางของ
ระบบหมุนเวียนเลือดในปลา และแมลงจากภาพ 2.20 และ 2.21 และรายละเอียดในหนังสือเรียน และเปรียบเทียบ
ระบบหมุนเวียนเลือดของมนุษย ปลา และแมลง เพื่อตอบคําถามตอไปน�้
ระบบหมุนเวียนเลือดของมนุษยและปลาตางจากแมลงอยางไร
แนวคําตอบ คนและปลามีหัวใจ ทําหนาที่สูบฉ�ดเลือดไปยังสวนตางๆ ของรางกายทางหลอดเลือด
ซึง� เลือดจะหมุนเวียนอยูใ นหลอดเลือดอยูต ลอดเวลา ตัง้ แตออกจากหัวใจจนกระทัง� เขาสูห วั ใจอีกครัง้
สวนแมลง เลือดไมไดหมุนเวียนอยูในหลอดเลือดตลอดเวลา เมื่อหัวใจสูบฉ�ดเลือด เลือดจะไหล
เขาสูชองลําตัว ทําใหเลือดสัมผัสกับเน�้อเยื่อโดยตรงและเลือดกลับคืนสูหลอดเลือดทางรูเปดเฉพาะ
ครูอาจเสริมความรูเ พิม� เติมวาระบบหมุนเวียนเลือดของแมลง จัดวาเปนระบบหมุนเวียนเลือดแบบเปด
และระบบหมุนเวียนเลือดของปลาและคน จัดเปนระบบหมุนเวียนเลือดแบบปด โดยพิจารณาจากการ
หมุนเวียนของเลือด ถาเลือดหมุนเวียนอยูในหลอดเลือดตลอดเวลา จัดเปนระบบหมุนเวียนเลือดแบบปด
แตถาเลือดไมไดหมุนเวียนอยูในหลอดเลือดตลอดเวลา มีการไหลออกจากหลอดเลือดไปสัมผัสกับเน�้อเยื่อ
เรียกวาสัตวนั้นมีระบบหมุนเวียนเลือดแบบเปด ครูใชคําถามนําในหนังสือเรียน เพื่อเขาสูเรื่องระบบหายใจ

2.3 ระบบหายใจ
การเรียนในหัวขอน�้ มีจดุ มุง หมายใหนกั เรียนศึกษา
ทางเดินหายใจของมนุษย การแลกเปลีย่ นแกสภายในปอด
เขาใจถึงกลไกของการหายใจเพื่อนําอากาศเขาและออก
จากปอด โดยทํากิจกรรมเพื่อเลียนแบบการทํางานของ
ปอด ทดลองวัดความจุอากาศของปอด และระบุโครงสราง
ที่สําคัญในระบบหายใจของสัตวบางชนิด
คําสําคัญ
• ระบบหายใจ
• ทอลม
• การหายใจ
• หลอดลม
• ความจุอากาศของปอด • การแลกเปลี่ยนแกส
• ชองหายใจ
หนังสือเรียนหนา 57
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จ�ดประสงคการเรียนรู
เมื่อเรียนจบหัวขอน�้แลว นักเรียนควรจะสามารถ
1. อธิบายโครงสราง หนาที่ของระบบหายใจของมนุษย
2. อธิบายเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนแกสภายในปอด
3. อธิบายกลไกของการหายใจเขาและออกของมนุษย
4. ทํากิจกรรมเพื่อวัดความจุอากาศของปอด
5. ตระหนักถึงความสําคัญของอวัยวะในระบบหายใจของมนุษย
ตลอดจนการดูแลรักษา
6. ระบุโครงสรางที่สําคัญในระบบหายใจของสัตวบางชนิด

เวลาที่ใช 5 ชั่วโมง

แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู

กะบังลมและกลามเน�้อยึดกระดูกซี่โครงทํางานอยางไร ระหวางการหายใจเขาและออก
แนวคําตอบ เมื่อกลามเน�้อกะบังลมหดตัว ทําใหกะบังลมโคงลง กลามเน�้อยึดกระดูกซี่โครงจะดึง
กระดูกซีโ่ ครงใหยกตัวสูงขึน้ ทําใหปริมาตรของชองอกเพิม� ขึน้ ความดันอากาศภายในชองอกรอบๆ
ปอดตํ่าลงกวาอากาศภายนอก อากาศจากภายนอกจึงเคลื่อนเขาสูปอด เกิดการหายใจเขา
เมื่อกลามเน�้อกะบังลมคลายตัว ทําใหกะบังลมโคงขึ้น กลามเน�้อยึดกระดูกซี่โครงดึงกระดูกซี่โครง
ลงตํา่ ทําใหปริมาตรของชองอกลดลง ความดันอากาศภายในชองอกรอบๆ ปอดสูงกวาอากาศภายนอก
อากาศภายในปอด จึงเคลื่อนออกสูภายนอกเกิดการหายใจออก
ครูใหทาํ กิจกรรม 2.5 โดยแนะนําอุปกรณปอดเทียม และชีแ้ จงวัตถุประสงควา อุปกรณดงั กลาวเปนการ
เลียนแบบการทํางานของปอดและอวัยวะที่เกี่ยวของ เพื่อใหนักเรียนเขาใจวาอากาศสามารถเขาและออก
จากปอดไดอยางไร
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2.3 ระบบหายใจ

ครูใหนกั เรียนสูดลมหายใจเขาลึกๆ ถามนักเรียนวา อากาศเคลือ่ นทีจ่ ากที่ใดไปสิน้ สุดที่ใด จากนัน้ หายใจออก
แลวถามวาอากาศเคลื่อนที่จากที่ใดไปที่ใด
ใหนักเรียนรวมกันอภิปรายทางเดินของอากาศผานไปตามอวัยวะตางๆ การแลกเปลี่ยนแกสบริเวณถุงลม
ในปอดกับหลอดเลือดฝอย ระหวางเซลลกับหลอดเลือดฝอย โดยใชภาพ 2.22 และรายละเอียดในหนังสือเรียน
ครูใหนักเรียนสูดลมหายใจเขาลึกๆ อีกครั้ง แลวสังเกตวามีการเปลี่ยนแปลงของอวัยวะใดในรางกายบาง
เชน ทอง กระดูกซี่โครง แผนอก เปรียบเทียบกับการหายใจออก แลวศึกษาภาพ 2.23 ประกอบ เพื่อใหเห็นการ
ทํางานของอวัยวะดังกลาวในการควบคุมกลไกการสูดลมหายใจ ซึ�งครู ใชคําถามในหนังสือเรียน เพื่อตรวจสอบ
ความเขาใจ ดังน�้

กิจกรรม 2.5 แบบจํําลองการทํํางานของปอด
จ�ดประสงคของกิจกรรม
เมื่อเรียนจบหัวขอน�้แลว นักเรียนควรจะสามารถ
1. ทํากิจกรรมเพื่อศึกษาการทํางานของปอดโดยใช
แบบจําลอง
2. อธิบายการทํางานของแบบจําลองปอด
3. บอกขอดีและขอจํากัดของอุปกรณแบบจําลองปอด

เวลาที่ใช 1 ชั่วโมง
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วัสดุอุปกรณและสารเคมี
รายการ
1. แบบจําลองปอด (ปอดเทียม)

จํํานวน/กลุม
1 ชุด

ขอแนะนําในการทํากิจกรรม
ครูแนะใหนักเรียนระวังในการใชนิ้วดึงและดันแผนยาง ซึ�งควรทําเบาๆ ไมตองออกแรงมากนัก
เพราะอาจทําใหแผนยางขาดได

อภิปรายกอนทํากิจกรรม
1. ครูแนะนําอุปกรณปอดเทียม โดยครูถามนักเรียนวาสวนตางๆของแบบจําลองเปรียบเทียบไดกบั อวัยวะใด
ของมนุษย นักเรียนควรตอบไดวา
ลูกโปง เปรียบไดกับ ปอดทั้งสองขาง
แผนยาง เปรียบไดกับ กะบังลม
หลอดพลาสติกรูปตัว Y เปรียบไดกับ ทอลม และหลอดลม
กลองพลาสติก เปรียบไดกับผนังทรวงอก
62 คูมือครู

ทอลม
หลอดลม

หลอดพลาสติกรูปตัว Y

ลูกโปง = ปอด
กลองพลาสติก = ผนังทรวงอก
แผนยาง = กะบังลม

แบบจํําลองปอด
2. ครู ใหนักเรียนลองทํานายผลของการใชนิ้วดึงแผนยางลง และนิ้วดันแผนยางเขาไปขางใน จากนั้นให
นักเรียนแตละกลุมทํากิจกรรมเพื่อสังเกตผลที่เกิดขึ้น

ตัวอยางผลการทํากิจกรรม
ตอนที่ 1
ขณะใชนิ้วดันแผนยางขึ้น ลูกโปงจะแฟบ แตเมื่อใชนิ้วดึงแผนยางลง ลูกโปงจะพองออก
ตอนที่ 2
นักเรียนอภิปรายเพื่อบอกขอดีและขอจํากัดของการทํางานของแบบจําลองปอด ดังน�้
ขอดี
1. ลูกโปงทั้งสองลูกแสดงถึงปอดทั้งสองขางคลายปอดจริงของมนุษย
2. สวนที่เปนทอรูปตัว Y คลายกับทอลมและหลอดลมในมนุษย
3. การเปลี่ยนแปลงปริมาตรและความดันของแบบจําลอง ขณะดึงแผนยางลง และดันแผนยางขึ้น
คลายกับการเคลื่อนที่ขึ้นลงของกะบังลมในมนุษย
ขอจํากัด
1. ผนังทรวงอกของมนุษยยืดออกและหดเขามาได ซึ�งในแบบจําลองแข็ง ไมยืดหยุน
2. กะบังลมในตําแหน�งพักควรมีลักษณะโคงเล็กนอย ไมใชแบนราบ
3. กะบังลมจะเคลื่อนลงตํ่าจากระดับชองอก แตกะบังลมของมนุษย ไมไดตํ่าลงมาดานลาง เชน
เดียวกับแบบจําลอง
4. แบบจําลองไมไดแสดงการทํางานของกลามเน�้อยึดซี่โครงและการเคลื่อนที่ของกระดูกซี่โครง

อภิปรายหลังทํากิจกรรม
นักเรียนรวมกันอภิปรายผลของกิจกรรมภายในกลุม และนําผลมาอภิปรายรวมกันในชั้นเรียน เพื่อตอบ
คําถามทายกิจกรรม ดังน�้
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เมื่อดึงแผนยางลง ลูกโปงมีการเปลี่ยนแปลงอยางไร
แนวคําตอบ ลูกโปงพองออก
เมื่อดันแผนยางขึ้น ลูกโปงมีการเปลี่ยนแปลงอยางไร
แนวคําตอบ ลูกโปงแฟบลง
การที่ลูกโปงมีการเปลี่ยนแปลงนั้น เกี่ยวของกับปริมาตรและความดันของอากาศอยางไร
แนวคําตอบ เมือ่ ดึงแผนยางลง ลูกโปงจะพองออก เน�อ� งจากปริมาตรของอากาศภายในกลองพลาสติก
เพิ�มขึ้น สงผลใหความดันของอากาศลดลง อากาศจากภายนอกจึงเคลื่อนเขาสูลูกโปง ทําให
ลูกโปงภายในกลองพลาสติกพองออก เมื่อดันแผนยางขึ้น ปริมาตรของอากาศภายในกลองลดลง
ทําใหความดันอากาศเพิม� ขึน้ อากาศภายในลูกโปงจึงเคลือ่ นออกสูภ ายนอก มีผลทําใหลกู โปงแฟบลง
จากการทดลองจะอธิบายการทํางานของปอดและอวัยวะที่เกี่ยวของไดอยางไร
แนวคําตอบ เมื่อดึงแผนยางลงเปรียบไดกับกะบังลมเคลื่อนตํ่าลง ทําใหปริมาตรของอากาศภายใน
ชองอกเพิ�มขึ้น และความดันของอากาศลดลง อากาศจึงเคลื่อนเขาสูปอด ในทางกลับกัน เมื่อดัน
แผนยางขึ้น เปรียบไดกับกะบังลมเคลื่อนสูงขึ้น ทําใหปริมาตรของอากาศภายในชองอกลดลง
ความดันของอากาศเพิ�มขึ้น อากาศจึงเคลื่อนออกจากปอด
ใหทํานายวา ถาใชนิ้วอุดปากหลอดแกว แลวดันแผนยางขึ้น ลูกโปงจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม
เพราะเหตุใด
แนวคําตอบ นักเรียนอาจทดลองทําดู ซึ�งจะไดคําตอบวา ไมมีการเปลี่ยนแปลงของลูกโปง ถึงแม
ความดันในกลองจะเพิ�มขึ้น แตอากาศเขาลูกโปงไมได จึงไมมีการเปลี่ยนแปลง
นักเรียนสามารถนําการทดลองในคําถามขอที่ผานมา ไปเปรียบเทียบกับเหตุการณที่เกิดขึ้นในชีวิต
ประจําวันกรณ�ใดบาง
แนวคําตอบ เปรียบไดกับกรณ�ที่เรารับประทานอาหารหรือสิ�งของที่มีขนาดใหญ แลวไปติดบริเวณ
ทอลม ทําใหอากาศไมสามารถเขาไปยังปอดได ทําใหขาดอากาศหายใจ
ผลจากการทํากิจกรรมตอนที่ 1 จากการอภิปราย และจากการตอบคําถาม สรุปไดดังน�้ การเปลี่ยนแปลง
ความดันของอากาศภายในกลองพลาสติกที่บรรจุลูกโปง สงผลใหมีการเคลื่อนที่ของอากาศเขาและออกจากลูกโปง
โดยเมื่อความดันอากาศภายในกลองลดลง จะทําใหอากาศเคลื่อนเขาสูลูกโปงและเมื่อความดันอากาศภายในกลอง
เพิ�มขึ้นอากาศจะเคลื่อนออกจากลูกโปง
กิจกรรมตอนที่ 2 ครูรวบรวมผลการอภิปรายของนักเรียนแตละกลุม เกี่ยวกับขอดีและขอจํากัดของ
แบบจําลองปอดกับปอดจริงของมนุษย มาอภิปรายรวมกันทั้งชั้นอีกครั้ง
จากนั้นใหนักเรียนพิจารณาแผนภาพ 2.24 แลวรวมกันอภิปรายเพื่อเปรียบเทียบสัดสวนของแกสใน
ลมหายใจเขาและออก ตามคําถามในหนังสือเรียน ดังน�้
64 คูมือครู

นักเรียนจะแปลผลขอมูลในแผนภูมิน�้ ไดวาอยางไร
แนวคําตอบ จากแผนภูมิอธิบายไดวา สัดสวนของแกสออกซิเจนในลมหายใจเขามีมากกวาในลม
หายใจออก และสัดสวนของแกสคารบอนไดออกไซดในลมหายใจออกมีมากกวาในลมหายใจเขา
แสดงวารางกายนําแกสออกซิเจนจากลมหายใจเขาไปใช และกําจัดแกสคารบอนไดออกไซดซึ�งเกิด
จากการสลายสารอาหารออกมาภายนอกกับลมหายใจออก สวนสัดสวนของแกสไนโตรเจนในลม
หายใจเขาและออกมีเทาเดิม เน��องจากรางกายไมไดนําแกสน�้ไปใช
ในลมหายใจเขาและออกมีแกสอยูหลายชนิด เพราะเหตุใดในแผนภูมิจึงแสดงสัดสวนของแกสเพียง
3 ชนิดเทานั้น
แนวคําตอบ เน��องจากในอากาศประกอบดวยแกสทั้งสามชนิดน�้เปนสวนใหญ สวนแกสอื่นๆ เชน
อารกอน น�ออน ฮีเลียมซึ�งเปนแกสเฉ��อย และไฮโดรเจนมีปริมาณนอยมาก
นักเรียนรวมกันอภิปรายโครงสรางของปอดและความสําคัญของปอด ครูอาจใชคําถามเพื่อนําเขาสู
กิจกรรมวา “ถาการสูดลมหายใจเขาและออก ทําใหอากาศมีการเคลื่อนเขาและออกจากปอด ดังนั้นเราจะ
บอกไดหรือไมวาปอดแตละคนมีความจุอากาศแตกตางกันหรือไม และมากนอยเพียงใด” ซึ�งนักเรียนจะหา
คําตอบไดโดยทํากิจกรรม 2.6

กิจกรรม 2.6 ความจ�อากาศของปอด
จ�ดประสงคของกิจกรรม
เมื่อทํากิจกรรมน�้แลว นักเรียนควรจะสามารถ
1. ทํากิจกรรมเพื่อวัดความจุอากาศของปอด
2. บอกปจจัยที่มีผลตอความจุอากาศของปอด

เวลาที่ใช 1 ชั่วโมง
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วัสดุอุปกรณและสารเคมี
รายการ
1. ชุดอุปกรณสําหรับวัดความจุปอด ซึ�งประกอบดวย ถุงพลาสติก
ยาวประมาณ 1 เมตร จํํานวน 1 ใบ สติกเกอรที่พิมพปริมาตรของ
ถุง 1 แผน ทอสํําหรับเปา 1 อัน
2. เทปใส

จํํานวน/กลุม
1 ชุด
1 มวน

ขอแนะนําในการทํากิจกรรม
1. ครูควรแนะนําวิธีติดสติกเกอร โดยติดดานที่พิมพตัวเลข 6 ลิตรไวที่กนถุง
2. ครูอาจทําอุปกรณขน้ึ ใชเอง โดยหาถุงพลาสติกยาว และทําการเทียบปริมาตรของถุง โดยตวงนํา้ 500 cm3
ใสลงไปในถุง จากนั้นขีดเสนทําเครื่องหมายแสดงปริมาตร 500 cm3 (ซึ�งครูอาจแบงสเกลจาก 500 cm3
เปนสเกลยอยลงไปอีก เชน แบงเปน 5 สวน ดังนั้น 1 สวนจะเทากับ 100 cm3) จากนั้นขีดเสนเพื่อทํา
เครื่องหมายบนถุงจนครบ 6 ลิตร
3. ในกรณ�ที่โรงเรียนไมมีชุดอุปกรณสําหรับวัดความจุปอด ครูอาจเตรียมอุปกรณและใหนักเรียนทํากิจกรรม
ดังน�้
3.1 เตรียมวัสดุอุปกรณ ดังรายการ
- ขวดพลาสติกใสปากแคบความจุประมาณ 3 - 4 ลิตร
1 ใบ
- อางพลาสติกขนาด 4 ลิตร
1 ใบ
- สายยางยาวประมาณ 70 เซนติเมตร
1 เสน
3.2 เทียบปริมาตรของขวดพลาสติกใส โดยทําเครื่องหมายบนขวดทุกๆ 500 cm3 ทําโดยตวงนํ้า
500 cm3 ใสลงไปในขวด ขีดเสนเพือ่ ทําเครือ่ งหมายแสดงปริมาตรของนํา้ ทําเชนน�จ้ นนํา้ เต็มขวด
3.3 ใชมือปดปากขวดแลวควํ่าปากขวดลงในอางที่บรรจุนํ้าอยู
3.4 สอดสายยางดานหนึ�งเขาไปในขวดแกว อีกดานหนึ�งใสไวในปาก หายใจเขาปกติ จากนั้นผอน
ลมหายใจออกมาทางปากโดยผานทางสายยาง อานปริมาตรนํ้าที่ถูกอากาศแทนที่ บันทึกผล
3.5 หายใจเขาใหเต็มที่ แลวคอยๆ ผอนลมหายใจออกมาเต็มที่ทางปากโดยผานทางสายยางตาม
วิธีการในขอ 3.4 บันทึกผล

ตัวอยางผลการทํากิจกรรม
การผอนลมหายใจออกทางปาก
1. หายใจออกปกติ
2. หายใจออกเต็มที่
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คาเฉลี่ยของปริมาตรอากาศ
(ลูกบาศกเซนติเมตร)
300
1,500

อภิปรายหลังกิจกรรม
นักเรียนรวมกันอภิปรายภายในกลุม แลวนําผลมาอภิปรายในชั้นเรียนโดยใชคําถามทายกิจกรรมเปน
แนวทางในการอภิปราย เพื่อสรุปวา ความจุอากาศของปอดของแตละคนจะแตกตางกันขึ้นอยูกับเพศ โดยเฉลี่ย
แลวเพศชายมีความจุของปอดมากกวาเพศหญิง นอกจากน�้ปจจัยอื่นๆ เชน อายุ สภาพรางกายมีผลตอความจุ
อากาศของปอดในแตละบุคคลดวย
เมื่อหายใจปกติ แลวผอนลมหายใจออกมาทางปาก วัดปริมาตรของอากาศไดเทาไร
แนวคําตอบ คําตอบขึ้นอยูกับผลการทํากิจกรรม
เมื่อหายใจเขาเต็มที่ แลวผอนลมหายใจออกทางปาก วัดปริมาตรของอากาศไดเทาไร
แนวคําตอบ คําตอบขึ้นอยูกับผลการทํากิจกรรม
ความจุอากาศของปอดของนักเรียนในชั้น เมื่อหายใจออกมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทาไร
แนวคําตอบ คําตอบขึ้นอยูกับผลการทํากิจกรรม
ความจุอากาศของปอดโดยเฉลี่ยของนักเรียนชายและหญิงเทากันหรือไม อยางไร
แนวคําตอบ คําตอบขึ้นอยูกับผลการทํากิจกรรม ซึ�งผลโดยรวมแลวนักเรียนชายมีความจุอากาศ
ของปอดมากกวานักเรียนหญิง
นักเรียนคิดวามีปจจัยอะไรบางที่สัมพันธกับความจุอากาศของปอด และจะอธิบายความสัมพันธน�้
อยางไร
แนวคําตอบ ปจจัยบางอยาง เชน เพศ อายุ โรคบางอยาง มีความสัมพันธกบั ความจุอากาศของปอด
เชน คนที่เปนโรคถุงลมโปงพอง จะมีความจุอากาศของปอดนอยกวาคนปกติที่ไมไดเปนโรค
เน�อ� งจากผนังถุงลมของคนทีป่ ว ยเปนโรคน�ม้ คี วามยืดหยุน นอยกวาคนปกติ ทําใหปอดมีความจุอากาศ
นอยกวา เปนตน ครูควรเปดโอกาสใหนักเรียนเสนอคําตอบ แตใหอยูในกรอบ โดยพิจารณาจาก
เหตุผลประกอบ
ครู อาจสอบถามความจุ ข องปอดของนั ก เรี ย นบางคนที่ เ ป น นั ก กี ฬ า เช น นั กว า ยนํ้ า นั กวิ� ง หรื อ ผู ที่
ออกกําลังกายเปนประจํา แลวเปรียบเทียบกับนักเรียนทั�วไป ซึ�งจะทําใหนักเรียนสรุปไดวา การเลนกีฬาหรือ
การออกกําลังกาย ทําใหความจุของปอดเพิ�มขึ้น ซึ�งเปนผลดีตอรางกาย ครูควรชี้ใหเห็นถึงอันตรายของการ
สูบบุหรี่ที่มีผลทําใหเกิดโรคถุงลมโปงพอง ซึ�งจะทําใหความจุของปอดลดลง การแลกเปลี่ยนแกสจึงลดลง
นักเรียนมีความเห็นอยางไรกับมาตรการหามสูบบุหรี่ หรือการจัดบริเวณเฉพาะไวสําหรับผูสูบบุหรี่
ในโรงภาพยนตร รถประจําทางหรือรานอาหาร
แนวคําตอบ ขอน�้เปนคําถามที่เปดโอกาสใหแสดงความคิดเห็นอยางอิสระ ซึ�งนักเรียนสวนใหญ
ควรตอบวาเห็นดวย เน��องจากควันบุหรี่มีสารหลายชนิดที่เปนอันตรายตออวัยวะในระบบหายใจ
ผูท อ่ี ยูบ ริเวณใกลเคียงกับผูท ส่ี บู บุหรีอ่ าจสูดเอาพิษจากควันบุหรีเ่ ขาไปดวยซึง� เปนอันตราย เชนเดียวกับ
ผูสูบบุหรี่ แกสบางชนิดที่อยูในควันบุหรี่ เชน แกสไฮโดรเจนไซยาไนด แกสไนโตรเจนไดออกไซด
เปนแกสพิษที่ทําลายเยื่อบุผิวหลอดลมและถุงลม ทําใหเกิดการตีบตันของทางเดินหายใจ
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เหตุใดจึงมีกฎหมายหามรานคาขายบุหรี่ใหกับผูที่มีอายุตํ่ากวา 18 ป และไมใหโฆษณาผลิตภัณฑ
เพื่อประโยชนทางการคา
แนวคําตอบ เพื่อปองกันไมใหเยาวชนที่ไมเคยลองสูบบุหรี่มากอนเขามาสูบ ซึ�งเปนการเพิ�มจํานวน
คนสูบบุหรี่ และการโฆษณาบุหรี่ อาจเปนการเชิญชวนใหคนเขามาสูบบุหรี่เพิ�มขึ้น เน��องจากเห็นวา
บุหรี่เปนสิ�งที่ดี เปนการกระทําที่โกเก หรืออยากเขามาลองสูบบุหรี่ เปนตน
นักเรียนคิดวาคําเตือนบนซองบุหรี่เกี่ยวกับพิษภัยอันตรายของบุหรี่ มีไวเพื่ออะไร
แนวคําตอบ เปนการเตือนใหผูสูบไดยอนกลับมามองถึงอันตรายที่จะเกิดกับสุขภาพของตนเอง
ซึ�งอาจเปนการลดหรือเลิกการสูบบุหรี่ในที่สุด หรือผูที่ยังไมเคยทดลองสูบแลวอยากลอง อาจกลัว
ถึงพิษภัย ทําใหไมกลาสูบ
ครูควรนําอภิปรายโดยเชื่อมโยงกับเรื่องสิ�งแวดลอมที่เกี่ยวกับอากาศ เชน บริเวณที่มีฝุน ควัน
เมื่อเราตองหายใจเอาอากาศที่ปนเปอนในบริเวณนั้นเขาไป จะมีผลอยางไรตอระบบหายใจ เพื่อนําเขาสู
กิจกรรม 2.7

