
 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 
หน่วยการเรยีนรู้ที่ 1 มหัศจรรย์กลไกชีวติ                                    เรื่อง ระบบหายใจ 
วิชา ว22101  ชื่อรายวชิา วิทยาศาสตร ์3               กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ภาคเรียนที่ 1                        ปีการศึกษา 2565 เวลา 1 ชั่วโมง 
 
มาตรฐานการเรียนรู ้
 มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  ว 1.2 เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การลำเลียงสารผ่าน
เซลล์ ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าที่ของระบบต่าง  ๆ ของสัตว์และมนุษย์ที ่ทำงานสัมพันธ์กัน 
ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะต่าง ๆ ของพืชที่ทำงานสัมพันธ์กัน รวมทั้งนำความรู้ไปใช้
ประโยชน ์
 
ตัวชี้วัด  
 มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  ว 1.2  ม.2/1 ระบุอวัยวะและบรรยายหน้าที่ของอวัยวะที่เกี่ยวข้องในระบบหายใจ 
 
จุดประสงค์การเรียนรู ้
 1. นักเรียนสามารถระบุอวัยวะที่เกี่ยวข้องในระบบหายใจได ้
 2. นักเรียนสามารถบรรยายหน้าที่ของอวัยวะที่เกี่ยวข้องในระบบหายใจได้ 
 
สาระสำคัญ 
 1. อวัยวะและหน้าที่ของอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับการหายใจ 
 2. การผ่านเข้าออกของอากาศโดยการหายใจ 
 3. การหายใจระดับเซลล ์
 
สาระการเรยีนรู ้
 ความรู ้
 1. อวัยวะและหน้าที่ของอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับการหายใจ อวัยวะที่เกี่ยวข้องกับระบบหายใจของ
มนุษย์เริ่มที่ปากและจมูกไปสู่หลอดลม ซึ่งเป็นท่อกลวงที่มีกระดูกอ่อนลักษณะเป็นวงแหวนแทรกอยู่ ซึ่งจะช่วย
ให้หลอดลมไม่ยุบตัวหรือแฟบ ปลายของหลอดลมแตกเป็น 2 แขนง เรียกว่า แขนงปอด (bronchus) เมื่อเข้า
ไปภายในปอดจะแตกเป็นแขนงเล็ก ๆ มากมาย เรียกว่า หลอดลมฝอย (bronchiole) และที่ปลายหลอดลม
ฝอยจะมีถุงเล็ก ๆ เรียกว่า ถุงลม (alveoli) ซึ่งจะมีหลอดเลือดฝอย (capillary) มาหล่อเลี้ยง 
 ปอดมนุษย์ไม่มีกล้ามเนื้อจึงไม่สามารถหดตัวและคลายตัวได้เอง ดังนั้นการนำเอาอากาศภายนอกเข้าสู่
ปอดและขับแก๊สต่าง ๆ ออกจากปอด จึงต้องอาศัยการทำงานประสานกนัของอวัยวะต่าง ๆ ได้แก่ กล้ามเน้ือยึด
กระดูกซี่โครงและกล้ามเนื้อกะบังลม 
 หน้าที่ของอวัยวะที่เกี่ยวข้องในระบบหายใจ 
    1. จมูก เป็นอวัยวะส่วนแรกของระบบหายใจ ทำหน้าที่เป็นทางผ่านของอากาศ ช่วยกรองฝุ่น
ละอองบางส่วนก่อนที่อากาศจะผ่านไปยังท่อลม  



 

 
 
 

 
 
 

ที่มา : http://watchawan.blogspot.com/2010/05/blog-post_3644.html 

     2. ท่อลม มีลักษณะเป็นท่อกลวงเชื่อมต่อกับปอด ทำหน้าที่เป็นทางผ่านของอากาศสู่ปอด 
 
 

 
 
 
 
 

ที่มา : https://pantip.com/topic/37007650 

    3. ปอด เป็นอวัยวะสำคัญสุดมี 2 ข้าง ซ้ายและขวาอยู่ภายในทรวงอกมีขั้วปอดยื่นออกมาจากปอด
ทั้ง 2 ข้าง และมาเชื่อมต่อกับหลอดลมซึ่งเรียกว่า แขนงข้ัวปอด ที่ปลายแขนงขั้วปอดจะมีถุงลมเล็กจำนวน
มากสำหรับเก็บอากาศถุงเหล่านี้เรียกว่าถุงลมปอด 

 

 
 
 
 

 

 
    
  ที่มา : http://pnevmonii.net/other/  ที่มา : https://hadassah.ru/medical-care/ 

 
 4. กะบังลม เป็นแผงกล้ามเน้ือที่มีลักษณะโค้งนูนคล้ายรูปโดมคั่นระหว่างช่องอกกับช่องท้อง ทำหน้าที่

ในการเปลี่ยนแปลงปริมาตรและความดันของอากาศภายใน  
 

 

 
 
 
 
 
 

ที่มา : https://www.scimath.org/lesson-biology/item/6977-respiratory-system 

http://pnevmonii.net/other/


    5. กระดูกซี่โครง ทำหน้าที่ช่วยในการเคลื่อนที่เข้าและออกของอากาศ  
 
 

 
 
 

 
 
  

ที่มา : http://cms573.bps.in.th/group3/2014-07-15-03-10-20 

  
 2. การผ่านเข้าออกของอากาศโดยการหายใจ เป็นการรับอากาศจากภายนอกผ่านปากหรือจมูกลงสู่
ปอด และปล่อยอากาศจากปอดกลับออกสู่ภายนอกร่างกาย ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันของกล้ามเนื้อยึดกระดูก
ซี่โครงและกล้ามเน้ือกระบังลม ดังนี้ 
      2.1) การหายใจเข้า (inhalation) กล้ามเนื้อยึดกระดูกซี่โครงหดตัว ทำให้กระดูกซี่โครง
เลื่อนสูงข้ึน และกล้ามเนื้อกะบังลมหดตัว ทำให้กะบังลมเลื่อนต่ำลง ปริมาตรช่องอกมากขึ้น (ช่องอกขยายตัว) 
ความดันอากาศลดต่ำลงอากาศนอกผ่านเข้าสู่ปอด 
      2.2) การหายใจออก (exhalation) กล้ามเน้ือยึดกระดูกซี่โครงคลายตัวทำให้กระดูกซี่โครง
เลื่อนต่ำลง และกล้ามเนื้อกะบังลมคลายตัว ทำให้กะบังลมเลื่อนสูงขึ้น ปริมาตรของช่องอกน้อยลง ความดัน
อากาศสูงขึ้นทำให้อากาศออกจากปอดสู่ภายนอกร่างกาย 
 3. การหายใจระดับเซลล์ (cellular respiration) คือ กระบวนการแลกเปลี่ยนแก๊สสู่เซลล์  
เกิดปฏิกริยาระหว่างสารอาหารและแก๊สออกซิเจนพร้อมทั้งปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ น้ำ และพลังงาน
ออกมา 
      3.1) การแลกเปลี่ยนแก๊สที่ถุงลม เมื่ออากาศเข้าสู่ปอดจะไปอยู่ในถุงลม ซึ่งปอดแต่ละข้างมี
ถุงลมประมาณ 150 ล้านถุง แต่ละถุงมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 0.1 มิลลิเมตร และมีหลอดเลือดฝอย
มาห่อหุ้ม ซึ่งเกิดการแลกเปลี่ยนแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ ออกซิเจน ไนโตรเจน และไอน้ำ เข้าและออกจากถุง
ลมโดยผ่านเยื่อบาง ๆ ของถุงลม 
  เลือดจากหัวใจมาสู่ปอด เป็นเลือดที่มีแก๊สออกซิเจนต่ำ คาร์บอนไดออกไซด์สูง เมื่อมาสู่ถุงลม
จะมีการเปลี่ยนแก๊สโดยออกซิเจนในถุงลมจะแพร่เข้าสู่เลือด ขณะเดียวกันคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือดจะแพร่
เข้าสู่ถุงลม แล้วขับออกทางลมหายใจออก 
 

 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : http://www.student.chula.ac.th/~58370790/work.html 



       3.2) การแลกเปลี่ยนแก๊สที่เซลล์ เลือดจะพาแก๊สออกซิเจนและสารอาหารไปสู่เซลล์ 
ทั่วร่างกาย ซึ่งจะเกิดปฏิกริยาระหว่างแก๊สออกซิเจนและสารอาหาร ได้พลังงานออกมา กระบวนการนี้เรียกว่า 
การหายใจระดับเซลล์ ปฏิกิริยานี้เกิดขึ้นอย่างช้า ๆ นอกจากนี้ยังได้น้ำและแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นของ
เสียที่แพร่เข้าสู่เลือดซึ่งเลือดจะพาของเสียเหล่านี้ไปสู่ถุงลมในปอดเพื่อกำจัดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออกมา
ทางลมหายใจ 
 
ทักษะ/กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

1. ทักษะการสังเกต 
 
คุณลักษณะอันพึงประสงค ์

1. มีวินัย 
2. มุ่งมั่นในการทำงาน 
 

สมรรถนะสำคัญ 
1. ความสามารถในการสือ่สาร 
2. ความสามารถในการคดิ 

 
กิจกรรมการเรียนรู้  
 1. กิจกรรมนำเข้าสู่การเรียน 
  1.1) นักเรียนและครูร่วมกันทำข้อตกลงก่อนเริ่มเข้าสู่บทเรียน 
  1.2) นักเรียนทุกคนหายใจเข้าลึก ๆ และหายใจออกช้า ๆ แล้วสังเกตลักษณะของหน้าท้องว่า
มีการพองและยุบอย่างไร จากนั้นให้นักเรียนจับคู่กัน ปฏิบัติเช่นเดิม แต่ให้สังเกตลักษณะหน้าท้องของเพื่อน 
และร่วมระดมสมองคิดว่าอวัยวะส่วนใดที่มีการเคลื่อนไหวบ้าง จากนั้นครูร่วมกันอภิปรายกับนักเรียนโดยใช้
คำถามต่อไปนี้  
   - นักเรียนคิดว่าขณะหายใจเข้า และหายใจออก หน้าท้องมีลักษณะอย่างไร 
  (แนวคำตอบ : เมื่อหายใจเข้าหน้าท้องจะขยาย เมื่อหายใจออกหน้าท้องจะแฟบลง) 
   - นักเรียนคิดว่ามีอวัยวะใดบ้างที่เกี่ยวข้องกับการหายใจ 
  (แนวคำตอบ : จมูก, ท่อลม, ปอด, กระบังลม, ซี่โครง)  
  1.3) นักเรียนทุกคนร่วมกันตอบคำถามและเกี่ยวกับคำตอบของคำถามเพื่อเชื่อมโยงไปสู่ 
การเรียนรู้ เรื่อง ระบบหายใจ 
 2. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

 2.1) นักเรียนศึกษาความรู้ power point เรื่อง ระบบการหายใจ 
     2.2) นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันเล่นเกม “ชิงคำตอบมาให้ได้” กติกาในเกมทุกกลุ่มจะมี
รูปแบบการสื่อสารเพื่อให้กลุ่มอื่นเข้าใจถึงคำตอบของคำถาม ซึ่งแต่ละกลุ่มจะต้องมุ่งมั่นในการหาคำตอบโดย
จะต้องอยู่บนพื้นฐานของความเรียบร้อย ไม่วุ่นวาย และไม่รบกวนเพื่อนกลุ่มอื่น 
  2.3) นักเรียนทำแบบฝึกหัดที่ 1.1 บอกชื่ออวัยวะเกี่ยวกับระบบหายใจ โดยมีกำหนดการส่ง
งานภายในคาบเรียน 
 



 3. กิจกรรมรวบยอด 
  3.1) นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายและหาข้อสรุปโดยใช้คำถามต่อไปนี้ 
   - นักเรียนบอกชื่ออวัยวะที่เกี่ยวข้องกับการหายใจ โดยเรียงลำดับจากการที่อากาศ
เข้าสู่ร่างกาย 
   (แนวคำตอบ : อวัยวะที่เกี่ยวข้องกับการหายใจ ได้แก่ จมูกหรือปาก หลอดลม แขนงปอด 
หลอดลมฝอย ถุงลม ซึ่งในการหายใจเข้าและออกนั้นต้องอาศัยการทำงานของกล้ามเนื้อกระดูกซี่โครงและ
กล้ามเน้ือกระบังลมด้วย) 
   - นักเรียนอธิบายการทำงานของกล้ามเนื้อกระดูกซี่โครงและกล้ามเนื้อกะบังลม 
ขณะที่มีการหายใจเข้า และหายใจออก 
   (แนวคำตอบ : ขณะหายใจเข้า กล้ามเน้ือกระดูกซี่โครงจะเลื่อนสูงข้ึน และกล้ามเนื้อกะบังลม
เลื่อนต่ำลง ทำให้ปริมาตรช่องอกขยายในทางกลับกัน ขณะที่หายใจออก กล้ามเนื้อกระดูกซี่โครงจะเลื่อนต่ำลง 
และกล้ามเนื้อกะบังลมเลื่อนสูงข้ึนทำให้ปริมาตรช่องอกน้อยลง)  
 
สื่อการเรียนรู้ 
 1. Power point ระบบหายใจ เรื่อง อวัยวะและหน้าที่ของอวัยวะที่เกี่ยวข้องในระบบหายใจ 
 2. ชุดอุปกรณ์เกม “ชิงคำตอบมาให้ได้” 
 
แหล่งการเรียนรู ้
 1. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร ์ชั้น ม.2 เล่ม 1 สำนักพิมพ์อกัษรเจริญทัศน์ จำกดั 
 2. แบบฝึกหัดรายวิชาพืน้ฐานวิทยาศาสตร์ ชั้น ม.2 เล่ม 1 สำนักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์ จำกดั 
 3. Work book 2 Discovering science 
 4. อินเตอร์เน็ต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การวดัและการประเมิน 
เป้าหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด เกณฑ์การประเมิน 

สาระสำคัญ 
    1. อวัยวะและหน้าที่ของอวัยวะ 
ที่เกี่ยวข้องกับการหายใจ 
    2. การผ่านเข้าออกของอากาศ 
โดยการหายใจ 
    3. การหายใจระดับเซลล์ 

- แบบฝึกหัดที่ 1.1 บอกชื่อ
อวัยวะเกี่ยวกับระบบหายใจ  

- แบบฝึกหัดที่ 1.1 บอกชื่อ
อวัยวะเกี่ยวกับระบบหายใจ 

ภาคผนวก 

ตัวชี้วัด 
   - มาตรฐาน/ตัวชี ้วัด ว 1.2 ม.2/1 
ระบุอวัยวะและบรรยายหน้าที ่ของ
อวัยวะที่เกี่ยวข้องในระบบหายใจ 

- แบบฝึกหัดที่ 1.1 บอกชื่อ
อวัยวะเกี่ยวกับระบบหายใจ 

- แบบฝึกหัดที่ 1.1 บอกชื่อ
อวัยวะเกี่ยวกับระบบหายใจ 
 

ภาคผนวก 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
    1. มวีินัย 
    2. มุ่งมั่นในการทำงาน 

- แบบฝึกหัดที่ 1.1 บอกชื่อ
อวัยวะเกี่ยวกับระบบหายใจ 

- แบบสังเกตคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์รายบุคคล 

ภาคผนวก 

สมรรถนะสำคัญ   
    1. ความสามารถในการคิด   
    2. ความสามารถในการสื่อสาร 

- แบบฝึกหัดที่ 1.1 บอกชื่อ
อวัยวะเกี่ยวกับระบบหายใจ 
 

- แบบสังเกตสมรรถนะ 
ของผู้เรียนรายบุคคล 

ภาคผนวก 

ทักษะ/กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
    1. ทักษะการสังเกต 

- แบบฝึกหัดที่ 1.1 บอกชื่อ
อวัยวะเกี่ยวกับระบบหายใจ 

- แบบประเมินทักษะ 
กระบวนการทางวทิยาศาสตร ์

ภาคผนวก 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



บันทึกหลังการสอน 
ผลการสอน 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
ปัญหาและอุปสรรค 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
ข้อเสนอแนะ 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
 
 
          ลงชื่อ …………………………………………. ผู้สอน 
       (นางสาวปัทมาภรณ ์ แกว้คงคา) 
             
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 
หน่วยการเรยีนรู้ที่ 1 มหัศจรรย์กลไกชีวติ                  เรื่อง ระบบหายใจ 
วิชา ว22101  ชื่อรายวชิา วิทยาศาสตร ์3                     กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ภาคเรียนที่ 1                        ปีการศึกษา 2565 เวลา 1 ชั่วโมง 
 
มาตรฐานการเรียนรู ้
 มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  ว 1.2 เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การลำเลียงสารผ่าน
เซลล์ ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าที่ของระบบต่าง  ๆ ของสัตว์และมนุษย์ที ่ทำงานสัมพันธ์กัน 
ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะต่าง ๆ ของพืชที่ทำงานสัมพันธ์กัน รวมทั้งนำความรู้ไปใช้
ประโยชน ์
 
ตัวชี้วัด  

 มาตรฐาน/ตวัชี้วดั  ว 1.2  ม.2/2 อธิบายกลไกการหายใจเข้าและออก โดยใช้แบบจำลอง รวมทั้งอธิบาย 
กระบวนการแลกเปลี่ยนแก๊ส 

 
จุดประสงค์การเรียนรู ้
 1. นักเรียนสามารถอธิบายกลไกการหายใจเข้าและออกโดยใช้แบบจำลองได้ 
 2. นักเรียนสามารถอธิบายกระบวนการแลกเปลี่ยนแก๊สได้ 
 
สาระสำคัญ 
 1. กลไกการหายใจเข้าและออก 
 2. กระบวนการแลกเปลี่ยนแก๊ส 
 
สาระการเรยีนรู ้
 ความรู ้
  1. กลไกการหายใจเข้าและออก เป็นการรับอากาศจากภายนอกผ่านจมูกลงสู่ปอดและปล่อยอากาศ
จากปอดออกสู่ภายนอกร่างกายซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันของกล้ามเนื้อยึดกระดูกซี่โครงและกล้ามเนื้อกะบังลม
ดังนี้ 
     1.1) การหายใจเข้า (inhalation) กล้ามเนื้อยึดกระดูกซี่โครงหดตัว ทำให้กระดูกซี่โครงเลื่อน
สูงขึ้น และกล้ามเนื้อกะบังลมหดตัว ทำให้กะบังลมเลื่อนต่ำลง ปริมาตรช่องอกมากขึ้น (ช่องอกขยายตัว) 
ความดันอากาศลดต่ำลงอากาศนอกผ่านเข้าสู่ปอด 
     1.2) การหายใจออก (exhalation) กล้ามเนื้อยึดกระดูกซี่โครงคลายตัวทำให้กระดูกซี่โครงเลื่อน
ต่ำลงและกล้ามเนื้อกะบังลมคลายตัว ทำให้กะบังลมเลื่อนสูงขึ้นปริมาตรของช่องอกน้อยลง (ช่องอกหดตัว) 
ความดันอากาศสูงขึ้นทำให้อากาศออกจากปอดสู่ภายนอกร่างกาย 



  สิ่งที่กำหนดอัตราการหายใจเข้าออก คือ ปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือด ถ้าปริมาณ
แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือดต่ำจะทำให้การหายใจช้าลง และถ้าปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือด
สูงข้ึนจะทำให้การหายใจเร็วขึ้น เช่น การออกกำลังกาย 
 
 

 
 
 
 
 
 

ที่มา : http://www.myfirstbrain.com/student_view.aspx?ID=71859 

  
 2. กระบวนการแลกเปลี่ยนแก๊ส 
     2.1) การหายใจภายนอก (external respiration) เป็นการทำงานของปอดโดยแลกเปลี่ยน
แก๊สออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์ระหว่างเลือดที่ไหลเวียนในปอดกับอากาศที่หายใจเข้าไป  
           2.2) การขนส่งแก๊ส (transport mechanism) เป็นการขนส่งแก๊สออกซิเจนจากปอดไปยังเซลล์
และเนื้อเยื่อ และการขนส่งแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จากเซลล์และเน้ือเย่ือไปขับถ่ายออกทางปอดโดยอาศัยการ
ไหลเวียนเลือด  
    2.3) การหายใจภายใน (internal respiration) เป็นการแลกเปลี่ยนแก๊ส ที่เกิดขึ้นที่เซลล์และ
เน้ือเยื่อ การแลกเปลี่ยนแก๊สในสัตว์ชั้นต่ำจะไม่ยุ่งยาก เป็นเพียงการแพร่ของออกซิเจนระหว่างผนังเซลล์กับน้ำ
ในสัตว์ชั้นสูงข้ึนมาก็จะมี air tube เพื่อใช้แลกเปลี่ยนแก๊ส เช่น คนจะใช้ปอดเป็นต้น  
  