กิจกรรม 2.7 สารเจือปนในอากาศ
จ�ดประสงคของกิจกรรม
เมื่อทํากิจกรรมน�้แลว นักเรียนควรจะสามารถ
1. สืบคนขอมูลและอธิบายถึงอันตรายของสารบางชนิดที่เจือปนอยูในอากาศที่มีตอระบบหายใจ
2. ตระหนักถึงความสําคัญของอวัยวะในระบบหายใจ ตลอดจนการปองกันหรือหลีกเลี่ยงสารที่จะกอใหเกิด
อันตรายตออวัยวะในระบบหายใจ

เวลาที่ใช 1 ชั่วโมง
การเตรียมลวงหนา
ใหนักเรียนชวยกันตั้งประเด็นเกี่ยวกับสารเจือปนในอากาศที่มีมากในทองถิ�น เชน สาเหตุที่มีฝุน
เจือปนอยูในอากาศในปริมาณสูง ผลเสียของฝุนที่มีตอระบบหายใจ วิธีปองกันและแกไข เปนตน แลว
มอบงานใหสืบคนขอมูลลวงหนา 1 สัปดาห
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อภิปรายหลังกิจกรรม
หลังจากนําเสนอผลของการสืบคนขอมูล นักเรียนรวมกันอภิปราย และควรสรุปไดวาในอากาศมีสาร
หลายชนิดปะปนอยู เชน ฝุนละออง เขมา ควัน ซึ�งมาจากแหลงตางๆ นอกจากน�้ยังมีแกสบางชนิด เชน แกส
คารบอนมอนอกไซด แกสคารบอนไดออกไซด แกสซัลเฟอร ไดออกไซด อยูในปริมาณที่สูงกวาปกติ สิ�งเจือปนใน
อากาศบางชนิดมีผลเสียตออวัยวะในระบบหายใจ กอใหเกิดผลเสียตอรางกายและจิตใจ วิธีปองกันและแกไข คือ
ชวยกันหาวิธีการลดสิ�งเจือปนในอากาศ หลีกเลี่ยงบริเวณที่มีสิ�งเจือปนเหลาน�้ ถาหลีกเลี่ยงไมไดควรใชผาปดปาก
และจมู ก ไว ข ณะอยู ใ นบริ เ วณดั ง กล า ว การแก ป ญ หาในระยะยาว เช น ลดการใช เ ชื้ อ เพลิ ง ที่ ก อ ให เ กิ ด แก ส
คารบอนมอนอกไซด แกสคารบอนไดออกไซดและแกสซัลเฟอรไดออกไซด จัดแบงอาณาเขตออกเปนพืน้ ทีอ่ ยูอ าศัย
โรงงานอุตสาหกรรมและพื้นที่สีเขียว เปนตน
หลังจากจบกิจกรรม นักเรียนควรตระหนักถึงความสําคัญของอวัยวะในระบบหายใจ และหลีกเลีย่ งสารตางๆ
ที่เปนอันตรายตออวัยวะในระบบหายใจ และหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่กอใหเกิดสิ�งเจือปนในอากาศ เชน การเผาหญา
การเผาขยะ การเผาตอซังในนาขาว
เรื่องโครงสรางในการแลกเปลี่ยนแกสของสัตว ครูอาจใชคําถามนํา เชน สัตวนํ้าหลายชนิด เชน ปลา กุง ปู
และแมลงตางๆ ซึ�งไมมีปอด ใชอวัยวะใดในการแลกเปลี่ยนแกส และสัตวชั้นตํ่า เชน ไฮดรา ใชวิธีการใดในการ
แลกเปลี่ยนแกส ใหนักเรียนศึกษาจากภาพ 2.26 ภาพ 2.27 และภาพ 2.28 ในหนังสือเรียน แลวรวมกันอภิปราย
ถึงโครงสรางและหนาที่ของอวัยวะที่ใชในการแลกเปลี่ยนแกสของปลา คือ เหงือก แมลง คือ ทอลม สวนไฮดรา
ใชวิธีการแพร ดังที่นักเรียนไดศึกษามาแลว รายละเอียดศึกษาไดจากหนังสือเรียน
การที่เหงือกปลามีลักษณะเปนซี่เล็กๆ มีประโยชนตอการแลกเปลี่ยนแกสอยางไร
แนวคําตอบ เปนการเพิ�มพื้นที่ผิวเพื่อใหสามารถแลกเปลี่ยนแกสไดมากขึ้น

ความรูเพิ่มเติมสําหรับครู
ความจุอากาศของปอด
ปอดของผูใหญที่มีสุขภาพรางกายปกติ สามารถจุอากาศไดประมาณ 5 - 6 ลิตร ซึ�งปริมาตรของอากาศที่
หายใจเขาและออกปกติแตละครั้งโดยเฉลี่ยประมาณ 500 cm3 แสดงวายังมีอากาศเหลืออยูในปอดอีกเปนจํานวน
มาก อากาศเหลาน�้สวนหนึ�งอีกประมาณ 2,500 - 3,000 cm3 จะถูกสํารองไวสําหรับหายใจเขาปกติ อีกสวนหนึ�ง
ประมาณ 1,000 - 1,100 cm3 สําหรับหายใจออกที่นอกเหน�อจากการหายใจออกปกติ ที่เหลือประมาณ 1,000 1,500 cm3 เปนอากาศที่ตกคางในปอด และทางเดินหายใจสวนอื่นๆ หลังจากหายใจออกเต็มที่ จึงเห็นไดวาแมจะ
มีการหายใจออกเต็มที่ ปอดก็ไมไดแฟบแบนเหมือนกับลูกโปงที่ไมมีอากาศอยูภายในเลย นั�นก็คือแมหายใจออก
เต็มที่ ก็ยังมีอากาศอยูในถุงลม ทําใหมันพองออกเล็กนอย ทั้งน�้เพื่อความสะดวกในการหายใจเขาออก เพราะ
ถ า ถุ ง ลมหดแฟบแบนเหมื อ นไม มี อากาศอยู ภายในแล ว จะเกิ ด การหายใจเข า ออกยาก ทํ า ให เ หน�� อ ยหอบ
ขณะหายใจ
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ความหมายของคําที่ใชเกี่ยวกับความจุอากาศของปอด
ไวทัลคาปาซิตี (vital capacity) หรือความจุปอดปกติ คือปริมาตรอากาศที่บุคคลหนึ�งสามารถบังคับ
ใหผอ นลมหายใจออกมาไดมากทีส่ ดุ หลังจากสูดลมหายใจเขาลึกทีส่ ดุ ไวทัลคาปาซิตี เฉลีย่ ของผูช ายปกติทม่ี นี า้ํ หนัก
70 กิโลกรัม มีคาประมาณ 4,800 cm3 สวนผูหญิงปกติที่มีนํ้าหนัก 50 กิโลกรัม มีคาเฉลี่ยความจุของอากาศ
ประมาณ 3,200 cm3
ไทดัล โวลูม (tidal volume) คือปริมาตรของอากาศทีห่ ายใจเขาและออกปกติ โดยเฉลีย่ แตละครัง้ ประมาณ 500 cm3
ปริมาตรอากาศที่ตกคางในปอด (residual volume) คืออากาศที่เหลือตกคางอยูในปอด หลังจากบังคับให
ผอนลมหายใจออกเพื่อปลอยใหอากาศออกมามากที่สุด
ความจุปอดรวม (total lung capacity) คือปริมาตรอากาศรวมของความจุปอดปกติและปริมาตรอากาศที่
ตกคางในปอด

2.4 ระบบขับถาย
การเรี ย นในหั ว ข อ น�้ มี จุ ด มุ ง หมายให นั ก เรี ย น
เห็นถึงความสําคัญของการขับถาย โดยเนนโครงสราง
และกระบวนการขับถายของเสียทางไตของมนุษย ระบุ
โครงสรางที่ใชในการขับถายของเสียของสัตวบางชนิด
หลังจากจบหัวขอน�้แลว จะมีกิจกรรมใหนักเรียน
ปฏิบัติ เพื่อใหนักเรียนไดประเมินความรูที่เรียนเกี่ยวกับ
อวัยวะในระบบยอยอาหาร ระบบหมุนเวียนเลือด ระบบ
หายใจ และระบบขับถาย โดยนําชิ้นสวนของอวัยวะของ
แตละระบบ ติดลงบนแผนโปสเตอรใหถูกตอง

จ�ดประสงคการเรียนรู
เมื่อเรียนจบหัวขอน�้แลว นักเรียนควรจะสามารถ
1. ระบุอวัยวะที่เกี่ยวของกับการกําจัดของเสียทางไต
2. อธิบายกระบวนการทํางานของไต
3. สรุปความสําคัญของไตและตระหนักถึงการดูแล
รักษาไต
4. ระบุโครงสรางที่ใชในการขับถายของเสียของสัตว
บางชนิด

เวลาที่ใช 4 ชั่วโมง
70 คูมือครู
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คําสําคัญ
• ระบบขับถาย
• การขับถาย
• หน�วยไต
• ทอมัลพิเกียน

แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู
ครูใชคําถามวาเหตุใดรางกายจึงตองมีการขับถาย การขับถายสําคัญตอเราอยางไร จากนั้นใหนักเรียน
ศึกษาความหมายของการขับถาย (excretion) เปรียบเทียบกับการขับถายอุจจาระ ซึ�งเปนคําพูดที่ใชกันทั�วๆ ไป
โดยใชคําถามในหนังสือเรียน ดังน�้
จากความหมายของการขับถาย นักเรียนคิดวาการถายอุจจาระ จัดเปนการขับถายหรือไม
แนวคําตอบ ไมเปน เน��องจากสารที่เกิดในกระบวนการขับถาย จะตองเปนของเสียที่เกิดขึ้นใน
กระบวนการสลายสารอาหารภายในเซลล และสังเคราะหสารตางๆ หรือที่เรียกวากระบวนการ
เมแทบอลิซมึ (metabolism) ของเสียทีเ่ กิดขึน้ เปนสารพิษทีเ่ ปนอันตรายตอรางกาย เชน แอมโมเน�ย
ยูเรีย กรดยูรกิ แกสคารบอนไดออกไซด รางกายจําเปนตองจํากัดออก มิฉะนัน้ จะเปนอันตรายถึงชีวติ
สวนการถายอุจจาระ จัดวาเปน การกําจัดกากอาหาร ซึง� เปนขัน้ ตอนหนึง� ในกระบวนการยอยอาหาร

สารใดพบในนํ้าปสสาวะมากกวาในนํ้าเลือด
แนวคําตอบ นํ้า ยูเรีย คลอไรด
สารใดที่พบในนํ้าเลือดแตไมพบในนํ้าปสสาวะของคนปกติ
แนวคําตอบ โปรตีน กลูโคส
การทํางานของไตจะวิเคราะหจากการตรวจปสสาวะไดหรือไม เพราะเหตุใด
แนวคําตอบ ได ถาการทํางานของหน�วยไตหรือการกรองสารผานหน�วยไตผิดปกติ หน�วยไตไม
สามารถดูดสารบางชนิดกลับคืนสูเลือดไดตามปกติ จึงพบสารบางอยางปะปนอยูในนํ้าปสสาวะ เชน
โปรตีน กลูโคส หรือเม็ดเลือดแดง
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2.4 ระบบขับถาย

ครูใหนักเรียนบอกอวัยวะที่เปนสวนประกอบของระบบขับถายของมนุษย จากภาพ 2.29 ซึ�งไดแก ไต ทอไต
กระเพาะปสสาวะ และทอปสสาวะ
นักเรียนอาจประมาณตําแหน�งของไต โดยยืนตัวตรง กางนิ้วหัวแมมือออก นิ้วอื่นๆ ชิดกัน ใชมือทั้งสองขาง
เทาที่บั้นเอวไวใตชายโครง ใหนิ้วหัวแมมือชี้ลงไปบริเวณกระดูกหัวเหน�า ตําแหน�งของไตจะอยูบริเวณที่ฝามือ
ทั้งสองขางทาบอยูพอดี
ครูอาจนําไตจากสัตว เชน วัว สุกร ใหนักเรียนศึกษารูปราง โครงสรางภายนอกและผาตามยาวเพื่อ
ศึกษาโครงสรางภายใน โดยเปรียบเทียบกับภาพ 2.29 และ 2.30 ในหนังสือเรียน จากนั้นนักเรียนศึกษา หนาที่และ
การทํางานของไต และหน�วยไต ตามรายละเอียดในหนังสือเรียน
จากนั้นใหรวมกันพิจารณาตาราง 2.1 แลวรวมกันอภิปรายเกี่ยวกับปริมาณของสารตางๆ เพื่อใหนักเรียน
ใชขอมูลเหลานั้นตอบคําถาม

ใหนกั เรียนรวมกันสรุปหนาทีแ่ ละความสําคัญของไต เพือ่ ใหตระหนักถึงความสําคัญและการดูแลรักษาสุขภาพ
ไมใหเปนโรคทีเ่ กีย่ วกับไต ซึง� ถาบุคคลใดปวยเปนโรคไตแลว ผูป ว ยจะทุกขทรมานมาก และหากเปนมากจนกระทัง� ไต
ไมทาํ งาน หรือเรียกวา ไตวาย ผูป ว ยอาจเปนอันตรายถึงแกชวี ติ ได ครูอาจใหนกั เรียนสืบคนขอมูลและอภิปรายเกีย่ วกับ
การทํางานของไตเทียม ซึ�งเปนเครื่องมือที่สามารถชวยผูปวยที่ไตไมทํางาน ชวยกรองของเสียออกจากเลือด
ปรับระดับแรธาตุและสมดุลของนํ้าในเลือด การใชเครื่องไตเทียมแตละครั้งตองเสียคาใชจายสูงมาก เพราะตอง
ฟอกเลือดบอย (2 - 3 ครัง้ ตอสัปดาหหรือมากกวา) และตองฟอกเลือดตลอดชีวติ ของผูป ว ย รางกายของผูป ว ยจะ
เสือ่ มโทรมมาก
จากนั้นศึกษาภาพ 2.31 และ 2.32 เพื่อรวมกันระบุอวัยวะที่ใชในการกําจัดของเสียของปลาและแมลงรวม
ถึงสิ�งมีชีวิตอื่นๆ ตามรายละเอียดในหนังสือเรียน โดยไมตองเนนถึงวิธีการกําจัดของเสียของสัตวเหลาน�้ เพียงแต
ใหทราบวา สิ�งมีชีวิตแตละชนิดมีโครงสรางที่ใชในการกําจัดของเสียตางกัน
หลังจากนักเรียนไดศึกษาระบบอวัยวะของมนุษยมาบางแลว ครูควรตรวจสอบความเขาใจเกี่ยวกับ
โครงสรางและหนาทีข่ องระบบอวัยวะ และเปนการประเมินความรูข องนักเรียน โดยใหนกั เรียนปฏิบตั กิ จิ กรรม 2.8

72 คูมือครู

กิจกรรม 2.8 อวัยวะของระบบตางๆ ในรางกายมนุษย
จ�ดประสงคของกิจกรรม
เมื่อเรียนจบหัวขอน�้แลว นักเรียนควรจะสามารถ
1. เลือกภาพอวัยวะที่เปนสวนประกอบของระบบยอย
อาหาร ระบบหมุนเวียนเลือด ระบบหายใจ ระบบ
ขับถาย ติดลงในตําแหน�งที่ถูกตอง
2. บอกชื่ อ อวั ย วะและหน า ที่ ข องอวั ย วะที่ เ ป น ส ว น
ประกอบของระบบยอยอาหาร ระบบหมุนเวียนเลือด
ระบบหายใจ ระบบขับถาย ไดถูกตอง

เวลาที่ใช 2 ชั่วโมง

หนังสือเรียนหนา 70

วัสดุอุปกรณและสารเคมี
รายการ
1. โปสเตอรระบบตางๆ ในรางกายมนุษย
2. กรรไกร
3. เทปใส

จํํานวน/กลุม
1 แผน
1 อัน
1 มวน

ขอแนะนําในการทํากิจกรรม
1. ครู ใหนักเรียนนําตัดและติดภาพอวัยวะทีละระบบ เชน ใหนักเรียนตัดภาพอวัยวะในระบบยอย
อาหารติดลงไปบนแผนรางกายมนุษย แลวใหขีดเสนและบอกชื่อและหนาที่ของอวัยวะเหลานั้น
จากนั้นใหตัดภาพอวัยวะในระบบอื่นๆ ไดแก ระบบหมุนเวียนเลือด ระบบหายใจ ระบบขับถาย
ติดทับลงไป หรือครูอาจใหแตละกลุมตัดและติดภาพอวัยวะเพียงบางระบบตามที่ครูมอบหมาย
เชน ติดภาพอวัยวะในระบบยอยอาหารและระบบหมุนเวียนเลือด แลวนําผลงานมาอภิปรายรวมกัน
2. ขณะทีน่ กั เรียนทํากิจกรรม ครูควรตรวจสอบผลงานของนักเรียนแตละกลุม ถายังไมถกู ตอง ครูควร
ชี้แนะ ซักถาม เพื่อใหเกิดความเขาใจที่ถูกตอง
3. ครูอาจใหนักเรียนนําโปสเตอรที่ทําเสร็จแลว ติดบนผนังหองเพื่อแสดงผลงานของนักเรียน
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ตัวอยางผลการทํากิจกรรม

หลอดอาหาร

หลอดเลือด
หัวใจ

ตับ

ถุงนํ้าดี
ตับออน
ลําไสเล็ก

กระเพาะอาหาร
ลําไสใหญ

ระบบหมุนเวียนเลือด

ระบบยอยอาหาร

ทอลม
หลอดลม
ปอด
ไต
กระเพาะปสสาวะ
ทอปสสาวะ

ทอไต

ระบบหายใจ

ระบบขับถาย

ครูเชื่อมโยงเขาสูหัวขอตอไปโดยใชคําถาม “ระบบอวัยวะใดของมนุษยที่ทําหนาที่เปนศูนยกลาง
ควบคุมการทํางานของทุกระบบของรางกาย”
74 คูมือครู

2.5 ระบบประสาทและการแสดงพฤติกรรม
การเรียนในหัวขอน�้ มีจุดมุงหมายใหนักเรียนระบุ
โครงสรางและหนาที่ของระบบประสาทของมนุษย ความ
สําคัญของสมองและไขสันหลัง ในการควบคุมการทํางาน
ตางๆ ของรางกายและการเกิดพฤติกรรมตางๆ ตลอดจน
ผลของสารเสพติดที่มีตอระบบตางๆ ของรางกาย
คําสําคัญ
• ระบบประสาท • เสนประสาท
• ตัวเซลล
• กระแสประสาท
• เสนใยประสาท • พฤติกรรม
• แอกซอน
• ปฏิกิริยารีเฟล็กซ
• เดนไดรต
• สิ�งเรา
• เซลลประสาท • สารเสพติด
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เมื่อเรียนจบหัวขอน�้แลว นักเรียนควรจะสามารถ
1. อธิบายสวนประกอบและหนาที่ของระบบประสาทของมนุษย
2. ยกตัวอยางพฤติกรรมของมนุษยและสัตวที่ตอบสนองตอสิ�งเราภายในและภายนอกรางกาย
3. อธิบายความแตกตางของพฤติกรรมที่มีมาแตกําเนิดและพฤติกรรมที่เกิดจากการเรียนรู
4. วิเคราะหผลของพฤติกรรมบางอยางที่มีผลตอการดํารงชีวิตของสิ�งมีชีวิต
5. สืบคนขอมูลและอธิบายผลของสารเสพติดตอการทํางานของระบบตางๆ ของรางกาย
6. เสนอแนะและรณรงคเพื่อปองกันและตอตานสารเสพติด

เวลาที่ใช 3 ชั่วโมง
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2.5 ระบบประสาทและการแสดงพฤติกรรม

จ�ดประสงคการเรียนรู

แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู
ครูใชภาพ 2.33 เพื่อใหนักเรียนเห็นสวนประกอบของระบบประสาท และชี้ใหเห็นความสําคัญของสมองและ
ไขสันหลัง ที่เปนศูนยกลางการควบคุมการทํางานของรางกาย โดยยกตัวอยาง คนที่มีปญหาเกี่ยวกับสมองหรือ
ไขสันหลัง บางคนจึงเปนอัมพาตไมสามารถพูดหรือเคลื่อนไหวรางกายได
ใหนักเรียนศึกษารูปรางของเซลลประสาทจากภาพ 2.34 ในหนังสือเรียน ซึ�งครูควรชี้แจงวาโครงสราง
ของเซลลประสาทในแผนภาพแสดงสวนประกอบโดยทั�วไปของเซลลประสาท เซลลประสาทในรางกาย อาจมี
โครงสรางแตกตางจากที่เห็นในแผนภาพบาง
เซลลประสาทมีรูปรางแตกตางจากเซลลอื่นอยางไร
แนวคําตอบ เซลลประสาทมีสวนที่เรียกวาตัวเซลล ซึ�งมีสวนที่มีนิวเคลียส และมีแขนงแยกไปจาก
ตัวเซลล เรียกวา ใยประสาท ซึ�งตางจากเซลลอื่นโดยทั�วไป
จากนั้นนักเรียนรวมกันอภิปรายเพื่อไดขอสรุปวา เซลลประสาทประกอบดวยตัวเซลลและเสนใยประสาท
เสนใยประสาทมี 2 ชนิด ไดแก เดนไดรตและแอกซอน ที่ทําหนาที่แตกตางกัน ครูควรชี้ใหเห็นถึงสวนประกอบ
ของเสนประสาท ซึ�งประกอบดวยมัดของเสนใยประสาท ที่แยกออกมาจากสมองและไขสันหลัง สวนตัวเซลล
ประสาทจํานวนมากมักจะอยูภายในสมองและไขสันหลัง
จากนัน้ ใหศกึ ษาสวนตางๆ ของสมอง ทีท่ าํ หนาทีค่ วบคุมการทํางานของรางกาย เชน สวนทีเ่ ปนสมองใหญ
สมองนอย และกานสมอง แตละสวนนั้นทําหนาที่ควบคุมการทํางานของรางกายใดบาง โดยศึกษาจากภาพ 2.36
ซึ�งในระดับชั้นน�้ครูไมควรเนนในรายละเอียดมากนัก เพียงแตใหนักเรียนทราบวาแตละบริเวณของสมองมีหนาที่
และควบคุมการทํางานของรางกายอยางไร แลวรวมกันอภิปรายถึงความสําคัญของสมอง ดังรายละเอียดและ
คําถามในหนังสือเรียน
การสวมหมวกกันน็อคขณะขับขี่รถจักรยานยนต มีประโยชนตอผูขับขี่อยางไร
แนวคําตอบ การสวมหมวกกันน็อค จะชวยปองกันไมใหสมองไดรบั ความกระทบกระเทือนหรือแรง
กระแทก ขณะที่เกิดอุบัติเหตุ
ถาคนถูกของแข็งกระทบบริเวณทายทอยอยางแรง นักเรียนคิดวาจะมีผลตอรางกายอยางไร
แนวคําตอบ จากภาพ 2.36 จะเห็นไดวา บริเวณทายทอยจะเปนบริเวณที่ควบคุมการหายใจและ
การเตนของหัวใจ ซึง� ถาสมองบริเวณทายทอยถูกกระทบอยางแรง อาจมีผลตอการทรงตัว การหายใจ
และการเตนของหัวใจ ซึ�งเปนอันตรายถึงแกชีวิตได
ครูทบทวนความรูที่เรียนมาแลวเกี่ยวกับสิ�งมีชีวิตมีการรับรูและตอบสนองตอสิ�งเราโดยยกตัวอยางการ
รับรูและตอบสนองของพืชที่เคยเรียนมาแลว เชน ตนไมยราพเมื่อถูกสัมผัสก็จะหุบใบทันที พืชรับรูและตอบสนอง
ตอสิ�งแวดลอมภายนอกไดโดยไมมีระบบประสาท แตมนุษยและสัตวมีระบบประสาท ทําหนาที่ในการรับรูและตอบ
สนองตอสิ�งเรา การตอบสนองของคนและสัตว เรียกวา พฤติกรรม เชน เมื่อนัยนตามองเห็นงู ก็จะรับรู สงขอมูล
ไปยังสมอง สมองจะรับขอมูลและแปลความหมายออกมา แลวสั�งการใหวิ�งหน� การวิ�งหน�เปนพฤติกรรม ซึ�งมนุษย
และสัตวมีการรับรูและแสดงพฤติกรรมออกมาในรูปแบบตางๆ กัน
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กิจกรรม 2.9 สังเกตและสืบคนขอมูลพฤติกรรมของมนุษยและสัตว
จ�ดประสงคของกิจกรรม
เมื่อทํากิจกรรมน�้แลว นักเรียนควรจะสามารถ
1. สังเกต สืบคนขอมูลเพื่ออธิบายพฤติกรรมของมนุษยและ
สัตวที่มีตอสิ�งเราบางชนิด
2. วิเคราะหผลของพฤติกรรมบางอยางที่มีตอการดํารงชีวิต
ของสิ�งมีชีวิต

เวลาที่ใช 1 ชั่วโมง

การเตรียมลวงหนา
ครูใหนักเรียนสังเกตและสืบคนขอมูลลวงหนา 1 สัปดาห แลวนําผลที่ไดมาอภิปรายรวมกันในวัน
ทํากิจกรรม

ขอแนะนําในการทํากิจกรรม
1. ควรเตือนนักเรียนวา การทํากิจกรรมโดยการใหโบกมือใกลนัยนตา ควรกระทําในระหวางที่
เพื่อนเผลอและควรทําดวยความระมัดระวัง
2. ควรระมัดระวังในขณะที่นักเรียนสังเกตพฤติกรรมของสัตวบางชนิดเพื่อไมใหเกิดอันตราย

อภิปรายกอนทํากิจกรรม
ครู ใชคําถามเพื่อใหนักเรียนรวมกันสรุปความหมายของพฤติกรรม เชน เมื่อถูกหนามตําเทา จะ
แสดงอาการใดออกมา ซึ�งควรตอบไดวากระตุกเทาทันที จากนั้นครูอธิบายเพิ�มเติมวา การกระตุกเทาหน�
จัดเปนพฤติกรรม และหนามจัดเปนสิ�งเรา แลวใหนักเรียนรวมกันอธิบายความหมายของพฤติกรรม
วาหมายถึง อาการที่แสดงออกเพื่อตอบสนองตอสิ�งเราทั้งภายนอกและภายในรางกาย เรียกสิ�งที่เปนเหตุ
ใหเกิดพฤติกรรมวา สิ�งเรา

ตัวอยางผลการทํากิจกรรม
เมื่อนักเรียนโบกมือใกลนัยนตาของเพื่อนจะพบวา เพื่อนมีการกะพริบตาทันที หรือเมื่อใชมือสัมผัส
วัตถุที่เย็นจัดจะกระตุกมือหน�ทันที
สําหรับพฤติกรรมของสัตวที่ตอบสนองตอสิ�งเราตางๆ ขึ้นอยูกับประสบการณของแตละคนหรือ
ขอมูลที่สืบคนมาได ตัวอยางของพฤติกรรม เชน นักเรียนบางคนอาจเคยเห็นแมลงเมา ผึ้ง แมลงดานา
หรือแมลงอืน่ ๆ บินเขาหาแสงไฟ หมึกเคลือ่ นเขาหาแหลงกําเนิดแสงทีค่ นนํามาลอ (หรือเรียกวา การไดหมึก)
นั�นคือแมลงหรือสัตวดังกลาวแสดงพฤติกรรมตอบสนองตอแสง ซึ�งเปนสิ�งเราโดยการเคลื่อนเขาหา
แสงสวาง หรือไสเดือนเคลือ่ นเขาหาความชืน้ สัตวบางชนิดไมชอบแสง จะเคลือ่ นหน�แสง เชน พฤติกรรมของ
หอยทาก ไสเดือนที่อาศัยอยูในที่มืด
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ใหนักเรียนรวมกันยกตัวอยางอื่นๆ ตามประสบการณ อภิปรายเพื่อสรุปและวิเคราะหพฤติกรรมของ
สัตวที่มีผลตอการดํารงชีวิต

อภิปรายหลังกิจกรรม
จากผลของกิจกรรมนักเรียนควรสรุปไดวาคนและสัตวมีการตอบสนองตอสิ�งเราตางๆ โดยการแสดง
พฤติกรรมออกมา การแสดงพฤติกรรมของสิ�งมีชีวิต เปนการปองกันอันตรายทีจ่ ะเกิดขึน้ เพื่อการอยูร อดและดํารง
เผาพันธุของสิ�งมีชีวิตนั้นๆ
นักเรียนรวมกันอภิปรายเกี่ยวกับพฤติกรรมที่เกิดจากสิ�งเราภายในรางกาย โดยยกตัวอยางพฤติกรรม
บางอยางที่เกิดจากสิ�งเราภายในรางกายของสิ�งมีชีวิตเอง ดังรายละเอียดในหนังสือเรียน
ครูสรุปวา พฤติกรรมจะเกิดขึ้นไดเปนขั้นตอน ดังสรุปในแผนภาพ
สิ�งเราภายใน
เชน ฮอรโมน

อวัยวะรับความรูสึก
ประกอบดวยกลุม
เซลลรับความรูสึก

สมองและไขสันหลัง

สิ�งเราภายนอก
เชน แสง
พฤติกรรม

เสนประสาท

อวัยวะหรือตอมตางๆ

เสนประสาท

นักเรียนรวมกันอภิปรายเกี่ยวกับประเภทของพฤติกรรม ซึ�งแบงออกเปน 2 ประเภท คือ พฤติกรรมที่มีมา
แตกําเนิด และพฤติกรรมที่เกิดจากการเรียนรู ตามรายละเอียดในหนังสือเรียน แลวรวมกันตอบคําถาม
พฤติกรรมที่มีมาตั้งแตกําเนิดมีผลดีตอคนและสัตวอยางไร
แนวคําตอบ ชวยปองกันอันตรายและทําใหสงิ� มีชวี ติ สามารถอยูร อดเพือ่ ดํารงเผาพันธุต อ ไปได เชน
การกะพริบตาของมนุษย เมือ่ มีวตั ถุเคลือ่ นทีเ่ ขามาใกลกบั นัยนตา การกะพริบตาจะเปนการปองกัน
อันตรายใหกบั นัยนตา การหดตัวของกลามเน�อ้ ทําใหเกิดอาการสัน� เมือ่ สัมผัสกับอากาศหนาว เปน
วิธีการเพิ�มอุณหภูมิใหกับรางกายทําใหรางกายอบอุน การชักใยของแมงมุม การสรางรังของนก
เปนพฤติกรรมของสัตวที่เกิดขึ้นเพื่อประโยชนในการดํารงชีวิต โดยการสรางใยแมงมุมเพื่อดักจับ
เหยื่อ และรังนกเปนที่อยูอาศัย และแหลงขยายพันธุ
ใหนักเรียนยกตัวอยางพฤติกรรมที่เกิดจากการเรียนรู
แนวคําตอบ สุนัขนั�งหรือนอนเมื่อไดรับคําสั�งจากผูฝก นกขุนทองสามารถพูดเลียนเสียงคนได วิธี
การลาเหยื่อของสิงโต ซึ�งลูกสิงโตตองเรียนรูจากฝูงสิงโต ฯลฯ
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กอนเขาสูกิจกรรม 2.10 ครูอาจหาภาพขาวหรือเหตุการณเกี่ยวกับคนเสพยาเสพติด เชน กัญชา
หรือยาบา แลวแสดงพฤติกรรมแปลกๆ หรือพฤติกรรมกาวราว เชน ปนขึ้นไปบนหลังคา ปนขึ้นไปอยูบน
เสาไฟฟา หรือใชมีดจี้เด็กเปนตัวประกัน เพื่อเนนใหเห็นถึงพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปจากปกติเน��องจากไดรับ
สารเสพติดบางประเภท

กิจกรรม 2.10 สืบคนขอมูลเกี่ยวกับสารเสพติด
จ�ดประสงคของกิจกรรม
เมื่อทํากิจกรรมน�้แลว นักเรียนควรจะสามารถ
1. สืบคนขอมูลและอธิบายถึงผลของสารเสพติดที่มีตอระบบตางๆ ของรางกาย
2. เสนอแนะแนวทางปองกันและแกปญหาการแพรระบาดของสารเสพติด
3. ตระหนักถึงพิษภัยของสารเสพติดที่มีผลเสียตอรางกายและผลกระทบตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ

เวลาที่ใช 1 ชั่วโมง

การเตรียมลวงหนา
ครู ใหนักเรียนสืบคนขอมูลลวงหนา 1 สัปดาห ครูอาจแบงกลุม และหัวขอเพื่อไปสืบคนขอมูล
ซึ�งสามารถสืบคนไดจากหนังสือ เอกสาร วารสาร อินเทอรเน็ต หรือแหลงเรียนรูอื่นๆ เชน โรงพยาบาล
สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด หรือที่เว็บไซต http://www.oncb.go.th

อภิปรายหลังกิจกรรม
หลังจากแตละกลุม นําเสนอขอมูลทีส่ บื คนได นักเรียนอภิปรายรวมกัน และควรสรุปไดวา การไดรบั สารเสพติด
บางชนิดเขาสูร า งกายอาจทําใหพฤติกรรมของมนุษยและสัตวเปลีย่ นไปจากปกติ ทัง้ น�เ้ น�อ� งจากสารเสพติดสวนใหญ
มีผลโดยตรงตอระบบประสาท ดังนั้นเมื่อรางกายไดรับสารเสพติดจะมีผลตอการทํางานของรางกายตลอดจน
ความคิด ทําใหพฤติกรรมเปลี่ยนไป สารเสพติดเหลาน�้บางประเภทอาจเปนประเภทที่กระตุนใหรางกายตื่นตัว
ทํากิจกรรมตางๆ ไดเร็วขึ้น การรับรูผิดไปจากความจริง ในทางตรงกันขามสารเสพติดบางประเภท ทําใหรางกาย
เฉ��อยชา งวง ซึม การทํางานชาลง บางประเภททําใหเกิดอาการประสาทหลอน เห็นภาพลวงตา หูแวว เคลิบเคลิ้ม
เกิดอาการคลุมคลั�ง เกรงวาจะมีคนมาทํารายตนเองจึงตองทํารายผูอื่นกอน นอกจากจะมีผลตอระบบประสาทแลว
สารเสพติดบางประเภท อาจมีผลตอระบบหมุนเวียนเลือด ระบบหายใจ และระบบอื่นๆ ดวย ประเทศใดที่มี
ประชากรที่ติดยาเสพติดเปนจํานวนมาก จะมีผลกระทบตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศนั้นๆ
ใหนกั เรียนชวยกันรวบรวมขอมูลที่ไดจากการสืบคนขอมูล ขอเสนอแนะแนวทางในการปองกันการแพรระบาด
ของสารเสพติด ภาพหรือแผนภาพตางๆ จัดเปนนิทรรศการเผยแพรความรูภายในโรงเรียนตอไป
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2.6 ระบบสืบพันธุ
การเรียนในหัวขอน�้ มีจุดมุงหมายใหนักเรียนศึกษา
สวนประกอบของระบบสืบพันธุของมนุษ ย ในเพศชายและ
เพศหญิง การปฏิสนธิ การตัง้ ครรภ การพัฒนาของทารกในครรภ
และการคลอด การเกิดฝาแฝดแบบตางๆ การคุมกําเนิด เทคโนโลยี
ชวยในการมีบตุ ร การสืบพันธุในสัตวบางชนิด รวมถึงเทคโนโลยี
ชีวภาพในการขยายพันธุและปรับปรุงพันธุสัตว
คําสําคัญ
• การสืบพันธุ • ฟตัส
• อัณฑะ
• วัยหนุมสาว
• รังไข
• แฝดรวมไข
• เซลลอสุจิ
• แฝดตางไข
• เซลลไข
• การคุมกําเนิด
• การตกไข
• การทํากิฟต
• การปฏิสนธิ • การปฏิสนธิในหลอดแกว
• ไซโกต
• การโคลน
• เอ็มบริโอ
• การถายฝากตัวออน

หนังสือเรียนหนา 77

จ�ดประสงคการเรียนรู
เมื่อเรียนจบหัวขอน�้แลว นักเรียนควรจะสามารถ
1. ระบุชื่อและหนาที่ของสวนประกอบในระบบสืบพันธุของมนุษยและสัตวบางชนิด
2. อธิบายความหมายของคําวา วัยหนุมสาว การตกไข ประจําเดือน
3. อธิบายกระบวนการตั้งครรภและการเกิดฝาแฝด
4. อธิบายวิธีการคุมกําเนิดแบบตางๆ ตลอดจนขอดีและขอเสียของแตละวิธี
5. สืบคนขอมูลและอธิบายเกี่ยวกับเทคโนโลยีในปจจุบันที่ใชแกปญหาการมีบุตรยาก
6. อธิบายความหมายของการปฏิสนธิภายในและการปฏิสนธิภายนอก
7. ยกตัวอยางสัตวที่มีการสืบพันธุแบบอาศัยเพศและไมอาศัยเพศ
8. อธิบายขั้นตอนการเจริญเติบโตของสัตวบางชนิด
เวลาที่ใช
9. สืบคนขอมูลและอธิบายเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีชีวภาพใน
การปรับปรุงพันธุและขยายพันธุสัตว
80 คูมือครู

4 ชั่วโมง

แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู
ครูกลาวถึงความสําคัญของการสืบพันธุซึ�งเปนสมบัติหนึ�งของสิ�งมีชีวิต นําอภิปรายเกี่ยวกับความแตกตาง
ระหวางการสืบพันธุแบบอาศัยเพศและไมอาศัยเพศของสิ�งมีชีวิต จากนั้นเขาสูหัวขอระบบสืบพันธุเพศชาย
ใหนักเรียนรวมกันศึกษาและอภิปรายเกี่ยวกับสวนประกอบในระบบสืบพันธุของเพศชายและเพศหญิง โดย
ใชสื่อวีดิทัศน ซีดีรอม หรือจากภาพ 2.38 และ 2.40 นักเรียนควรบอกชื่อและอธิบายหนาที่ของสวนประกอบตางๆ
ในระบบสืบพันธุ ได โดยเฉพาะหนาที่ของอัณฑะและรังไข จากนั้นรวมกันอภิปรายเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของ
เซลล ไขและการเปลี่ยนแปลงของผนังมดลูกจากภาพ 2.41 ซึ�งผลจากการอภิปรายควรสรุปไดวา เมื่อเซลล ไขใน
รังไขเจริญเต็มทีจ่ ะหลุดออกจากรังไขเขาสูท อ นําไข และเคลือ่ นไปยังมดลูกทีห่ นาตัวขึน้ เซลลไขท่ีไดรบั การปฏิสนธิ
จะฝงตัวที่ผนังมดลูก แตถาไมไดรับการปฏิสนธิจะสลายตัวไปพรอมกับเยื่อบุและหลอดเลือดฝอยที่ผนังดานใน
ของมดลูกและถูกขับออกมาเปนประจําเดือน
ในหัวขอการตั้งครรภและการคลอด อาจตั้งประเด็นโดยการถามวา คนแตละคนเกิดมาไดอยางไร หรือถามี
วี ดิ ทั ศ น เ กี่ ย วกั บ เรื่ อ งน�้ อาจนํ า มาฉายให นั ก เรี ย นดู ป ระกอบจะทํ า ให เ ข า ใจได ดี ยิ� ง ขึ้ น ให นั ก เรี ย นศึ ก ษา
รายละเอียดเพิ�มเติมจากหนังสือเรียน และชวยกันตอบคําถามเพื่อใหไดแนวความคิดหลักเกี่ยวกับการปฏิสนธิ
การเจริญของเอ็มบริโอเปนทารก การคลอด และการเกิดฝาแฝด จากรายละเอียดในหนังสือเรียน จากนั้นรวมกัน
ตอบคําถามตอไปน�้

2.6 ระบบสืบพันธุ

ประจําเดือนในเพศหญิง คืออะไร
แนวคําตอบ ประจําเดือน คือ ผนังดานในของมดลูกและหลอดเลือดทีส่ ลายตัวและขับออกมาภายนอก
รางกาย การมีประจําเดือนแตละครั้งหางกันประมาณ 21-35 วัน หรือ 28 วันโดยเฉลี่ย
ตลอดชวงชีวิตของผูหญิงปกติที่อยูในวัยเจริญพันธุ จะมีไขตกโดยเฉลี่ยประมาณกี่เซลล
แนวคําตอบ ใหนักเรียนคํานวณจากระยะเวลาของผูหญิงปกติที่อยูในวัยเจริญพันธุ ซึ�งเปนชวงที่
ผูหญิงมีประจําเดือน เชน ถาเริ�มมีประจําเดือนเมื่ออายุ 10 ปและหยุดเมื่ออายุ 45 ป ชวงเวลาที่อยู
ในวัยเจริญพันธุ คือ 10 - 45 ป ซึง� คิดเปนเวลา 35 ป โดยทัว� ไปผูห ญิงจะมีการตกไขเดือนละ 1 เซลล
เพราะฉะนั้นในชวงวัยเจริญพันธุจะมีไขตกประมาณ 420 เซลล (35 X 12)
เมื่อมีการฝงตัวของเอ็มบริโอที่ผนังมดลูก ผูหญิงจะมีประจําเดือนหรือไม เพราะเหตุใด
แนวคําตอบ ไมมี เพราะเมือ่ เอ็มบริโอฝงตัวทีม่ ดลูกจะมีการเจริญของรกตามมา โดยรกจะหลัง� ฮอรโมน
ยับยั้งการหลุดลอกของผนังมดลูก ทําใหไมมีประจําเดือน
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แฝด 3 คน เกิดขึ้นไดอยางไร
แนวคําตอบ เกิดได 3 กรณ� กรณ�แรกเกิดจากเซลลไข 1 เซลลปฏิสนธิกับเซลลอสุจิ 1 เซลล ไดเปน
ไซโกต ในขณะที่ไซโกตแบงตัวนั้นมีการแยกออกจากกันเปนเซลล 3 เซลล และแตละเซลลตาง
เจริญเติบโตไปเปนทารก แฝดทั้ง 3 คนจะมีเพศเดียวกัน รูปรางหนาตาเหมือนหรือคลายกันมาก
กรณ�ที่สอง เกิดจากเซลลไข 3 เซลลปฏิสนธิกับเซลลอสุจิ 3 เซลล ไซโกตของแตละเซลลตาง
เจริญเติบโตไปเปนทารก 3 คน ในกรณ�น�้แฝด 3 คน อาจมีเพศตางกันหรือเพศเดียวกันและหนาตา
ไมคลายกันมาก กรณ�ที่สาม เกิดจากเซลลไข 2 เซลล ปฏิสนธิกับเซลลอสุจิ 2 เซลล เปนไซโกต 2
เซลล โดยไซโกตหนึ�งแบงตัวและแยกออกจากกันเปนเซลล 2 เซลล แตละเซลลเจริญไปเปนทารก
ทีม่ เี พศเดียวกัน รูปรางหนาตาเหมือนหรือคลายกันมาก สวนอีกไซโกตหนึง� เจริญเติบโตเปนทารก 1 คน
ตามปกติ อาจมีเพศเหมือนหรือตางกับทารก 2 คนแรกก็ได และรูปรางหนาตาไมคลายกับทารก
2 คนแรกมากนัก
แฝดที่มีสวนหนึ�งสวนใดของรางกาย เชน สวนของหนาอก สวนของศีรษะติดกันตั้งแตเกิด และ
บางครั้งอาจใชอวัยวะบางอยาง เชน ตับ รวมกัน เปนแฝดประเภทใดและเกิดขึ้นไดอยางไร
แนวคําตอบ เปนแฝดรวมไข เกิดเน��องจากขณะที่ไซโกตแบงตัว มีความผิดปกติเกิดขึ้น ทําให
เซลลแยกขาดจากกันไมสมบูรณ เมื่อเซลลแบงตัวและเจริญตอไปเปนเอ็มบริโอ จึงมีบางสวนของ
รางกายติดกันอยู
ในเรื่องการคุมกําเนิด ใหนักเรียนรวมกันอภิปรายถึงความจําเปนที่ตองมีการคุมกําเนิด และการคุมกําเนิด
โดยวิธีตางๆ อาจหาอุปกรณการคุมกําเนิด เชน ถุงยางอนามัย ยาเม็ดคุมกําเนิด มาประกอบการอภิปราย ให
นักเรียนคนควาความรูเพิ�มเติมเกี่ยวกับการคุมกําเนิดโดยวิธีอื่นๆ ที่นอกเหน�อไปจากหนังสือเรียน ทั้งน�้ควร
สอดแทรกถึงปญหาของวัยรุนในปจจุบันเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธกอนถึงวัยอันควร ซึ�งกอใหเกิดปญหาตางๆ
มากมาย รวมถึงปญหาเกี่ยวกับโรคที่เกิดจากเพศสัมพันธ เชน โรคเอดส ซึ�งเปนอันตรายถึงแกชีวิต จากนั้นให
นักเรียนอภิปรายถึงแนวทางที่เหมาะสมในการปฏิบัติตนเกี่ยวกับการมีเพื่อนตางเพศ
ครูนําอภิปรายโดยอาจใชคําถามนําดังน�้ “ในขณะที่สามีภรรยาบางคูมีบุตรงายมากจนตองคุมกําเนิด
แตบางคูมบี ตุ รยากมาก การมีบตุ รยากเกิดจากสาเหตุใดบาง และปจจุบนั มีเทคโนโลยีอะไรบางทีช่ ว ยแกปญ หา
การมีบตุ รยาก”

กิจกรรม 2.11 เทคโนโลยีที่ชวยใหมีบุตร
จ�ดประสงคของกิจกรรม
เมื่อทํากิจกรรมน�้แลว นักเรียนควรจะสามารถ สืบคนขอมูลและอธิบายเกี่ยวกับความกาวหนาของ
เทคโนโลยีในปจจุบันที่ชวยใหมีบุตร

เวลาที่ใช 1 ชั่วโมง
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การเตรียมลวงหนา
ให นั ก เรี ย นสื บ ค น ข อ มู ล ล ว งหน า จากเอกสาร วารสาร อิ น เทอร เ น็ ต หรื อ สอบถามจากแพทย
โดยสืบคนเกี่ยวกับหลักการและวิธีการของเทคโนโลยี ในปจจุบันที่ชวยแกปญหาการมีบุตรยาก เชน
การปฏิสนธิในหลอดแกว การทํากิฟต (GIFT) อิกซี (ICSI) และซิฟต (ZIFT) เปนตนหรือเทคโนโลยีอื่นๆ