ทักษะ/กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

1. ทักษะการทดลอง 
2. ทักษะการพยากรณ ์
3. ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล 
4. ทักษะกระบวนการกลุม่ 
 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
1. อยู่อย่างพอเพียง 
2. มุ่งมั่นในการทำงาน 
3. กล้าแสดงออกในทางที่เหมาะสม 
 

สมรรถนะสำคัญ 
1. ความสามารถในการสือ่สาร 
2. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
 



กิจกรรมการเรียนรู้  
 1. กิจกรรมนำเข้าสู่การเรียน 
  1.1) นักเรียนและครูร่วมกันทำข้อตกลงก่อนเริ่มเข้าสู่บทเรียน 
  1.2) ครูทบทวนความรู้ที่ได้เรียนในชั่วโมงที่แล้ว โดยใช้แนวคำถามต่อไปน้ี 
   - นักเรียนบอกชื่ออวัยวะที่เกี่ยวข้องกับการหายใจ โดยเรียงลำดับจากการที่อากาศ
เข้าสู่ร่างกาย 
   (แนวคำตอบ : อวัยวะที่เกี่ยวข้องกับการหายใจ ได้แก่ จมูกหรือปาก หลอดลม 
แขนงปอด หลอดลมฝอย ถุงลม ซึ่งในการหายใจเข้าและออกนั้นต้องอาศัยการทำงานของกล้ามเนื้อกระดูก
ซี่โครงและกล้ามเน้ือกระบังลมด้วย) 
  1.3) นักเรียนทุกคนร่วมกันตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำตอบของคำถามเพือ่
เชื่อมโยงไปสู่การเรียนรู้ เรื่อง ระบบหายใจ 
 2. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

 2.1) นักเรียนศึกษาวีดิโอบน power point เรื่อง กลไกการหายใจเข้าและออก 
     2.2) นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันทำกิจกรรม “แบบจำลองการทำงานของปอด” โดยนักเรียน
แต่ละกลุ่มจะลงมือปฏิบัติการทดลองจริงเพื่อตรวจสอบข้อพยากรณ ์โดยจะต้องเลือกใช้อุปกรณ์ไดอ้ย่าง
พอเพียงและถูกต้อง แตถ่้าหากชิ้นงานไม่สมบูรณ ์แต่ละกลุ่มสามารถปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาชิ้นงานได้ด้วย
ตนเองใหม่อีกครั้ง 
  2.3) นักเรียนทำแบบบันทึกกิจกรรม “แบบจำลองการทำงานของปอด” โดยสามารถหา
ความรู้จากแหล่งการเรียนรู้อื่น ๆ ได้ 
  2.4) นักเรียนแต่ละกลุ่มนำชิ้นงานของตนเองออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียน โดยจะใช้รูปแบบ
การสื่อสารกับเพื่อนร่วมชั้นเรียนรูปแบบใดก็ได้ แต่รูปแบบการสื่อสารจะต้องอยู่บนพื้นฐานของความเหมาะสม 
 3. กิจกรรมรวบยอด 
  3.1) นักเรียนแต่ละคนจะได้รับกระดาษเพื่อคัดลอกภาพแบบจำลองแสดงการทำงานของ
ปอดมนุษย์ แล้วลงความเห็นจากข้อมูลระบุส่วนต่าง ๆ ในภาพว่าตรงกับอวัยวะส่วนใดของปอด พร้อมทั้งเขียน
สรุปความรู้สั้น ๆ  
  3.2) นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายและหาข้อสรุป โดยใช้แนวคำถามต่อไปน้ี 
   - นักเรียนคิดว่าหลักการทำงานของแบบจำลองเป็นอย่างไร   
  (แนวคำตอบ : เมื่อหายใจเข้า การดึงแผ่นยางเปรียบได้กับกะบังลมเลื่อนต่ำลง ทำให้ปริมาตร
ช่องอกมีมากขึ้น ความดันอากาศในช่องอกลดต่ำลง ดังนั้น อากาศจากภายนอกจึงผ่านเข้าสู่ลูกโป่ง (ปอด) 
ลูกโป่งจึงพอง และเมื่อหายใจออก เมื่อปล่อยแผ่นยางกลับ เปรียบได้กับกะบังลมเลื่อนสูงขึ้น ทำให้ปริมาตร
ช่องอกลดลง ความดันอากาศในช่องอกสูงขึ้น ดังนั้น อากาศจากลูกโป่ง (ปอด) จึงผ่านออกสู่ภายนอก ลูกโป่ง
จึงแฟบ) 
   - นักเรียนคิดว่ามีอวัยวะส่วนอื่นใดของปอดอีกบ้างที่ช่วยในการหายใจ แตไ่ม่ปรากกฎ
ในแบบจำลองนี้ 
   (แนวคำตอบ : กล้ามเน้ือกระดูกซี่โครง)  
 
 
 



สื่อการเรียนรู้ 
 1. Power point ระบบหายใจ เรื่อง กลไกการหายใจเข้าและออก 
 2. ชุดอุปกรณ์กิจกรรม “แบบจำลองการทำงานของปอด” 
 
แหล่งการเรียนรู ้
 1. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร ์ชั้น ม.2 เล่ม 1 สำนักพิมพ์อกัษรเจริญทัศน์ จำกดั 
 2. แบบฝึกหัดรายวิชาพืน้ฐานวิทยาศาสตร์ ชั้น ม.2 เล่ม 1 สำนักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์ จำกดั 
 3. Work book 2 Discovering science 
 4. อินเตอร์เน็ต 
 
การวดัและการประเมิน 

เป้าหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด เกณฑ์การประเมิน 
สาระสำคัญ 
   1. กลไกการหายใจเข้าและออก 
   2. กระบวนการแลกเปลี่ยนแก๊ส 

- แบบจำลอง  
“การทำงานของปอด” 

- แบบประเมินแบบจำลอง 
“การทำงานของปอด” 

ภาคผนวก 

ตัวชี้วัด 
   - มาตรฐาน/ตัวชี ้ว ัด ว 1.2 ม.2/2 
อธิบายกลไกการหายใจเข้าและออก 
โดยใช ้แบบจำลอง รวมทั ้งอธ ิบาย
กระบวนการแลกเปลี่ยนแก๊ส 

- แบบจำลอง  
“การทำงานของปอด” 

- แบบประเมินแบบจำลอง 
“การทำงานของปอด” 

ภาคผนวก 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
    1. อยูอ่ย่างพอเพียง 
    2. มุ่งมั่นในการทำงาน 
    3. กล้าแสดงออกในทางที่เหมาะสม 

- แบบจำลอง  
“การทำงานของปอด” 
 

- แบบสังเกตคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์รายบุคคล 

ภาคผนวก 

สมรรถนะสำคัญ  
    1. ความสามารถในการสื่อสาร 
    2. ความสามารถในการแก้ปัญหา 

- แบบจำลอง  
“การทำงานของปอด”  
 

- แบบสังเกตสมรรถนะ 
ของผู้เรียนรายบุคคล 

ภาคผนวก 

ทักษะ/กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
   1. ทักษะการทดลอง 
   2. ทักษะการพยากรณ ์
   3. ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล 
   4. ทักษะกระบวนการกลุ่ม 

- แบบจำลอง  
“การทำงานของปอด” 

- แบบประเมินทักษะ
กระบวนการทางวทิยาศาสตร ์

ภาคผนวก 

 
 

 
 

 
 



บันทึกหลังการสอน 
ผลการสอน 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
ปัญหาและอุปสรรค 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
ข้อเสนอแนะ 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
 
 
          ลงชื่อ …………………………………………. ผู้สอน 
       (นางสาวปัทมาภรณ ์ แกว้คงคา) 
             
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 
หน่วยการเรยีนรู้ที่ 1 มหัศจรรย์กลไกชีวติ                                    เรื่อง ระบบหายใจ 
วิชา ว22101  ชื่อรายวชิา วิทยาศาสตร ์3               กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ภาคเรียนที่ 1                        ปีการศึกษา 2565 เวลา 1 ชั่วโมง 
 
มาตรฐานการเรียนรู ้
 มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  ว 1.2 เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การลำเลียงสารผ่าน
เซลล์ ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าที่ของระบบต่าง  ๆ ของสัตว์และมนุษย์ที ่ทำงานสัมพันธ์กัน 
ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะต่าง ๆ ของพืชที่ทำงานสัมพันธ์กัน รวมทั้งนำความรู้ไปใช้
ประโยชน ์
 
ตัวชี้วัด  
 มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  ว 1.2  ม.2/3 ตระหนักถึงความสำคัญของระบบหายใจโดยการบอกแนวทางใน
การดูแลรักษาอวัยวะในระบบหายใจให้ทำงานเป็นปกติ 
 
จุดประสงค์การเรียนรู ้
 1. นักเรียนสามารถบอกแนวทางในการดูแลรกัษาอวัยวะในระบบหายใจให้ทำงานเป็นปกติได้ 
 2. นักเรียนสามารถเขียนแผนผังความคิดการปฏิบัติตนในการดูแลรักษาอวยัวะระบบหายใจได้ 
 
สาระสำคัญ 
 1. การดูแลรกัษาอวัยวะในระบบหายใจ 
 
สาระการเรยีนรู ้
 ความรู ้
 1. การดูแลรักษาอวัยวะในระบบหายใจ 
  มนุษย์ทุกคนจำเป็นต้องหายใจตลอดเวลาอวัยวะในระบบหายใจจึงต้องทำงานอยู่ตลอดเวลา
เช่นกัน การดูแลรักษาอวัยวะทุก ๆ ส่วนในระบบหายใจจึงเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้ระบบหายใจทำงานได้อย่าง
เต็มที่และมีประสิทธิภาพ การดูแลรักษาอวัยวะในระบบหายใจควรปฏิบัติดังนี้ 
 
 

 
 
 
 

ที่มา : https://medthai.com/ถุงลมโป่งพอง/   
 



1.1) อยู่ในที่อากาศถ่ายเทได้ดี หลีกเลี่ยงสถานที่แออัดหรือบริเวณที่มีมลภาวะตา่ง ๆ หากมี
ความจำเป็นหรือไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ก็ควรรู้จกัใช้อุปกรณ์ป้องกัน เช่น หน้ากาก อนามัยหรือหน้ากากกัน
ควันพิษ 
  1.2) ไม่สูบบุหรี่ หรืออยู่ใกล้กับคนที่กำลังสูบบุหรี่เพื่อป้องกันอันตรายจากสารพิษในควัน
บุหรี่ที่ก่อให้เกิดโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ เช่น มะเร็งปอด ถุงลมโป่งพอง ท่อลมอักเสบ 
  1.3) หมั่นออกกำลังกายสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันการเกิดความผิดปกติเกี่ยวกับระบบหายใจ 
  1.4) ไปพบแพทย์เมื่อเกิดความผิดปกติของร่างกาย หากพบร่างกายเกิดความผิดปกติ
เกี่ยวกับระบบหายใจ ควรรีบไปพบแพทย์เพื่อรักษาได้ทันท่วงที 
  1.5) หมั่นล้างมือให้สะอาด เพื ่อกำจัดเชื ้อโรคที ่อาจติดมาจากการสัมผัสบุคคลที ่เป็น
โรคติดต่อทางระบบหายใจ 
  1.6) ไม่ใช้สิ่งของเครื่องใช้ร่วมกับผู้ป่วยที่เป็นโรคติดต่อทางระบบหายใจ เช่น แก้วน้ำ จาน 
ชาม ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดตัว และควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้ป่วยโดยตรง สำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคติดต่อต่าง ๆ 
ควรแยกตัวออกห่างจากผู้อื่นเช่นกัน 
  

 
 

 

 
 
 
 
 

ที่มา : http://www.todayhealth.org/diseases/ 
 

ทักษะ/กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
1. ทักษะการจดักระทำและสื่อความหมายของข้อมูล 
2. ทักษะการสังเกต 

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค ์

1. มีวินัย 
2. ใฝ่เรียนรู ้
 

สมรรถนะสำคัญ 
1. ความสามารถในการคดิ 
2. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
3. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
 
 
 



กิจกรรมการเรียนรู้  
 1. กิจกรรมนำเข้าสู่การเรียน 
  1.1) นักเรียนศึกษาภาพบน power point จากนั้นครูใช้แนวคำถามต่อไปนี้ 
   - นักเรียนสังเกตและบอกลักษณะของรูปภาพว่ามีลักษณะอย่างไร  
   (แนวคำตอบ : เป็นรูปภาพปอด 2 ข้าง แต่ละข้างมีลักษณะต่างกัน คือ ข้างหนึ่งจะมี
ลักษณะปอดปกติ ซึ่งเป็นปอดของคนปกติอีกข้างหน่ึงมีลักษณะสีดำ ซึ่งเป็นปอดของคนที่เป็นโรค) 
   - นักเรียนคิดว่าลักษณะภาพปอดบน power point เกิดมาจากโรคอะไร 
   (แนวคำตอบ : โรคถุงลมโป่งพอง) 
  1.2) นักเรียนทุกคนร่วมกันตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำตอบของคำถามเพือ่
เชื่อมโยงไปสู่การเรียนรู้ เรื่อง ระบบหายใจ 
 2. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

 2.1) นักเรียนศึกษาวีดิโอบน power point เรื่อง การดูแลรักษาอวัยวะในระบบหายใจ 
     2.2) นักเรียนทำแบบฝึกหัด Science in real life (วิทยาศาสตร์ในชีวิตจริง) ซึ ่งนักเรียน
สามารถค้นคว้าความรู้เพิ่มเติมได้จากแหล่งการเรียนรู้อื่น ๆ ได้ 
  2.3) นักเรียนเขียนแผนผังความคิด การปฏิบัติตนในการดูแลรักษาอวัยวะระบบหายใจโดยใช้
เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูลและสามารถค้นคว้าหารูปแบบแผนผังความคิดแปลกใหม่ที่สามารถสื่อถึงการนำ
ความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาอวัยวะในระบบหายใจไปใช้ในชีวิตประจำวัน 
 3. กิจกรรมรวบยอด 
  3.1) นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันระดมสมองคิดคำตอบของคำถามโดยใช้ป้ายคำตอบโดยใน
การเล่นเกมมีกติกาในการตอบคำถามมีดังนี้    
   - หากกลุ่มใดตอบถูกจะได้รับคะแนนสะสม 
   - ครูต้องบอกสัญญาณการยกคำตอบก่อน นักเรียนจึงจะยกป้ายคำตอบได้ 
  3.2) นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายและหาข้อสรุป โดยใช้แนวคำถามต่อไปน้ี 
   - หากบุคคลใกล้ตัวของนักเรียนเป็นโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์เอ นักเรียนจะมีวิธีการ
ปฏิบัติตนอย่างไรให้ตนเองไม่ติดโรค 
   (แนวคำตอบ : หมั่นล้างมือให้สะอาด, ใช้หน้ากากอนามัย, ไม่ใช้สิ่งของเครื่องใช้
ร่วมกับผู้ป่วย) 
 
สื่อการเรียนรู้ 
 1. Power point ระบบหายใจ เรื่อง การดูแลรกัษาอวัยวะในระบบหายใจ 
 2. ชุดอุปกรณ์ “ป้ายคำตอบมหัศจรรย์” 
 
แหล่งการเรียนรู ้
 1. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร ์ชั้น ม.2 เล่ม 1 สำนักพิมพ์อกัษรเจริญทัศน์ จำกดั 
 2. แบบฝึกหัดรายวิชาพืน้ฐานวิทยาศาสตร์ ชั้น ม.2 เล่ม 1 สำนักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์ จำกดั 
 3. Work book 2 Discovering science 
 4. อินเตอร์เน็ต 
 



การวดัและการประเมิน 
เป้าหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด เกณฑ์การประเมิน 

สาระสำคัญ 
    1. การดูแลรักษาอวัยวะใน 
ระบบหายใจ 

- แผนผังความคิดการดูแลรักษา
อวัยวะในระบบหายใจ 

- แบบประเมินแผนผัง
ความคดิ 

ภาคผนวก 

ตัวชี้วัด 
   - มาตรฐาน/ตัวชี ้วัด ว 1.2 ม.2/1 
ระบุอวัยวะและบรรยายหน้าที ่ของ
อวัยวะที่เกี่ยวข้องในระบบหายใจ 

- แผนผังความคิดการดูแลรักษา
อวัยวะในระบบหายใจ 
 

- แบบประเมินแผนผัง
ความคดิ 

ภาคผนวก 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
    1. มวีินัย 
    2. มุ่งมั่นในการทำงาน 

- แผนผังความคิดการดูแลรักษา
อวัยวะในระบบหายใจ 
 

- แบบสังเกตคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์รายบุคคล 

ภาคผนวก 

สมรรถนะสำคัญ   
   1. ความสามารถในการคิด 
   2. ความสามารถในการใช้ 
ทักษะชีวิต 
   3. ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี 

- แผนผังความคิดการดูแลรักษา
อวัยวะในระบบหายใจ 
 

- แบบสังเกตสมรรถนะ 
ของผู้เรียนรายบุคคล 

ภาคผนวก 

ทักษะ/กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
    1. ทักษะการสังเกต 

- แผนผังความคิดการดูแลรักษา
อวัยวะในระบบหายใจ 

- แบบประเมินทักษะ 
กระบวนการทางวทิยาศาสตร ์

ภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บันทึกหลังการสอน 
ผลการสอน 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
ปัญหาและอุปสรรค 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
ข้อเสนอแนะ 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
 
 
          ลงชื่อ …………………………………………. ผู้สอน 
       (นางสาวปัทมาภรณ ์ แกว้คงคา) 
             
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 
หน่วยการเรยีนรู้ที่ 1 มหัศจรรย์กลไกชีวติ                                   เรื่อง ระบบขับถ่าย 
วิชา ว22101  ชื่อรายวชิา วิทยาศาสตร ์3               กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ภาคเรียนที่ 1                        ปีการศึกษา 2565 เวลา 2 ชั่วโมง 
 
มาตรฐานการเรียนรู ้
 มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  ว 1.2 เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การลำเลียงสารผ่าน
เซลล์ ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าที่ของระบบต่าง  ๆ ของสัตว์และมนุษย์ที ่ทำงานสัมพันธ์กัน 
ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะต่าง ๆ ของพืชที่ทำงานสัมพันธ์กัน รวมทั้งนำความรู้ไปใช้
ประโยชน ์
 
ตัวชี้วัด  
 มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  ว 1.2  ม.2/4 ระบุอวัยวะและบรรยายหน้าที่ของอวัยวะในระบบขับถ่ายในการ
กำจัดของเสียทางไต 
 
จุดประสงค์การเรียนรู ้
 1. นักเรียนสามารถระบุอวัยวะในระบบขับถ่ายในการกำจัดของเสียทางไตได้ 
 2. นักเรียนสามารถบรรยายหน้าที่ของอวัยวะในระบบขับถ่ายในการกำจดัของเสียทางไตได้ 
 
สาระสำคัญ 
 1. โครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะในระบบขับถ่าย 
 2. กลไกการกำจดัของเสียทางไต 
 
สาระการเรยีนรู ้
 ความรู ้
 1. โครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะในระบบขับถ่าย 
  ระบบขับถ่ายประกอบด้วยอวัยวะหลายอวัยวะ ซึ่งขับถ่ายของเสียออกจากร่างกายในรูปแบบ
ที่แตกต่างกัน 
   1.1 ผิวหนัง (skin) ของเสียที่ถูกขับออกทางผิวหนัง คือ เหงื่อ (sweat) โดยอาศัยต่อเหงื่อ 
(seat gland) ทำหน้าที่ขับเหงื่อ ต่อมเหงื่อมีลักษณะเป็นท่อขดอยู่เป็นกลุ่มและมีหลอดเลือดฝอยมาหล่อเลี้ยง
โดยรอบ หลอดเลือดฝอยเหล่านี้จะลำเลียงของเสียมายังต่อเหงื่อ เมื่อของเสียมาถึงบริเวณต่อเหงื่อก็จะแพร่
ออกจากหลอดเลือดฝอยเข้าสู่ท่อในต่อมเหงื่อซึ่งถูกลำเลียงไปตามท่อจนถึงผิวหนังชั้นบนสุด เรียกว่า รูเหงื่อ 
(sweat pore) หรือท่อนั้นอาจเชื่อมต่อกับรูขุมขน 
 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : https://www.heimat-ltd.com/th/research/skin/about-skin.html 