ตัวอยางผลการทํากิจกรรม
นักเรียนแตละกลุมนําเสนอผลของการสืบคนขอมูลเทคโนโลยีตางๆ ในปจจุบันที่ชวยในการมีบุตร
ดังตัวอยาง
การปฏิสนธิในหลอดแกว (IVF, in vitro fertilization) เปนเทคโนโลยีที่ชวยแกปญหาการมีบุตรยาก
ในกรณ�ที่การปฏิสนธิภายในทอนําไขเกิดขึ้นไดยาก เชน กรณ�ทอนําไขตีบตัน ทําใหเซลลอสุจิไมสามารถ
ปฏิสนธิกับเซลลไขได จึงตองนําเซลลไขและเซลลอสุจิออกมาปฏิสนธิกันภายในหลอดทดลอง โดยการใช
ฮอร โมนกระตุนใหไขสุกและเกิดการตกไข แลวดูดเซลล ไขออกมา แลวนําไปปฏิสนธิกับเซลลอสุจิ ใน
จานแกว (หรือหลอดทดลอง) ที่มีอาหารที่เหมาะสมตอการเจริญของเอ็มบริโอ จนไดเอ็มบริโอระยะ 4 - 8
เซลล ( อายุประมาณ 60 ชั�วโมง) จึงนําใสกลับเขาไปในมดลูก เพื่อฝงตัวและเจริญเติบโตตอไป
กิฟต (GIFT, gamete intrafallopian transfer) เน��องจากวิธีการปฏิสนธิในหลอดแกวนั้น การรวมตัว
ระหวางเซลลไขและเซลลอสุจเิ กิดขึน้ ในสภาพแวดลอมทีแ่ ตกตางจากสภาพแวดลอมภายในทอนําไข ดังนัน้
การปฏิส นธิจึงเกิดขึ้นนอย จึงมีการพัฒนาวิธีการทํากิฟตขึ้นมาเพื่อใหการรวมระหวางเซลล ไขแ ละ
เซลลอสุจิมีโอกาสเกิดมากขึ้น ขั้นตอนในการทํากิฟตก็คือ ใชฮอร โมนกระตุนใหเกิดการตกไข แลวดูด
เซลล ไขออกมา จากนั้นจึงนําเซลล ไขและเซลลอสุจิเขาสูทอนําไขพรอมๆ กัน เพื่อใหเกิดการปฏิสนธิ
ภายในรางกายของผูหญิง (โดยใสในตําแหน�งที่เลยชวงตีบตันของทอนําไขไปแลว) วิธีการหนึ�งในการนํา
เซลล ไขและเซลลอสุจิเขาสูทอนําไขพรอมกัน คือ การบรรจุเซลล ไขและเซลลอสุจิไวในหลอดฉ�ดหลอด
เดียวกัน โดยมีฟองอากาศคั�นอยู เพื่อไมใหมีการรวมระหวางเซลล ไขและเซลลอสุจิกอนฉ�ดเขาสูทอนําไข
เมือ่ เซลลไขและเซลลอสุจผิ สมกันภายในทอนําไขแลว เอ็มบริโอจะเคลือ่ นไปยังมดลูกและเจริญเติบโตตอไป
ซิฟต (ZIFT, zygote intrafallopian-tube transfer) เปนวิธีการที่ผสมผสานระหวางการปฏิสนธิ
ในหลอดแก ว และกิ ฟ ต โดยนํ า เซลล ไ ข แ ละเซลล อ สุ จิ ม าปฏิ ส นธิ กั น ภายนอกร า งกายได เ ป น ไซโกต
จากนั้นจึงนําไซโกตใสคืนเขาสูทอนําไข ซึ�งไซโกตจะมีการแบงตัวและเจริญเปนเอ็มบริโอในทอนําไข
และเคลื่อนที่ไปฝงตัวที่มดลูกตอไป
อิกซี (ICSI, intracytoplasmic sperm injection) เปนเทคโนโลยีที่ใชแกปญหาภาวะมีบุตรยากที่มี
สาเหตุจากผูชาย เชน กรณ�จํานวนอสุจินอย การเคลื่อนที่ของอสุจิไมดี รูปรางของอสุจิผิดปกติ เปนตน
สงผลใหการรวมระหวางเซลล ไขและเซลลอสุจิเกิดขึ้นยาก ขั้นตอนของอิกซีคลายกับการปฏิสนธิ ใน
หลอดแกว ตางกันตรงที่การปฏิสนธิในหลอดแกวนั้นการรวมระหวางเซลลอสุจิและเซลล ไขเกิดขึ้นเอง
สวนอิกซีนั้นเปนการฉ�ดเซลลอสุจิเขาไปในไซโทพลาซึมของเซลล ไขโดยตรง จากนั้นจึงนําเอ็มบริโอเขาสู
มดลูกเพื่อใหเจริญเติบโตตอไป
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อภิปรายหลังทํากิจกรรม
หลังจากนักเรียนแตละกลุมนําเสนอผลการคนควาแลว ใหนักเรียนแตละกลุมรวมกันอภิปรายเกี่ยวกับผล
ของความกาวหนาของการใชเทคโนโลยีเหลาน�้ทั้งเชิงบวกและเชิงลบ เชน ในกรณ�นําอสุจิของชายอื่นหรือเซลล ไข
ของหญิงอื่นที่ไมใชคูสามีภรรยาของตนมาใชในการปฏิสนธิจะเกิดผลอยางไรทางสังคมและจริยธรรม ผลทางดาน
จิตใจของผูเปนมารดาที่รับจางอุมทอง และเด็กที่เกิดขึ้นมา
หลังจากนักเรียนไดเรียนเรื่องระบบสืบพันธุของมนุษย แลวครูอธิบายเกี่ยวกับระบบสืบพันธุ ในสัตวอื่นๆ
ซึง� สวนใหญจะคลายคลึงกับมนุษย คือมีการแยกเพศ เพศผูม อี ณั ฑะ สรางเซลลอสุจิ สวนเพศเมียมีรงั ไข สรางเซลลไข
ในเรื่องการสืบพันธุของสัตว ครูอาจหาภาพการสืบพันธุแบบอาศัยเพศทั้งที่มีการปฏิสนธิภายในและ
ภายนอกของสัตวชนิดตางๆ มาศึกษารวมกันหรือใชภาพในหนังสือเรียนนําอภิปรายในประเด็นตางๆ เชน
• สัตวในภาพมีการสืบพันธุเปนแบบใด
• การปฏิสนธิของสัตวในภาพเกิดขึ้นภายในหรือภายนอกรางกาย
ผลการอภิปราย นักเรียนควรสรุปความหมายของการปฏิสนธิภายในและภายนอก ไดวา การปฏิสนธิภายนอก
คือ การทีเ่ ซลลอสุจแิ ละเซลลไขปฏิสนธิกนั ภายนอกรางกายสัตวเพศเมีย และการปฏิสนธิภายใน คือ การทีเ่ ซลลอสุจิ
ปฏิสนธิกับเซลล ไขภายในรางกายสัตวเพศเมีย จากนั้นใหนักเรียนยกตัวอยางสัตวอื่นๆ ที่มีการปฏิสนธิภายในและ
ภายนอกเพิ�มเติม
การปลอยเซลลอสุจแิ ละเซลลไขออกมาครัง้ ละมากๆ ของสัตวนาํ้ ทีม่ กี ารปฏิสนธิภายนอก มีผลดีตอ
สัตวอยางไร
แนวคําตอบ ทําใหโอกาสในการรวมกันของเซลลอสุจกิ บั เซลลไขมมี ากขึน้ จึงไดไซโกตจํานวนมาก
การมีไซโกตจํานวนมากๆ เปนการเพิ�มโอกาสในการอยูรอดของเอ็มบริโอ สงผลใหสิ�งมีชีวิตนั้นๆ
สามารถขยายพันธุและดํารงอยูได
จากนั้นใหนักเรียนศึกษาภาพ 2.48 ในหนังสือเรียนและรวมกันอภิปรายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงรูปราง
ของสัตวบางชนิดในระหวางที่มีการเจริญเติบโต และตอบคําถามในหนังสือเรียน
ตั๊กแตนและผีเสื้อมีการเปลี่ยนแปลงรูปรางขณะเจริญเติบโตแตกตางกันอยางไร
แนวคําตอบ ตั๊กแตนมีการเปลี่ยนแปลงรูปรางจากไขไปเปนตั๊กแตนตัวออนที่มีรูปรางคลายกับ
ตัวเต็มวัย เมื่อเวลาผานไปจะคอยๆ มีลักษณะเหมือนกับตัวเต็มวัยทีละนอย จนเหมือนตัวเต็มวัย
สวนผีเสื้อเปลี่ยนจากไขไปเปนตัวหนอนจากตัวหนอนไปเปนดักแด จากดักแดเปนตัวเต็มวัย ซึ�ง
แตละขั้นจะมีรูปรางลักษณะไมเหมือนกันเลย
ผลจากการอภิปรายนักเรียนควรสรุปไดวา สัตวบางชนิดมีตัวออนที่การเจริญเติบโตมีลักษณะคลายหรือ
เหมือนตัวเต็มวัยตั้งแตชวงแรกของวัฏจักรชีวิต สวนสัตวบางชนิดตัวออนมีการเปลี่ยนแปลงรูปรางเปนขั้นๆ ใน
ขณะเจริญเติบโตจนเปนตัวเต็มวัยในที่สุด ครูอาจเสริมความรูเพิ�มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงรูปรางในขณะ
เจริญเติบโตของแมลง ดังน�้
84 คูมือครู

ลักษณะการเจริญเติบโตของแมลง อาจแบงไดเปนพวกๆ ดังน�้
1. พวกที่ไมมีการเปลี่ยนแปลงรูปราง (ametamorphosis) เปนพวกที่เมื่อตัวออนฟกออกจากไขแลว จะมี
รูปรางเหมือนตัวเต็มวัยทุกประการ เพียงแตขนาดเล็กกวา เชน แมลงหางดีด ตัวสองงาม และตัวสามงาม เปนตน
ตัวเต็มวัย

ไข

ตัวออน
วัฏจักรชีวิตของตัวสองงาม

2. พวกที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปรางทีละนอย (gradual metamorphosis) คือ เมื่อตัวออนฟกออกจากไข
แลวจะเปนตัวออนซึ�งมีรูปรางคลายตัวเต็มวัย แตอวัยวะบางอยางเจริญไมเต็มที่ เชน ปก อวัยวะสืบพันธุ สี หรือ
อวัยวะอื่นๆ เจริญไมเต็มที่ ตอเมื่อเวลาผานไปอวัยวะเหลาน�้จึงเจริญขึ้นเรื่อยๆ และจะเหมือนตัวเต็มวัยในที่สุด
แมลงพวกน�้ ไดแก ตั๊กแตน เรือด มวนตางๆ เปนตน
ตัวเต็มวัย

ไข

ตัวออน
วัฏจักรชีวิตของตั๊กแตน

บทที่ 2 ระบบตางๆ ในรางกายมนุษยและสัตว 85

3. พวกที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปรางแตไมสมบูรณแบบหรือไมครบขั้น (หรือ incomplete metamorphosis)
แมลงพวกน�้ตอนเปนตัวออนอาศัยอยูในนํ้า เมื่อเปนตัวเต็มวัยจึงเปลี่ยนมาอยูบนบก ดังนั้น ตัวออนของแมลง
พวกน�้จึงมีอวัยวะที่เกี่ยวของกับการหายใจและการเคลื่อนไหวเหมาะกับที่จะอยูในนํ้า แตมีลักษณะภายนอก เชน
ลําตัวและขาเหมือนตัวเต็มวัย ตัวอยางของแมลงจําพวกน�้ ไดแก แมลงปอ ชีปะขาว เปนตน
ตัวเต็มวัย

ไข

ตัวออน
(ขึ้นมาอาศัยอยูบนบก)

ตัวออน
(อาศัยอยูในนํ้า)

วัฏจักรชีวิตของแมลงปอ

4. พวกที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปรางสมบูรณแบบหรือครบขั้น (complete metamorphosis) ไดแก แมลงที่
เจริญจากไขเปนตัวหนอน จากหนอนเปนดักแด และจากดักแดเปนตัวเต็มวัย ซึ�งในแตละขั้นของการเจริญเติบโต
จะมีรูปรางลักษณะไมเหมือนกันเลย แมลงจําพวกน�้ ไดแก ยุง ผีเสื้อ ดวงตางๆ เปนตน
ตัวเต็มวัย

ไข

ดักแด
ตัวหนอน
วัฏจักรชีวิตของดวง

สํ า หรั บ การสื บ พั น ธุ แ บบไม อาศั ย เพศ ให นั ก เรี ย นศึ ก ษาการแตกหน� อ ของไฮดราจากภาพ 2.49 ใน
หนังสือเรียน ครูควรกระตุนใหนักเรียนศึกษาไฮดราที่มีชีวิตจากกิจกรรมเพิ�มเติม ซึ�งครูควรสํารวจไฮดราใน
แหลงนํ้าธรรมชาติกอนทํากิจกรรม ไฮดราอาศัยอยูในแหลงนํ้าจืดที่ใสสะอาดตามบอหรือสระที่มีพืชนํ้าขึ้นอยู โดย
ไฮดรามักเกาะอยูกับพืชนํ้า เมื่อตักนํ้าโดยติดพืชนํ้ามักจะไดไฮดราขึ้นมาดวย
86 คูมือครู

จากนั้นใหนักเรียนรวมกันสรุปวิธีการแตกหน�อซึ�งเปนการสืบพันธุแบบไมอาศัยเพศแบบหนึ�ง
ครูอาจใหความรูเพิ�มเติมเกี่ยวกับการสืบพันธุแบบไมอาศัยเพศดวยวิธีการอื่นๆ เชน การงอกใหม ใน
พลานาเรีย ดาวทะเล ซึ�งเมื่อสวนของรางกายหลุดออกไปหรือเกิดการสูญเสียสวนของรางกายไปดวยสาเหตุใด
ก็ตาม สวนที่หลุดไปน�้และสวนเดิมจะสามารถเจริญเปนตัวใหมได
ครูนําอภิปรายเกี่ยวกับเหตุที่ตองนําเทคโนโลยีชีวภาพเขามาปรับปรุงพันธุและขยายพันธุสัตว ตาม
รายละเอียดในหนังสือเรียน แลวเขาสูกิจกรรม 2.12

กิจกรรม 2.12 เทคโนโลยีในการปรับปร�งพันธุและขยายพันธุสัตว
จ�ดประสงคของกิจกรรม
เมื่อทํากิจกรรมน�้แลว นักเรียนควรจะสามารถ
1. สืบคนขอมูลและอธิบายหลักการผสมเทียม การถายฝากตัวออนและการโคลน
2. อภิปรายและนําเสนอผลของการใชเทคโนโลยีในดานเศรษฐกิจ สังคม และการอนุรักษพันธุสัตว

เวลาที่ใช 1 ชั่วโมง
การเตรียมลวงหนา
ใหนักเรียนสืบคนขอมูลลวงหนากอนทํากิจกรรมโดยใหแตละกลุมเลือกสืบคนขอมูลเพียง 1 หัวขอ
ตอไปน�้ หลักการและวิธีการของการผสมเทียม การถายฝากตัวออน และการโคลน ขอดีและขอเสียของ
การใชเทคโนโลยีน้�ในสัตวเศรษฐกิจ สัตวท่ีหายาก และสัตว ใกลสูญพันธุ จากนั้นนําขอมูลจากการสืบคน
มาเสนอในชั้นเรียนและอภิปรายรวมกันเกี่ยวกับประโยชนหรือผลของการใชเทคโนโลยีเหลาน�้ในดานตางๆ
เชน เศรษฐกิจ สังคม และการอนุรักษพันธุสัตว เปนตน

ตัวอยางผลการทํากิจกรรม
ผลของการสืบคนอาจไดขอมูลดังตัวอยาง
การผสมเทียมอาศัยหลักการของการผสมระหวางเซลลสืบพันธุเพศผูและเพศเมีย โดยไมตองมีการ
จับคูผสมพันธุตามธรรมชาติ ในการผสมเทียมสัตวที่มีการปฏิสนธิภายใน เชน โค กระบือ แพะ กระทํา
โดยการรีดนํ้าเชื้อจากสัตวตัวผูแลวฉ�ดเขาไปทางอวัยวะสืบพันธุของสัตวตัวเมียในชวงเวลาที่เปนสัด คือ
ระยะไขสุก เซลลอสุจิจะเขาไปผสมกับเซลลไขเกิดการปฏิสนธิ สัตวตัวเมียก็จะตั้งทอง นอกจากจะใชกับ
สัตวที่มีการปฏิสนธิภายในแลว ยังสามารถนําไปใชกับสัตวที่มีการปฏิสนธิภายนอกไดอีกดวย ไดแก ปลา
ตางๆ เชน ปลาตะเพียนขาว ปลาดุกอุย ปลายี่สก ปลานิล เปนตน
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การถายฝากตัวออน เปนเทคโนโลยีที่สามารถนํามาใชเพิ�มจํานวนสัตวพันธุดีใหมากขึ้นในเวลา
เทาเดิม การถายฝากตัวออนมีหลักการคือ นําเอ็มบริโอที่เกิดจากการผสมระหวางเซลล ไขของสัตวแมพันธุ
และเซลลอสุจขิ องพอพันธุท ค่ี ดั เลือกไวออกมาจากมดลูกของแมพนั ธุ ทีเ่ รียกวา ตัวให ไปฝากใสไวใหเจริญเติบโต
ในมดลูกของตัวเมียอีกตัวหนึ�ง ซึ�งเรียกวา ตัวรับ จนคลอด โดยปกติสัตวพวกโค กระบือ ตัวเมียจะตกไข
ครั้งละ 1 เซลล แตสามารถกระตุนใหตกไขครั้งละหลายๆ เซลล ไดโดยการฉ�ดฮอรโมน เมื่อเกิดการผสม
พอพันธุ จึงไดเอ็มบริโอหลายตัวในคราวเดียวกัน จากนั้นเก็บเอาเอ็มบริโอออกมาจากมดลูกของแมพันธุ
กอนที่เอ็มบริโอจะฝงตัวกับผนังมดลูก แลวนําไปฉ�ดเขาไปในมดลูกของตัวรับหลายๆ ตัว ขั้นตอนน�้เรียกวา
การถายฝากตัวออน
การโคลน เปนวิธีการในการผลิตสิ�งมีชีวิตที่มีพันธุกรรมเหมือนกัน การโคลนในสัตวมีหลักการ
คือ นําเซลลไขมาดูดเอานิวเคลียสออก จากนัน้ นํานิวเคลียสของเซลลรา งกาย เชน เซลลผวิ หนัง เซลลเตานม
ของสัตวชนิดเดียวกันทีม่ สี ายพันธุด ตี ามทีต่ อ งการใสเขาไปแทนทีน่ วิ เคลียสของเซลลไขทด่ี ดู ออกไป จากนัน้
นํ า ไปเพาะเลี้ ย งให มี การเจริ ญ เป น เอ็ ม บริ โ อแล ว นํ า ไปถ า ยฝากไว ใ นมดลู ก ของสั ตว ตั ว เมี ย ซึ� ง เป น
ตัวรับ เอ็มบริโอจะเจริญเติบโตจนกระทั�งคลอดออกมาเปนสัตวที่มีพันธุกรรมและลักษณะเหมือนสัตวผูเปน
เจาของนิวเคลียสทุกประการ

อภิปรายหลังทํากิจกรรม
นักเรียนรวมกันอภิปรายเกี่ยวกับผลของการใชเทคโนโลยีหรือที่นักเรียนสืบคนมาไดตอเศรษฐกิจ สังคม
และการอนุรักษพันธุสัตว เชน เทคโนโลยีที่ใชเปนผลดีในการขยายพันธุสัตวเศรษฐกิจ สัตวที่หายาก และสัตวใกล
สูญพันธุ
เมื่อจบบทน�้แลวครูควรใหนักเรียนรวมกันสรุปความรูเกี่ยวกับระบบตางๆ และควรอธิบายความสัมพันธ
ของระบบตางๆ ที่นักเรียนไดเรียนมาอีกครั้ง เชน ความสัมพันธกันของระบบยอยอาหาร ระบบหายใจ ระบบ
หมุนเวียนเลือด ระบบขับถาย ระบบประสาท ระบบสืบพันธุ เปนตน
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คําถามทายบทที่ 2
1. เมื่อนักเรียนรับประทานขาวมันไก จะมีการยอยเกิดขึ้นในบริเวณใดบาง
แนวคําตอบ เมื่อนําขาวมันไกมาวิเคราะห จะเห็นไดวา ขาวมันไก ประกอบดวย ขาว ซึ�งก็คือแปง
และเน�้อไกเปนโปรตีน อาจมีไขมันติดมาบาง
ขาว ถูกยอยครั้งแรกภายในปาก โดยมีฟนทําหนาที่บดเคี้ยว และเอนไซมอะไมเลสในนํ้าลาย
ยอยแปงใหเปลี่ยนเปนนํ้าตาล สําหรับนํ้าตาลที่ถูกยอยในปากยังมีโมเลกุลใหญ ไมเล็กพอที่จะ
ดูดซึมเพือ่ นําไปใชได นํา้ ตาลทีผ่ า นการยอยในปากจะถูกยอยในลําไสเล็กอีกครัง้ จนเปนนํา้ ตาล
โมเลกุลเดี่ยว ซึ�งสามารถดูดซึมผานเซลลบุผนังลําไสเล็กได
โปรตีน จะถูกยอยครัง้ แรกในกระเพาะอาหารโดยเอนไซมเพปซิน ใหเปนโปรตีนสายสัน้ ๆ ทีเ่ รียก
วาเพปไทด และไดเปนกรดอะมิโนบางสวน จากนัน้ เพปไทดจะถูกยอยอีกครัง้ ในลําไสเล็ก ใหเปน
กรดอะมิโน เพื่อดูดซึมผานเซลลบุผนังลําไสเล็กตอไป
ไขมัน จะถูกยอยใหเปนกรดไขมันและกลีเซอรอล โดยเอนไซมยอยไขมันที่สรางจากตับออนใน
ลําไสเล็ก
2. จากภาพวาดหัวใจตัดตามยาวของสัตวเลี้ยงลูกดวยนม ใหนักเรียนตอบคําถามขอ 2.1-2.2

หมายเลข 7

หมายเลข 5
หมายเลข 4
หมายเลข 3

หมายเลข 8

หมายเลข 2

หมายเลข 9

หมายเลข 1

หมายเลข 6

ภาพวาดหัวใจตัดตามยาว
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2.1 หมายเลข 1 ถึง 9 คืออะไร และทําหนาที่ใด
แนวคําตอบ หมายเลข 1 คือ หัวใจหองลางซาย ทําหนาที่รับเลือดจากหัวใจหองบนซาย
หมายเลข 2 คือ ลิน้ หัวใจ ทําหนาทีก่ นั้ ระหวางหัวใจหองบนและลางเพือ่ ปองกันไมใหเลือดไหล
ยอนกลับ
หมายเลข 3 หลอดเลือดเวน ทําหนาที่นําเลือดจากปอดเขาสูหัวใจหองบน
หมายเลข 4 คือ หัวใจหองบนซาย ทําหนาที่รับเลือดที่มาจากปอด
หมายเลข 5 หลอดเลือดอารเทอรี ทําหนาทีน่ าํ เลือดออกจากหัวใจหองลางซายไปยังสวนตางๆ
ของรางกาย
หมายเลข 6 หลอดเลือดอารเทอรี ทําหนาที่นําเลือดออกจากหัวใจหองลางขวาไปปอด
หมายเลข 7 หลอดเลือดเวน ทําหนาที่นําเลือดจากสวนตางๆ ของรางกายเขาสูหัวใจหอง
บนขวา
หมายเลข 8 หัวใจหองบนขวา ทําหนาที่รับเลือดที่มาจากสวนตางๆ ของรางกาย
หมายเลข 9 หัวใจหองลางขวา ทําหนาที่รับเลือดที่มาจากหัวใจหองบนขวา
2.2 ใหนักเรียนเขียนลูกศรลงบนแผนภาพ เพื่อแสดงทิศทางการหมุนเวียนเลือดผานเขาและ
ออกจากหัวใจ
ไปปอด

เลือดจากสวนตางๆ
ของรางกาย

ไปสวนตางๆ ของรางกาย

เลือดจากปอด

3. ใหนักเรียนเขียนเสนทางการลําเลียงแกสออกซิเจนจากอากาศภายนอกไปยังเซลลตางๆ ของ
รางกาย
แนวคําตอบ แกสออกซิเจนจะลําเลียงจากโพรงจมูก ทอลม หลอดลม ถุงลมในปอด (ผานผนัง
ของถุงลม) เลือดในหลอดเลือดบริเวณถุงลม (ออกซิเจนจะจับกับเฮโมโกลบินบนผิวของ
เม็ดเลือดแดง) หัวใจ หลอดเลือดอารเทอรี หลอดเลือดฝอย เซลล
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4. ระบบยอยอาหาร ระบบหมุนเวียนเลือด และระบบหายใจของมนุษย ทํางานประสานสัมพันธกัน
อยางไร
แนวคําตอบ ระบบยอยอาหาร มีหนาทีย่ อ ยอาหารใหมโี มเลกุลเล็กลงและดูดซึมเขาสูร ะบบหมุนเวียน
เลือดลําเลียงไปเลีย้ งเซลลตา งๆ ทัว� รางกาย กลาวคือหัวใจจะทําหนาทีส่ บู ฉ�ดเลือดทีม่ สี ารอาหาร
ไปตามหลอดเลือดเพือ่ ไปยังเซลลตา งๆ เมือ่ สารอาหารผานเขาไปยังเซลล จะเกิดการเผาผลาญสาร
อาหารกับแกสออกซิเจนที่ไดจากการหายใจเขา ทําใหเกิดพลังงานที่ใชในการดํารงชีวิต ใน
ปฏิกิริยาการเผาผลาญสารอาหารมีแกสคารบอนไดออกไซดเกิดขึ้น ซึ�งรางกายตองกําจัดออก
การนําแกสออกซิเจนเขาสูรางกาย และนําแกสคารบอนไดออกไซดไปกําจัดออกเกี่ยวของกับ
ระบบหายใจและระบบหมุนเวียนเลือด โดยเลือดจะนําแกสคารบอนไดออกไซดจากเซลลไปกําจัด
ที่ปอดและนําแกสจากปอดไปยังเซลลตางๆ
5. จงเติมตารางตอไปน�ใ้ หสมบูรณ โดยเขียนคําศัพทในเรือ่ งระบบขับถายทีอ่ ยูท างขวามือใหสมั พันธ
กับขอความทางซายมือ
ขอความ
1. อวัยวะในระบบขับถายของตั๊กแตนและแมลงอื่นๆ
2. ทอที่เชื่อมระหวางไตและกระเพาะปสสาวะ
3. อวัยวะของมนุษยและปลาที่ใชกําจัดของเสียออกจาก
เลือด และควบคุมสมดุลของสารและแรธาตุตางๆ
4. สวนของไตที่ทําหนาที่กรอง และดูดกลับสารออกจากเลือด
5. ของเหลวที่ประกอบดวยนํ้ํา ยูเรีย คลอไรด และสารอื่นๆ
ที่รางกายไมตองการ

คํําศัพท
ทอมัลพิเกียน
ทอไต
ไต
หน�วยไต
ปสสาวะ

6. การขับถายของเสียมีความสําคัญตอรางกายอยางไร
แนวคําตอบ การขับถายของเสียมีความสําคัญตอรางกาย เน�อ� งจากเปนการนําสารหลายชนิดทีเ่ ปน
พิษหรือสารทีร่ า งกายไมตอ งการ กําจัดออกจากรางกาย เพราะถามีการสะสมของสารเหลาน�ภ้ ายใน
รางกายอาจเปนอันตรายถึงชีวิตได
7. ถาระบบประสาทของมนุษยทาํ งานบกพรองไป จะมีผลตอระบบอืน่ ๆ ของรางกายหรือไมอยางไร
แนวคําตอบ ระบบประสาทเปนศูนยกลางควบคุมระบบอื่นๆ ทุกระบบในรางกาย ดังนั้นถาระบบ
ประสาททํางานบกพรองไปก็จะมีผลตอระบบอืน่ ๆ ของรางกาย ขึน้ อยูก บั วาสวนใดของระบบประสาท
ทีท่ าํ งานบกพรองไป ยกตัวอยาง เชน ถาสมองสวนทีเ่ ปนกานสมองไดรบั ความกระทบกระเทือน
หรือเสียหายไป จะมีผลตอการหายใจและการเตนของหัวใจ ทําใหระบบหายใจและระบบ
หมุนเวียนเลือดทําหนาที่ไมเปนปกติ เปนตน
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8. จงอานขอความตอไปน�้ แลวตอบคําถามขอ 8.1- 8.3
มานตาเปนสวนของนัยนตา ซึ�งถามองที่นัยนตาจะเห็นเปนสีดําหรือนํ้าตาล มานตา
ประกอบดวยกลามเน�้อสองชุด คือ กลามเน�้อที่เรียงตามแนวรัศมี และกลามเน�้อวง สวนที่อยู
ตรงกลางของมานตา มีลักษณะเปนรูกลมๆ เรียกวา รูมานตา ทําหนาที่ควบคุมความเขมของ
แสงที่ผานเขาสูนัยนตา
ความเขมของแสงที่เขาสูนัยนตามากเกินไป จะทําลายเซลลรับแสงสวางที่อยูในชั้น
เรตินาของนัยนตาได ถาอยูในบริเวณที่มีแสงจามาก มานตาจะตอบสนองโดยกลามเน�้อวงจะ
หดตัวและกลามเน�อ้ ทีเ่ รียงตามแนวรัศมีจะคลายตัว ทําใหมา นตากวาง เปนผลใหรมู า นตาเล็กลง
ซึ�งเปนการจํากัดความเขมของแสงที่เขาสูนัยนตา (ภาพ ก.) ในทางตรงกันขามเมื่ออยูใน
บริเวณทีม่ แี สงสลัว กลามเน�อ้ ทีเ่ รียงตามแนวรัศมีจะหดตัว กลามเน�อ้ วงจะคลายตัว ทําใหมา นตา
แคบลง รูมานตาจึงขยายกวางขึ้น (ภาพ ข.)
กลามเน�้อที่เรียงตาม
แนวรัศมีคลายตัว
กลามเน�้อวงหดตัว
รูมานตาแคบ
มานตากวาง

กลามเน�้อที่เรียงตาม
แนวรัศมีหดตัว
กลามเน�้อวงคลายตัว
รูมานตากวาง
มานตาแคบ

ก.
ข.
ภาพวาดของมานตาและรูมานตา ก. บริเวณที่มีแสงจา ข. บริเวณที่มีแสงสลัว
8.1 สวนใดของนัยนตาที่ประกอบดวยเซลลรับความรูสึกที่รับรูตอความสวางของแสง
แนวคําตอบ ชั้นเรตินาของนัยนตา
8.2 จากขอความขางตน ขอใดคือ
ก. สิ�งเรา
แนวคําตอบ แสง
ข. สวนที่ตอบสนองตอสิ�งเรา
แนวคําตอบ กลามเน�้อมานตา
8.3 พฤติกรรมการตอบสนองตอแสงของมานตา เรียกวาอะไร
แนวคําตอบ ปฏิกิริยารีเฟล็กซ
8.4 เรียงลําดับเหตุการณตอไปน�้
1. กระแสประสาทสงขอมูลไปตามเซลลประสาทเพื่อนําคําสั�งใหกลามเน�้อมานตาทํางาน
2. รูมานตาแคบลง
3. กระแสประสาทสงขอมูลไปตามเซลลประสาทรับความรูสึกเขาสูสมอง
4. แสงสวางเขาสูนัยนตา
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5. กลามเน�้อวงของมานตาหดตัวและกลามเน�้อที่เรียงตัวตามแนวรัศมีคลายตัว
6. กลุมเซลลรับความรูสึก ตรวจวัดความเขมของแสงสวาง
แนวคําตอบ 4 3 6 1 5 2
9. นักเรียนคนหนึ�งบันทึกจํานวนสัตวที่อยูหนาดินในชวงเวลาตางกัน ไดผลดังตาราง
จํํานวนของสัตวที่จับได (ตัว)
ชนิดของสัตว
เวลา 6.00 น. - 18.00 น. เวลา 18.00 น. - 6.00 น.
1
7
ไสเดือนดิน
20
0
มด
1
12
ดวงดิน
1
9
หอยทาก
2
2
แมงมุม
นักเรียนจะสรุปผลการสํารวจน�้ไดอยางไร
แนวคําตอบ ขอมูลจากตารางสรุปไดวา แสงมีผลตอพฤติกรรมในการดํารงชีวติ ของสัตวบางชนิด
เชน ไสเดือนดิน แมลงเตาทอง หอยทาก ซึ�งจะเห็นไดวาสัตวเหลาน�้ออกจากแหลงที่อยู
ขึ้นมาอยูบริเวณหนาดินในเวลากลางคืนที่ไมมีแสงมากกวาเวลากลางวัน สวนมดออกจาก
แหลงที่อยูขึ้นมาอยูบริเวณหนาดินเฉพาะในเวลากลางวัน สวนสัตวบางชนิด เชน แมงมุม
แสงไมมีผลตอพฤติกรรมการดํารงชีวิต
10. จากตารางแสดงสถิติของจํานวนผูปวยที่เสพยาบารวมกับยาเสพติดประเภทอื่นๆ ที่เขารับการ
บําบัดรักษาในหน�วยงานแหงหนึ�งในจังหวัดปทุมธาน� ในปงบประมาณ 2549 - 2552 จําแนก
ตามกลุมอายุ ใหนักเรียนตอบคําถามขอ 10.1 - 10.4
กลุมอายุ (ป)
0 - 14
15 - 19
20 - 24
25 - 29
30 - 34
35 - 39
40 - 44
45 - 49
50+
รวม

จํํานวนผูปวยที่เสพยาบา และเสพรวมกับยาเสพติดประเภทอื่นๆ (คน)
ป พ.ศ. 2549 ป พ.ศ. 2550 ป พ.ศ. 2551 ป พ.ศ. 2552
47
56
80
142
640
732
1,002
1,153
755
985
1,010
1,021
706
897
1,027
1,020
356
383
510
578
135
155
182
214
81
101
84
78
27
35
54
30
16
25
26
13
2,763
3,369
3,975
4,249

ที่มา http://www.thanyarak.go.th
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10.1 แนวโนมจํานวนของผูปวยที่เสพยาเสพติดในป พ.ศ.2549 - 2552 เปนอยางไร
แนวคําตอบ จํานวนผูป ว ยสวนใหญในแตละป จะเพิม� ขึน้ ทีเ่ ห็นไดชดั เจนคือผูป ว ยทีอ่ ยูใ น
ชวงอายุ 0-14 ป 15-19 ป 30-34 ป และ 35-39 ป
10.2 ผูปวยในกลุมอายุใดที่เขารับการบําบัดรักษามากที่สุด
แนวคําตอบ กลุมอายุ 15 - 19 ป
10.3 นักเรียนคิดวาสาเหตุของการเสพยาเสพติด มีอะไรบาง
แนวคําตอบ อยากทดลองเสพ เพื่อนชักชวนใหเสพ เจ็บปวย มีปญหา
10.4 เหตุใดผูที่ติดยาเสพติดจึงเปนภาระของสังคม
แนวคําตอบ ผูท ตี่ ดิ ยาเสพติดจะมีสขุ ภาพทรุดโทรม ทัง้ รางกาย จิตใจ สมอง ไมมปี ระสิทธิภาพ
ในการเรียนและการทํางาน ซึง� มีผลตอการพัฒนาประเทศชาติ รัฐบาลตองใชงบประมาณ
จํานวนมากเพือ่ ใชในการปองกัน ปราบปราม บําบัดรักษาแทนทีจ่ ะใชแกปญ หาทีจ่ าํ เปนอืน่ ๆ
นอกจากน�้ปญหายาเสพติดยังสงผลกระทบตอปญหาอื่นๆ มากมาย เชน ปญหา
อาชญากรรม
11. จงขีดเครื่องหมาย ในชองที่นักเรียนเห็นวาใช และขีดเครื่องหมาย ลงในชองที่เห็นวา
ไมใช ลงในตารางการเปรียบเทียบการสืบพันธุแ บบไมอาศัยเพศและการสืบพันธุแ บบอาศัยเพศ
ขอความ
มีทั้งพอ และแม
มีการสรางเซลลสืบพันธุ
มีการจับคู และปฏิสนธิ
ลูกที่เกิดขึ้นเหมือนกับพอ หรือแมทุกประการ
การแตกหน�อของไฮดรา
การสืบพันธุของกบ

การสืบพันธุ
แบบไมอาศัยเพศ แบบอาศัยเพศ



















12. การสืบพันธุมีผลตอสิ�งมีชีวิตอยางไร
แนวคําตอบ การสืบพันธุท าํ ใหสงิ� มีชวี ติ สามารถดํารงเผาพันธุใ หคงอยูต อ ไปไมสญู พันธุไ ปจากโลก
นอกจากน�้การสืบพันธุแบบอาศัยเพศ ยังทําใหสิ�งมีชีวิตมีลักษณะที่แตกตางกันไป
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บทที่

3 แสง

จ�ดประสงคการเรียนรู
เมื่อเรียนจบบทน�้แลว นักเรียนควรจะสามารถ
1. ทดลองและอธิบายการสะทอนของแสง การหักเหของแสง
การเกิดภาพจากการสะทอนและการหักเหของแสง รวม
ทั้งการใชประโยชน
2. อธิบายสวนประกอบทีส่ าํ คัญของนัยนตาของเรา ทดลองและ
อธิบายเกีย่ วกับผลของปริมาณแสงกับการมองเห็นวัตถุ
3. อธิบายการมองเห็นสีของวัตถุ ทดลองและอธิบายการดูด
กลืนแสงสีของวัตถุและการนําไปใชประโยชน
หนังสือเรียนหนา 93 - 124
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

นัยนตากับการมองเห็น
การสะทอนของแสงและภาพที่เกิดจากการสะทอน
การหักเหของแสงและการใชประโยชน
การมองเห็น
สีของวัตถุ
การดูดกลืนแสงของวัตถุสีตางๆ

1
6
6
30
30
1

ชั�วโมง
ชั�วโมง
ชั�วโมง
นาที
นาที
ชั�วโมง

รวมเวลาที่ใช
ในบทนี้
15 ชั่วโมง

แนวความคิดหลัก
การที่เรามองเห็นวัตถุตางๆ ได เพราะมีแสงเดินทางจากวัตถุเขาสูตา ซึ�งแสงนั้นอาจจะเกิดจากวัตถุเอง
หรืออาจเกิดจากการสะทอนหรือการหักเหของแสง สําหรับการสะทอนของแสงจะเปนไปตามกฎการสะทอน คือ
มุมตกกระทบเทากับมุมสะทอน เมื่อรังสีสะทอนตัดกันจะเกิดภาพ โดยถารังสีสะทอนตัดกันจริงภาพที่เกิดจะเปน
ภาพจริง แตถาตัดกันไมจริง (เสมือนวาตัดกัน) จะเกิดภาพเสมือน ภาพที่เกิดจากกระจกเงาระนาบเปนภาพเสมือน
ขนาดเทาวัตถุ ภาพทีเ่ กิดจากกระจกนูนก็เปนภาพเสมือนเชนกันแตมขี นาดเล็กกวาวัตถุ สวนภาพทีเ่ กิดจากกระจกเวา
เปนไดทั้งภาพจริงและภาพเสมือน ในตัวกลางเดียวกันแสงจะเดินทางเปนเสนตรง แตถาแสงผานจากตัวกลางหนึ�ง
ไปอีกตัวกลางหนึ�ง อัตราเร็วของแสงจะเปลี่ยนไปทําใหแสงเปลี่ยนทิศการเคลื่อนที่เรียกปรากฏการณน�้วา
การหักเหของแสง สําหรับแสงขาวเมื่อผานอากาศเขาไปในปริซึม จะมีการกระจายแสงออกเปนสีตางๆ เน��องจาก
แตละสีมีการหักเหไมเทากัน เมื่อรังสีหักเหไปตัดกันจะทําใหเกิดภาพได โดยถารังสีหักเหตัดกันจริงจะเกิดภาพจริง
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แตถาตัดกันไมจริงจะเกิดภาพเสมือน ภาพจากเลนสเวาเปนภาพเสมือน สวนภาพจากเลนสนูนเปนไดทั้งภาพจริง
และภาพเสมือน ในการหักเหของแสงบางครั้งแสงไมสามารถเดินทางผานจากตัวกลางหนึ�งไปอีกตัวกลางหนึ�งได
เน��องจากมุมตกกระทบโตกวามุมวิกฤตทําใหเกิดการสะทอนกลับหมดของแสง การสะทอนและการหักเหของแสง
สามารถนํามาใชประโยชน ในทัศนูปกรณ ไดมากมาย การที่คนจะมองเห็นวัตถุไดตองมีแสงที่มีความเขมที่
เหมาะสม หักเหไปรวมกันบนเรตินาซึ�งทําหนาที่เปนฉากรับภาพ

นัยนตากับการมองเห็น
หั ว ข อ น�้ มี จุ ด มุ ง หมายให นั ก เรี ย นทดลองและ
อภิปรายเกี่ยวกับนัยนตา สวนประกอบที่สําคัญของนัยนตา
และการมองเห็นวัตถุ

จ�ดประสงคการเรียนรู
เมื่อเรียนจบหัวขอน�้แลว นักเรียนควรจะสามารถ
1. อธิบายสวนประกอบที่สําคัญของนัยนตาของคนที่
เกี่ยวของกับการมองเห็น
2. ทดลองและอธิบายผลของความสวางท่ี่มีตอการ
มองเห็น

เวลาที่ใช 1 ชั่วโมง
หนังสือเรียนหนา 94

แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู
ครูตั้งประเด็นใหนักเรียนอภิปรายวาประสาทสัมผัสทางกายทางใดของคนที่ชวยในการมองเห็น
ครูใชคําถามและภาพ 3.1 ในการนําอภิปราย ดังน�้
ภายในดวงตาของคนที่ทําใหการมองเห็นเปนไปไดปกติ มีสวนประกอบที่สําคัญอะไรบาง
แนวคําตอบ สวนประกอบที่สําคัญ คือ เลนสตา จอตาที่ไวตอการรับแสง ที่เรียกวา เรตินา
หลังจากนั้น ครูตั้งประเด็นวา นอกจากสวนประกอบดังกลาวแลว มีปจจัยอะไรบางที่เกี่ยวของกับ
การมองเห็นบาง เพื่อนําไปสูกิจกรรม 3.1
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กิจกรรม 3.1 ผลของแสงสวางที่มีตอการมองเห็น
จ�ดประสงคของกิจกรรม
เมื่อทํากิจกรรมน�้แลว นักเรียนควรจะสามารถ
อธิบายผลของความสวางที่มีตอการมองเห็น

เวลาที่ใช 1 ชั่วโมง

วัสดุอุปกรณ
รายการ
1. กลองทึบแสง ขนาดประมาณ 5 เซนติเมตร x 30 เซนติเมตร x 5 เซนติเมตร

จํานวน/กลุม
1 กลอง

การเตรียมลวงหนา
1. ตรวจสอบกระดาษที่จะใชทํากลองวาอยูในสภาพพรอมใชงาน
2. เตรียมกระดาษกาวทีอ่ าจจะใชประกอบกลอง

อภิปรายกอนทํากิจกรรม
1. ใหนักเรียนเตรียมวัสดุที่จะชวยทํากลอง เชน กระดาษกาว สกอตเทป ฯลฯ
2. ครูพยายามกระตุนใหทุกกลุมลองควบคุมปริมาณแสงที่ผานเขาสูกลอง

ตัวอยางผลการทํากิจกรรม
การกระทําตอชอง เปด - ปด
ปดชอง
เปดชอง

ผลการอานตัวอักษร A
ไมสามารถอานตัวอักษร A ได
อานตัวอักษร A ได โดยถาเปดชองมาก
แสงจะเขามาก จะอานอักษร A ไดชัด แตถา
เปดชองนอย แสงจะเขานอยทําใหอานไดไมชัด

นักเรียนรวมกันอภิปรายผลการทดลองที่ไดภายในกลุม ซึ�งควรไดขอสรุปวา ปริมาณแสงมีผลตอการ
มองเห็นวัตถุ กลาวคือ ถาแสงสวางเขาไปในกลองมากก็จะมองเห็นวัตถุในกลองชัดเจน แตถาแสงสวางเขาไป
นอย ปริมาณแสงก็จะไมเพียงพอตอการมองเห็น
เมื่อสิ้นสุดกิจกรรมแลว ครูใหความรูเกี่ยวกับความสวางของวัตถุ ยังขึ้นอยูกับวัตถุนั้น อยูหางจากแหลง
กําเนิดแสงมากเพียงใดดวย และถาใหระยะหางระหวางผิววัตถุกับแหลงกําเนิดแสงมีคาคงตัว จะพบวา แหลง
กําเนิดแสงที่ใหพลังงานแสงออกมาในหนึ�งหน�วยเวลามากกวาจะมีความสวางมากกวา
อนึ�ง ครูควรใหนักเรียนชวยกันคิดเกี่ยวกับกิจกรรมลองทําดู และใหนักเรียนชวยกันออกแบบการทดลอง
เพื่อตรวจสอบวา ปริมาณแสงมีผลตอสิ�งมีชีวิตอื่นอีกหรือไม
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3.1 นัยนตากับการมองเห็น

อภิปรายหลังทํากิจกรรม

การสะทอนของแสงและภาพที่เกิดจากการสะทอน
หั ว ข อ น�้ มี จุ ด มุ ง หมายให นั ก เรี ย นได ท ดลอง
รวบรวมข อ มู ล วิ เ คราะห และอภิ ป รายเกี่ ย วกั บ
การสะทอนของแสง โดยสะทอนจากกระจกเงาราบและ
กระจกโคง

คําสําคัญ
• การสะทอนของแสง
• รังสีตกกระทบ รังสีสะทอนและเสนแนวฉาก
• มุมตกกระทบและมุมสะทอน
• ภาพจริงและภาพเสมือน

หนังสือเรียนหนา 98

จ�ดประสงคการเรียนรู
เมื่อเรียนจบหัวขอน�้แลว นักเรียนควรจะสามารถ
อธิบายผลของความสวางที่มีตอการมองเห็น
1. ทดลองและอธิบายกฎการสะทอนของแสงได
2. ทดลองและบอกลักษณะของภาพที่เกิดจากตัวสะทอนผิวราบได
3. เขียนแผนภาพแสดงตําแหน�งภาพที่เกิดจากการสะทอนของแสงจากตัวสะทอนผิวราบได
4. ทดลองและบอกลักษณะของภาพที่เกิดจากกระจกนูนและกระจกเวาได
5. เขียนแผนภาพแสดงตําแหน�งภาพที่เกิดจากการสะทอนของแสงจากตัวสะทอนผิวโคงได

เวลาที่ใช 6 ชั่วโมง

98 คูมือครู

แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู
ครูตั้งประเด็นใหนักเรียนอภิปรายวา ทําอยางไรนักเรียนที่นั�งโตะแถวหนาจึงจะมองเห็นเพื่อนที่นั�งอยูที่
มุมหองดานหลัง โดยไมหันหนาไปมอง ซึ�งควรไดขอสรุปวา ตองใชอุปกรณชวยคือกระจก จากนั้นครูนํากระจกมา
ใหนักเรียนจัดวางตําแหน�งของกระจกจนสามารถเห็นเพื่อนที่นั�งอยูมุมหองดานหลังได ครูตั้งคําถามอีกวาทําไม
ตองจัดวางแนวของกระจกอยางนั้น ซึ�งใหนักเรียนไดศึกษาจากกิจกรรม 3.2 ตอไป
กอนการทํากิจกรรม ครูอธิบายใหนักเรียนทราบวา แนวลําแสงตกกระทบจากแหลงกําเนิดแสงไปกระทบ
ผิวสะทอน เรียกวา รังสีตกกระทบ แนวลําแสงทีส่ ะทอนจากกระจกเงาราบ ณ จุดทีแ่ สงตกกระทบ เรียกวา รังสีสะทอน
เสนตั้งฉากกับระนาบของกระจก ณ จุดที่แสงตกกระทบ เรียกวา เสนแนวฉาก มุมระหวางรังสีตกกระทบกับ
เสนแนวฉากเรียกวา มุมตกกระทบ และมุมระหวางรังสีสะทอนกับเสนแนวฉากเรียกวา มุมสะทอน

กิจกรรม 3.2 การสะทอนของแสง
จ�ดประสงคของกิจกรรม

เวลาที่ใช 2 ชั่วโมง

หนังสือเรียนหนา 99

บทที่ 3 แสง 99

3.2 การสะทอนของแสงและภาพที่เกิดจากการสะทอน

เมื่อทํากิจกรรมน�้แลว นักเรียนควรจะสามารถ
ทดลองและอธิบายการสะทอนของแสง

วัสดุอุปกรณ
รายการ

จํานวน/กลุม
1 เครื่อง
1 อัน
1 แผน
2 เสน
1 แผน
1 แผน
1 กอน

1. หมอแปลงไฟฟาโวลตตํ่า
2. กลองแสงพรอมหลอดไฟ
3. แผนชองแสง 1 ชอง
4. สายไฟ
5. กระจกเงาราบ
6. กระดาษขาว
7. ดินนํ้ามัน

อภิปรายกอนทํากิจกรรม
ครูใหนักเรียนตรวจอุปกรณไฟฟา เชน หมอแปลง กลองแสง หลอดไฟ สายไฟ ใหอยูในสภาพ
พรอมใชงานและปลอดภัย จากนั้นครูอธิบายวิธีการใชหมอแปลงไฟฟา การตั้งกระจกใหอยูในแนวดิ�งโดย
ใชดินนํ้ามันติดที่มุมลางของแผนกระจกแนบกับพื้นใหมากที่สุด

ตัวอยางผลการทํากิจกรรม
60o

45o
30o

แนววางกระจกเงาราบ

อภิปรายหลังทํากิจกรรม
ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายโดยใชคําถามตอไปน�้
เมื่อขนาดของมุมตกกระทบเปลี่ยนไป ขนาดของมุมสะทอนเปลี่ยนแปลงไปหรือไม อยางไร
แนวคําตอบ เปลี่ยนไป ถามุมตกกระทบมากขึ้นขนาดของมุมสะทอนจะมากขึ้นดวย
มุมตกกระทบกับมุมสะทอน สัมพันธกันอยางไร
แนวคําตอบ มุมตกกระทบเทากับมุมสะทอนเสมอ
หลังจากอภิปรายแลวนักเรียนควรไดขอสรุปที่เปนไปตามกฎการสะทอนของแสงได 2 ขอ คือ
1. รังสีตกกระทบ รังสีสะทอน และเสนแนวฉาก อยูในระนาบเดียวกัน
2. มุมตกกระทบเทากับมุมสะทอน ณ ตําแหน�งที่แสงตกกระทบ
100 คูมือครู