  1.2 ปอด (lung) ของเสียที่ถูกขับออกทางปอด ได้แก่ แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ และไอน้ำ 
ซึ่งเกิดจากกระบวนการสลายสารอาหารภายในเซลล์ของเน้ือเยื่อทั่วร่างกาย  
  แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จะแพร่ออกจากเซลล์เข้าสู่หลอดเลือด โดยจะละลายปนอยู่ในเลือด 
จากนั้นจะถูกลำเลียงผ่านหัวใจเข้าสู่ปอดไปยังถุงลม แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือดจะแพร่ผ่านหลอดเลือด
เข้าสู่ถุงลมแล้วถูกลำเลียงไปตามหลอดลมฝอย ท่อลมและออกจากร่างกายทางจมูกด้วยการหายใจออก 
  1.3 ลำไส้ใหญ่ (large intestine) ของเสียที่ถูกขับออกทางลำไส้ใหญ่จะอยู่ในรูปของแข็ง
เรียกว่า อุจจาระ (feces)  
  ลำไส้ของมนุษย์ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ สว่นซีกัม (caecum) เป็นลำไส้ใหญ่ส่วนต้นที่ต่อ
จากลำไส้เล็กและมีไส้ติ่งอยู่ ส่วนโคลอน (colon) เป็นลำไส้ใหญ่ส่วนกลางและยาวที่สุด มีรูปร่างตวดัขึ้น ตวัดลง 
และส่วนเรกตัม (rectum) เป็นลำไส้ส่วนปลายทวารหนัก (anus) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : https://sites.google.com/site/biologybymaniac/ 

   1.4 ไต (kidney) ของเสียที่ถูกขับออกทางไตจะอยู่ในรูปของของเหลว เรียกว่า  
น้ำปัสสาวะ (urine) มนุษยท์ุกคนจะมีไต 1 คู่ ซึ่งมีรูปร่างคล้ายเมล็ดถั่วแดงอยู่ในช่องท้องสองข้างของกระดูก
สันหลังระดับเอว ถ้าผ่าไตตามยาวพบว่าภายในไตประกอบด้วยเนื้อเยื่อ 2 ชั้น ตรงกลางของไตมีส่วนเว้าและมี
ท่อไตต่อไปยังกระเพาะปัสสาวะ 
  ไตแต่ละข้างประกอยด้วยหน่วยไต (nephron) นับล้านหน่วย ลักษณะเป็นท่อขดไปขดมา 
ปลายท่อข้างหนึ่ง เรียกว่าโบว์แมนส์แคปซูล (bowman’s capsule) ซึ่งมีลักษณะเป็นแอ่งคล้ายถ้วยภายใน
แอ่งมีกลุ่มหลอดเลือดฝอยพันกันเป็นกระจุก เรียกว่า โกลเมอรูลัส (glomerulus) ทำหน้าที่กรองของเสียออก
จากเลือดที่ไหลผ่านไต โดยจะดูดซึมสารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย เช่น แร่ธาตุ น้ำตาลกลูโคส กรดอะมิโน 
รวมทั้งน้ำกลับคืนสู่หลอดเลือดฝอยและจับของเสียอื่น ๆ ออกไป  



 

 

 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : http://myfightforliving.blogspot.com/2018/11/urinary-tract-infection-uti.html 
  

 2. กลไกการกำจัดของเสียทางไต 
  เลือดที่ถูกลำเลียงมาจากส่วนต่าง ๆ ของรา่งกายจะเข้าสู่ไตเพื่อกรองของเสียและดูดซึมสารที่
เป็นประโยชน์กลับคืนสู่ร่างกาย โดยมีหน่วยไต (nephron) ทำหน้าที่กรองของเสียและกำจัดในรูปของเหลว 
น้ำปัสสาวะ ซึ่งประกอบไปด้วยน้ำร้อยละ 95 ยูเรียร้อยละ 2 และแร่ธาตุต่าง ๆ อีกประมาณร้อยละ 3 
กระบวนการขับน้ำปัสสาวะมีขั้นตอน ดังนี้ 
  1. การกรองเลือดที่โกลเมอรูลัส (glomerular filtration) เลือดซึ่งได้รับของเสียจากการ
สลายสารอาหารของเซลล์ทั่วร่างกาย จะถูกลำเลียงทางหลอดเลือดรีนัลอาร์เตอรี (renal artery) เข้าสู่ไตไปยัง
บริเวณโกลเมอรูลัสภายในโบว์แมนส์แคปซูล ซึ่งโกลเมอรูลัสจะทำหน้าที่กรองเลือดเหล่านั้น สารโมเลกุลเล็ก 
เช่น น้ำ ยูเรีย เกลือแร่ กรดอะมิโน กลูโคส วิตามิน จะผ่านโกลเมอรูลัส แต่สารโมเลกุลขนาดใหญ่ เช่น โปรตีน 
เซลล์เม็ดเลือดจะผ่านออกมาไม่ได้ 
  2. การดูดกลับ (reabsorption) สารที่ผ่านการกรองมา บางชนิดมีประโยชน์ต่อร่างกาย 
ได้แก่ สารพวกกลูโคส กรดอะมิโน วิตามิน และแร่ธาตุบางชนิด จะถูกดูดกลับเข้าสู่กระแสเลือด 
   3. การขับถ่าย (secretion) สารที่ไม่ถูกดูดกลับสู่กระแสเลือด เช่น ยูเรีย กรดยูริก น้ำ และ
สารที่ร่างกายไม่ต้องการ จะถูกขับออกจากไตในรูปของปัสสาวะ ลำเลียงผ่านท่อไตไปเก็บไว้ที่กระเพาะปัสสาวะ
เพื่อรอขับออกนอกร่างกายทางท่อปัสสาวะต่อไป 
 
ทักษะ/กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

1. ทักษะการจดักระทำและสื่อความหมายของข้อมูล 
 2. ทักษะการสังเกต 
คุณลักษณะอันพึงประสงค ์

1. มีวินัย 
2. มุ่งมั่นในการทำงาน 
 

สมรรถนะสำคัญ 
1. ความสามารถในการคดิ 
2. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
 
 



กิจกรรมการเรียนรู้  
 1. กิจกรรมนำเข้าสู่การเรียน 
  1.1) นักเรียนชมวิดีทัศน์พร้อมทั้งสังเกตระบบขับถ่าย จากนั้นครูตั้งประเด็นคำถามเพื่อ
กระตุ้นความพร้อมในการเรียนของนักเรียน โดยมีแนวทางการใช้คำถามดังต่อไปน้ี  
   - นักเรียนจงบอกชื่อของอวัยวะที่ปรากฏอยู่ในวิดีทัศน์มากลุ่มละ 1 อวัยวะ 
   (แนวคำตอบ : ผิวหนัง, ปอด, ลำไส้ใหญ่, ไต) 
   - นักเรียนคิดว่าอวัยวะเหล่านี้เกี่ยวข้องกับระบบใดในร่างกายมนุษย์ 
   (แนวคำตอบ : ระบบขับถ่าย) 
  1.2) นักเรียนทุกคนร่วมกันตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำตอบของคำถามเพือ่
เชื่อมโยงไปสู่การเรียนรู้ เรื่อง ระบบขับถ่าย 
 2. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

 2.1) นักเรียนศึกษาความรู้บน power point เรื่อง ระบบขับถ่าย  
  2.2) นักเรียนทำแบบฝึกหัดที่ 2.1 บอกชื่อ ลักษณะ และหน้าที่ของอวัยวะในระบบขับถ่าย
โดยสามารถใช้เทคโนโลยีในการหาคำตอบได้จากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ และระดมสมองคิดหาคำตอบกับเพื่อน 
 3. กิจกรรมรวบยอด 
  3.1) นักเรียนทำแบบทดสอบเรื่อง ระบบขับถ่าย ลงกระดาษคำตอบโดยใช้สื่อ power point 
มีข้อคำถามจำนวน 5 ข้อ โดยมีแนวทางการใช้คำถามดังต่อไปน้ี 
   - ของเสียที่ถูกกำจัดออกนอกร่างกายทางปอด ได้แก่อะไรบ้าง 
   (แนวคำตอบ : แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ และไอน้ำ) 
   - จงเรียงลำดับอวัยวะในระบบขับถ่ายปัสสาวะ 
   (แนวคำตอบ : ไต, ท่อไต, กระเพาะปัสสาวะ และท่อปัสสาวะ) 
   - กระบวนการกรองเกิดขึ้นที่ส่วนใดของหน่วยไต 
   (แนวคำตอบ : โกลเมอรูลัส ทำหน้าที่กรองของเสียออกจากเลือดที่ไหลผ่านไต) 
   - ในแต่ละวันร่างกายจะขับน้ำปัสสาวะออกมาประมาณกี่ลิตร 
   (แนวคำตอบ : 1–1.5 ลิตร) 
   - ผิวหนังนอกจากจะทำหน้าที่กำจัดของเสียในรูปของเหงื่อแล้ว ผิวหนังยังทำหน้าที่
อะไรได้อีกบ้าง 
   (แนวคำตอบ : ช่วยระบายความร้อนออกจากร่างกาย) 
 
สื่อการเรียนรู้ 
 1. Power point ระบบขับถ่าย เรื่อง โครงสรา้งและหน้าที่ของอวัยะในระบบขับถ่าย 
 
แหล่งการเรียนรู ้
 1. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร ์ชั้น ม.2 เล่ม 1 สำนักพิมพ์อกัษรเจริญทัศน์ จำกดั 
 2. แบบฝึกหัดรายวิชาพืน้ฐานวิทยาศาสตร์ ชั้น ม.2 เล่ม 1 สำนักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์ จำกดั 
 3. Work book 2 Discovering science 
 4. อินเตอร์เน็ต 
 



การวดัและการประเมิน 
เป้าหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด เกณฑ์การประเมิน 

สาระสำคัญ 
    1. โครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะ
ในระบบขับถ่าย 
    2. กลไกการกำจัดของเสียทางไต 

- แบบฝึกหัดที่  2.1 
บอกชื่อ ลักษณะ และหน้าที่ของ
อวัยวะในระบบขับถ่าย 
 

- แบบฝึกหัดที่  2.1 
บอกชื่อ ลักษณะ และหน้าที่
ของอวัยวะในระบบขับถ่าย 

ภาคผนวก 

ตัวชี้วัด 
   - มาตรฐาน/ตัวชี ้ว ัด ว 1.2 ม.2/4 
ระบุอว ัยวะและบรรยายหน้าที ่ของ
อวัยวะในระบบขับถ่ายในการกำจัดของ
เสียทางไต 

- แบบฝึกหัดที่  2.1 
บอกชื่อ ลักษณะ และหน้าที่ของ
อวัยวะในระบบขับถ่าย 

- แบบฝึกหัดที่  2.1 
บอกชื่อ ลักษณะ และหน้าที่
ของอวัยวะในระบบขับถ่าย 

ภาคผนวก 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
    1. มวีินัย 
    2. มุ่งมั่นในการทำงาน 

- แบบฝึกหัดที่  2.1  
บอกชื่อ ลักษณะ และหน้าที่ของ
อวัยวะในระบบขับถ่าย 

- แบบสังเกตคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์รายบุคคล 

ภาคผนวก 

สมรรถนะสำคัญ   
    1. ความสามารถในการคิด   
    2. ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี

- แบบฝึกหัดที่  2.1 
บอกชื่อ ลักษณะ และหน้าที่ของ
อวัยวะในระบบขับถ่าย 

- แบบสังเกตสมรรถนะ 
ของผู้เรียนรายบุคคล 

ภาคผนวก 

ทักษะ/กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
    1. ทักษะการจัดกระทำและ 
สื่อความหมายของข้อมูล 
    2. ทักษะการสังเกต 

- แบบฝึกหัดที่  2.1 
บอกชื่อ ลักษณะ และหน้าที่ของ
อวัยวะในระบบขับถ่าย 
 

- แบบประเมินทักษะ 
กระบวนการทางวทิยาศาสตร ์

ภาคผนวก 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 
หน่วยการเรยีนรู้ที่ 1 มหัศจรรย์กลไกชีวติ                                   เรื่อง ระบบขับถ่าย 
วิชา ว22101  ชื่อรายวชิา วิทยาศาสตร ์3               กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ภาคเรียนที่ 1                        ปีการศึกษา 2565 เวลา 2 ชั่วโมง 
 
มาตรฐานการเรียนรู ้
 มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  ว 1.2 เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การลำเลียงสารผ่าน
เซลล์ ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าที่ของระบบต่าง  ๆ ของสัตว์และมนุษย์ที ่ทำงานสัมพันธ์กัน 
ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะต่าง ๆ ของพืชที่ทำงานสัมพันธ์กัน รวมทั้งนำความรู้ไปใช้
ประโยชน ์
 
ตัวชี้วัด  
 มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  ว 1.2  ม.2/5 ตระหนักถึงความสำคัญของระบบขับถ่ายในการกำจัดของเสียทาง
ไต โดยการบอกแนวทางในการปฏิบัติตนที่ชว่ยใหร้ะบบขับถ่ายทำหน้าที่ไดอ้ย่างปกติ  
 
จุดประสงค์การเรียนรู ้
 1. นักเรียนสามารถบอกแนวทางในการปฏิบัติตนที่ช่วยให้ระบบขับถ่ายทำหน้าที่ได้อย่างปกติ 
 2. นักเรียนสามารถทำโปสเตอร์ตระหนักถึงความสำคัญของระบบขับถ่ายตามเง่ือนไขได้ 
 
สาระสำคัญ 
 1. การดูแลรกัษาอวัยวะในระบบขับถ่าย 
 
สาระการเรยีนรู ้
 ความรู ้
 1. การดูแลรักษาอวัยวะในระบบขับถ่าย การดูแลรักษาอวัยวะในระบบขับถ่ายให้สามารถทำงานได้
อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพจึงเป็นสิ่งสำคัญ การปฏิบัติตนเพื่อดูแลอวัยวะในระบบขับถ่ายสามารถทำได้ 
ดังนี้ 
   1.1) ฝึกนิสัยการขับถ่ายอุจจาระให้เป็นเวลา ถ้าอุจจาระตกค้างอยู่นาน ผนังลำไส้ใหญ่จะ
ดูดน้ำกลับเข้าไปในหลอดเลือด ทำให้อุจจาระแข็งและยากต่อการขับถ่าย ซึ่งผู้ที่มีอาการท้องผูกนาน ๆ อาจเป็น
สาเหตุของโรคริดสีดวงทวาร ซึ่งการรับประทานอาหารที่มีกากใยจะช่วยลดการท้องผูกได้ 
  1.2) ควรขับถ่ายปัสสาวะทุกครั้งที่รู้สึกปวด ไม่ควรกลั้นปัสสาวะเป็นเวลานานเพื่อป้องกัน
ไม่ให้เชื้อโรคค้างอยู่ในกระเพาะปัสสาวะ ซึ่งอาจทำให้เกิดโรคกระเพาะอักเสบและไตอักเสบได้ 
  1.3) ไม่รับประทานอาหารที่มีรสจัดเกินไป อาหารรสเค็มจัด จะทำให้ไตทำงานหนักเพื่อ
กรองโซเดียมและน้ำส่วนเกินผลที่ตามมา คือ ความดันในหน่วยไตที่สูงขึ้น เกิดการปะปนของโปรตีนในปัสสาวะ 
และยังกระตุ้นให้ร่างกายสร้างสารบางอย่างที่ทำให้ไตเสื่อมสภาพเร็วขึ้นอีกด้วย 



  1.4) ดื่มน้ำสะอาดให้เพียงพอ การที่ร่างกายขาดน้ำจะส่งผลเสรยต่อระบบขับถ่ายทุกส่วน 
เช่น ทำให้ไตทำงานหนักเนื่องจากต้องกรองของเสียจากเลือดที่ข้นหนืด 
  1.5) งดสูบบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมทั้งเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนมีผลให้ความดัน
เลือดสูงซึ่งส่งผลเสียต่อไตโดยอาจส่งผลถึงขั้นไตววายเฉียบพลันได้ และทำให้ลำไส้บีบตัวน้อยลงอีกทั้งไป
กระตุ้นให้ปัสสาวะบ่อย ทำให้ร่างกายสูญเสียน้ำ ส่งผลให้อาการท้องผูกตามมา 
  1.6) ควรออกกำลังกายสม่ำเสมอ เพื่อกระตุ้นให้ร่างกายได้มีการเคลื่อนไหว และทำงานได้ดี
เมื่ออวัยวะต่าง ๆ ทำงานได้ดีขึ้น ส่งผลให้ลำไส้ขยับเคลื่อนไหวได้ดีขึ้นตามไปด้วย ทำให้ระบบขับถ่ายทำงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และควรตรวจสุขภาพร่างกายเป็นประจำทุกปีอย่างน้อยปีละครั้ง 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : https://medthai.com/กระเพาะปัสสาวะอักเสบ/ 

  
ทักษะ/กระบวนการวิทยาศาสตร์ 

1. ทักษะการจดักระทำและสื่อความหมายของข้อมูล 
 2. ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล 
 3. ทักษะกระบวนการกลุม่ 
   
คุณลักษณะอันพึงประสงค ์

1. มีวินัย 
2. ซื่อสัตย์สุจริต 
3. มุ่งมั่นในการทำงาน 
4. กล้าแสดงออกในทางที่เหมาะสม 
 

สมรรถนะสำคัญ 
1. ความสามารถในการคดิ 
2. ความสามารถในการสือ่สาร 
3. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

 

กิจกรรมการเรียนรู้  
 1. กิจกรรมนำเข้าสู่การเรียน 
  1.1) นักเรียนชมวิดีทัศน์โรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบ จากนั้นครูตั ้งประเด็นคำถามเพื่อ
กระตุ้นความพร้อมในการเรียนของนักเรียน โดยมีแนวทางการใช้คำถามดังต่อไปน้ี   
   - นักเรียนคิดว่าโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบเกิดจากสาเหตุอะไร 
   (แนวคำตอบ : กลั้นปัสสาวะนาน) 



   - นักเรียนจงยกตัวอย่างแนวทางการป้องกันการเกิดโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบ 
   (แนวคำตอบ : ดื่มน้ำสะอาดอย่างน้อยวันละ 6-8 แก้ว และไม่กลั้นปัสสาวะ) 
  1.2) นักเรียนทุกคนร่วมกันตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำตอบของคำถามเพือ่
เชื่อมโยงไปสู่การเรียนรู้ เรื่อง การดูแลรักษาอวัยวะในระบบขับถ่าย 
 2. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
   2.1) นักเรียนร่วมกลุ่มทำกิจกรรม “ตระหนักถึงระบบขับถ่าย” โดยมีเงื่อนไขดังนี้  
   - นักเรียนต้องออกแบบโปสเตอร์ไม่ซ้ำกลุ่มอื่น  

  - โปสเตอร์ต้องสามารถชี้แนวทางในการนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
  - โปสเตอร์ต้องมีขนาด A4 หรือ 21.0 x 29.7 cm  
  - โปสเตอร์ต้องมีสีสันสวยงาม 

  2.2) นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอหรือสื่อสารถึงชิน้งานของตนเองกับเพื่อนหน้าชั้นเรียน  
ซึ่งจะต้องพูดถึงเนื้อสาระที่ตนเองทำและสามารถดึงความรู้เดิมมาเชื่อมโยงได้ โดยจะใช้รูปแบบการนำเสนอ
รูปแบบใดก็ได้ที่ตนเองสนใจ แต่ต้องอยู่บนพื้นฐานที่เหมาะสม 
  2.3) นักเรียนทำแบบฝึกหัดหนังสือเรียนที่ 2.2 ปฏิบัติกิจกรรมต่อไปนี้ 
 3. กิจกรรมรวบยอด 
  3.1) นักเรียนร่วมกิจกรรมการตอบคำถาม เรื่อง การดูแลรักษาอวัยวะในระบบขับถ่าย  
โดยใช้สื่อ Power point มีข้อคำถามจำนวน 5 ข้อ โดยมีแนวทางการใช้คำถามดังต่อไปน้ี 
   - วิธีการที่ง่ายที่สุดในการป้องกันโรคท้องผูกคืออะไร 
   (แนวคำตอบ : การรับประทานอาหารที่มีกากใย) 
   - การรับประทานอาหารรสชาติใดที่จะทำให้ไตทำงานหนัก 
   (แนวคำตอบ : รสชาติเค็ม) 
   - โรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบมาจากสาเหตุอะไร และมีวิธีการป้องกันอย่างไร 
   (แนวคำตอบ : เกิดมาจากกลั้นปัสสาวะ และควรขับถ่ายปัสสาวะทุกครั้งที่รู้สึกปวด) 
   - การสูบบุหรี่และการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ส่งผลให้เกิดโรคใด 
   (แนวคำตอบ : โรคไตวายเฉียบพลัน) 
   - การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอจะส่งผลดีในด้านใดบ้าง 
   (แนวคำตอบ : ระบบขับถ่าย, ความแข็งแรงของร่างกาย) 
 