ครูนาํ อภิปรายเกีย่ วกับการเกิดภาพในกระจกเงาราบเกีย่ วกับลักษณะของภาพตัวเองวาเปนอยางไรบาง
เชน ขนาดของภาพ ตัวอักษรหรือชื่อที่ปกอยูบนหนาอก ระยะจากภาพ โดยที่ยังไมใหคําตอบแตใหศึกษา
จากการทํากิจกรรม 3.3 ตอไป

กิจกรรม 3.3 ภาพจากการสะทอนแสงของวัตถุ
จ�ดประสงคของกิจกรรม
เมื่อทํากิจกรรมน�้แลว นักเรียนควรจะสามารถ
1. ทดลองและบอกลักษณะของภาพทีเ่ กิดจากตัวสะทอน
ผิวราบ
2. บอกไดวา ระยะทีภ่ าพหางจากผิวแผนพลาสติกเทากับ
ระยะที่วัตถุหางจากผิวแผนพลาสติก

เวลาที่ใช 2 ชั่วโมง

หนังสือเรียนหนา 100

วัสดุอุปกรณ
รายการ
ชุดศึกษาความสัมพันธระหวางระยะวัตถุกับระยะภาพ

จํานวน/กลุม
1 ชุด

อภิปรายกอนทํากิจกรรม
ครูแนะนําอุปกรณตางๆ ที่ใชในการทํากิจกรรม รวมทั้งการวัดและการบันทึกระยะทางบนชุดศึกษา
ความสัมพันธระหวางระยะวัตถุกับระยะภาพเปนจํานวนชองตารางแทนการวัดดวยไมบรรทัด

บทที่ 3 แสง 101

อภิปรายหลังทํากิจกรรม
ครูอภิปรายรวมกับนักเรียนโดยใชคําถามตอไปน�้
ภาพในแผนพลาสติกมีลักษณะเปนอยางไร
แนวคําตอบ เปนภาพที่เหมือนวัตถุ มีขนาดเทากับขนาดของวัตถุ
เมื่อวางวัตถุหรือสิ�งของหางจากผิวของแผนพลาสติกมากขึ้น ตําแหน�งภาพ
ของวัตถุเปลี่ยนแปลงหรือไม อยางไร
แนวคําตอบ เปลี่ยนแปลง โดยตําแหน�งภาพของวัตถุจะหางจากแผนพลาสติกมากขึ้นดวย
ระยะจากวัตถุถึงผิวแผนพลาสติกและระยะจากภาพถึงผิวแผนพลาสติกแตกตางกันหรือไม อยางไร
แนวคําตอบ ไมแตกตางกัน เพราะระยะภาพเทากับระยะวัตถุเสมอ ไมวา จะเปลีย่ นระยะวัตถุเปนเทาใด
ภาพของแทงพลาสติกกับแทงพลาสติกที่วางหลังแผนพลาสติกซอนทับกันไดพอดีหรือไม
แนวคําตอบ ภาพจะซอนทับกันพอดี
ขนาดของวัตถุกับขนาดของภาพ มีความสัมพันธกัน อยางไร
แนวคําตอบ ขนาดของวัตถุเทากับขนาดของภาพเสมอ
หลังจากอภิปรายแลว นักเรียนควรสรุปไดวา ภาพที่เกิดจากการสะทอนผิวราบจะเปนภาพที่เกิดใน
แผนพลาสติก ขนาดของภาพจะเทากับขนาดของวัตถุ และระยะภาพเทากับระยะวัตถุ
ครูอาจอธิบายการเขียนทางเดินแสงเพือ่ หาตําแหน�งของภาพทีเ่ กิดจากการสะทอนของแสงบนผิวสะทอนราบ
ดังน�้

102 คูมือครู

1

• วางวัตถุไวหนากระจก

2

• เขียนรังสีตกกระทบจากวัตถุไปที่กระจก (รังสี กข)
• เขียนเสนแนวฉาก (เสนประ) บนกระจก ณ ตําแหน�งที่แสง
ตกกระทบ
• วัดมุมตกกระทบ ( θ )
• เขียนรังสีสะทอน (รังสี ขค) โดยใหมุมสะทอน ( θ ) เทากับ
มุมตกกระทบ ( θ ) ตามกฎการสะทอนของแสง

วัตถุ
θ1

ก

ข

วัตถุ

1

3

ค

θ2
θ1

1

ข

ก

4
ค

θ3

ง
ข

ก

2

วัตถุ

• เขียนรังสีตกกระทบอีกเสนหนึ�ง (รังสี กง)
• เขียนเสนแนวฉากบนกระจก ณ ตําแหน�งที่แสงตกกระทบ
(เสนประ)
• วัดมุมตกกระทบ (θ )
• เขียนรังสีสะทอน (รังสี งจ) โดยใหมุมสะทอน ( θ ) เทากับ
มุมตกกระทบ ( θ ) ตามกฎการสะทอนของแสง
3

จ
θ4

ค

θ3

ก
วัตถุ
จ

5

ง

3

ข

ง

ค

6

• เน��องจากแนวของรังสี ขค และ งจ ที่สะทอนออกจากกระจก
เบนออกหรือกระจายออก จึงไมมีโอกาสตัดกันจริงดานหนากระจก
• ตอแนวของรังสีสะทอน ขค ไปดานหลัง

7

• ตอแนวของรังสีสะทอน งจ ไปดานหลัง (เรียกวา รังสีเสมือน
ซึ�งเปนรังสีที่ไมมีอยูจริง) พบวา รังสีทั้งสอง (เสมือนวา)
ไปตัดกันที่จุดหนึ�ง จุดน�้เปนจุดที่เสมือนวามีภาพอยู จึงเรียก
ภาพน�้วา เปนภาพเสมือน

ข

ก

4

วัตถุ
จ
ค

ง

ก
วัตถุ

ข
ภาพ

หมายเหตุ
ในการเขียนทางเดินแสงเพื่อหาตําแหนงภาพ เราจะตองเขียนรังสีสะทอนอยางนอยสองเสน เพื่อหาจุดที่รังสี
สะทอนไปตัดกัน ในความเปนจริงแลว มีรังสีตกกระทบมากมายที่เดินทางจากวัตถุ (จากทุกๆ สวนของวัตถุ) ไปที่
กระจกแลวสะทอนออกมา โดยที่เปนไปตามกฎการสะทอนทุกกรณี
บทที่ 3 แสง 103

กิจกรรมเสนอแนะ
กิจกรรมน�้เปนกิจกรรมที่พิสูจนวา การเกิดภาพเปนไปตามกฎการสะทอนของแสง โดยที่ครูอาจ
ใหนักเรียนเขียนภาพทางเดินแสงที่แสดงตําแหน�งภาพที่เกิดจากการสะทอนแสงที่ผิวราบกอน แลวทํา
กิจกรรมน�้
ขั้นตอนคือ
1. ตั้งเทียนไขหนาแผนพลาสติกโปรงใส แลวปกเข็มหมุดตัวที่ 1 ที่ตําแหน�งที่เห็นภาพของเทียน
โดยจัดใหระยะภาพเทากับระยะวัตถุ
2. ปกเข็มหมุดตัวที่ 2 หนากระจกตามแนวที่มองเห็นภาพของเทียนไข

เข็มหมุดตัวที่ 1
ตํําแหน�งภาพ
เข็มหมุดตัวที่ 2

3. นําแผนพลาสติกโปรงใสออก ลากเสนตรงจากตําแหน�งของเทียนไขไปยังเข็มหมุดตัวที่ 1 ใหเปน
เสน AB ตัดแนวแผนพลาสติกที่จุด O และลากเสนตรงจากเข็มหมุดตัวที่ 1 และเข็มหมุดตัวที่ 2
ใหเปนเสน BC ซึ�งตัดแนวแผนพลาสติกที่จุด P จากนั้นลากเสน AP และลากเสน PQ ตั้งฉาก OP

104 คูมือครู

4. ครูตั้งคําถามใหนักเรียนอภิปรายวา ถา AP เปนรังสีจากเทียนไขที่ตกกระทบแผนพลาสติก AP
จะแทนรังสีตกกระทบ ดังนั้นเสนตรง QP เสนตรง PC มุมAPQ และมุมQPC จะแทนอะไร
5. ครูตั้งคําถามอีกวาถา AO เปนรังสีจากเทียนไขที่ตกกระทบแผนพลาสติกที่ O จะเขียนเสนแนว
ฉากและรังสีสะทอนไดอยางไร
6. ครูใหความรูวาถาตอแนว AO และ OP ซึ�งเปนแนวรังสีสะทอนไปตัดกันจะเกิดภาพ ซึ�งภาพที่
เกิดขึ้นเปนภาพเสมือน
ครูตั้งประเด็นวา ถาเปลี่ยนตัวสะทอนจากตัวสะทอนผิวราบเปนตัวสะทอนผิวโคง ภาพที่เกิดขึ้นจะ
เหมือนเดิมหรือไม ใหนักเรียนรวมกันอภิปราย โดยครูอาจแนะใหนักเรียนดูภาพที่เห็นจากชอนที่เปน
มันวาว เชน ชอนสแตนเลส เพื่อนําเขาสูกิจกรรม 3.4

กิจกรรม 3.4 ภาพจากกระจกเวาและกระจกนูน
จ�ดประสงคของกิจกรรม
เมื่อทํากิจกรรมน�้แลว นักเรียนควรจะสามารถ
ทดลองและบอกลั ก ษณะภาพที่ เ กิ ด จาก
กระจกนูนและกระจกเวา

เวลาที่ใช 1 ชั่วโมง

หนังสือเรียนหนา 103

วัสดุอุปกรณ
รายการ
1. กระจกนูน
2. กระจกเวา
3. เทียนไข
4. ไมขีดไฟ

จํานวน/กลุม
1 อัน
1 อัน
1 เลม
1 กลอง
บทที่ 3 แสง 105

อภิปรายกอนทํากิจกรรม
ครูแนะนํานักเรียนระมัดระวังในการใชเทียนไขใหปลอดภัย

อภิปรายหลังทํากิจกรรม
ภาพของวัตถุชนิดเดียวกันที่เกิดจากกระจกนูนและกระจกเวา เหมือนหรือแตกตางกันอยางไรบาง
แนวคําตอบ - ภาพจากกระจกนูนเปนภาพเสมือนหัวตั้งในกระจกขนาดเล็กกวาวัตถุ
- ภาพจากกระจกเวามีทั้งภาพหัวตั้งขนาดใหญกวาวัตถุในกระจก และ
- ภาพหัวกลับที่มีทั้งขนาดใหญกวา เล็กวาหรือขนาดเทาวัตถุบนฉาก
หลังทํากิจกรรมและอภิปรายแลวควรไดขอสรุปในเบื้องตนวา ภาพที่เห็นจากกระจกนูนเปนภาพหัวตั้ง
ขนาดเล็กกวาวัตถุเกิดในกระจกไมสามารถนําฉากรับได สวนภาพที่เห็นจากกระจกเวามีทั้งภาพหัวตั้งขนาด
ใหญกวาวัตถุและภาพหัวกลับที่มีทั้งขนาดใหญกวาและเล็กกวาวัตถุนําฉากรับได
ครู ใหความรูเกี่ยวกับจุดศูนยกลางของทรงกลม จุดขั้วกระจก และเสนแกนมุขสําคัญและทบทวน
ความรูวาภาพเกิดจากการที่รังสีสะทอนตัดกัน ครูนําอภิปรายวาจะหาตําแหน�งภาพที่เกิดขึ้นจากการ
สะทอนของกระจกผิวโคงไดอยางไร โดยใหศึกษาจากกิจกรรม 3.5

กิจกรรม 3.5 การสะทอนแสงของผิวโคง
จ�ดประสงคของกิจกรรม
เมื่อทํากิจกรรมน�้แลว นักเรียนควรจะสามารถ
ทดลองและบอกไดวากระจกเวาเปนกระจกรวมแสง
กระจกนูนเปนกระจกกระจายแสง

เวลาที่ใช 1 ชั่วโมง

วัสดุอุปกรณ
รายการ
1. แผนสะทอนแสงผิวโคง
2. หมอแปลงไฟฟาโวลตตํ่า
3. กลองแสงพรอมหลอดไฟ
4. สายไฟ
5. แผนชองแสง 3 ชอง
106 คูมือครู

จํานวน/กลุม
1 แผน
1 เครื่อง
1 กลอง
2 เสน
1 แผน

อภิปรายกอนกิจกรรม
ครูแนะนําอุปกรณตางๆ ที่ใชในกิจกรรม และเตือนใหระวังในการใชอุปกรณ ไฟฟา รวมทั้ง
ทบทวนสวนตางๆ ของกระจกนูนและกระจกเวา
ครูใชคําถามนําวา กระจกเวาและกระจกนูนสะทอนแสงแลว แสงสะทอนจะมีลักษณะอยางไร

อภิปรายหลังกิจกรรม
ครูและนักเรียนรวมอภิปรายในประเด็นคําถามตอไปน�้
เมื่อมีลําแสงขนานแกนมุขสําคัญตกกระทบแผนสะทอนแสงผิวโคงเวาและผิวโคงนูน แสงจะสะทอน
ในแนวใด
แนวคําตอบ แสงสะทอนจากกระจกเวาจะเปนแสงลูเขาไปตัดกันที่จุดๆ หนึ�ง หนากระจก สวน
แสงสะทอนจากกระจกนูนจะเปนแสงกระจายออกไมตัดกัน
ถาตอแนวรังสีสะทอนจากผิวโคงนูนไปทางดานหลัง แนวรังสีที่ตอออกไปจะตัดกันหรือไม อยางไร
แนวคําตอบ ตัดกัน ที่หลังกระจก
หลังจากทํากิจกรรมและอภิปรายแลวควรสรุปไดวา ถามีลําแสงตกกระทบแผนสะทอนแสงผิวโคง
โดยลําแสงนั้นขนานกับเสนแกนมุขสําคัญ ลําแสงที่สะทอนจากแผนสะทอนแสง ผิวโคงที่เปนดานเวาจะเปน
ลําแสงที่ลูเขาหากัน และจะไปตัดกันที่จุดๆ หนึ�งหนาแผนสะทอนแสงผิวโคงเวานั้น แตถาสะทอนจากตัวสะทอน
ผิวโคงที่เปนดานนูน ลําแสงที่สะทอนจะกระจายออกไมตัดกัน ถาตอแนวของรังสีสะทอนไปดานหลัง พบวา จะไป
ตัดกันที่จุดๆ หนึ�ง
ครู ใหความรูเกี่ยวกับจุดโฟกัส ความยาวโฟกัส รัศมีความโคง ตามหนังสือเรียน หนา 11 จากนั้นให
นักเรียนเขียนทางเดินแสงเพื่อหาตําแหน�งของภาพที่เกิดจากการสะทอนแสงของตัวสะทอนแสงผิวโคง โดยวาง
วัตถุไว ณ ตําแหน�งตางๆ หนากระจกโคง ตามหนังสือเรียน หนา 12 - 14 ซึ�งจะไดขอสรุปวาภาพจากกระจกนูน
จะเปนภาพเสมือนหัวตั้งขนาดเล็กกวาวัตถุอยูในกระจก สวนภาพจากกระจกเวามีทั้งภาพจริงขนาดใหญกวา
เล็กกวา หรือขนาดเทาวัตถุบนฉาก และภาพเสมือนหัวตั้งขนาดใหญกวาวัตถุในกระจก

บทที่ 3 แสง 107

ความรูเพิ่มเติมสําหรับครู

การเกิดภาพเกิดจากรังสีสะทอนตัดกัน โดยถาตัดกันจริงจะเกิดภาพจริง ถาตอไปตัดกันจะเกิดภาพเสมือน
การเขียนทางเดินแสงเพื่อใหเกิดภาพทําไดโดยลากรังสีจากวัตถุตกกระทบกระจกแลวลากเสนแนวฉาก จากนั้น
วัดมุมตกกระทบแลววัดมุมสะทอนใหเทากับมุมตกกระทบ ลากรังสีสะทอนทําซ้ําอีกจะไดวาตําแหน�งที่รังสีสะทอน
ตัดกันจะเกิดภาพ โดยรังสีสะทอนทุกเสนจะตัดกันที่ตําแหน�งน�้

วัตถุ
C
ภาพ

F

ครู ใหความรูเกี่ยวกับความยาวโฟกัสของกระจก การหาตําแหน�งภาพ โดยการเขียนแผนภาพ การเกิด
ภาพจริง การเกิดภาพเสมือน ตลอดจนอธิบายลักษณะทางภาพที่เกิดขึ้นดวย

3.3 การหักเหของแสงและการใชประโยชน
ในหัวขอน�้มีจุดมุงหมายใหนักเรียนศึกษาเกี่ยวกับ
การหักเหของแสง ปรากฏการณการกระจายของแสง
การมองเห็นวัตถุในตัวกลางตางชนิดกัน การเกิดภาพ
จากเลนสนูนและเลนสเวา ตลอดจนการสะทอนกลับหมด
ของแสง

คําสําคัญ
• การหักเหของแสง

หนังสือเรียนหนา 108
108 คูมือครู

จ�ดประสงคการเรียนรู
เมื่อเรียนจบหัวขอน�้แลว นักเรียนควรจะสามารถ
1. ทดลองและบอกไดวา เมื่อแสงผานตัวกลางตางชนิดกันจะเกิดการหักเหของแสง
2. ทดลองและบอกไดวา เมื่อมองวัตถุที่อยูในนํ้าจะเห็นภาพวัตถุอยูตื้นกวาวัตถุ
3. อธิบายวิธกี ารเขียนแผนภาพแสดงตําแหน�งภาพทีเ่ กิดจากการหักเห เมือ่ รอยตอระหวางตัวกลางเปนผิวราบได
4. ทดลองและบอกไดวา แสงขาวประกอบไปดวยแสงสีหลายๆ สีมารวมกัน
5. อธิบายไดวา แสงสีตางๆ เมื่อผานตัวกลางตางชนิดกันจะมีการหักเหไมเทากัน
6. ทดลองและบอกลักษณะของลําแสงที่ผานเลนสนูนและเลนสเวา
7. ทดลองและบอกลักษณะของภาพที่เกิดจากเลนสนูนและเลนสเวา
8. อธิบายวิธกี ารเขียนแผนภาพแสดงตําแหน�งภาพทีเ่ กิดจากการหักเหของแสงเมือ่ ผานเลนสนนู และเลนสเวาได
9. ทดลองและบอกเงื่อนไขของการสะทอนกลับหมดของแสง
10. สืบคนขอมูลและอธิบายหลักการทํางานของทัศนูปกรณ

เวลาที่ใช 6 ชั่วโมง

เมื่ อ แสงผ า นตั ว กลางต า งชนิ ด กั น จะเกิ ด การหั ก เห รั ง สี ต กกระทบทํ า มุ ม กั บ เส น แนวฉากเรี ย กว า
มุมตกกระทบ จะทําใหรังสีหักเหทํามุมกับเสนแนวฉาก เรียกวา มุมหักเห ถามุมตกกระทบเปลี่ยนไป มุมหักเหก็จะ
เปลี่ยนตามไปดวย การหักเหของแสงทําใหเห็นภาพของวัตถุที่ตําแหน�งเปลี่ยนไป และการที่แสงสีตางๆ ของ
แสงขาวหักเหผานตัวกลางไดไมเทากัน ทําใหแสงแตละสีมีทิศทางแตกตางกัน เรียกวา ปรากฏการณการกระจาย
ของแสง เมื่อแสงผานเลนสนูนหรือเลนสเวาจะเกิดการหักเหของแสงไปตัดกันทําใหเกิดภาพ โดยถารังสีหักเห
ตัดกันจริงจะไดภาพจริง แตถาไมตัดกันจะทําใหเกิดภาพเสมือน ในกรณ�ที่แสงเดินทางผานตัวกลางตางชนิดกัน
เรียกมุมตกกระทบที่ทําใหมุมหักเหเปน 90 องศา วา มุมวิกฤต ถามุมตกกระทบโตกวามุมวิกฤต รังสีตกกระทบ
และรังสีสะทอนจะอยูในตัวกลางเดียวกันโดยไมมีการหักเหของแสง เรียกวา การสะทอนกลับหมด ความรูเกี่ยวกับ
การหักเหของแสง สามารถนําไปใชประโยชนไดในชีวติ ประจําวัน เชน ทัศนูปกรณชนิดตางๆ เสนใยนําแสง เปนตน

แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู
ครูสาธิตเรื่องการหักเหของแสงโดยนําเหรียญใสไวกลางกนถวยกระเบือ้ ง (ใชถว ยทึบแสงเพือ่ ใหมองไมเห็น
เหรียญถามองจากดานขาง) ดังภาพที่ ก จากนั้นคอยๆ เติมนํ้าลงในถวย เมื่อระดับนํ้าสูงขึ้นเรื่อยๆ จะสามารถ
มองเห็นเหรียญได (ตําแหน�งของตาตองอยูที่ตําแหน�งเดิม) ดังภาพที่ ข
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3.3 การหักเหของแสงและการใชประโยชน

แนวความคิดหลัก

ก

ข

ครูตง้ั คําถามใหนกั เรียนอธิบายวา ขณะที่ไมมนี า้ํ ในถวยจะมองไมเห็นเหรียญ ทําไมเมือ่ มีนา้ํ จึงมองเห็นเหรียญ
และขณะที่เห็นเหรียญแสดงวา แสงเดินทางอยางไร จากนั้นนําเขาสูกิจกรรม 3.6

กิจกรรม 3.6 ผลที่เกิดจากแสงสองผานตัวกลางตางชนิดกัน
จ�ดประสงคของกิจกรรม
เมื่อทํากิจกรรมน�้แลว นักเรียนควรจะสามารถ
1. ทดลองและบอกไดวาเมื่อแสงผานตัวกลางตางชนิด
กันจะเกิดการหักเหของแสง
2. สามารถบอกรังสีตกกระทบ มุมตกกระทบ รังสีหักเห
และมุมหักเหได
3. บอกไดวา เมือ่ มุมทีร่ งั สีตกกระทบทํากับเสนแนวฉาก
เปลี่ ย นไป มุ ม ที่ รั ง สี หั ก เหทํ า กั บ เส น แนวฉากก็
จะเปลี่ยนตามไปดวย

เวลาที่ใช 30 นาที

หนังสือเรียนหนา 108

110 คูมือครู

วัสดุอุปกรณ
รายการ
1. หมอแปลงไฟฟาโวลตตํ่า
2. กลองแสงพรอมหลอดไฟ
3. สายไฟ
4. แทงพลาสติก
5. แผนชองแสง 1 ชอง

จํานวน/กลุม
1 เครื่อง
1 อัน
2 เสน
1 แทง
1 แผน

การเตรียมลวงหนา
ครูบอกใหนักเรียนระมัดระวังในการใชหมอแปลงไฟฟาโวลตตํ่า ตลอดจนตรวจอุปกรณอื่นๆ ใหอยู
ในสภาพพรอมใชงาน

อภิปรายหลังกิจกรรม
ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายในประเด็นตอไปน�้
มุมตกกระทบและมุมระหวางเสนแนวฉากกับลําแสงที่ผานไปในแทงพลาสติกมีคาเทากันหรือไม
อยางไร
แนวคําตอบ
• เทากัน ในกรณ�ที่รังสีตกกระทบทํามุม 0 องศากับเสนแนวฉาก กลาวคือ รังสีตกกระทบ
ทํามุมฉากกับผิวดานขางของแทงพลาสติก
• ไมเทากัน ในกรณ�ที่รังสีตกกระทบทํามุมมากกวา 0 องศากับเสนแนวฉาก
เมื่อมุมตกกระทบเปลี่ยนไป มุมระหวางเสนแนวฉากกับลําแสงที่ผานไปในแทงพลาสติกเปลี่ยนไป
หรือไม อยางไร
แนวคําตอบ เปลี่ยนไป ถามุมตกกระทบโตขึ้น มุมระหวางลําแสงที่ผานไปในแทงพลาสติกกับเสน
แนวฉากก็จะโตขึ้นดวย
หลังจากทํากิจกรรมและอภิปรายรวมกันแลว ควรไดขอสรุปวา เมื่อแสงผานจากอากาศเขาสูแทงพลาสติก
โดยรังสีตกกระทบทํามุม 0 องศากับเสนแนวฉาก กลาวคือ รังสีตกกระทบทํามุมฉากกับผิวดานขางของแทง
พลาสติก ลําแสงที่เขาไปในแทงพลาสติกจะอยูในแนวเดียวกับแนวของรังสีตกกระทบ แตถารังสีตกกระทบทํามุม
มากกวา 0 องศากับเสนแนวฉาก รังสีของแสงที่ผานเขาไปในแทงพลาสติกทํามุมกับเสนแนวฉากโดยมีมุมเล็กกวา
มุมตกกระทบ ถามุมตกกระทบเปลี่ยนไป มุมระหวางรังสีของแสงที่ผานเขาไปในแทงพลาสติกกับเสนแนวฉากจะ
ทํามุมเปลี่ยนไปดวย แตยังคงเล็กกวามุมตกกระทบ
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ครูใหความรูเ กีย่ วกับความหมายของรังสีหกั เห มุมหักเห แลวใหนกั เรียนชวยกันสรุปเรือ่ งการหักเหของแสง
ซึ�งควรไดขอสรุปวา เมื่อแสงผานตัวกลางตางชนิดกันจะเกิดการหักเหของแสง โดยมุมตกกระทบและมุมหักเหจะ
มีคาไมเทากัน และถาเปลี่ยนคาของมุมตกกระทบ มุมหักเหก็จะเปลี่ยนตามไปดวย
จากนั้นครูตั้งประเด็นใหนักเรียนอภิปรายวา เมื่อมองวัตถุผานตัวกลางตางชนิดกัน ผลจะเปน
อยางไร ซึ�งครูอาจนําแกวใสที่กนแกวหนาๆ ไปวางทับตัวอักษร แลวใหนักเรียนมองดูตัวอักษรที่กนแกว
ทับไว เพื่อนําเขาสูกิจกรรม 3.7

กิจกรรม 3.7 การมองเห็นวัตถุในนํ้า
จ�ดประสงคของกิจกรรม
เมื่อทํากิจกรรมน�้แลว นักเรียนควรจะสามารถ
ทดลองและบอกไดวา เมือ่ มองวัตถุทอี่ ยูในนํา้ จะเห็น
ภาพวัตถุอยูตื้นกวาวัตถุ

เวลาที่ใช 1 ชั�วโมง

วัสดุอุปกรณ
รายการ
1. กลองพลาสติก
2. ดินสอ
3. แหวนโลหะ

จํานวน/กลุม
1 ใบ
1 แทง
1 อัน

อภิปรายกอนทํากิจกรรม
อุปกรณทใ่ี ชเปนภาชนะใสนา้ํ อาจเปนแกวนํา้ หรือภาชนะอืน่ ๆ ได สวนแหวนโลหะอาจเปลีย่ นเปนเหรียญ
หรือวัสดุอน่ื ๆ ทีส่ ามารถจมอยูท ก่ี น ภาชนะได

อภิปรายหลังกิจกรรม
ครูและนักเรียนรวมอภิปรายในประเด็นคําถามตอไปน�้
เมื่อมองจากดานบนเหน�อผิวนํ้า แทงดินสอสวนที่อยูเหน�อผิวนํ้าและสวนที่อยูใตผิวนํ้าจะมองเห็น
เปนแทงเดียวกันหรือไม เพราะเหตุใด
แนวคําตอบ ไมเปนแทงเดียวกัน โดยจะเห็นแนวแทงดินสอในนํา้ อยูค นละแนวกับแทงดินสอในอากาศ
เพราะแสงจากดินสอสวนที่อยูในนํ้าเดินทางผานนํ้าแลวหักเหเขาสูอากาศแลวเขาสูตาเรา สวนแสง
จากแทงดินสอที่อยูเหน�อผิวนํ้าจะเดินทางจากอากาศเขาสูตาเราไดโดยตรง จึงทําใหเห็นภาพของ
สวนของดินสอที่อยูในอากาศและสวนของดินสอที่อยูในนํ้าแตกตางกัน
112 คูมือครู

ภาพของแหวนโลหะที่อยูในนํ้าเปนอยางไร
แนวคําตอบ จะเห็นภาพของแหวนอยูตื้นกวาตําแหน�งของแหวน
หลังทํากิจกรรมและอภิปรายแลวควรไดขอสรุปวา เมื่อมองดินสอที่จุมในนํ้าจะเห็นภาพของสวนของดินสอ
ที่อยูในนํ้าไมอยูในแนวเดียวกับภาพดินสอในอากาศ และเมื่อมองแหวนโลหะที่จมอยูที่กนภาชนะ จะเห็นภาพของ
แหวนอยูตื้นกวาตําแหน�งของแหวน

ความรูเพิ่มเติมสําหรับครู
อากาศ

เสนแนวฉาก
รังสีตกกระทบ

อากาศ

θ1

θ2

ผิวนํ้า

ผิวนํ้า

θ1

นํ้า

θ2

แนวรังสีของแสงจากอากาศผานเขาไปในนํ้า

นํ้า

แนวรังสีของแสงจากนํ้าสูอากาศ

การมองเห็นวัตถุเมื่อแสงผานตัวกลางตางชนิดกัน จะเห็นภาพของวัตถุในตําแหน�งที่ตางไปจากตําแหน�ง
จริงของวัตถุ โดยถามองวัตถุที่อยูในนํ้าจะเห็นภาพวัตถุอยูตื้นกวาวัตถุ แตถาวัตถุอยูในอากาศและมองจากในนํ้า
จะเห็นภาพของวัตถุอยูสูงกวาตําแหน�งวัตถุ ดังรูป
ภาพของแมลง
อากาศ

ความสูงที่เห็น

แมลง
ความสูงจริง
ผิวนํ้า
นํ้า

จากนั้นครูตั้งประเด็นใหนักเรียนอภิปรายเกี่ยวกับการเกิดรุง โดยอาจใชคําถามนําไปสูการอภิปราย เชน
• เมื่อใดจึงจะเกิดรุง
• รุงจะเกิดที่ตําแหน�งใดเมื่อเทียบกับตําแหน�งของดวงอาทิตย
จากการอภิปรายยังไมควรลงขอสรุป จากนั้นนําเขาสูกิจกรรม 3.8
บทที่ 3 แสง 113

กิจกรรม 3.8 สีของร�งเกิดขึ้นไดอยางไร
จ�ดประสงคของกิจกรรม
เมื่อทํากิจกรรมน�้แลว นักเรียนควรจะสามารถ
1. ทดลองและบอกไดวา แสงขาวประกอบดวยแสงสี
หลายๆ สีมารวมกัน
2. อธิบายไดวา แสงสีตา งๆ เมือ่ ผานตัวกลางตางชนิด
กันจะมีการหักเหไมเทากัน

เวลาที่ใช 1 ชั�วโมง

หนังสือเรียนหนา 111

วัสดุอุปกรณ
รายการ
1. หมอแปลงไฟฟาโวลตตํ่า
2. กลองแสง พรอมหลอดไฟ
3. สายไฟ
4. แผนชองแสง 1 ชอง
5. ปริซึมสามเหลี่ยม

จํานวน/กลุม
1 เครื่อง
1 อัน
2 เสน
1 แผน
1 อัน

อภิปรายหลังทํากิจกรรม
หลังจากทํากิจกรรมและอภิปรายรวมกันแลวควรสรุปไดวา ในแสงขาวประกอบดวยแสงสีหลายสีรวมกัน
เมื่อแสงขาวผานตัวกลางตางชนิดกัน เชน จากอากาศเขาสูปริซึม จะทําใหแสงสีตางๆ ในแสงขาวมีการหักเหดวย
มุมหักเหที่ตางกันจึงทําใหเกิดเปนแถบสีตางๆ
จากผลการทดลองน�้สรุปไดวาอยางไร
แนวคําตอบ แสงขาวประกอบดวยแสงสีหลายๆ สี ซึ�งแตละแสงสีเมื่อผานตัวกลางตางชนิดกันจะมี
การหักเหที่แตกตางกัน จึงทําใหมองเห็นเปนแถบสีตางๆ ได
114 คูมือครู

ครูใหความรูว า การทีแ่ สงสีแตละสีหกั เหไมเทากันทําใหเกิดเปนแถบสีตา งๆ น�้ เรียกวา การกระจายของแสง
จากนั้นครูตั้งประเด็นวา ถาแสงผานตัวกลางตางชนิดกันโดยที่ผิวรอยตอเปนผิวโคง การหักเหของแสงจะ
เปนอยางไร ใหศึกษาจากกิจกรรม 3.9

ความรูเพิ่มเติมสําหรับครู
ดรรชน�หักเหของแสงสีตางๆ ที่ผานตัวกลางคูหนึ�งๆ จะมีคาไมเทากัน โดยดรรชน�หักเหของแสงสีมวงจะ
มีคามากที่สุด ในขณะที่ดรรชน�หักเหของแสงสีแดงจะมีคานอยที่สุดทําใหเกิดการกระจายของแสง ดังรูป
สีแดง

แสงขาว

สีแดง

สีมวง

สีมวง

ปริซึม

กิจกรรม 3.9 การหักเหแสงผานเลนสนูนและเลนสเวา
จ�ดประสงคของกิจกรรม

เมื่อทํากิจกรรมน�้แลว นักเรียนควรจะสามารถ
1. ทดลองและบอกไดวา เมื่อแสงผานเลนสนูน ลําแสง
จะเบนเขาหากัน โดยแนวลําแสงจะไปพบกันที่จุดๆ
หนึ�ง
2. ทดลองและบอกไดวาเมื่อแสงผานเลนสเวา ลําแสงจะ
เบนออกจากกัน

เวลาที่ใช 1 ชั�วโมง

หนังสือเรียนหนา 112

บทที่ 3 แสง 115

วัสดุอุปกรณ
รายการ
1. หมอแปลงไฟฟาโวลตตํ่า
2. กลองแสง พรอมหลอดไฟ
3. สายไฟ
4. แผนชองแสง 3 ชอง
5. เลนสนูน
6. เลนสเวา

จํานวน/กลุม
1 เครื่อง
1 อัน
2 เสน
1 แผน
1 อัน
1 อัน

การเตรียมลวงหนา
ตรวจอุปกรณสวนที่เปนอุปกรณไฟฟา เชน หมอแปลง กลองแสง หลอดไฟ สายไฟ ใหอยูใน
สภาพพรอมใชงาน

อภิปรายหลังกิจกรรม
ครูอภิปรายรวมกับนักเรียนเพื่อตอบคําถามในหนังสือเรียน
รังสีหักเหที่ผานเลนสนูนและเลนสเวามีลักษณะเหมือนหรือแตกตางกันอยางไร
แนวคําตอบ ตางกัน โดยรังสีหักเหที่ผานเลนสนูนจะเบนเขาหากันและไปรวมกันที่จุดๆ หนึ�ง สวน
รังสีหักเหที่ผานเลนสเวาจะเบนออกจากกัน
ถาตอแนวรังสีหกั เหทีผ่ า นออกมาจากเลนสเวาไปทางแหลงกําเนิดแสง แนวรังสีหกั เหดังกลาวจะเปน
อยางไร
แนวคําตอบ แนวรังสีหักเหที่ตอไปจะตัดกันที่จุดๆ หนึ�ง
ควรไดขอสรุปวา เมื่อแสงผานเลนสนูนลําแสงจะเบนเขาหากัน และไปตัดกันที่จุดๆ หนึ�ง เมื่อแสงผาน
เลนสเวา ลําแสงจะเบนออกจากกันและเมื่อตอแนวรังสีหักเหไปยังแหลงกําเนิดแสง แนวรังสีหักเหเหลานั้นจะตัด
กันที่จุดๆ หนึ�ง
ครูใหความรูเกี่ยวกับความหมายของคําที่เกี่ยวของกับเลนส เชน จุดศูนยกลางความโคง
จุดศูนยกลางเลนส เสนแกนมุขสําคัญ จุดโฟกัส ความยาวโฟกัส และรัศมีความโคง
ครูสาธิตภาพที่เกิดขึ้นจากเลนสนูน โดยใหนักเรียนใชแวนขยายสองดูเสนลายมือของตนเอง แลวตั้ง
ประเด็นใหอภิปรายวา ภาพที่เห็นเปนอยางไร เปนภาพจริงหรือภาพเสมือน เพื่อนําเขาสูกิจกรรม 3.10

116 คูมือครู

กิจกรรมเสนอแนะ
1. ใหนักเรียนทดลองโดยเปลี่ยนมุมที่แสงขนานตกกระทบเลนสนูน จะไดวาไมวาแสงขนานที่
ตกกระทบจะขนานกับเสนแกนมุขสําคัญหรือไม รังสีหักเหที่ผานออกจากเลนสนูนก็ยังคงลูเขาหากัน โดย
แนวรังสีทุกแนวไมไดไปตัดที่จุดเดียวกัน แตถารังสีที่ตกกระทบเปนรังสีที่ขนานกับเสนแกนมุขสําคัญ แนว
รังสีหักเหทุกแนวจะไปตัดที่จุดเดียวกัน เรียกจุดน�้วา จุดโฟกัส (F)
2. ใหนักเรียนเขียนแนวรังสีของแสงที่ตกกระทบเลนส โดยรังสีตกกระทบน�้ขนานกับเสนแกน
มุขสําคัญ แลวใหเขียนแนวของรังสีหักเหในเลนส จากนั้นเขียนแนวรังสีของแสงเมื่อแสงผานจากเลนสสู
อากาศ โดยใหเขียนเมื่อแสงผานเลนสนูนและเลนสเวา

แนวของลําแสงที่ผานเลนสนูน

แนวของลําแสงที่ผานเลนสเวา

ขอเสนอแนะสําหรับครู
ครูควรยํ้ากับนักเรียนวา ปกติเลนสมีความหนา แตในการศึกษาเรื่องเลนส ในชั้นน�้ใหถือวาเปน
เลนสบางๆ
ดังนั้น สามารถเขียนแนวรังสีของแสงเมื่อผานเลนส เปนดังน�้

บทที่ 3 แสง 117

กิจกรรม 3.10 ภาพที่เกิดจากเลนสนูน
จ�ดประสงคของกิจกรรม
เมื่อทํากิจกรรมน�้แลว นักเรียนควรจะสามารถ
1. ทดลองและหาความยาวโฟกัสของเลนสนูน
2. ทดลองและบอกลักษณะของภาพที่เกิดขึ้นจาก
เลนสนูน

เวลาที่ใช 1 ชั�วโมง

หนังสือเรียนหนา 113

วัสดุอุปกรณ
รายการ
1. หมอแปลงไฟฟาโวลตตํ่า
2. กลองแสง
3. สายไฟ
4. แวนขยาย

จํานวน/กลุม
1 เครื่อง
1 อัน
2 เสน
1 อัน

อภิปรายกอนทํากิจกรรม
ครูทบทวนเรื่องแสงที่หักเหเมื่อผานเลนสนูนวา เลนสนูนจะรวมแสงโดยถาแสงที่ตกกระทบเปน
แสงขนานกับเสนแกนมุขสําคัญ รังสีหักเหจะไปตัดกันที่จุดโฟกัส และแนะนําวิธีหาความยาวโฟกัส

ตัวอยางผลการทํากิจกรรม
ความยาวโฟกัสของเลนสนูน มีคาประมาณ 70 เซนติเมตร

118 คูมือครู

อภิปรายหลังทํากิจกรรม
หลังจากทํากิจกรรมและอภิปรายรวมกันแลวควรไดขอสรุปวา เมื่อวางเทียนไขหางจากเลนสนูนมากกวา
ความยาวโฟกัสเล็กนอย ภาพที่เกิดบนฉากจะเปนภาพหัวกลับขนาดใหญกวาเทียนไขและอยูหางจากเลนสมากกวา
ระยะที่เทียนไขหางจากเลนส ถาวางเทียนไขใหหางจากเลนสเปนระยะ 2 เทาของความยาวโฟกัส จะไดภาพบน
ฉากหัวกลับขนาดเทาเทียนไข ภาพจะอยูหางจากเลนสเทากับระยะที่เทียนไขหางจากเลนส และถาวางเทียนไข
หางจากเลนสมากขึ้นอีก ยังคงไดภาพบนฉากเปนภาพหัวกลับแตมีขนาดเล็กกวาเทียนไข และภาพที่ไดอยูหาง
จากเลนสเปนระยะนอยกวาระยะที่เทียนไขหางจากเลนส และเมื่อวางเทียนไขใกลเลนสนูนโดยระยะระหวาง
เทียนไขกับเลนสนูนนอยกวาความยาวโฟกัสของเลนสนูนและจะไมเกิดภาพบนฉาก แตถามองเปลวไฟของ
เทียนไขผานเลนสนูนจะเห็นภาพหัวตั้งขนาดใหญกวาเทียนไข
ความยาวโฟกัสของเลนสนูนแตละอันมีคาเทากันหรือไมอยางไร
แนวคําตอบ ความยาวโฟกัสเปนคาคงตัวของเลนสแตละอัน
ระยะระหวางฉากกับเลนสนูนและจากเลนสนูนถึงเทียนไข ตองเปนเทาใดจึงจะเห็นภาพเทียนไขบน
ฉากไดชัดเจน
แนวคําตอบ เมือ่ เทียนไขหางจากเลนสนนู มากกวาความยาวโฟกัสเล็กนอย ฉากซึง� อยูค นละดานกับ
เทียนไขจะตองอยูห า งจากเลนสนนู มากกวาความยาวโฟกัส ถาวางเทียนไขหางจากเลนสนนู เปนระยะ
2 เทาของความยาวโฟกัส ฉากจะตองหางจากเลนสนูนเปนระยะเทากับที่เทียนไขหางจากเลนสนูน
และถาเทียนไขหางเลนสนูนมากกวา 2 เทาของความยาวโฟกัส ตองวางฉากใหอยูหางแวนขยาย
มากกวาความยาวโฟกัสแตนอยกวาระยะ 2 เทาของความยาวโฟกัส
เมือ่ ใชเลนสนนู รับแสงจากวัตถุแลวเกิดภาพบนฉากมีลกั ษณะหัวกลับเมือ่ เทียบกับวัตถุ เพราะเหตุใด
จึงเกิดภาพเชนนั้น
แนวคําตอบ เพราะภาพที่ได เกิดจาก รังสีหักเหตัดกันใตเสนแกนมุขสําคัญ
ถาใชเลนสเวารับแสงจากวัตถุจะเกิดภาพบนฉากหรือไม เพราะเหตุใด
แนวคําตอบ ไม เพราะรังสีของแสงเมื่อผานเลนสเวาจะเบนออกไปไมตัดกัน
ครู ใหความรูเพิ�มเติมวา เมื่อรังสีของแสงจากวัตถุตกกระทบเลนส โดยแนวของรังสีตกกระทบผาน
จุดศูนยกลางเลนส จะไดวารังสีหักเหที่ออกจากเลนสจะอยูในแนวเดียวกันกับแนวของรังสีตกกระทบ คือไมเปลี่ยน
ทิศทาง
ครูตั้งประเด็นใหนักเรียนรวมกันอภิปรายถึงวิธีการเขียนแผนภาพรังสีของแสงเพื่อแสดงตําแหน�งภาพที่
เกิดจากการหักเหของแสงเมื่อผานเลนสนูนโดยใหวัตถุอยูที่ระยะตางๆ จากการเขียนแผนภาพดังกลาว และจาก
ผลการทดลอง ควรไดขอสรุปวาภาพที่เกิดจากเลนสนูนมีทั้งภาพจริงหัวกลับขนาดเล็ก เทากับ หรือใหญกวาวัตถุ
และภาพเสมือนหัวตั้งขนาดใหญกวาวัตถุ ทั้งน�้ขึ้นอยูกับตําแหน�งของวัตถุที่หางจากเลนส
จากนั้นครูอาจใชกิจกรรมตอไปน�้เพื่อนําไปสูการอภิปรายเกี่ยวกับการสะทอนกลับหมดของแสง
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กิจกรรมเสนอแนะ
1. ใชเทปสีติดบนผิวแกวนํ้า (ใชแกวโปรงใส) ดังรูป

2. หมุนแกวไปโดยใหตําแหน�งของเทปสีอยูดานขางของแกวโดยคอนไปทางดานหลังแกวเล็กนอย เมื่อ
มองผานผิวแกวดานหนายังสามารถมองเห็นเทปสี
ดานหลัง

ดานหนา

3. เติมนํ้าลงไปในแกวครึ�งหนึ�ง ในชวงที่มีนํ้าจะไมสามารถมองเห็นเทปสีได
ครูตั้งประเด็นใหอภิปรายวาทําไมจึงเปนเชนนั้น ในชวงที่มีนํ้าจะมองไมเห็นแถบสี แสดงวารังสีของ
แสงจากเทปสีหักเหเขาสูตาไดหรือไม จากนั้นใหนักเรียนศึกษากิจกรรม 3.11

120 คูมือครู

กิจกรรม 3.11 การสะทอนกลับหมดของแสง
จ�ดประสงคของกิจกรรม
เมื่อทํากิจกรรมน�้แลว นักเรียนควรจะสามารถ
1. ทดลองและบอกลักษณะของการสะทอนกลับหมด
ของแสง
2. บอกเงื่อนไขของการเกิดการสะทอนกลับหมดได
วาถามุมตกกระทบโตกวามุมตกกระทบคาหนึ�ง
แลว แสงจะสะทอนกลับหมดโดยไมสามารถผาน
เขาไปในอีกตัวกลางหนึ�งได

เวลาที่ใช 30 นาที

หนังสือเรียนหนา 117

วัสดุอุปกรณ
รายการ

จํานวน/กลุม
1 เครื่อง
1 อัน
2 เสน
1 แผน
1 อัน

1. หมอแปลงไฟฟาโวลตตํ่า
2. กลองแสง พรอมหลอดไฟ
3. สายไฟ
4. แผนชองแสง 1 ชอง
5. แทงพลาสติกรูปครึ�งทรงกลม

ตัวอยางผลการทํากิจกรรม
(1)
θ2

θ1

(3)

(2)
θ5
θ4

θ3

(1)
(2)
o

o

มุมตกกระทบ (θ3)ที่ทําใหรังสีหักเหทํามุม 90 กับเสนแนวฉากมีคาเทากับ 43

(3)
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อภิปรายหลังกิจกรรม
หลังทํากิจกรรมและอภิปรายรวมกันแลวควรสรุปไดวา เมื่อแสงผานจากปริซึมสูอากาศ มุมหักเหจะมี
ขนาดโตกวามุมตกกระทบ และเมื่อเพิ�มขนาดของมุมตกกระทบในปริซึม มุมหักเหในอากาศก็จะมากขึ้นดวย
จนเมื่อมุมตกกระทบในปริซึมมีคาคาหนึ�ง รังสีหักเหจะอยูในแนวขนานกับผิวปริซึม มุมหักเหจะเปน 90 องศา
ถาทํามุมตกกระทบในปริซึมใหมากขึ้นอีกแสงจะสะทอนกลับมาในปริซึม โดยไมมีแสงหักเหสูอากาศเลย
ครูใหความรูเกี่ยวกับปรากฏการณการสะทอนกลับหมด มุมวิกฤติ การเกิดมิราจ ตามรายละเอียดใน
บทเรียน สวนเรื่องเสนใยนําแสงใหนักเรียนไปสืบคนขอมูลวานําหลักการสะทอนกลับหมดไปใชอยางไร ประโยชน
ของเสนใยนําแสง แลวนําเสนอขอมูล
ครูตั้งประเด็นใหอภิปรายวานอกจากเราจะใชประโยชนจากเรื่องการสะทอนกลับหมดในเสนใยนําแสง
แลว เรายังใชประโยชนจากการสะทอนของแสงและการหักเหของแสงอยางไรไดอีกบาง โดยใหนักเรียนทํา
กิจกรรม 3.13

ความรูเพิ่มเติมสําหรับครู
การสะทอนกลับหมดของแสงจะเกิดเมื่อแสงผานจากตัวกลางที่อัตราเร็วของแสงนอยไปยังตัวกลางที่
อัตราเร็วของแสงมากกวา ซึ�งแสดงใหเห็น โดยพิจารณาขณะที่มุมตกกระทบในตัวกลางที่ 1 เปนมุมวิกฤติ (θC)
สวนมุมหักเหในตัวกลางที่ 2 เปน 90o
ตัวกลางที่ 1
รังสีตกกระทบ
θC

รังสีหักเห

รอยตอระหวางตัวกลาง

ตัวกลางที่ 2

จากกฎของสเนลล

sin θ1
= V1
sin θ2
V2
sin θc
V1
o =
sin 90
V2

จากกิจกรรมจะไดวา มุมวิกฤต ( θC ) เปนมุมเล็กกวามุม 90 องศา เสมอ
sin θC < sin 90o
ดังนั้นจึงไดวา
v1 < v2
นั�นคือจะเกิดการสะทอนกลับหมดก็ตอเมื่อแสงผานจากตัวกลางที่อัตราเร็วของแสงนอยไปสูตัวกลางที่มี
อัตราเร็วของแสงมากกวา โดยมีมุมตกกระทบโตกวามุมวิกฤต
ทุกครั้งที่แสงตกกระทบผิวตัวกลางหรือสิ้นสุดผิวตัวกลางใดๆ จะเกิดการสะทอนเสมอ
122 คูมือครู