สื่อการเรียนรู้ 
 1. Power point ระบบขับถ่าย เรื่อง การดูแลรักษาอวัยวะในระบบขับถ่าย 
 
แหล่งการเรียนรู ้
 1. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร ์ชั้น ม.2 เล่ม 1 สำนักพิมพ์อกัษรเจริญทัศน์ จำกดั 
 2. แบบฝึกหัดรายวิชาพืน้ฐานวิทยาศาสตร์ ชั้น ม.2 เล่ม 1 สำนักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์ จำกดั 
 3. Work book 2 Discovering science 
 4. อินเตอร์เน็ต 
 
 



การวดัและการประเมิน 
เป้าหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด เกณฑ์การประเมิน 

สาระสำคัญ 
    1. การดูแลรักษาอวัยวะใน 
ระบบขับถ่าย 

- แบบฝึกหัดที่ 2.2  
- โปสเตอร์ “ตระหนักถึงระบบ
ขับถ่าย” 

- แบบฝึกหัดที่ 2.2 
- แบบประเมินโปสเตอร์ 
“ตระหนักถึงระบบขับถ่าย” 

ภาคผนวก 

ตัวชี้วัด 
   - มาตรฐาน/ตัวชี ้ว ัด ว 1.2 ม.2/5 
ตระหน ักถ ึงความสำค ัญของระบบ
ขับถ่ายในการกำจัดของเสียทางไต โดย
การบอกแนวทางในการปฏิบัติตนที่ช่วย
ให้ระบบขับถ่ายทำหน้าที่ได้อย่างปกติ 

- แบบฝึกหัดที่ 2.2  
- โปสเตอร์“ตระหนักถึงระบบ
ขับถ่าย” 

- แบบฝึกหัดที่ 2.2 
- แบบประเมินโปสเตอร์ 
“ตระหนักถึงระบบขับถ่าย” 

ภาคผนวก 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
   1. มีวินัย 
   2. ซื่อสัตย์สุจริต 
   3. มุ่งมั่นในการทำงาน 
   4. กลา้แสดงออกในทางที่เหมาะสม 

- แบบฝึกหัดที่ 2.2  
- โ ป ส เ ต อ ร์ “ต ร ะ ห น ั ก ถึ ง
ความสำคัญของระบบขับถ่าย” 
 

- แบบสังเกตคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์รายบุคคล 

ภาคผนวก 

สมรรถนะสำคัญ   
   1. ความสามารถในการคิด 
   2. ความสามารถในการสื่อสาร 
   3. ความสามารถในการใช้ทักษะชวีิต 

- แบบฝึกหัดที่  2.2 
- โ ป ส เ ต อ ร์ “ต ร ะ ห น ั ก ถึ ง
ความสำคัญของระบบขับถ่าย” 
 

- แบบสังเกตสมรรถนะ 
ของผู้เรียนรายบุคคล 

ภาคผนวก 

ทักษะ/กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
    1. ทักษะการจัดกระทำและ 
สื่อความหมายของข้อมูล 
    2. ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล 
    3. ทักษะกระบวนการกลุ่ม 

- แบบฝึกหัดที่  2.2 
- โ ป ส เ ต อ ร์ “ต ร ะ ห น ั ก ถึ ง
ความสำคัญของระบบขับถ่าย” 
 

- แบบประเมินทักษะ 
กระบวนการทางวทิยาศาสตร ์

ภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บันทึกหลังการสอน 
ผลการสอน 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
ปัญหาและอุปสรรค 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
ข้อเสนอแนะ 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
 
 
          ลงชื่อ …………………………………………. ผู้สอน 
       (นางสาวปัทมาภรณ ์ แกว้คงคา) 
             
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 
หน่วยการเรยีนรู้ที่ 1 มหัศจรรย์กลไกชีวติ                          เรื่อง ระบบหมุนเวียนเลือด 
วิชา ว22101  ชื่อรายวชิา วิทยาศาสตร ์3               กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ภาคเรียนที่ 1                        ปีการศึกษา 2565 เวลา 1 ชั่วโมง 
 
มาตรฐานการเรียนรู ้
 มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  ว 1.2 เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การลำเลียงสารผ่าน
เซลล์ ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าที่ของระบบต่าง  ๆ ของสัตว์และมนุษย์ที ่ทำงานสัมพันธ์กัน 
ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะต่าง ๆ ของพืชที่ทำงานสัมพันธ์กัน รวมทั้งนำความรู้ไปใช้
ประโยชน ์
 
ตัวชี้วัด  
 มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  ว 1.2  ม.2/6 บรรยายโครงสร้างและหน้าที่ของหัวใจ หลอดเลือด และเลือด 
 
จุดประสงค์การเรียนรู ้
 1. นักเรียนสามารถบรรยายโครงสร้างของหัวใจ หลอดเลือด และเลือด 
 2. นักเรียนสามารถบรรยายหน้าที่ของหัวใจ หลอดเลือด และเลือด 
  
สาระสำคัญ 
 1. โครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะในระบบหมุนเวียนเลือด 
 
สาระการเรยีนรู ้
 ความรู ้
 1. โครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะในระบบหมุนเวียนเลือด 
  1.1 หัวใจ (heart) หัวใจของมนุษย์อยู่ระหว่างปอดทั้ง 2 ข้าง ค่อนไปทางด้านซ้ายเล็กน้อย 
ประกอบด้วยกล้ามเน้ือพิเศษ เรียกว่า กล้ามเน้ือหัวใจ ซึ่งทำงานนอกเหนืออำนาจจิตใจ หัวใจจะถูกห่อหุ้มด้วย
ถุงเยื่อหัวใจ ซึ่งภายในถุงจะมีของเหลวบรรจุอยู่เล็กน้อย ทำหน้าที่หล่อลื่นระหว่างถุงเยื่อหุ้มหัวใจ เพื่อป้องกัน
การเสียดสีขณะบีบตัว หัวใจแบ่งออกเป็น 4 ห้อง โดยเป็นห้องบน 2 ห้อง เรียกว่า เอเทรียม (atrium) และ
ห้องล่าง 2 ห้อง เรียกว่า เวนทริเคิล (ventricle) โดยมีลิ้นหัวใจ (vale) กั้นระหว่างหัวใจห้องบนกับห้องล่าง 
ซึ่งสามารถเปิด-ปิดเพื่อป้องกันไม่ให้เลือดไหลย้อนกลับ 
  หัวใจทำหน้าที่สูบฉีดเลือด โดยการบีบตัวและคลายตัวของหัวใขเป็นจังหวะ ทำให้เลือดไหล
ไปตามหลอดเลือดต่าง ๆ โดยขณะที่หัวใจคลายตัวเลือดจะสูบเลือดเข้า และขณะที่หัวใจบีบตัวก็เป็นการฉีด
เลือดออกไป 
  1.2 หลอดเลือด (blood vessel) ทำหน้าที ่ลำเลียงเลือดจากหัวใจไปยังร่างกาย และ
ลำเลียงให้เลือดจากร่างกายกลับเข้าสู่หัวใจหลอดเลือดในร่างกายมนุษย์ แบ่งออกเป็น 3 ชนิด ดังนี้ 



   1.2.1) หลอดเลือดอาร์เตอรี (arteries) เป็นหลอดเลือดที่นำเลือกจากหัวใจไปยัง
ส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย มีผนังหนา ยืดหยุ่นได้ดี ไม่มีลิ้นกั้น และมีความแข็งแรงเพื่อให้สามารถทนทานต่อ
แรงดันเลือดที่ถูกฉีดออกจากหัวใจ เลือดที่อยู่ในหลอดเลือดนี้เป็นเลือดที่มีปริมาณแก๊สออกซิเจนสูง เรียกว่า 
เลือดแดง (ยกเว้นหลอดเลือดที ่นำเลือดออกจากหัวใจไปยังปอด ซึ ่งภายในเป็นเลือดที ่มีปริมาณแก๊ส
คาร์บอนไดออกไซด์มาก เรียกว่า เลือดดำ) หลอดเลือกอาร์เตอรีมี 3 ขนาด เรียงจากขนาดใหญ่ไปขนาดเล็ก 
ดังนี้ เอออร์ตา, หลอดเลือดแดง และหลอดเลือดแดงฝอย 
   1.2.2) หลอดเลือดเวน (vein) เป็นหลอดเลือดที่นำเลือดมาจากส่วนต่าง ๆ ของ
ร่างกายเข้าสู่หัวใจมีผนังบางกว่าหลอดเลือดอาร์เตอรี ภายในมีลิ้นกั้นเพื่อป้องกันไม่ให้เลือดไหลย้อนกลลับ 
เลือดที่ไหลอยู่ภายในหลอดเลือดนี้เป็นเลือดที่มีปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์สูง (ยกเว้นหลอดเลือดที่นำ
เลือดจากปอดเข้าสู่หัวใจ) ซึ่งภายในจะเป็นเลือดที่มีปริมาณแก๊สออกซิเจนสูง หลอดเลือดเวนมีขนาด 3 ชนิด
เรียงจากขนาดใหญ่ไปขนาดเล็ก ดังนี้ เวนาคาวา, หลอดเลือดดำ และ หลอดเลือดดำฝอย 
   1.2.3) หลอดเลือดฝอย (capilaries) เป็นหลอดเลือดที่มีขนาดเล็ก มีผนังบางมาก 
ซึ่งประกอบด้วยเซลล์เพียงชั้นเดียว เป็นบริเวณที่มีการแลกเปลี่ยนสารอาหาร แก๊ส และสิ่งต่าง ๆ ระหว่างเลือด
กับเซลล์ของร่างกายโดยวิธีการแพร่ หลอดเลือดฝอยพบแทรกอยู่ในเนื้อเยื่อต่าง ๆ ร่างกาย แต่ยกเว้นกระจก
ตา เส้นผมและเล็บจะไม่มีหลอดเลือดฝอย 
  1.3 เลือด (blood) ในร่างกายมนุษย์มีเลือกอยู่ประมาณ 6,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร หรือ
ร้อยละ 9-10 ของน้ำหนักตัว ประกอบด้วยส่วนที่เป็นของเหลวร้อยละ 55 เรียกว่า น้ำเลือด (plasma) และ
ส่วนที่เป็นของแข็งอีกร้อยละ 45 ได้แก่ เซลล์เม็ดเลือดแดง เซลล์เม็ดเลือดขาว และเกล็ดเลือด 
   1.3.1) น้ำเลือด (plasma) ประกอบด้วยน้ำประมาณร้อยละ 91 น้ำเลือดทำหน้าที่
ลำเลียงสารซึ่งอยู่ในรูปของสารละลาย ได้แก่ สารอาหารที่ถูกย่อยแล้ว วิตามิน เกลือแร่ ฮอร์โมนรวมทั้งลำเลียง
ของเสียจากเซลล์ที่ร่างกายไม่ต้องการ เช่น ยูเรีย แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ ส่งไปกำจัดออกนอกร่างกาย 
   1.3.2) เซลล์เม็ดเลือด (red blood cell) มีรูปร่างค่อนข้างกลมแบน ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลางประมาณ 6-8 ไมโครเมตร ตรงกลางบุ๋มเข้าหากัน เมื่อโตเต็มที่ไม่มีนิวเคลียส สร้างขึ้นจากไข
กระดูก มีอายุ 120 วัน หลังจากนั้นจะถูกนำไปทำลายที่ตับและม้าม ร่างกายของเรามีการสร้างเม็ดเลือดใหม่ 
และทำลายเม็ดเลือดแดงเก่าหมุนเวียนอยู่ตลอดเวลา เม็ดเลือดแดงมีหน้าที่หลัก คือ ลำเลียงแก๊สออกซิเจนไป
ยังเนื้อเยื่อต่าง ๆ ทั่วร่างกาย และลำเลียงแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เข้าสู่ปอดเพื่อแลกเปลี่ยนแก๊ส เซลล์เม็ด
เลือดมีสีแดงเนื่องจากในเซลล์มีเฮโมโกลบิน (hemoglobin) ภายในเซลล์จับกับออกซิเจนแล้วจะทำให้เกิดสี
แดงขึ้น 
   1.3.3) เซลล์เม็ดเลือดขาว (white blood cell) มีรูปร่างกลม มีนิวเคลียส สร้าง
จากม้าม ไขกระดูก และต่อมน้ำเหลือง มีอายุประมาณ 7-14 วัน เซลล์เม็ดเลือดขาวในร่างกายมีอยู่หลายชนิด 
ทำหน้าที่ต่อต้านและทำลายเชื้อโรคหรือสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกาย 
   1.3.4) เกล็ดเลือด (blood platelet) เป็นส่วนประกอบของเลือดที่ไม่ใช่เซลล์ 
มีขนาดเล็กมาก ไม่มีสี ไม่มีนิวเคลียส สร้างจากไขกระดูก มีอายุ 4 วันเท่านั้น ก็จะถูกทำลาย ทำหน้าที่ช่วยให้
เลือดแข็งตัวในกรณีที่เกิดบาดแผล 
 

 

 

 

 

 



 

 
  
 
 
 
 
 

ที่มา : https://sites.google.com/site/yamilah5820114141/swn-prakxb-khxng-leuxd 

 
ทักษะ/กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
 1. ทักษะการสังเกต 

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค ์

1. มีวินัย 
2. ใฝ่เรียนรู ้
3. มุ่งมั่นในการทำงาน 

 
สมรรถนะสำคัญ 

1. ความสามารถในการคดิ 
2. ความสามารถในใช้เทคโนโลยี 

 

กิจกรรมการเรียนรู้  
 1. กิจกรรมนำเข้าสู่การเรียน 
  1.1) ครูใช้บทเพลงนำเข้าสู่บทเรียนโดยวิธีการเปิดเพลงให้นักเรียนออกกำลังกายและให้
นักเรียนสังเกตร่างกายของตนเอง โดยครูใช้คำถามกระตุ้นการเรียนรู้ดังนี้  
   - นักเรียนสงสัยหรือไม่ว่า ทำไมเมื่อนักเรียนสัมผัสอกด้านซ้ายบริเวณหัวใจหลังจาก
ทำกิจกรรมหรือออกกำลังกายหนัก ๆ หัวใจถึงเต้นแรง 
   (แนวคำตอบ : เพราะ หัวใจทำหน้าที่ในการสูบฉีดเลือด โดยการบีบตัวและคลายตัว
ของหัวใจเป็นจังหวะ เมื่อทำกิจกรรมหรือออกกำลังกายหนัก ๆ ร่างกายจึงต้องการออกซิเจนเพื่อล่อเลี้ยง
ร่างกายมากขึ้น ซึ่งจะทำให้เกิดการบีบตัวและคลายตัวของหัวใจถี่ข้ึน) 
  1.2) นักเรียนทุกคนร่วมกันตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำตอบของคำถามเพือ่
เชื่อมโยงไปสู่การเรียนรู้ เรื่อง ระบบหมุนเวียนเลือด 
 2. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
  2.1) นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับโครงสร้างและหน้าที่ของอวยัวะระบบ
หมุนเวียนเลือด 

 2.2) นักเรียนศึกษาความรู้บน power point เรื่อง ระบบหมุนเวียนเลือด และร่วมกันคิด
คำตอบของคำถามระหว่างคาบอย่างต่อเน่ือง 
     2.3) นักเรียนทำแบบฝึกหัดที่ 3.1 โดยนักเรียนรว่มกันค้นคว้าหาความรูจ้ากแหล่งการเรียนรู้  



 3. กิจกรรมรวบยอด 
  3.1) นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายและหาข้อสรุป โดยใช้แนวคำถามต่อไปน้ี 
   - หลอดเลือดแบ่งออกเป็นกี่ชนิด และแต่ละชนิดเรียกว่าอะไรบ้าง  
   (แนวคำตอบ : หลอดเลือดแบ่งออกเป็น 3 ชนิด คือ หลอดเลือดอาร์เตอรี,  
หลอดเลือดเวน และหลอดเลือดฝอย) 
   - เกล็ดเลือด หรือ blood platelet มีหน้าที่อะไร 
   (แนวคำตอบ : เกล็ดเลือดมีหน้าที่ช่วยให้เลือดแข็งตัวในกรณีที่เกิดบาดแผล)  
   - เซลล์เม็ดเลือดขาว หรือ white blood cell มีหน้าที่อะไร 
   (แนวคำตอบ : เซลล์เม็ดเลือดขาว มีหน้าที่ต่อต้านและทำลายเชื้อโรคหรือ 
สิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกาย) 
 
สื่อการเรียนรู้ 
 1. Power point ระบบหมุนเวียนเลือด เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะระบบหมุนเวียนเลือด 
 
แหล่งการเรียนรู ้
 1. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร ์ชั้น ม.2 เล่ม 1 สำนักพิมพ์อกัษรเจริญทัศน์ จำกดั 
 2. แบบฝึกหัดรายวิชาพืน้ฐานวิทยาศาสตร์ ชั้น ม.2 เล่ม 1 สำนักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์ จำกดั 
 3. Work book 2 Discovering science 
 4. อินเตอร์เน็ต 
 
การวดัและการประเมิน 

เป้าหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด เกณฑ์การประเมิน 
สาระสำคัญ 
    1. โครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะ
ในระบบหมุนเวียนเลือด 

- แบบฝึกหัดที่ 3.1  
 

- แบบฝึกหัดที่ 3.1  
 

ภาคผนวก 

ตัวชี้วัด 
   - มาตรฐาน/ตวัชี้วดั ว 1.2 ม.2/6 
บรรยายโครงสรา้งและหน้าที่ของหัวใจ 
หลอดเลือด และเลือด 

- แบบฝึกหัดที่ 3.1  
 

- แบบฝึกหัดที่ 3.1  
 

ภาคผนวก 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
    1. มวีินัย 
    2. ใฝ่เรียนรู ้
    3. มุ่งมั่นในการทำงาน 

- แบบฝึกหัดที่ 3.1 
 

- แบบสังเกตคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์รายบุคคล 

ภาคผนวก 

สมรรถนะสำคัญ   
    1. ความสามารถในการคิด   
    2. ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี

- แบบฝึกหัดที่ 3.1  
 

- แบบสังเกตสมรรถนะ 
ของผู้เรียนรายบุคคล 

ภาคผนวก 

ทักษะ/กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
    1. ทักษะการสังเกต 

- แบบฝึกหัดที่ 3.1  
 

- แบบประเมินทักษะ
กระบวนการทางวทิยาศาสตร ์

ภาคผนวก 
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       (นางสาวปัทมาภรณ ์ แกว้คงคา) 
             
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 
หน่วยการเรยีนรู้ที่ 1 มหัศจรรย์กลไกชีวติ                          เรื่อง ระบบหมุนเวียนเลือด 
วิชา ว22101  ชื่อรายวชิา วิทยาศาสตร ์3               กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ภาคเรียนที่ 1                        ปีการศึกษา 2565 เวลา 1 ชั่วโมง 
 
มาตรฐานการเรียนรู ้
 มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  ว 1.2 เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การลำเลียงสารผ่าน
เซลล์ ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าที่ของระบบต่าง  ๆ ของสัตว์และมนุษย์ที ่ทำงานสัมพันธ์กัน 
ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะต่าง ๆ ของพืชที่ทำงานสัมพันธ์กัน รวมทั้งนำความรู้ไปใช้
ประโยชน ์
 
ตัวชี้วัด  
 มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  ว 1.2  ม.2/7 อธิบายการทำงานของระบบหมุนเวียนเลือดโดยใช้แบบจำลอง 
 
จุดประสงค์การเรียนรู ้
 1. นักเรียนสามารถสร้างแบบจำลองระบบหมุนเวียนเลือดได้ 
 2. นักเรียนสามารถอธิบายการทำงานของระบบหมุนเวียนเลือดโดยใช้แบบจำลองได้ 
 
สาระสำคัญ 
 1. การทำงานของระบบหมุนเวียนเลือด 
 
สาระการเรยีนรู ้
 ความรู ้
 1. การทำงานของระบบหมุนเวียนเลือด 
   การหมุนเวียนเลือดเริ่มต้นจากหัวใจรับเลือดที่มีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์สูงจากหลอดเลือด
เวนเข้าสู่หัวใจห้องบนขวาผ่านลิ้นหัวใจลงมายังห้องล่างขวา ซึ่งจะบีบตัวเพื่อสูบฉีดเลือดไปยังปอดผ่านทาง
หลอดเลือดอาร์เตอรี่ การแลกเปลี่ยนแก๊สเกิดขึ้นที่ปอดโดยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จะแพร่ออกจากหลอดเลือด
เข้าสู่ถุงลม 
  ส่วนแก๊สออกซิเจนจะแพร่เข้าสู่หลอดเลือดแทน จากนั้นจะกลับเข้าสู่หัวใจอีกครั้งที่หัวใจห้อง
บนซ้ายทางหลอดเลือดเวน แล้วจะไหลผ่านลิ้นหัวใจเข้าสู่หัวใจห้องล่างซ้าย ซึ่งจะบีบตัวเพื่อสูบฉีดเลือดไปยัง
ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายผ่านทางหลอดเลือดอาร์เตอรี่ สำหรับเลือดที่ไปเลี้ยงส่วนต่าง ๆ ของร่างกายมาแลว้จะ
เป็นเลือดที่มีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์สูง ซึ ่งจะไหลกลับสู่หัวใจห้องบนขวาต่อไป หมุนเวียนอย่างเช่นนี้
ตลอดเวลาอย่างเป็นระบบ 
  หลอดเลือดอาร์เตอรี่ได้รับเลือดจากหัวใจจะเกิดการขยายตัวและพองออก และเมื่อเลือดผ่าน
ไปแล้วหลอดเลือดจะหดตัวคืนสู่สภาพเดิม ถ้าหลอดเลือดอยู่ใกล้ผิวหนังเราจะสามารถรับรู้ถึงการโป่งและ



ยุบตัวของหลอดเลือดได้โดยการใช้นิ้วมือแตะบริเวณผิวหนัง ลักษณะการโป่งและยุบตัวของหลอดเลือดเป็น
จังหวะนั้น เรียกว่า ชีพจร (pluse) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : https://thethanika.blogspot.com/2012/03/blog-post_25.html?m=1 

 
ทักษะ/กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

1. ทักษะกระบวนการกลุม่ 
  

คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
1. มีวินัย 
2. ใฝ่เรียนรู ้
3. มุ่งมั่นในการทำงาน 

 
สมรรถนะสำคัญ 

1. ความสามารถในการคดิ 
2. ความสามารถในการสือ่สาร 
3. ความสามารถในใช้เทคโนโลยี 

 

กิจกรรมการเรียนรู้  
 1. กิจกรรมนำเข้าสู่การเรียน 
  1.1) ครูทบทวนความรู้เดิมจากคาบที่แล้ว โดยใช้คำถามดังนี้    
   - ระบบหมุนเวียนเลือดประกอบไปด้วยอะไรบ้าง 
   (แนวคำตอบ : หัวใจ, หลอดเลือด, เลือด) 
  1.2) ครูนำเข้าสู่บทเรียนโดยการตั้งคำถามเพื่อกระตุ้นการคิดของนักเรียน ดังนี้ 
   - หัวใจของคนเรามีกลไกหมุนเวียนเลือดอย่างไร 
   (แนวคำตอบ : เลือดที่มีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์สูงจะเข้าสู่หัวใจบนขวา จากนั้นจะ
ไหลผ่านหัวใจล่างขวา เมื่อหัวใจบีบตัวเลือดจะไหลไปยังปอดมีการแลกเปลี่ยนแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และ
แก๊สออกซิเจน จากนั้นเลือดที่มีปริมาณแก๊สออกซิเจนมากจะไหลเข้าสู่หัวใจบนซ้ายและไหลเข้าสู่หัวใจล่างซ้าย 
เมื่อหัวใจบีบตัวเลือดจะไหลเข้าสู่หลอดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย) 



  1.3) นักเรียนทุกคนร่วมกันตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำตอบของคำถามเพือ่
เชื่อมโยงไปสู่การเรียนรู้ เรื่อง การทำงานของระบบหมุนเวียนเลือด 
 2. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

 2.1) นักเรียนศึกษาความรู้ power point เรื่อง การทำงานของระบบหมุนเวียนเลือด 
     2.2) นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันเล่นเกม “ชิงคำตอบมาให้ได้” กติกาในเกมมีดังนี้  
   - กลุ่มใดตอบถูกต้องจะได้คะแนนสะสม 
   - แต่ละกลุ่มจะระดมสมองกันคิดรูปแบบการสื่อสารเพื่อให้กลุ่มอื่นเข้าใจถึงคำตอบ
ของคำถาม    
   - แต่ละกลุ่มจะต้องมุ่งมั ่นในการหาคำตอบโดยจะต้องอยู ่บนพื ้นฐานของความ
เรียบร้อย ไม่วุ่นวาย และไม่รบกวนเพื่อนกลุ่มอื่น 
  2.3) นักเรียนทำแบบฝึกหัดที่ 3.1 เติมลงในช่องว่างให้ได้ใจความที่ถูกต้อง และ แบบฝึกหัดที่ 
3.2 พิจารณาลักษณะหรือสมบัติของหลอดเลือดที่กำหนด โดยสามารถค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งการเรียนรู้อื่น ๆ  
 3. กิจกรรมรวบยอด 
  3.1) นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายและหาข้อสรุป โดยใช้แนวคำถามต่อไปน้ี 
   - หัวใจห้องบนขวา ทำหน้าที่อะไร      
   (แนวคำตอบ : รับเลือดที่มีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์สูงจากหลอดเลือดดำที่ลำเลียง
เลือดมาจากส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย) 
   - หัวใจห้องบนซ้าย ทำหน้าที่อะไร     
   (แนวคำตอบ : หัวใจห้องบนซ้ายมีขนาดเล็กสุด เมื่อเทียบกับห้องหัวใจอื่น ๆ ซึ่งรับ
เลือดที่มีแก๊สออกซิเจนสูงจากปอดซึ่งส่งมาทางหลอดเลือดดำ ) 
   - หัวใจห้องล่างขวา ทำหน้าที่อะไร     
   (แนวคำตอบ : รับเลือดต่อจากหัวใจห้องบนขวาและส่งเลือดไปยังปอดผ่านทาง
หลอดเลือดแดง ) 
   - หัวใจห้องล่างซ้าย ทำหน้าที่อะไร     
   (แนวคำตอบ : มีผนังหนาที่สุด รับเลือดต่อจากหัวใจห้องบนซ้ายแล้วสูบฉีดเลือดที่มี
แก๊สออกซิเจนสูงไปยังส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย ) 
 
สื่อการเรียนรู้ 
 1. Power point ระบบหมุนเวียนเลือด เรื่อง การทำงานของระบบหมุนเวียนเลือด 
 2. ชุดอุปกรณ์เกม “ชิงคำตอบมาให้ได้” 
 
แหล่งการเรียนรู ้
 1. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร ์ชั้น ม.2 เล่ม 1 สำนักพิมพ์อกัษรเจริญทัศน์ จำกดั 
 2. แบบฝึกหัดรายวิชาพืน้ฐานวิทยาศาสตร์ ชั้น ม.2 เล่ม 1 สำนักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์ จำกดั 
 3. Work book 2 Discovering science 
 4. อินเตอร์เน็ต 
 
 



การวดัและการประเมิน 
เป้าหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด เกณฑ์การประเมิน 

สาระสำคัญ 
    1. การทำงานของระบบหมุนเวียน
เลือด 

- แบบฝึกหัดที่ 3.1 เติมลงใน
ช่องว่างให้ไดใ้จความที่ถกูต้อง  
- แบบฝึกหัดที่ 3.2 พิจารณา
ลักษณะหรือสมบัติของหลอด
เลือดที่กำหนด 

- แบบฝึกหัดที่ 3.1 เติมลงใน
ช่องว่างให้ไดใ้จความที่ถกูต้อง  
- แบบฝึกหัดที่ 3.2 พิจารณา
ลักษณะหรือสมบัติของหลอด
เลือดที่กำหนด 

ภาคผนวก 

ตัวชี้วัด 
   - มาตรฐาน/ตวัชี้วดั ว 1.2 ม.2/7 
อธิบายการทำงานของระบบหมุนเวียน
เลือดโดยใช้แบบจำลอง 

- แบบฝึกหัดที่ 3.1 เติมลงใน
ช่องว่างให้ไดใ้จความที่ถกูต้อง  
- แบบฝึกหัดที่ 3.2 พิจารณา
ลักษณะหรือสมบัติของหลอด
เลือดที่กำหนด 

- แบบฝึกหัดที่ 3.1 เติมลงใน
ช่องว่างให้ไดใ้จความที่ถกูต้อง  
- แบบฝึกหัดที่ 3.2 พิจารณา
ลักษณะหรือสมบัติของหลอด
เลือดที่กำหนด 

ภาคผนวก 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
   1. มีวินัย 
   2. ใฝ่เรียนรู ้
   3. มุ่งมั่นในการทำงาน 

- แบบฝึกหัดที่ 3.1 เติมลงใน
ช่องว่างให้ไดใ้จความที่ถกูต้อง  
- แบบฝึกหัดที่ 3.2 พิจารณา

ลักษณะหรือสมบัติของหลอด
เลือดที่กำหนด 

 

- แบบสังเกตคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์รายบุคคล 

ภาคผนวก 

สมรรถนะสำคัญ   
    1. ความสามารถในการคิด 
    2. ความสามารถในการสื่อสาร 
    3. ความสามารถในใช้เทคโนโลยี 

- แบบฝึกหัดที่ 3.1 เติมลงใน
ช่องว่างให้ไดใ้จความที่ถกูต้อง  
- แบบฝึกหัดที่ 3.2 พิจารณา
ลักษณะหรือสมบัติของหลอด
เลือดที่กำหนด 
 

- แบบสังเกตสมรรถนะ 
ของผู้เรียนรายบุคคล 

ภาคผนวก 

ทักษะ/กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
    1. ทักษะกระบวนการกลุ่ม 

- แบบฝึกหัดที่ 3.1 เติมลงใน
ช่องว่างให้ไดใ้จความที่ถกูต้อง  
- แบบฝึกหัดที่ 3.2 พิจารณา
ลักษณะหรือสมบัติของหลอด
เลือดที่กำหนด 

- แบบประเมินทักษะ 
กระบวนการทางวทิยาศาสตร ์

ภาคผนวก 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8 
หน่วยการเรยีนรู้ที่ 1 มหัศจรรย์กลไกชีวติ                          เรื่อง ระบบหมุนเวียนเลือด 
วิชา ว22101  ชื่อรายวชิา วิทยาศาสตร ์3               กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ภาคเรียนที่ 1                        ปีการศึกษา 2565 เวลา 2 ชั่วโมง 
 
มาตรฐานการเรียนรู ้
 มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  ว 1.2 เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การลำเลียงสารผ่าน
เซลล์ ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าที่ของระบบต่าง  ๆ ของสัตว์และมนุษย์ที ่ทำงานสัมพันธ์กัน 
ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะต่าง ๆ ของพืชที่ทำงานสัมพันธ์กัน รวมทั้งนำความรู้ไปใช้
ประโยชน ์
 
ตัวชี้วัด  
 มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  ว 1.2  ม.2/8 ออกแบบการทดลองและทดลอง ในการเปรียบเทียบอัตราการเต้น
ของหัวใจ ขณะปกติและหลังทำกิจกรรม 
 มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  ว 1.2  ม.2/9 ตระหนักถึงความสำคัญของระบบหมุนเวียนเลือด โดยการบอก
แนวทางในการดูแลรักษาอวัยวะในระบบหมุนเวียนเลือดให้ทำงานเป็นปกติ 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. นักเรียนสามารถออกแบบการทดลองเปรียบเทียบอัตราการเต้นของหัวใจได้ 
 2. นักเรียนสามารถทดลองเปรียบเทียบอัตราการเต้นของหัวใจ ขณะปกติและหลังทำกิจกรรมได้ 
 3. นักเรียนสามารถบอกแนวทางในการดูแลรักษาอวัยวะในระบบหมุนเวียนเลือดได้ 
 
สาระสำคัญ 
 1. อัตราการเต้นของหัวใจ  
 2. การดูแลรกัษาอวัยวะในระบบหมุนเวียนเลือด 
 
สาระการเรยีนรู ้
 ความรู ้
 1. อัตราการเต้นของหัวใจ  
    ภาวะปกติคนทั่วไปมีชีพจรเฉลี่ยประมาณ 72 ครั้งต่อนาที การเต้นของชีพจรแต่ละคนจะแตกต่าง
กันด้วยปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่ เพศ อายุ ขนาดของร่างกาย อารมณ์ หรือแม้แต่กิจกรรมที่ทำอยู่ในขณะน้ัน 
 2. การดูแลรักษาอวัยวะในระบบหมุนเวียนเลือด 
     2.1) ดูแลสุขภาพร่างกาย ควรตรวจร่างกายและพบแพทย์อย่างสม่ำเสมอเพื่อตรวจความดันโลหติ 
รมทั้งตรวจเลือดหาความผิดปกติของระบบหมุนเวียนเลือด ทั้งนี้เพื่อสามารถหาวิธีการรักษาอย่างทันท่วงที  
หากพบสิ่งผิดปกติ 



     2.2) ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ เพื่อช่วยให้การทำงานของหัวใจดีขึ้น กล้ามเนื้อหัวใจแข็งแรง
ขึ้น ทั้งนี้ควรเลือกการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับสุขภาพและวัยด้วย 
     2.3) การยืดร่างกาย การนั่งเป็นเวลานานเกินไปมีผลให้ร่างกายชะลอการหมุนเวียนเลือด ควรลุก
ยืนหรือเดินทุก ๆ ชั่วโมง เพื่อกระตุ้นการหมุนเวียนเลือด 
     2.4) เลือกรับประทานอาหาร ควรเลือกรับประทานอาหารผักผลไม้ ธัญพืช โปรตีน และไขมันที่ดี
ต่อสุขภาพ และหลีกเลี่ยงอาหารที่มีคอเลสเตอรอลสูง เพราะอาจทำให้เกิดการอุดตันของหลอดเลือดได้ 
 
ทักษะ/กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

1. ทักษะการวดั 
2. ทักษะการสังเกต 
3. ทักษะการกำหนดและควบคุมตัวแปร 
4. ทักษะการตคีวามหมายข้อมูลและการลงข้อสรปุ 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
1. มีวินัย 
2. ใฝ่เรียนรู ้
3. มุ่งมั่นในการทำงาน 

 
สมรรถนะสำคัญ 

1. ความสามารถในการคดิ 
 2. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต     
 3. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี      
 

กิจกรรมการเรียนรู้  
 1. กิจกรรมนำเข้าสู่การเรียน 
      1.1) นักเรียนศึกษาวีดิโอบน power point จากนั้นครูกระตุ้นความสนใจของนักเรียนโดย
การใช้คำถาม ดังนี้ 
   - นักเรียนทำการสังเกตระหว่างคนนั่งน่ิงกับคนออกกำลังกาย มีอะไรที่แตกต่างกัน 
   (แนวคำตอบ : การหายใจแตกต่างกัน คนที่ออกกำลังกายจะหายใจถี่กว่าคนที่นั่งนิ่ง) 
     1.2) นักเรียนทุกคนร่วมกันตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำตอบของคำถามเพือ่
เชื่อมโยงไปสู่การเรียนรู้ เรื่อง ระบบหมุนเวียนเลือด 
 2. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
     2.1) นักเรียนศึกษาความรู้บน power point ระบบหมุนเวียนเลือด เรื่อง อัตราการเต้นของ
หัวใจและการดูแลรักษาอวัยวะในระบบหมุนเวียนเลือด 
         2.2) นักเรียนทำการทดลอง “อัตราการเต้นของชีพจร” ทำการทดลองได้ด้วยการสังเกตและ
นับจำนวนครั้งที่มีการโป่งตัวและยุบตัวของหลอดเลือด จากนั้นทำการระบุสมมติฐานและบันทึกข้อมูลลงใน
หนังสือเรียน 



  2.3) นักเรียนทำแบบฝึกหัดที่ 3.6 เขียนแผนผังความคิดเกี่ยวกับวิธีการดูแลรักษาระบบ
หมุนเวียนเลือดให้ทำงานได้อย่างปกติ โดยนักเรียนสามารถออกแบบแผนผังได้ตามรูปแบบที่ตนเองสนใจและ
ต้องสื่อถึงการนำความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาระบบหมุนเวียนเลือดไปใช้ในชีวิตประจำได้ 
 3. กิจกรรมรวบยอด 
      3.1) นักเรียนทดสอบความรู้โดยใช้โปรแกรม plickers โดยใช้แนวคำถามต่อไปน้ี 
   - ข้อใดเป็นวิธีการดูแลรักษาอวัยวะในระบบหมุนเวียนเลือด 
   (แนวคำตอบ : ออกกำลังกายอย่างสมำ่เสมอ) 
   - ข้อใดไม่ใช่วิธีการดูแลรักษาอวัยวะในระบบหมุนเวียนเลือด 
   (แนวคำตอบ : รับประทานอาหารที่มีคอเลสเตอรอลสูง) 
   - ข้อใดคือความหมายของชีพจร  
   (แนวคำตอบ : ลักษณะการโป่งและยุบตัวของหลอดเลือดเป็นจังหวะ) 
 
สื่อการเรียนรู้ 
 1. Power point ระบบหมุนเวียนเลือด เรื่อง อัตราการเต้นของหัวใจ 
 2. Power point ระบบหมุนเวียนเลือด เรื่อง การดูแลรักษาอวัยวะในระบบหมุนเวียนเลือด  
 3. โปรแกรม plickers 
 
แหล่งการเรียนรู ้
 1. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร ์ชั้น ม.2 เล่ม 1 สำนักพิมพ์อกัษรเจริญทัศน์ จำกดั 
 2. แบบฝึกหัดรายวิชาพืน้ฐานวิทยาศาสตร์ ชั้น ม.2 เล่ม 1 สำนักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์ จำกดั 
 3. Work book 2 Discovering science 
 4. อินเตอร์เน็ต 
 
การวดัและการประเมิน 

เป้าหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด เกณฑ์การประเมิน 
สาระสำคัญ 
    1. อตัราการเต้นของหัวใจ  
    2. การดูแลรักษาอวัยวะใน 
ระบบหมุนเวียนเลือด 

- แบบฝึกหัดที่ 3.6  
เขียนแผนผังความคิดวธิกีาร
ดูแลรักษาระบบหมุนเวียนเลือด 
- การทดลอง “อตัราการเต้น
ของชีพจร” 

- แบบฝึกหัดที่ 3.6  
เขียนแผนผังความคิดวธิกีารดูแล
รักษาระบบหมุนเวียนเลือด 
- แบบประเมินการทดลอง 
“อัตราการเต้นของชีพจร” 

ภาคผนวก 

ตัวชี้วัด 
    - มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  ว 1.2  ม.2/8  
ออกแบบการทดลองและทดลองใน
การเปรียบเทียบอัตราการเต้นของ
หัวใจ ขณะปกติและหลังทำกิจกรรม 
    - มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  ว 1.2  ม.2/9  
ตระหนักถ ึงความสำคัญของระบบ
หมุนเวียนเลือด โดยการบอกแนวทาง

- แบบฝึกหัดที่ 3.6  
เขียนแผนผังความคิดวธิกีาร
ดูแลรักษาระบบหมุนเวียนเลือด 
- การทดลอง “อตัราการเต้น
ของชีพจร” 

- แบบฝึกหัดที่ 3.6  
เขียนแผนผังความคิดวธิกีารดูแล
รักษาระบบหมุนเวียนเลือด 
- แบบประเมินการทดลอง 
“อัตราการเต้นของชีพจร” 

ภาคผนวก 



เป้าหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด เกณฑ์การประเมิน 
ในการด ูแลร ักษาอว ัยวะในระบบ
หมุนเวียนเลือดให้ทำงานเป็นปกติ 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
    1. มวีินัย 
    2. ใฝ่เรียนรู ้
    3. มุ่งมั่นในการทำงาน 
 