กิจกรรม 3.12 หลักการทํางานของทัศนูปกรณ
จ�ดประสงคของกิจกรรม

เมื่อทํากิจกรรมน�้แลว นักเรียนควรจะสามารถ
1. สืบคนขอมูลเกี่ยวกับหลักการทํางานของเลนสในกลองจุลทรรศน กลองโทรทรรศน และกลองถายรูป
2. อธิบายและเขียนแผนภาพแสดงรังสีของแสงผานเลนสในกลองจุลทรรศน กลองโทรทรรศน และกลอง
ถายรูป

เวลาที่ใช 1 ชั�วโมง
วัสดุอุปกรณ
รายการ

จํานวน/กลุม
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง

1. กลองจุลทรรศน
2. กลองโทรทรรศน
3. กลองถายรูป

จากการสืบคนขอมูลควรสรุปหลักการทํางานของเลนส ในทัศนูปกรณ และเขียนแผนภาพแสดงรังสีของ
แสงผานเลนสในทัศนูปกรณนั้นๆ ไดดังน�้
1. กลองจุลทรรศน : กลองจุลทรรศนแบบพื้นฐาน
(แบบงาย) ประกอบดวยเลนสนูน 2 ตัว คือ เลนสใกลวัตถุ
และเลนส ใ กล ต า โดยภาพจากเลนส ใ กล วั ต ถุ จ ะเป น
ภาพจริงหัวกลับขนาดใหญกวาวัตถุ และภาพน�้จะเสมือน
เปนวัตถุของเลนส ใกลตาและอยู ในระยะความยาวโฟกัส
ของเลนส ใกลตา ภาพสุดทายที่เห็นจะเปนภาพเสมือน
หัวกลับเมื่อเทียบกับวัตถุขนาดใหญกวาวัตถุ

ตา

เลนสใกลตา
ภาพครั้งแรกที่เกิด
จากเลนสใกลวัตถุ

เลนสใกลวัตถุ
วัตถุ
ภาพสุดทายที่เห็น
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2. กลองโทรทรรศน : กลองโทรทรรศนแบบพื้นฐาน (แบบงายๆ) ประกอบดวยเลนสนูน 2 ตัว คือ
เลนสใกลวัตถุและเลนสใกลตา โดยภาพจากเลนสใกลวัตถุเปนภาพจริงขนาดเล็กกวาวัตถุ และภาพน�้เสมือนเปน
วัตถุของเลนสใกลตา จะไดภาพจากเลนสใกลตาเปนภาพเสมือนขนาดใหญ
เลนสใกลวัตถุ L2

เลนสใกลตา L1
l1

3. กลองถายรูป : กลองถายรูปอยางงายจะประกอบดวยเลนสนูน 1 อัน ภาพที่ไดเปนภาพจริง
หัวกลับขนาดเล็กกวาวัตถุ โดยมีฟลมเปนฉากรับภาพ
วัตถุ

ภาพ

3.4 การมองเห็น
หัวขอน�้มุงหมายใหนักเรียนศึกษาปจจัยที่มีผลตอ
การมองเห็น

จ�ดประสงคการเรียนรู
เมื่อเรียนจบหัวขอน�้แลว นักเรียนควรจะสามารถ
1. สืบคนขอมูลและอภิปรายเกี่ยวกับการมองเห็น
2. สืบคนขอมูลและบอกถึงสาเหตุที่ทําใหสายตาสั้น
และวิธีแกไข
3. สืบคนขอมูลและบอกถึงสาเหตุที่ทําใหสายตายาว
และวิธีแกไข

เวลาที่ใช 30 นาที
124 คูมือครู

หนังสือเรียนหนา 120

แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู
ครูใหผูเรียนรวมกันอภิปรายปจจัยที่เกี่ยวของกับการมองเห็น ซึ�งอาจรวมทั้งการใหผูเรียนสืบคนเกี่ยวกับ
การมองเห็นของสายตาพรอมทั้งการนําเสนอขอมูลและรวมกันอภิปรายจนไดขอสรุปวา เมื่อรังสีของแสงผาน
เลนส ตาที่ เ ป น เลนส นู น รั ง สี ข องแสงจะเบนเข า หากั น และไปตั ด กั น ได ภาพจริ ง บนเรติ นาซึ� ง ทํ า หน า ที่ เ ป น
ฉากรับภาพ ถารังสีของแสงตัดกันกอนถึงเรตินาหรือจะตัดกันตําแหน�งหลังเรตินาจะทําใหเกิดภาพที่เรตินาไม
คมชัด แกไขไดโดยใชแวนตาซึ�งทําจากเลนสเพื่อใหรังสีของแสงไปตัดกันที่เรตินาพอดี สําหรับคนสายตาสั้น รังสี
ของแสงจะตัดกันกอนถึงเรตินา แกไขโดยใชแวนที่ทําจากเลนสเวา สวนคนสายตายาว รังสีของแสงจะตัดกันหลัง
เรตินา แกไขโดยใชแวนที่ทําจากเลนสนูน

3.5 สีของวัตถุ
หัวขอน�้มุงหมายใหผูเรียนไดศึกษาเกี่ยวกับสี
ของวัตถุ

วิธีแก้ไขการมองเห็นของคนสายตาสั้นให้มองเห็นได้ชัดเจนเหมือนคนสายตาปกติทำาได้
หลายวิธี วิธีหนึ่งที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย คือ จะต้องใช้เลนส์เว้ามาใส่ไว้ข้างหน้าเลนส์ตา เพื่อช่วย
ทำาให้ภาพไปเกิดบนเรตินาพอดี หรืออาจกล่าวได้ว่าเพื่อช่วยชดเชยความยาวโฟกัสของเลนส์ตา
ดั ง ภาพ 3.22 ก. สำ า หรั บ การแก้ ไ ขการมองเห็ น ของคนสายตายาวจะใช้ เ ลนส์ นู น มาใส่ ไ ว้
ข้างหน้าเลนส์ตา เพื่อช่วยให้รังสีจากวัตถุที่ตำาแหน่งจุดใกล้ไปรวมกันที่เรตินาพอดี ดังภาพ 3.22 ข.

R X

P

R

A
25 cm

ก. สายตาสั้น

ข. สายตายาว

ภาพ 3.22 แสดงการแก้ไขสายตาสั้น และสายตายาว

การมองเห็นนอกจากเกี่ยวข้องกับนัยน์ตาของเราแล้ว ยังมีปัจจัยภายนอกอื่นๆ ที่เข้ามา
เกี่ยวข้องอีกหรือไม่ อย่างไร

จ�ดประสงคการเรียนรู
เมื่อเรียนจบหัวขอน�้แลว นักเรียนควรจะสามารถ
อธิบายการมองเห็นสีของวัตถุ

สีของวัตถุ
เราทราบแล้วว่า การที่เรามองเห็นวัตถุต่างๆ ได้ เพราะมีแสงจากวัตถุมาเข้านัยน์ตาเรา
แสงดังกล่าวอาจจะสะท้อนออกมาจากวัตถุ หรือทะลุผ่านวัตถุออกมา วัตถุใดสะท้อนแสงสีใด หรือ
ยอมให้แสงสีใดทะลุผ่านได้มากหรือน้อย เราจะได้ศึกษาต่อไป
การที่เรามองเห็นส่วนต่างๆ ของต้นไม้เป็นสีต่างกัน เช่น เห็นลำาต้นสีนำ้าตาล ใบไม้สีเขียว
ดอกสีเหลือง ผลสีแดง นักเรียนเคยสังเกตหรือไม่ว่า ส่วนต่างๆ ของต้นไม้ที่ได้รับแสงสว่างจาก
แหล่งเดียวกัน แต่ทำาไมเราจึงมองเห็นสีไม่เหมือนกัน

เวลาที่ใช 30 นาที
121

หนังสือเรียนหนา 121

แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู
ครูควรใชคําถามเพื่อนําไปสูการอภิปรายวา การที่เราเห็นวัตถุเปนสีตางๆ นั้น เปนเพราะวา เมื่อแสงขาว
ตกกระทบวัตถุทึบแสง แสงขาวบางสวนจะสะทอนออกจากผิวนั้น บางสวนจะดูดกลืนเขาไปในวัตถุนั้น เชน ถา
เห็นผลมะมวงเปนสีเหลืองและสีเขียว แสดงวา สีอื่นถูกดูดกลืนไวเกือบหมด จะสะทอนออกมา คือ แสงสีเหลือง
และสีเขียวเปนสวนใหญ
บทที่ 3 แสง 125

3.4 การมองเห็น, 3.5 สีของวัตถุ

บทที่ 3 แสง

ครูใชคําถามเพื่อเชื่อมโยงเน�้อหาตอ เชน
ถาเราสกัดคลอโรฟลลออกจากใบชบาดาง สวนของใบไมที่เคยเห็นเปนสีเขียวจะเปลี่ยนเปนสี
อะไรเพราะเหตุใด
แนวคําตอบ อาจเปนสีมว ง สีสม สีแดง
เพราะเหตุใดเราจึงเห็นถานมีสีดํา
แนวคําตอบ ถานดูดกลืนแสงสีตา งๆ ไวหมด

3.6 การดูดกลืนแสงของวัตถุสีตางๆ
หัวขอน�้มุงหมายใหนักเรียนไดเรียนรูเกี่ยวกับการ
ดูดกลืนแสงของวัตถุ

จ�ดประสงคการเรียนรู
เมื่อเรียนจบหัวขอน�้แลว นักเรียนควรจะสามารถ
1. ทดลองและอธิบายเกีย่ วกับการดูดกลืนแสงของวัตถุ
2. บอกความแตกตางของลักษณะผิวที่มีผลตอการ
สะทอนแสง

เวลาที่ใช 1 ชั่วโมง
หนังสือเรียนหนา 123

แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู
ครูอาจใชคําถามเกี่ยวกับปริมาณแสงที่ถูกวัตถุดูดกลืนมากหรือนอยขึ้นอยูกับอะไรบาง เพื่อนําเขาสู
กิจกรรมตอไป
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กิจกรรม 3.13 การดูดกลืนแสงของวัตถุสีตางๆ
จ�ดประสงคของกิจกรรม
เมื่อทํากิจกรรมน�้แลว นักเรียนควรจะสามารถ
1. ทดลองและอธิบายการดูดกลืนแสงของวัตถุสีตางๆ
2. อธิบายขอมูลเกี่ยวกับลักษณะของผิวที่มีผลตอการดูดกลืนแสง

เวลาที่ใช 1 ชั�วโมง
วัสดุอุปกรณ
รายการ
1. เทอรมอมิเตอร
2. กระดาษ 3 สีๆ ละ 1 แผน แตละแผนกวาง 3 เซนติเมตร ยาว 8
เซนติเมตร

จํานวน/กลุม
3 อัน
3 แผน

อภิปรายหลังทํากิจกรรม

3.6 การดูดกลืนแสงของวัตถุสีตางๆ

นักเรียนรวมกันอภิปรายจนไดขอสรุปวา การดูดกลืนแสงของวัตถุตางๆ ขึ้นอยูกับสีผิวของวัตถุ โดยผิว
สีเขมจะดูดกลืนแสงไดดีกวาผิวสีขาว สวนวัตถุที่มีผิวเรียบเปนมันวาวจะสะทอนแสงไดดีกวาวัตถุผิวหยาบ

บทที่ 3 แสง 127

คําถามทายบทที่ 3
1. วางเทียนไขบนตารางหนากระจกดังภาพ ภาพสะทอนของเทียนไขจะปรากฏที่ตําแหน�งใด
A

กระจก

C

B
D

แนวคําตอบ ภาพสะทอนของเทียนไขจะปรากฏที่ตําแหน�ง B เพราะระยะภาพเทากับระยะวัตถุ
2. นิตยาและเมธีประกอบไฟฉายคนละกระบอก โดยใชถา นไฟฉายและหลอดไฟทีม่ ลี กั ษณะเหมือนกัน

เขาทัง้ สองติดตัวสะทอนแสงทีไ่ ฟฉาย ดังภาพดานลาง ตัวสะทอนแสงของนิตยาจะเปนกระดาษแข็ง
สีขาว สวนของเมธีจะเปนกระดาษแข็งสีดํา
ตัวสะทอนแสงสีขาว

ไฟฉายของนิตยา

ตัวสะทอนแสงสีดาํ

ไฟฉายของเมธี

2.1 เมื่อเปดสวิตชไฟฉาย ไฟฉายของใครจะใหแสงสวางมากกวากันเมื่อฉายไปยังฝาผนังที่อยู
หางไปสองเมตร
แนวคําตอบ เมื่อเปดสวิตชไฟฉาย ไฟฉายที่ใหแสงสวางมากกวาเมื่อฉายไปยังฝาผนังที่อยู
หางไปสองเมตรคือไฟฉายของนิตยา
2.2 เพราะเหตุใดจึงเปนเชนนั้น
แนวคําตอบ เพราะวัตถุสีขาวจะสะทอนแสงไดดี ในขณะที่วัตถุสีดําจะดูดกลืนแสง
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3. เมือ่ วางวัตถุทรี่ ะยะหางจากกระจกเวาและกระจกนูนเทากับความยาวโฟกัสและสองเทาของความ
ยาวโฟกัสพอดี จงเขียนแผนภาพแสดงการเกิดภาพจาก
3.1 การสะทอนโดยกระจกเวา
แนวคําตอบ เมื่อวางวัตถุหางกระจกเวาเทากับความยาวโฟกัสจะไดภาพที่ระยะอนันต เมื่อวาง
วัตถุหางกระจกเวาเทากับสองเทาของความยาวโฟกัสจะไดภาพจริงหัวกลับขนาดเทาวัตถุอยู
หางจากกระจกเวาเทากับระยะวัตถุ
วัตถุ
C

F

วัตถุ
F

C

3.2 การสะทอนโดยกระจกนูน
แนวคําตอบ เมือ่ วางวัตถุไวหนากระจกนูน ภาพทีไ่ ดจะเปนภาพเสมือนหัวตัง้ ขนาดเล็กกวาวัตถุ
เสมอ ไมวาจะวางวัตถุไวที่ใด

วัตถุ
F

C
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4. เมือ่ วางวัตถุทรี่ ะยะหางจากเลนสนนู และเลนสเวาเทากับความยาวโฟกัสและสองเทาของความยาว
โฟกัสพอดี จงเขียนแผนภาพแสดงการเกิดภาพจาก
4.1 การหักเหผานเลนสนูน
แนวคําตอบ เมื่อวางวัตถุหางเลนสนูนเทากับความยาวโฟกัสจะไดภาพที่ระยะอนันต เมื่อวาง
วัตถุหา งจากเลนสเทากับสองเทาของความยาวโฟกัสจะไดภาพจริงหัวกลับขนาดเทาวัตถุอยูห า ง
เลนสเปนสองเทาของความยาวโฟกัสดวย
F
C

C

Fʹ

F

C

C

4.2 การหักเหผานเลนสเวา
แนวคําตอบ เมื่อวางวัตถุไวหนาเลนสเวา ภาพที่ไดจะเปนภาพเสมือนหัวตั้ง ขนาดเล็กกวาวัตถุ
เสมอ ไมวาจะวางวัตถุไว ณ ที่ใด

F
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Fʹ

ภ�คผนวก
• รายการวัสดุอุปกรณและสารเคมี
• คําศัพท
• บรรณานุกรม
• คณะกรรมการพัฒนาคูม อื ครู รายวิชาวิทยาศาสตร ๔
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รายการวัสดุอุปกรณและสารเคมี
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ปที่ 2
บทที่ 1 อาหารกับการดํารงชีวิต
ลำ�ดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
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ร�ยก�ร
หลอดทดลองขนาดกลาง
บีกเกอร์ 250 cm3
หลอดหยด
กระบอกตวงขนาด 10 cm3 หรือหลอดฉีดยาขนาด 5 cm3
โกร่งสำาหรับบดอาหาร
แท่งแก้ว
ชุดตะเกียงแอลกอฮอล์
ไม้ขีดไฟ
ที่จับหลอดทดลอง
ที่ตั้งหลอดทดลอง
กระดาษขนาดประมาณ 10 cm x10 cm สำาหรับทดสอบไขมัน
ผ้าขาวบางสำาหรับกรองอาหารที่บดแล้ว
นำ้าแปงสุก 0.1 %
สารละลายนำ้าตาลกลูโคส 1 %
สารละลายไอโอดีน 1 %
นำ้ากลั�น
ไข่ขาวดิบ
สารละลายเบเนดิกต์
สารละลายคอปเปอร์ (II) ซัลเฟต (CuSO4) 0.1 mol/L
สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) 2.5 mol/L
นำ้ามันพืช
ตัวอย่างอาหารสำาหรับทดสอบในตอนที่ 2 เช่น
นำ้านมถั�วเหลือง ข้าวสุก ขนมปง เนย ถั�วลิสงดิบ เน�้อดิบ
กระบอกตวงขนาด 10 cm3
สารละลายวิตามินซี 0.01 %
นำ้าผลไม้ต่างๆ ที่ต้องการทดสอบ

จำ�นวน/กลุม
9 หลอด
1 ใบ
4 อัน
3 อัน
1 ชุด
2 อัน
1 ชุด
1 กลัก
1 อัน
2 อัน
3 แผ่น
1 ผืน
12.5 cm3
10 cm3
10 cm3
10 cm3
3 cm3
10 cm3
5 cm3
5 cm3
5 cm3
ชนิดละ 3 กรัม
1 อัน
5 cm3
ชนิดละ 12 cm3

หม�ยเหตุ

บทที่ 2 ระบบตางๆ ในรางกายมนุษยและสัตว
ลำ�ดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ร�ยก�ร
หลอดทดลอง
ช้อนตักสาร
กระบอกตวง ขนาด 10 cm3
ชุดตะเกียงแอลกอฮอล์พร้อมที่กั้นลม
ข้าวสุก
สารละลายเบเนดิกต์
นำ้ากลั�น
หลอดหยด
อุปกรณ์สำาหรับดูดนำ้า
บีกเกอร์ขนาด 500 cm3 หรือแก้ว หรือถ้วยพลาสติกใส
ขนาดประมาณ 500 cm3
นำ้าผสมสีแดง
ปอดเทียม
ชุดอุปกรณ์สำาหรับวัดความจุปอด ซึ�งประกอบด้วย
ถุงพลาสติกยาวประมาณ 1 เมตร จำานวน 1 ใบ สติกเกอร์ที่
พิมพ์ปริมาตรของถุง 1 แผ่น ท่อสำาหรับเปา 1 อัน
โปสเตอร์ระบบต่างๆ ในร่างกายมนุษย์
กรรไกร
เทปใส
เครื่องมือวัดความดันเลือด

จำ�นวน/กลุม
2 หลอด
1 คัน
1 อัน
1 ชุด
1 ช้อนโตะ
2 cm3
1 cm3
1 อัน
2 อัน
2 ใบ

หม�ยเหตุ

1,000 cm3
1 ชุด
1 ชุด
1 แผ่น
1 อัน
1 ม้วน
1 เครื่อง

อุปกรณ์ที่ใช้
ในกิจกรรม
เสนอแนะ
ยืมจากห้อง
พยาบาลได้
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บทที่ 3 แสง
ลำ�ดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
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ร�ยก�ร
กล่องทึบแสง ขนาดประมาณ 5 cm x 30 cm x 5 cm
หม้อแปลงไฟฟาโวลต์ตำ่า
กล่องแสงพร้อมหลอดไฟ
แผ่นช่องแสง 1 ช่อง
สายไฟ
กระจกเงาราบ
กระดาษขาว
ดินนำ้ามัน
ชุดศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระยะวัตถุกับระยะภาพ
กระจกนูน
กระจกเว้า
เทียนไข
ไม้ขีดไฟ
แผ่นสะท้อนแสงผิวโค้ง
แผ่นช่องแสง 3 ช่อง
แท่งพลาสติก
กล่องพลาสติก
ดินสอ
วงแหวนโลหะ
ปริซึมสามเหลี่ยม
เลนส์นูน
เลนส์เว้า
แว่นขยาย
แท่งพลาสติกรูปครึ�งวงกลม
กล้องจุลทรรศน์
กล้องโทรทรรศน์
กล้องถ่ายรูป
เทอร์มอมิเตอร์
กระดาษ 3 สีๆ ละ 1 แผ่น แต่ละแผ่นกว้าง 3 cm ยาว 8 cm

จำ�นวน/กลุม
1 กล่อง
1 เครื่อง
1 ชุด
1 แผ่น
2 เส้น
1 แผ่น
1 แผ่น
1 ก้อน
1 ชุด
1 อัน
1 อัน
1 เล่ม
1 กล่อง
1 แผ่น
1 แผ่น
1 แท่ง
1 ใบ
1 แท่ง
1 อัน
1 อัน
1 อัน
1 อัน
1 อัน
1 อัน
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
3 อัน
3 แผ่น

หม�ยเหตุ

คำ�ศัพท์
กรดไขมัน
กรดอะมิโน
กระจกนูน
กระจกเว้า
กระแสประสาท
กลีเซอรอล
การกระจาย
การขับถ่าย
การโคลน
การทำาซิฟต์

fatty acid
amino acid
convex mirror
concave mirror
nerve impulse
glycerol
dispersion
excretion
cloning
ZIFT : Zygote IntraFallopian Transfer
การทำาอิกซี
ICSI : Intra-Cytoplasmic
Sperm Injection
การปฏิสนธิในหลอดแก้ว in vitro fertilization
การย่อยเชิงกล
mechanical digestion
การย่อยเชิงเคมี
chemical digestion
การสะท้อน
reflection
การสะท้อนกลับหมด
total internal reflection
การหักเห
refraction
การหายใจระดับเซลล์
cellular respiration
เกล็ดเลือด
platelet
แกนมุขสำาคัญ
principal axis
ไขมัน
lipid
ความยาวโฟกัส
focul length
ความสว่าง
illuminance
คอเลสเทอรอล
cholesterol
คาร์โบไฮเดรต
carbohydrate
แคลอรี
calorie
แคลอรีมเิ ตอร์
calorimeter
จุดใกล้
near point
จุดไกล
far point
ช่องหายใจ
spiracle
เซรุ่ม
serum
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ตัวเซลล์
ถุงลม
ท่อมัลพิเกียน
ท่อลม
ทางเดินอาหาร
เทคโนโลยีชีวภาพ
นำา้ เลือด
นำ้าอสุจิ
ปฏิกิริยารีเฟล็กซ์
ปฏิสนธิ
โปรตีน
แฝดต่างไข่

neuron
blood cell
gamete
zygote
body mass index
dendrite
cell body
alveolus
mulpighian tubule
trachea
digestive tract
biotechnology
plasma
semen
reflect action
fertilization
protein
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fraternal twin
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innate behavior
เพปซิน
pepsin
เพปซิโนเจน
pepsinogen
เพปไทด์
peptide
ฟีตัส
fetus
โฟกัส
focus
ภาพจริง
real image
ภาพเสมือน
virtual image
มุมตกกระทบ
angle of incident
มุมสะท้อน
angle of reflection
มุมหักเห
angle of refraction
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ใยอาหาร
ระบบขับถ่าย
ระบบประสาท
ระบบย่อยอาหาร
ระบบสืบพันธุ์
ระบบหายใจ
ระยะภาพ
ระยะวัตถุ
รังไข่
รังสี
รังสีตกกระทบ
รังสีสะท้อน
รังสีหักเห
แร่ธาตุ
วัยหนุ่มสาว
วิตามิน
วิลลัส
สาร GABA
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fiber
excretion system
nervous system
digestive system
reproductive system
respiratory system
image distance
object distance
ovary
ray
incident ray
reflected ray
refracted ray
mineral
puberty
vitamin
villus
gamma aminobutyric acid

สารชีวพิษ
สารออไรซานอล
สารอาหาร
เส้นแนวฉาก
เส้นประสาท
เส้นใยนำาแสง
เส้นใยประสาท
แสง
หน�วยไต
หลอดลม
หลอดเลือดฝอย
หลอดเลือดเวน
หลอดเลือดอาร์เทอรี
อะไมเลส
อัณฑะ
เอ็มบริโอ
แอกซอน
แอนติบอดี

biotoxin
oryzanol
nutrient
normal line
nerve
optical fiber
nerve fiber
light
nephron
bronchus
capillary
vein
artery
amylase
testis
embryo
axon
antibody
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