- แบบฝึกหัดที่ 3.6  
เขียนแผนผังความคิดวธิกีาร
ดูแลรักษาระบบหมุนเวียนเลือด 
- การทดลอง “อตัราการเต้น
ของชีพจร” 

- แบบสังเกตคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์รายบุคคล 

ภาคผนวก 

สมรรถนะสำคัญ   
    1. ความสามารถในการคิด 
    2. ความสามารถในการใช ้
ทักษะชีวิต     
    3. ความสามารถในการใช้
เทคโนโลย ี     

- แบบฝึกหัดที่ 3.6  
เขียนแผนผังความคิดวธิกีาร
ดูแลรักษาระบบหมุนเวียนเลือด 
- การทดลอง “อตัราการเต้น
ของชีพจร” 

- แบบสังเกตสมรรถนะ 
ของผู้เรียนรายบุคคล 

ภาคผนวก 

ทักษะ/กระบวนการทางวิทยาศาสตร ์
    1. ทักษะการวดั 
    2. ทักษะการสังเกต 
    3. ทักษะการกำหนดและ 
ควบคุมตัวแปร 
    4. ทักษะการตีความหมายข้อมูล
และการลงข้อสรุป 

- แบบฝึกหัดที่ 3.6  
เขียนแผนผังความคิดวธิกีาร
ดูแลรักษาระบบหมุนเวียนเลือด 
- การทดลอง “อตัราการเต้น
ของชีพจร” 

- แบบประเมินทักษะ 
กระบวนการทางวทิยาศาสตร ์

ภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บันทึกหลังการสอน 
ผลการสอน 
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ปัญหาและอุปสรรค 
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       (นางสาวปัทมาภรณ ์ แกว้คงคา) 
             
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9 
หน่วยการเรยีนรู้ที่ 1 มหัศจรรย์กลไกชีวติ                                 เรื่อง ระบบประสาท  
วิชา ว22101  ชื่อรายวชิา วิทยาศาสตร ์3               กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ภาคเรียนที่ 1                        ปีการศึกษา 2565 เวลา 2 ชั่วโมง 
 
มาตรฐานการเรียนรู ้
 มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  ว 1.2 เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การลำเลียงสารผ่าน
เซลล์ ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าที่ของระบบต่าง  ๆ ของสัตว์และมนุษย์ที ่ทำงานสัมพันธ์กัน 
ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะต่าง ๆ ของพืชที่ทำงานสัมพันธ์กัน รวมทั้งนำความรู้ไปใช้
ประโยชน ์
 
ตัวชี้วัด  
 มาตรฐาน/ตัวชี ้ว ัด  ว 1.2  ม.2/10 ระบุอวัยวะและบรรยายหน้าที ่ของอวัยวะในระบบประสาท
ส่วนกลางในการควบคุมการทำงานต่าง ๆ ของร่างกาย  
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. นักเรียนสามารถระบุอวัยวะในระบบประสาทส่วนกลางได้ 
 2. นักเรียนสามารถบรรยายหน้าที่ของอวัยวะในระบบประสาทส่วนกลางได้ 
 3. นักเรียนสามารถอธิบายการทำงานของระบบประสาทได ้
 
สาระสำคัญ 
 1. อวัยวะและบรรยายหน้าที่ของอวัยวะในระบบประสาทส่วนกลาง 
 2. การทำงานของระบบประสาท 
 
สาระการเรยีนรู ้
 ความรู ้
 ระบบประสาท (nervous system) ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของส่วนต่าง ๆ ภายในร่างกาย 
ให้ประสานสัมพันธ์กัน ระบบประสาทของมนุษย์ประกอบด้วย สมอง ไขสันหลัง และเส้นประสาท 
 1. โครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะในระบบประสาท 
     ระบบประสาทของมนุษย์ประกอบด้วยสมอง ไขมันหลัง และเส้นประสาท ซึ่งทำงานสัมพันธ์กัน 
  1.1) สมอง (brain) เป็นศูนย์กลางการทำงานของอวัยวะต่าง ๆ ในร่างกาย ทำหน้าที่รับและรวบรวม
ข้อมูลจากส่วนต่าง ๆ แปลผลข้อมูล สั่งให้อวัยวะต่าง ๆ ทำงาน สมองเป็นเนื้อเยื่อที่มีความอ่อนนุ่มบรรจุอยู่
ภายในกะโหลกศีรษะ เมื่อพัฒนาเต็มที่จะมีน้ำหนักประมาณ 1.4 กิโลกรัม  
        เนื้อสมองแบ่งออกเป็น 2 ชั้น คือ พื้นผิวชั้นนอกซึ่งมีสีเทา เรียกว่า เนื้อสีเทา (grey matter) 
เป็นที่รวมของเซลล์ประสาท ส่วนพื้นผิวชั้นในจะมีสีขาว เรียกว่า เนื้อสีขาว (white matter) เป็นส่วนของใย
ประสาทที่ออกจากเซลล์ประสาท โดยสมองของมนุษย์แบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลัก  



 

 
 
 
 
 

 
ที่มา : http://www.wongkarnpat.com/viewpat.php?id= 

   1.1.1) เซรีบรัม (cerebrum) คือ สมองส่วนหน้าที่มีขนาดใหญ่ที่สุด ทำหน้าที่เป็น
ศูนย์กลางควบคุมการทำงานของส่วนต่าง ๆ ของร่างกายที่อยู่ใต้อำนาจจิตใจ เช่น ศูนย์ควบคุมการทำงานของ
กล้ามเน้ือ การรับสัมผัส การพูด การมองเห็น ความคิด และความจำความเฉลียวฉลาดอีกด้วย  
   1.1.2) เมดัลลาออบลองกาตา (medulla oblongata) คือ ส่วนของสมองที่ 
ติดอยู่กับไขสันหลัง ทำหน้าที่เป็นศูนย์ควบคุมการทำงานของอวัยวะภายใน  
   1.1.3) เซรีเบลลัม (cerebelum) คือ สมองส่วนท้ายทำหน้าที่ควบคุมการทรงตัว
ของร่างกาย และเป็นศูนย์ประสานงานการเคลื่อนไหว ควบคุมการทำงานส่วนต่าง ๆ ของรา่งกาย  
   
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=XpuG3PQr2pc 

 1.2) ไขสันหลัง (spinal cord) เนื้อเยื่อประสาทที่ทอดยาวจากสมองไปภายในโพรงกระดูกสันหลัง 
โดยเริ่มจากกระดูกสันหลังข้อแรกไปจนถึงกระดูกบั้นเอว ไขสันหลังมีเยื่อหุ้ม 3 ชั้น ไขสันหลังสีขาวซึ่งเป็น
ส่วนของเส้นประสาท ส่วนในมีสีเทาเป็นส่วนของเซลล์ประสาท และมีเส้นประสาทแตกออกจากไขสันหลัง
มากมาย โดยไขสันหลังมีหน้าที่ ดังนี้  

   1.2.1) รับกระแสประสาท ที่ส่งมาจากหน่วยรับความรู้สึกของร่างกายแล้วส่งต่อไป
ยังสมอง และรับกระแสประสาทจากสมอง ส่งไปยังหน่วยปฏิบัติงาน (effector) เพื่อตอบสนอง  
    1.2.2) ควบคุมปฏิกิริยารีเฟล็กซ์ (reflex action) หรือ ปฏิกิริยาตอบสนองต่อสิ่ง
เร้าอย่างกะทันหันโดย เช่น เมื่อมือของเราบังเอิญถูกไฟจะเกิดปฏิกิริยารีเฟล็กซ์โดยเกิดการกระตุกมือออกจาก
ไฟทันที การยกเท้าหนีทันทีเมื่อเหยียบหนาม การจามเม่ือมีสิ่งแปลกปลอมเข้าไปในทางเดินหายใจ  
 1.3) เส้นประสาท (nerve) เชื่อมต่ออวัยวะกับสมองและไขสันหลังเพื่อส่งกระแสประสาทจากหน่วย
รับความรู ้สึกไปยังสมองหรือไขสันหลัง  และรับกระแสประสาทจากสมองหรือไขสันหลังส่งไปยังหน่วย
ปฏิบัติงาน เส้นประสาทประกอบด้วยใยประสาท (nerve fiber) หลายอันรวมกันซึ่งใยประสาทนั้นเป็นแขนง
เล็ก ๆ ที่ยื่นออกมาจากตัวเซลล์ประสาท (neuron) โดยใยประสาทที่นำกระแสประสาทเข้าสู่ตัวเซลล์ เรียกว่า 
เดนไดรต์ (dendrite) ส่วนใยประสาทที่นำกระแสประสาทออกจากตัวเซลล์เรียกว่า แอกซอน (axon) ซึ่งเซลล์



ประสาทแต่ละเซลล์ ประกอบด้วยตัวเซลล์ เดนไดรต์ที่อาจมี 1 เส้นหรือหลายเส้นก็ได้ และแอกซอนซึ่งมีเพยีง
เส้นเดียว 
 
 

 
 
      
 
 

 
ที่มา : https://il.mahidol.ac.th/e-media/nervous/ch1/chapter1/part_3.html 

  สามารถจำแนกเซลล์ประสาทตามหน้าที่การทำงานได้ 3 ชนิดดังนี ้
  - เซลล์ประสาทรับความรู้สึก (Sensory neuron) รับความรู้สึกจากอวัยวะสัมผัส เช่น 
จมูก ตา ลิ้น หู ผิวหนัง แล้วส่งกระแสประสาทไปยังเซลล์ประสาทประสานงาน 
  - เซลล์ประสาทประสานงาน (interneuron) นำกระแสประสาทระหวา่งเซลล์ประสาทรับ
ความรู้สกึกับเซลล์ประสาทสั่งการ 
  - เซลล์ประสาทสั่งการ (motor neuron) ส่งกระแสประสาทจากสมองและไขสันหลังเพื่อ
ควบคุมการทำงานของอวัยวะต่าง ๆ  
 
 2. การทำงานของระบบประสาท 
     การทำงานของระบบประสาทของมนุษย์เป็นการทำงานประสานกันระหว่างสมองไขสันหลังและ
เซลล์ประสาทโดยแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอนหลัก 
 

การรับข้อมูล  การประมวลผล    การตอบสนอง 
 

    ตัวอย่าง การตอบสนองของร่างกาย เมื่อบังเอิญเดินเหยียบสิ่งสกปรก หน่วยรับความรู้สึกบริเวณ
ผิวหนังของฝ่าเท้าแปลงข้อมูลเป็นกระแสประสาทจะถูกส่งจากเซลล์ประสาทรับความรู้สึกผ่านเซลล์ประสาท
ประสานงานไขสันหลังและเข้าสู่สมอง สมองจะสั่งการจากเซลล์ประสาทสั่งการผ่านไขสันหลังไปยังหน่วย
ปฏิบัติงาน (กล้ามเนื้อขา) ให้เกิดการหดตัวทำให้ขาพับงอฝ่าเท้ายกขึ้นจากพื้น 
  
ทักษะ/กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

1. ทักษะการสังเกต 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
1. มีวินัย 
2. ใฝ่เรียนรู ้
3. มุ่งมั่นในการทำงาน 
 
 



สมรรถนะสำคัญ 
1. ความสามารถในการคดิ 
2. ความสามารถในใช้เทคโนโลยี 

 

กิจกรรมการเรียนรู้  
 1. กิจกรรมนำเข้าสู่การเรียน 
      1.1) นักเรียนศึกษาภาพบน power point ได้แก่ ภาพสมอง ไขสันหลัง และเส้นประสาท 
จากนั้นครูกระตุ้นความสนใจของนักเรียนโดยการใช้คำถาม ดังนี้ 
   - นักเรียนสังเกตเห็นภาพอะไรบน power point 
   (แนวคำตอบ : ภาพสมอง, ไขสันหลัง, เส้นประสาท) 
   - นักเรียนคิดว่าอวัยวะที่เห็นเป็นส่วนประกอบของระบบใดในร่างกาย 
   (แนวคำตอบ : ระบบประสาท) 
     1.2) นักเรียนทุกคนร่วมกันคิดเพื่อตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำตอบของ
คำถามเพื่อเชื่อมโยงไปสู่การเรียนรู้ เรื่อง ระบบประสาท 
 2. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
     2.1) นักเรียนศึกษาความรู้บน power point ระบบประสาท เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ของ
อวัยวะในระบบประสาท และการทำงานของระบบประสาท 
         2.2) นักเรียนทำแบบฝึกหัดที่ 4.1 บอกชื่อและหน้าที่ของส่วนประกอบของสมองตามตำแหน่ง
ที่กำหนดให้ และแบบฝึกหัดที่ 4.2 อธิบายการทำงานของระบบประสาท เมื่อถูกน้ำร้อนลวกมือ 
 3. กิจกรรมรวบยอด 
      3.1) นักเรียนทดสอบความรู้โดยใช้โปรแกรม plickers โดยใช้แนวคำถามต่อไปน้ี 
   - ข้อใดคือความหมายและหน้าที่ของสมอง 
   (แนวคำตอบ : สมองเป็นศูนย์กลางการทำงานของอวัยวะตา่ง ๆ ในรา่งกาย และมี
หน้าที่รับและรวบรวมข้อมูลจากส่วนต่าง ๆ แปลผลข้อมูล แล้วสั่งให้อวัยวะต่าง ๆ ทำงาน) 
   - สมองส่วนใดทำหน้าที่ควบคุมการทรงตัวของร่างกายและเป็นศูนย์ประสานงาน
การเคลื่อนไหว  
   (แนวคำตอบ : เมดัลลาออบลองกาตา) 
   - สมองส่วนใดมีขนาดใหญ่ที่สุด 
   (แนวคำตอบ : เซรีบรัม) 
   - ข้อใดคือหน้าที่ของไขสันหลัง 
   (แนวคำตอบ : รับกระแสประสามที่ส่งมาจากหน่วยรับความรู้สึกของร่างกาย แล้วส่ง
ต่อไปยังสมอง และรับกระแสประสาทจากสมอง แล้วส่งต่อไปยังหน่วยปฏิบัติงาน) 
   - การทำงานของระบบประสาทมีกี่ขั้นตอน ได้แก่อะไรบ้าง 
   (แนวคำตอบ : มี 3 ขั้นตอน ได้แก่ การรับข้อมูล, การประมวลผล, การตอบสนอง) 
 
สื่อการเรียนรู้ 
 1. Power point ระบบประสาท เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะในระบบประสาท 
 2. Power point ระบบประสาท เรื่อง การทำงานของระบบประสาท 



แหล่งการเรียนรู ้
 1. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร ์ชั้น ม.2 เล่ม 1 สำนักพิมพ์อกัษรเจริญทัศน์ จำกดั 
 2. แบบฝึกหัดรายวิชาพืน้ฐานวิทยาศาสตร์ ชั้น ม.2 เล่ม 1 สำนักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์ จำกดั 
 3. Work book 2 Discovering science 
 4. อินเตอร์เน็ต 
 
การวดัและการประเมิน 

เป้าหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด เกณฑ์การประเมิน 
สาระสำคัญ 
    1. อวัยวะและบรรยายหน้าที่ของ
อวัยวะในระบบประสาทส่วนกลาง 
    2. การทำงานของระบบประสาท 

- แบบฝึกหัดที่ 4.1 บอกชื่อและ
หน้าที่ของส่วนประกอบของสมอง 
- แบบฝึกหัดที่ 4.2 อธิบาย 
การทำงานของระบบประสาท 

- แบบฝึกหัดที่ 4.1 บอกชื่อ
และหน้าที่ของส่วนประกอบ
ของสมอง 

- แบบฝึกหัดที่ 4.2 อธิบาย
การทำงานของระบบประสาท 

ภาคผนวก 

ตัวชี้วัด 
   - มาตรฐาน/ตัวชี้วัด ว 1.2 ม.2/10 
ระบุอวัยวะและบรรยายหน้าที ่ของ
อวัยวะในระบบประสาทส่วนกลางใน
การควบคุมการทำงานต่าง ๆ ของ
ร่างกาย 

- แบบฝึกหัดที่ 4.1 บอกชื่อและ
หน้าที่ของส่วนประกอบของสมอง 
- แบบฝึกหัดที่ 4.2 อธิบาย 
การทำงานของระบบประสาท 

- แบบฝึกหัดที่ 4.1 บอกชื่อ
และหน้าที่ของส่วนประกอบ
ของสมอง 
- แบบฝึกหัดที่ 4.2 อธิบาย 
การทำงานของระบบประสาท 

ภาคผนวก 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
    1. มวีินัย 
    2. ใฝ่เรียนรู ้
    3. มุ่งมั่นในการทำงาน 

- แบบฝึกหัดที่ 4.1 บอกชื่อและ
หน้าที่ของส่วนประกอบของสมอง 
- แบบฝึกหัดที่ 4.2 อธิบาย 
การทำงานของระบบประสาท 
- สังเกตจากการร่วมทำกจิกรรม 

- แบบสังเกตคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์รายบุคคล 

ภาคผนวก 

สมรรถนะสำคัญ   
    1. ความสามารถในการคิด   
    2. ความสามารถในการสื่อสาร 

- แบบฝึกหัดที่ 4.1 บอกชื่อและ
หน้าที่ของส่วนประกอบของสมอง 
- แบบฝึกหัดที่ 4.2 อธิบาย 
การทำงานของระบบประสาท 
 

- แบบสังเกตสมรรถนะ 
ของผู้เรียนรายบุคคล 

ภาคผนวก 

ทักษะ/กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
    1. ทักษะการสังเกต 

- แบบฝึกหัดที่ 4.1 บอกชื่อและ
หน้าที่ของส่วนประกอบของสมอง 
- แบบฝึกหัดที่ 4.2 อธิบาย 
การทำงานของระบบประสาท 

- แบบประเมินทักษะ 
กระบวนการทางวทิยาศาสตร ์

ภาคผนวก 

 
 
 
 
 



บันทึกหลังการสอน 
ผลการสอน 
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..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
ปัญหาและอุปสรรค 
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ข้อเสนอแนะ 
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          ลงชื่อ …………………………………………. ผู้สอน 
       (นางสาวปัทมาภรณ ์ แกว้คงคา) 
             
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10 
หน่วยการเรยีนรู้ที่ 1 มหัศจรรย์กลไกชีวติ                                 เรื่อง ระบบประสาท  
วิชา ว22101  ชื่อรายวชิา วิทยาศาสตร ์3               กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ภาคเรียนที่ 1                        ปีการศึกษา 2565 เวลา 2 ชั่วโมง 
 
มาตรฐานการเรียนรู ้
 มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  ว 1.2 เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การลำเลียงสารผ่าน
เซลล์ ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าที่ของระบบต่าง  ๆ ของสัตว์และมนุษย์ที ่ทำงานสัมพันธ์กัน 
ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะต่าง ๆ ของพืชที่ทำงานสัมพันธ์กัน รวมทั้งนำความรู้ไปใช้
ประโยชน ์
 
ตัวชี้วัด  
 มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  ว 1.2  ม.2/11 ตระหนักถึงความสำคัญของระบบประสาทโดยการบอกแนวทางใน
การดูแลรักษา รวมถึงการป้องกันการกระทบกระเทือนและอันตรายต่อสมองและไขสันหลัง  
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. นักเรียนสามารถบอกแนวทางในการดูแลรักษาสมองและไขสันหลัง  
 2. นักเรียนสามารถเขียนแผนผังความคิดแนวทางในการดูแลรักษาระบบประสาท  
 
สาระสำคัญ 
 1. การดูแลรกัษาอวัยวะในระบบประสาท 
 
สาระการเรยีนรู ้
 ความรู ้
 1. การดูแลรกัษาอวัยวะในระบบประสาท 
  ระบบประสาทเป็นระบบที่มีความสำคัญมาก เราจึงควรมีการป้องกันดูแลรักษาและส่งเสรมิ
การทำงานของระบบประสาท เพื่อให้การทำงานของระบบประสาทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งการดูแล
รักษาระบบประสาทสามารถทำได้ ดังนี้  
  1.1) สวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่รถจักรยานยนต์ เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุที่อาจมี
ผลกระทบบริเวณศีรษะและไขสันหลัง ซึ่งอาจทำให้เป็นอัมพฤกษ์หรืออัมพาตได้  
  1.2) หลีกเลี่ยงการใช้สารเสพติดทุกชนิด เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เพราะมีผลกระทบต่อ
ระบบประสาท เมื่อเสพในปริมาณมากจะทำให้ระบบประสาทถูกทำลาย  
  1.3) รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ รวมทั้งอาหารที่มีวิตามินบี 1 สูง เช่น ข้าวกล้อง 
ขนมปังโฮลวีต เมล็ดทานตะวัน เมล็ดฟักทอง ถั่วเหลือง เน้ือปลาทะเล ได้แก่ ปลาทู ปลากะพง ปลาเก๋า และ
ไม่ควรรับประทานอาหารจำพวกแป้งหรือน้ำตาลมากเกินไปเพราะจะส่งผลให้สมองรู้สึกเฉ่ือย  



  1.4) ระมัดระวังป้องกันไม่ให้เกิดโรคทางสมอง ควรเลือกรับประทานผัก ผลไม้ ธัญพืช
โปรตีน หลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันไม่ดีหรือมีคอเลสเตอรอลสูงเพราะอาจทำให้เกิดการอุดตันของหลอดเลือด  
  1.5) ดูแลรักษาอวัยวะต่าง ๆ เช่น ถนอมสายตา โดยไม่อ่านหนังสือในที่มืด  
  1.6) พักผ่อนให้เพียงพอ เช่น ดูหนัง ฟังเพลง เดินเล่น 
  1.7) ตรวจสายตา เพื่อสังเกตความผิดปกติหากมีความผิดปกติเกี่ยวกับระบบประสาท  
เช่น ปวดศีรษะมาก อาเจียนชาตามมือและเท้า โดยไม่รู้สาเหตุควรรีบไปแพทย์เพื่อรับการตรวจรักษา 
 

 
 
 
 
 

 
ที่มา : http://www.chiangmaidaily.com/2018/02/20/ไม่สวมหมวกห้ามเข้า/ 

 
ทักษะ/กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

1. ทักษะการจดักระทำและสื่อความหมายของข้อมูล 
2. ทักษะการสังเกต 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
1. มีวินัย 
2. ใฝ่เรียนรู ้
3. มุ่งมั่นในการทำงาน 

 
สมรรถนะสำคัญ 

1. ความสามารถในการคดิ 
2. ความสามารถในใช้ทกัษะชีวิต 

 

กิจกรรมการเรียนรู้  
 1. กิจกรรมนำเข้าสู่การเรียน 
      1.1) นักเรียนศึกษาและสังเกตวิดีโอ “รณรงค์หมวกนิรภัยช่วยชีวิต” จากนั้นครูกระตุ้นความ
สนใจของนักเรียนโดยการใช้คำถาม ดังนี้ 
   - นักเรียนคิดว่าหมวกนริภัยช่วยชีวิตได้อย่างไร 
   (แนวคำตอบ : หมวกนิรภัยจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ เปลือกแข็งด้านนอกเพื่อ
ป้องกันการกระแทก, โฟมด้านในเพื่อลดอาการบาดเจ็บของสมอง และสายรัดใต้คางเพื่อยึดหมวก) 
   - นักเรียนคิดว่าหากผู้ขับขี่จักยานยนต์ไม่สวมหมวกนิรภัย ในเวลาต่อมาจะเกิด
เหตุการณ์อะไรขึ้นกับผู้ขับข่ี    
   (แนวคำตอบ : สมองถูกกระทบกระเทือน) 



     1.2) นักเรียนทุกคนร่วมกันตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำตอบของคำถามเพือ่
เชื่อมโยงไปสู่การเรียนรู้ เรื่อง การดูแลรักษาอวัยวะในระบบประสาท 
 2. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
     2.1) นักเรียนศึกษาความรู้บน power point ระบบประสาท เรื่อง การดูแลรักษาอวัยวะใน
ระบบประสาท        

  2.2) นักเรียนทำกิจกรรมวาดภาพ “การดูแลรักษาการทำงานของระบบประสาท”  
โดยจะต้องสื่อความหมายถึงการดูแลรักษาการทำงานของระบบประสาทเพื่อสามารถนำความรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 

 3. กิจกรรมรวบยอด 
      3.1) นักเรียนแต่ละกลุ่มทดสอบความรู้โดยใช้ป้ายคำตอบซ่ึงจะมีการเก็บสะสมคะแนน  
โดยใช้แนวคำถามต่อไปน้ี 
   - จงยกตัวอย่างการดูแลรักษาอวัยวะในระบบประสาท 
   (แนวคำตอบ : ระมัดระวังป้องกันไม่ให้เกิดโรคทางสมอง, พักผ่อนให้เพียงพอ) 
   - จงยกตัวอย่างพฤติกรรมที่ส่งผลต่อระบบประสาท 
   (แนวคำตอบ : ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลอกอฮอล์, รับประทานที่มีวิตามินบี 1 สูง  
เช่น ข้าวกล้อง เน้ือปลา ถั่วแดง) 
 
สื่อการเรียนรู้ 
 1. Power point ระบบประสาท เรื่อง การดูแลรักษาอวัยวะในระบบประสาท        

 2. ชุดอุปกรณ์ “ป้ายคำตอบ” 
 
แหล่งการเรียนรู้ 
 1. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร ์ชั้น ม.2 เล่ม 1 สำนักพิมพ์อกัษรเจริญทัศน์ จำกดั 
 2. แบบฝึกหัดรายวิชาพืน้ฐานวิทยาศาสตร์ ชั้น ม.2 เล่ม 1 สำนักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์ จำกดั 
 3. Work book 2 Discovering science 
 4. อินเตอร์เน็ต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การวัดและการประเมิน 
เป้าหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด เกณฑ์การประเมิน 

สาระสำคัญ 
    1. การดูแลรักษาอวัยวะใน 
ระบบประสาท 

- ภาพวาด “การดูแลรักษา 
การทำงานของระบบประสาท” 

- ภาพวาด “การดูแล
รักษาการทำงานของ 
ระบบประสาท” 

ภาคผนวก 

ตัวชี้วัด 
   - มาตรฐาน/ตัวชี้วัด ว 1.2 ม.2/11 
ตระหนักถึงความสำคัญของระบบ
ประสาทโดยการบอกแนวทางในการ
ดูแลร ักษา รวมถึงการป้องกันการ
กระทบกระเท ือนและอันตรายต่อ
สมองและไขสันหลัง 

- ภาพวาด “การดูแลรักษา 
การทำงานของระบบประสาท” 

- ภาพวาด “การดูแล
รักษาการทำงานของ 
ระบบประสาท” 
 

ภาคผนวก 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
   1. มีวินัย  
   2. ใฝ่เรียนรู ้
   3. มุ่งมั่นในการทำงาน 

- ภาพวาด “การดูแลรักษา 
การทำงานของระบบประสาท” 

- แบบสังเกตคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์รายบุคคล 

ภาคผนวก 

สมรรถนะสำคัญ   
   1. ความสามารถในการคิด 
   2. ความสามารถในใชท้ักษะชีวิต 

- ภาพวาด “การดูแลรักษา 
การทำงานของระบบประสาท” 
 

- แบบสังเกตสมรรถนะ 
ของผู้เรียนรายบุคคล 

ภาคผนวก 

ทักษะ/กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  
   1. ทักษะการจัดกระทำและ 
สื่อความหมายของข้อมูล 
   2. ทักษะการสังเกต 

- ภาพวาด “การดูแลรักษา 
การทำงานของระบบประสาท” 
 

- แบบประเมินทักษะ 
กระบวนการทางวทิยาศาสตร ์

ภาคผนวก 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บันทึกหลังการสอน 
ผลการสอน 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
ปัญหาและอุปสรรค 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
ข้อเสนอแนะ 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
 
 
          ลงชื่อ …………………………………………. ผู้สอน 
       (นางสาวปัทมาภรณ ์ แกว้คงคา) 
             
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11 
หน่วยการเรยีนรู้ที่ 1 มหัศจรรย์กลไกชีวติ                                  เรื่อง ระบบสืบพันธุ์  
วิชา ว22101  ชื่อรายวชิา วิทยาศาสตร ์3               กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ภาคเรียนที่ 1                        ปีการศึกษา 2565 เวลา 2 ชั่วโมง 
 
มาตรฐานการเรียนรู ้
 มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  ว 1.2 เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การลำเลียงสารผ่าน
เซลล์ ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าที่ของระบบต่าง  ๆ ของสัตว์และมนุษย์ที ่ทำงานสัมพันธ์กัน 
ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะต่าง ๆ ของพืชที่ทำงานสัมพันธ์กัน รวมทั้งนำความรู้ไปใช้
ประโยชน ์
 
ตัวชี้วัด  
 มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  ว 1.2  ม.2/12 ระบุอวัยวะและบรรยายหน้าที่ของอวัยวะในระบบสืบพันธุ์ของเพศ
ชายและเพศหญิงโดยใช้แบบจำลอง  
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. นักเรียนสามารถระบุอวัยวะในระบบสืบพันธุ์ของเพศชายและเพศหญิงโดยใช้แบบจำลอง  
 2. นักเรียนสามารถบรรยายหน้าที ่ของอวัยวะในระบบสืบพันธุ ์ของเพศชายและเพศหญิงโดยใช้
แบบจำลอง  
 
สาระสำคัญ 
 1. ระบบสืบพันธุ์เพศชาย 
 2. ระบบสืบพันธุ์เพศหญิง 
 
สาระการเรยีนรู ้
 ความรู ้
 1. โครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะในระบบสืบพันธ์ุ 
  1.1 ระบบสืบพันธ์ุเพศชาย 
        ระบบสืบพันธุ์เพศชาย (male reproductive system) ทำหน้าที่สรา้งเซลล์สืบพันธุ์  
ซึ่งได้แก่ เซลล์อสุจิ และสร้างฮอร์โมนเพศชาย 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

 
ที่มา : http://www.med.cmu.ac.th/dept/vascular/human/lesson/lesson7.php 

  อวัยวะที่สำคัญในระบบสืบพันธ์ุเพศชาย มีดังนี้  
        1) อัณฑะ (testis) เป็นต่อมรูปไข่มี 2 ข้าง ภายในอัณฑะประกอบด้วยหลอดสร้างอสุจิ 
เป็นหลอดเล็ก ๆ ขดไปมาอยู่ภายใน ทำหน้าที่สร้างอสุจิและฮอร์โมนซึ่งในเพศชาย คือ เทสโทสเทอโรน 
(testosterone) เพื่อควบคุมลักษณะต่าง ๆ ของเพศชาย เช่น มีหนวดเครามีเสียงห้าวซึ่งอัณฑะแต่ละข้าง 
มีหลอดสร้างอสุจิประมาณ 800 หลอด  
        2) ถุงอัณฑะ (scrotum) ทำหน้าที่ห่อหุ้มอัณฑะเพื่อควบคุมอุณหภูมิให้เหมาะสมต่อ
การสร้างอสุจิ (ประมาณ 3-5 องศาเซลเซียส)  
        3) หลอดเก็บอสุจิ (epididymis) ลักษณะเป็นท่อขดไปมาอยู่ทางด้านบนของอัณฑะ 
ทำหน้าที่เก็บตัวอสุจิจนตัวอสุจิเจริญเติบโตและแข็งแรง  
        4) หลอดนำอสุจิ (vas deferens) อยู่ต่อจากหลอดเก็บอสุจิ ทำหน้าที่ลำเลียงอสุจิที่
เจริญเติมโตเต็มที่  
        5) ต่อมสร้างน้ำเลี้ยงอสุจิ (seminal vesicle) ทำหน้าที่ผลิตน้ำเลี้ยงซึ่งเป็นอาหาร
ของอสุจ ิในน้ำเลี้ยงประกอบด้วยสารอาหาร เช่น วิตามินซี น้ำตาลฟรักโทส โกลบูลิน  
        6) ต่อมลูกหมาก (prostate gland) อยู่ตอนต้นของท่อปัสสาวะ ทำหน้าที่หลั่งสารที่
เป็นเบสอ่อน ๆ เข้าไปในท่อปัสสาวะเพื่อทำลายความเป็นกรดในท่อปัสสาวะและในช่องคลอด ทำให้มีสภาพที่
เหมาะสมกับตัวอสุจิ  
        7) ต่อมคาวเปอร์ (cowper gland) อยู่ใต้ต่อมลูกหมาก ทำหน้าที่หลั่งสารหล่อลื่นเข้า
ไปในท่อปัสสาวะในขณะที่เกิดการกระตุ้นทางเพศ เมื่อมีการหลั่งอสุจิ อสุจิและของเหลวจากต่อมต่าง ๆ รวม
เรียกว่า น้ำอสุจิ (semen) จะเคลื่อนที่ผ่านท่อปัสสาวะ (urethra) ภายในองคชาต (penis) ออกมาภายนอก
ร่างกาย  
         โดยทั่วไป เพศชายจะเริ่มสร้างอสุจิเมื่ออายุประมาณ 12-13 ปีและจะสร้างไปตลอดชีวิต
อสุจิประกอบด้วยส่วนสำคัญ 3 ส่วน คือ ส่วนหัว เป็นส่วนที่มีนิวเคลียสและสารพันธุกรรมอยู่ส่วนตัวจะมี
ลักษณะเป็นทรงกระบอกยาวและส่วนหางเป็นส่วนที่ใช้ในการเคลื่อนที่ 
 
 
 
 
 
 
 



 
  
 

 
 
 
 
 

ที่มา : http://www.thaigoodview.com/node/40967?page=0,8 

  1.2 ระบบสืบพันธ์ุเพศหญิง  
  ระบบสืบพันธุ์เพศหญิง (female reproductive system) ทำหน้าที่สร้างเซลล์ไข่ และสร้าง
ฮอร์โมนเพศหญิง 
  อวัยวะที่สำคัญในระบบสืบพันธุ์เพศหญิง มีดังนี้  
        1) รังไข่ (ovary) มีขนาดและรูปร่างคล้ายเมล็ดถั่ว มีอยู่ 2 ข้าง ทำหน้าที่สร้างเซลลไ์ข่
และฮอร์โมนเพศหญิง  
        2) ท่อนำไข่ (oviduct) เป็นทางเชื่อมต่อระหว่างรังไข่ทั้งสองข้างกับมดลูกภายในกลวง 
มีปลายข้างหนึ่งเปิดอยู่ใกล้กับรังไข่ เรียกว่า ปากแตร บุด้วยเซลล์ที่มีขนสั้น ๆ ทำหน้าที่พัดโบกไข่ที่ตกมาจาก
รังไข่ให้เข้าไปในท่อนำไข่ ซึ่งเป็นบริเวณที่เกิดการปฏิสนธิ  
        3) มดลูก (uterus) มีรูปร่างคล้ายผลชมพู่เป็น กล้ามเนื้อที่มีช่องกลวงตรงกลางอยู่ใน
บริเวณอุ้งกระดูกเชิงกรานระหว่างกระเพาะปัสสาวะกับทวารหนัก ทำหน้าที่เป็นที่ฝังตัวของไข่ที่ได้รับการผสม
แล้ว และเป็นที่เจริญเติบโตของทารกในครรภ์ ปลายของมดลูกมีลักษณะแคบลง เรียกว่า ปากมดลูก ซึ่งเป็น
ส่วนที่เปิดออกสู่ช่องคลอด  
        4) ช่องคลอด (vagina) อยู่ต่อจากมดลูก ทำหน้าที่เป็นทางผ่านของอสุจิเข้าสู่มดลูก
เป็นทางออกของทารกเมื่อครบกำหนดคลอดและเป็นทางผ่านของให้ประจำเดือน 
 
 

 
 

  
 

 
ที่มา : http://usmanscience.com/ 12bio/ classnotes/ 

  

ทักษะ/กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
1. ทักษะการสังเกต 
2. ทักษะการจำแนก 
3. ทักษะการจดักระทำและสื่อความหมายข้อมูล 
 
 
 



คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
1. ซื่อสัตย์สุจริต 
2. มุ่งมั่นในการทำงาน 
3. กล้าแสดงออกในทางที่เหมาะสม 

 
สมรรถนะสำคัญ 

1. ความสามารถในการคดิ 
2. ความสามารถในการสือ่สาร 

 
กิจกรรมการเรียนรู้  
 1. กิจกรรมนำเข้าสู่การเรียน 
      1.1) นักเรียนเล่นเกมเปิดภาพบน power point โดยนักเรียนจะเปิดภาพครั้งละหมายเลข 
และสังเกตว่าเป็นภาพอะไร  
  1.2) นักเรียนสังเกตภาพบน power point แล้วร่วมกันคิดและอภิปรายกับครู โดยใช้คำถาม
เพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ของนักเรียน ดังนี้  
   - จากภาพนักเรียนนึกถึงระบบใดของในร่างกาย 
   (แนวคำตอบ : ระบบสืบพันธุ์) 
   - ระบบสืบพันธุ์มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตอย่างไร  
   (แนวคำตอบ :ระบบสืบพันธุ์มีความสำคัญต่อการดำรงเผ่าพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตทกุชนิด 
ซึ่งลักษณะทางพันธุกรรมต่าง ๆ จะถ่ายทอดจากรุ่นหนึ่งไปยังอีกรุ่นหนึ่งโดยระบบสืบพันธุ์) 
     1.3) นักเรียนทุกคนร่วมกันตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำตอบของคำถามเพือ่
เชื่อมโยงไปสู่การเรียนรู้ เรื่อง ระบบสืบพันธุ์ 
 2. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
     2.1) นักเรียนศึกษาความรู้บน power point ระบบสืบพันธุ์ 
  2.2) นักเรียนทำแบบฝึกหัดที่ 5.1 ระบบสืบพันธุ์เพศชาย  
  2.3) นักเรียนทำแบบฝึกหัดที่ 5.2 ระบบสืบพันธุ์เพศหญิง  
 3. กิจกรรมรวบยอด 
      3.1) ตัวแทนกลุ่มออกมารับอุปกรณ์ในการทำกิจกรรมเกม "อวัยวะในระบบสืบพันธุ์”  
เพื่อจัดกระทำและสื่อความหมายเกี่ยวกับระบบสืบพันธุ์เพศชาย และระบบสืบพันธุ์เพศหญิง โดยกติกา 
การเล่นเกมมีดังต่อไปน้ี 
   - นักเรียนต้องจำแนกข้อมูลระหว่างอวัยวะของเพศชายและอวัยวะของเพศหญิง 
จากนั้นจึงแปะข้อมูลระบุอวัยวะในระบบสืบพันธุ์ของเพศชายและเพศหญิงบนสื่อได้ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
และถูกต้อง 
   - นักเรียนแต่ละกลุ่มนำชิ้นงานของกลุ่มออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนเพื่อสื่อสารให้
เพื่อนนักเรียนเข้าใจถึงเน้ือหา โดยจะนำเสนอในรูปแบบใดก็ได้แต่ต้องอยู่บนพื้นฐานของความเหมาะสม 
ซึ่งกำหนดเวลากลุ่มละ 2 นาที 
  3.2) นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายและหาข้อสรุป โดยใช้แนวคำถามต่อไปน้ี 
   - มนุษย์มีการสืบพันธุ์แบบใด 



   (แนวคำตอบ : มนุษย์มีการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ) 
   - เซลล์สืบพันธุ์เพศผู้และเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียของมนุษย์คือสิ่งใด ตามลำดับ 
   (แนวคำตอบ : เซลล์สืบพันธุ์เพศผู้ คือ อสุจิ ส่วนเซลล์สืบพันธุ์เพศเมีย คือ ไข่) 
 
สื่อการเรียนรู้ 
 1. Power point ระบบสืบพันธุ์ เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะในระบบสืบพันธุ์ 
 2. กิจกรรม "อวัยวะในระบบสืบพันธุ์” 
 
แหล่งการเรียนรู้ 
 1. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร ์ชั้น ม.2 เล่ม 1 สำนักพิมพ์อกัษรเจริญทัศน์ จำกดั 
 2. แบบฝึกหัดรายวิชาพืน้ฐานวิทยาศาสตร์ ชั้น ม.2 เล่ม 1 สำนักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์ จำกดั 
 3. Work book 2 Discovering science 
 4. อินเตอร์เน็ต 
 
การวัดและการประเมิน 

เป้าหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด เกณฑ์การประเมิน 
สาระสำคัญ 
    1. ระบบสืบพันธุ์เพศชาย 
    2. ระบบสืบพันธุ์เพศหญิง 

- แบบฝึกหัดที่ 5.1  
ระบบสืบพันธุ์เพศชาย 
- แบบฝึกหัดที่ 5.2  
ระบบสืบพันธุ์เพศหญิง 
- กิจกรรม  
“อวัยวะในระบบสืบพันธุ์” 

- แบบฝึกหัดที่ 5.1  
ระบบสืบพันธุ์เพศชาย 
- แบบฝึกหัดที่ 5.2  
ระบบสืบพันธุ์เพศหญิง 
- แบบประเมินกิจกรรม 
“อวัยวะในระบบสืบพันธุ์” 

ภาคผนวก 

ตัวชี้วัด 
   - มาตรฐาน/ตัวชี้วัด ว 1.2 ม.2/12 
ระบุอวัยวะและบรรยายหน้าที ่ของ
อวัยวะในระบบสืบพันธุ ์ของเพศชาย
และเพศหญิงโดยใช้แบบจำลอง 

- แบบฝึกหัดที่ 5.1  
ระบบสืบพันธุ์เพศชาย 
- แบบฝึกหัดที่ 5.2  
ระบบสืบพันธุ์เพศหญิง 
- กิจกรรม  
“อวัยวะในระบบสืบพันธุ์” 

- แบบฝึกหัดที่ 5.1  
ระบบสืบพันธุ์เพศชาย 
- แบบฝึกหัดที่ 5.2  
ระบบสืบพันธุ์เพศหญิง 
- กิจกรรม  
“อวัยวะในระบบสืบพันธุ์” 

ภาคผนวก 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
   1. ซื่อสัตย์สุจริต 
   2. มุ่งมั่นในการทำงาน 
   3. กลา้แสดงออกในทางที่เหมาะสม 

- แบบฝึกหัดที่ 5.1  
ระบบสืบพันธุ์เพศชาย 
- แบบฝึกหัดที่ 5.2  
ระบบสืบพันธุ์เพศหญิง 
- กิจกรรม  
“อวัยวะในระบบสืบพันธุ์” 

- แบบสังเกตคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์รายบุคคล 

ภาคผนวก 

สมรรถนะสำคัญ   
   1. ความสามารถในการคิด 
   2. ความสามารถในการสื่อสาร 

- แบบฝึกหัดที่ 5.1  
ระบบสืบพันธุ์เพศชาย 
- แบบฝึกหัดที่ 5.2  
ระบบสืบพันธุ์เพศหญิง 

- แบบสังเกตสมรรถนะ 
ของผู้เรียนรายบุคคล 

ภาคผนวก 



เป้าหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด เกณฑ์การประเมิน 
- กิจกรรม  
“อวัยวะในระบบสืบพันธุ์” 

ทักษะ/กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
    1. ทักษะการสังเกต  
    2. ทักษะการจำแนก 
    3. ทักษะการจดักระทำและ 
สื่อความหมายข้อมูล 
 

- แบบฝึกหัดที่ 5.1  
ระบบสืบพันธุ์เพศชาย 
- แบบฝึกหัดที่ 5.2  
ระบบสืบพันธุ์เพศหญิง 
- กิจกรรม  
“อวัยวะในระบบสืบพันธุ์” 

- แบบประเมินทักษะ 
กระบวนการทางวทิยาศาสตร ์

ภาคผนวก 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บันทึกหลังการสอน 
ผลการสอน 
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ปัญหาและอุปสรรค 
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ข้อเสนอแนะ 
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          ลงชื่อ …………………………………………. ผู้สอน 
       (นางสาวปัทมาภรณ ์ แกว้คงคา) 
             
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 12 
หน่วยการเรยีนรู้ที่ 1 มหัศจรรย์กลไกชีวติ                                  เรื่อง ระบบสืบพันธุ์  
วิชา ว22101  ชื่อรายวชิา วิทยาศาสตร ์3               กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ภาคเรียนที่ 1                        ปีการศึกษา 2565 เวลา 1 ชั่วโมง 
 
มาตรฐานการเรียนรู ้
 มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  ว 1.2 เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การลำเลียงสารผ่าน
เซลล์ ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าที่ของระบบต่าง  ๆ ของสัตว์และมนุษย์ที ่ทำงานสัมพันธ์กัน 
ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะต่าง ๆ ของพืชที่ทำงานสัมพันธ์กัน รวมทั้งนำความรู้ไปใช้
ประโยชน ์
 
ตัวชี้วัด  
 มาตรฐาน/ตัวชี ้ว ัด  ว 1.2  ม.2/13 อธิบายผลของฮอร์โมนเพศชายและเพศหญิงที ่ควบคุมการ
เปลี่ยนแปลงของร่างกาย เมื่อเข้าสู่วัยหนุ่มสาว 
 มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  ว 1.2  ม.2/14 ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของร่างกายเมื่อเข้าสู่วัยหนุ่มสาว โดย
การดูแลรักษาร่างกายและจิตใจของตนเองในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลง 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. นักเรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับฮอร์โมนและผลจากการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนเพศได้ 
 2. นักเรียนสามารถยอมรับการเปลี่ยนแปลงของร่างกายและจิตใจเมื่อเจริญเข้าสู่วัยหนุ่มสาว 
 
สาระสำคัญ 
 1. ฮอร์โมนเพศ 
 2. การเปลี่ยนแปลงของร่างกายและจิตใจเมื่อเจรญิเข้าสู่วัยหนุ่มสาว 
 
สาระการเรยีนรู ้
 ความรู ้
 1. ฮอร์โมนเพศ 
  ฮอร์โมนเพศเป็นฮอร์โมนที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของอวัยวะสืบพันธุ์ทั้งในด้านรูปร่าง 
การทำหน้าที่และการเจรญิเข้าสู่ลักษณะของวัยหนุ่มสาวทั้งทางด้านจติใจและพฤติกรรม  
  1.1) ฮอร์โมนเพศชาย หรือเทสโทสเทอโรน (testosterone) ถูกสร้างมาจากอัณฑะโดย 
จะสร้างขึ้นเมื่อย่างเข้าสู่วัยหนุ่ม เมื่อฮอร์โมนหลั่งออกมาจะไปกระตุ้นให้แสดงลักษณะความเป็นเพศชาย ได้แก่ 
การมีเสียงทุ่มใหญ่ มีหนวด มีเครา มีขนที่อวัยวะเพศ การสร้างอสุจิ ทำให้เพศชายมีนิสัยชอบแข่งขันชอบ
เอาชนะ ชอบความท้าทาย สนใจเพศตรงข้ามมากขึ้น มีความต้องการทางเพศ  
  1.2) ฮอร์โมนเพศหญิง ได้แก่ อีสโทรเจน (estrogen) สร้างขึ้นมาจากรังไข่ ส่งผลให้นิสัย 
และอารมณ์ของเพศหญิง คือ ทำให้มีหน้าอก สะโพกผาย มีอารมณ์อ่อนหวานอ่อนไหวง่าย และที่สำคัญทำให้



ไข่ภายในรังไข่เจริญ ควบคุมการตกไข่กระตุ้นการหนาตัวของเยื่อบุผนังมดลูกชั้นใน เพื่อรองรับการปฏิสนธิซึ่ง
ทำงานร่วมกับฮอร์โมนโพรเจสเทอโรน 
  โพรเจสเทอโรน (progesterone) ถูกสร้างข้ึนจากรังไข่และรก มีหน้าที่สำคัญ คือ ช่วยกระตุ้น
ให้เยื่อบุผนังมดลูกชั้นในหนาตัวขึ้น เพื่อเตรียมการฝังตัวของตัวอ่อน โดยอีสโทรเจนนั้นจะไปกระตุ้นให้มดลูก
ขยายพร้อมจะหดรัดตัว แต่โพรเจสเทอโรนจะไปยับย้ังไม่ให้มดลูกรัดตัว เพื่อให้ตัวอ่อนฝังตัวที่มดลูกได้ 
 

 
 
 
 
 
 

ที่มา : https://www.thaihealth.or.th/Content/ 
  

 2. การเปลี่ยนแปลงของร่างกายและจิตใจเมื่อเจริญเข้าสู่วัยหนุ่มสาว 
  เมื่อเข้าสู่วัยหนุ่มสาวจะเกิดการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย โดยเพศชายมีเสียงแตกและทุ้มข้ึน 
ไหล่ผาย มีการสร้างอสุจิและหลังน้ำอสุจิได้ นอกจากนี้ยังมีหนวด เครา ขนรักแร้ และขนบริเวณอวัยวะเพศ 
ส่วนเพศหญิงมีเสียงแหลมเล็ก เต้านมขยาย สะโพกผายและมีประจำเดือนนอกจากนี้ยังมีขนรักแร้ ขนบริเวณ
อวัยวะเพศ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของร่างกายเหล่านี้เป็นผลมาจากฮอร์โมนเพศที่ร่างกายสร้างขึ้น โดยฮอร์โมนที่
ส่งผลการเปลี่ยนแปลงในเพศชาย คือ เทสโทสเทอโรน (testosterone) และฮอร์โมนที่ส่งผลต่อเปลี่ยนแปลง
ในเพศหญิง คือ อีสโทรเจน (estrogen) และโพรเจสเทอโรน (progesterone) การมีฮอร์โมนเพศจะทำให้
อวัยวะในระบบสืบพันธุ์มีการพัฒนาและสามารถสืบพันธุ์ได้ 
  ฮอร์โมนเพศนอกจากจะมีผลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของร่างกายแล้ว ยังส่งผลทางอารมณ์
และสภาพจิตใจ เช่น อารมณ์เปลี่ยนแปลงง่าย วู่วาม หงุดหงิด เริ ่มสนใจเพศตรงข้าม มีอารมณ์ทางเพศ 
ต้องการการยอมรับจากกลุ่มเพื่อน ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ  
  ดังนั้นจึงควรเตรียมพร้อมการยอมรับการเปลี่ยนแปลง และทำกิจกรรมเพื่อลดความเครียด
และเบี่ยงเบนความสนใจ เช่น ออกกำลังกาย เล่นดนตรี ทำงานอดิเรก 
 
ทักษะ/กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

1. ทักษะการสังเกต 
2. ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
1. ใฝ่เรียนรู ้
2. ซื่อสัตย์สุจริต 

 
สมรรถนะสำคัญ 

1. ความสามารถในการคดิ 
2. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 



กิจกรรมการเรียนรู้  
 1. กิจกรรมนำเข้าสู่การเรียน 
      1.1) นักเรียนสังเกตภาพ 2 ภาพบน power point แล้วบอกถึงการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
ร่างกายเพศหญิงและชาย 
   - นักเรียนคิดว่าบุคคลในภาพมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายอย่างไรบ้าง 
   (แนวคำตอบ : มีหนวด เครา สะโพกผาย) 
   - นักเรียนคิดว่าการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายเกิดมาจากอะไร 
   (แนวคำตอบ : การเปลี่ยนแปลงฮอร์โมนในร่างกาย) 
     1.2) นักเรียนทุกคนร่วมกันตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำตอบของคำถามเพือ่
เชื่อมโยงไปสู่การเรียนรู้ เรื่อง ฮอร์โมนเพศ 
 2. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
     2.1) นักเรียนศึกษาความรู้บน power point ระบบสืบพันธุ์ เรื่อง ฮอร์โมนเพศ 

  2.2) นักเรียนทำแบบฝึกหัดที่ 5.4 บอกฮอร์โมนเพศและลักษณะการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่วัยหนุ่ม
สาวที่เกิดจากฮอร์โมนเพศ 

 3. กิจกรรมรวบยอด 
  3.1) นักเรียนร่วมกันเล่นเกม “กะหล่ำปลีพาโชค” ด้วยความซื่อสัตย์ และร่วมกันคิดลง
ความเห็นข้อมูล รวมทั้งช่วยกันตรวจสอบความรู้ที่ได้เรียนไป โดยในการตอบคำถามจะต้องอธิบายความรู้ใหม้ี
การเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวัน 
      3.2) นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายและหาข้อสรุป โดยใช้แนวคำถามต่อไปน้ี 
   - เมื่อนักเรียนเข้าสู่วัยหนุ่มสาว ร่างกายและจิตใจมีการเปลี่ยนแปลงอย่าไรบ้าง 
   (แนวคำตอบ : เพศหญิง คือ มีเสียงแหลมเล็ก, เต้านมขนาดใหญ่, สะโพกผายและมี
ประจำเดือน, มีขนรักแร้ และเพศชาย คือ มีหนวด, เครา, ขนรักแร้, ขนบริเวณอวัยวะเพศ) 
   - จงบอกวิธีการดูแลตนเองเมื่อเข้าสู่วัยหนุ่มสาว  
   (แนวคำตอบ : ยอมรับการเปลี่ยนแปลง และทำกิจกรรมเพื่อลดความเครียด เช่น 
ออกกำลังกาย เล่นดนตรี ทำงานอดิเรก) 
 
สื่อการเรียนรู้ 
 1. Power point ระบบสืบพันธุ์ เรื่อง ฮอร์โมนเพศ 
 2. อุปกรณ์เกม “กะหล่ำปลีพาโชค” 
 
แหล่งการเรียนรู้ 
 1. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร ์ชั้น ม.2 เล่ม 1 สำนักพิมพ์อกัษรเจริญทัศน์ จำกดั 
 2. แบบฝึกหัดรายวิชาพืน้ฐานวิทยาศาสตร์ ชั้น ม.2 เล่ม 1 สำนักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์ จำกดั 
 3. Work book 2 Discovering science 
 4. อินเตอร์เน็ต 
 
 
 



การวัดและการประเมิน 
เป้าหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด เกณฑ์การประเมิน 

สาระสำคัญ 
    1. ฮอร์โมนเพศ 
    2. การเปลี่ยนแปลงของร่างกายและ
จิตใจเมื่อเจริญเข้าสู่วัยหนุ่มสาว 

- แบบฝึกหัดที่ 5.4 
ฮอร์โมนเพศและลักษณะ
การเปลี่ยนแปลงเข้าสู่วัย
หนุ่มสาว 
- เกม “กะหล่ำปลีพาโชค” 

- แบบฝึกหัดที่ 5.4 
ฮอร์โมนเพศและลักษณะ 
การเปลี่ยนแปลงเข้าสู่วัย 
หนุ่มสาว 
- เกม “กะหล่ำปลีพาโชค” 

ภาคผนวก 

ตัวชี้วัด 
   - มาตรฐาน/ตัวช ี ้ว ัด ว 1 .2 ม.2/13 
อธิบายผลของฮอร์โมนเพศชายและเพศ
หญิงท ี ่ควบค ุมการเปล ี ่ยนแปลงของ
ร่างกาย เมื่อเข้าสู่วัยหนุ่มสาว 
    - มาตรฐาน/ตัวชี ้ว ัด ว 1.2  ม.2/14 
ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย
เมื่อเข้าสู ่วัยหนุ่มสาวโดยการดูแลรักษา
ร่างกายและจิตใจของตนเองในช่วงที่มีการ
เปลี่ยนแปลง 

- แบบฝึกหัดที่ 5.4 
ฮอร์โมนเพศและลักษณะ
การเปลี่ยนแปลงเข้าสู่วัย
หนุ่มสาว 
- เกม “กะหล่ำปลีพาโชค” 

- แบบฝึกหัดที่ 5.4 
ฮอร์โมนเพศและลักษณะ 
การเปลี่ยนแปลงเข้าสู่วัย 
หนุ่มสาว 
- เกม “กะหล่ำปลีพาโชค” 

ภาคผนวก 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
   1. ใฝ่เรียนรู ้
   2. ซื่อสัตย์สุจริต 

- แบบฝึกหัดที่ 5.4 
ฮอร์โมนเพศและลักษณะ
การเปลี่ยนแปลงเข้าสู่วัย
หนุ่มสาว 
- เกม “กะหล่ำปลีพาโชค” 

- แบบสังเกตคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์รายบุคคล 

ภาคผนวก 

สมรรถนะสำคัญ   
   1. ความสามารถในการคิด 
   2. ความสามารถในการใช้ทักษะชวีิต 

- แบบฝึกหัดที่ 5.4 
ฮอร์โมนเพศและลักษณะ
การเปลี ่ยนแปลงเข้าส ู ่วัย
หนุ่มสาว 
- เกม “กะหล่ำปลีพาโชค” 

- แบบสังเกตสมรรถนะ 
ของผู้เรียนรายบุคคล 

ภาคผนวก 

ทักษะ/กระบวนการวิทยาศาสตร์ 
    1. ทักษะการสังเกต 
    2. ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล 

- แบบฝึกหัดที่ 5.4 
ฮอร์โมนเพศและลักษณะ
การเปลี ่ยนแปลงเข้าส ู ่วัย
หนุ่มสาว 
- เกม “กะหล่ำปลีพาโชค” 

- แบบประเมินทักษะ
กระบวนการทางวทิยาศาสตร ์

ภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 



บันทึกหลังการสอน 
ผลการสอน 
..............................................................................................................................................................................
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ปัญหาและอุปสรรค 
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..............................................................................................................................................................................
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ข้อเสนอแนะ 
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          ลงชื่อ …………………………………………. ผู้สอน 
       (นางสาวปัทมาภรณ ์ แกว้คงคา) 
             
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 13 
หน่วยการเรยีนรู้ที่ 1 มหัศจรรย์กลไกชีวติ                                  เรื่อง ระบบสืบพันธุ์  
วิชา ว22101  ชื่อรายวชิา วิทยาศาสตร ์3               กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ภาคเรียนที่ 1                        ปีการศึกษา 2565 เวลา 2 ชั่วโมง 
 
มาตรฐานการเรียนรู ้
 มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  ว 1.2 เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การลำเลียงสารผ่าน
เซลล์ ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าที่ของระบบต่าง  ๆ ของสัตว์และมนุษย์ที ่ทำงานสัมพันธ์กัน 
ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะต่าง ๆ ของพืชที่ทำงานสัมพันธ์กัน รวมทั้งนำความรู้ไปใช้
ประโยชน ์
 
ตัวชี้วัด  
 มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  ว 1.2  ม.2/15 อธิบายการตกไข่ การมีประจำเดือน การปฏิสนธิ และการพัฒนาของ
ไซโกตจนคลอดเป็นทารก 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. นักเรียนสามารถอธิบายการปฏิสนธิและการตั้งครรภ์ได้ 
 2. นักเรียนสามารถอธิบายการตกไข่และการมีประจำเดือนได้ 
 
สาระสำคัญ 
 1. การตั้งครรภ์และการคลอด 
 
สาระการเรยีนรู ้
 ความรู้ 
 1. การตั้งครรภ์และการคลอด 
     ตลอดช่วงชีวิตของเพศหญิงจะมีเซลล์ไข่ประมาณ 500 ใบ ที่สามารถเจริญอย่างสมบูรณ์และตกไข่
ออกมาจากรังไข่ การเจริญของไข่และตกไข่จะเป็นช่วงรอบเดือน โดยเมื่อไข่สุกเต็มที่ไข่จะถูกปล่อยออกมาจาก
รังไข่แล้วเคลื่อนผ่านท่อนำไข่ เรียกกระบวนการนี้ว่า การตกไข่ หากไข่และอสุจิพบกันบริเวณส่วนท่อนำไขจ่ะ
เกิดการปฏิสนธิและเคลื่อนตัวไปฝังตัวบริเวณมดลูกเพื่อเจริญเติบโตต่อไป เรียกว่า การตั้งครรภ์ หากไข่ไม่ได้
รับการปฏิสนธิ ไข่จะฝ่อและสลายไปเยื่อบุของมดลูกมีความหนาขึ้นเพื่อรองรับไข่ที่ปฏิสนธิจะหลุดลอกออกมา
ทางช่องคลอด เรียกว่า ประจำเดือน ซึ่งเพศหญิงจะเริ่มมีประจำเดือนเมื่ออายุประมาณ 12 ปี และมีไปจนถึง
อายุประมาณ 45-50 ปี 
 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : https://pay2511.wordpress.com/มารูัจักประจำเดือนกันเถอะ/ 

     เมื่อมีเพศสัมพันธ์ อสุจิของเพศชายนับล้านเซลล์จะเคลื่อนที่ไปพบกับเซลล์ไข่บริเวณท่อนำไข่แต่จะ
มีอสุจิเพียงเซลล์เดียวเท่านั้นที่สามารถเข้าไปผสมกับเซลล์ไข่ได้  เพราะเมื่อมีเซลล์อสุจิเซลล์หนึ่งเข้าไปผสมกับ
เซลล์ไข่แล้วเยื่อหุ้มเซลล์ของเซลล์ไข่จะหนาตัวขึ้นจนทำให้เซลล์อสุจิอื่น ๆ ไม่สามารถเข้าผสมกับเซลล์ไข่ได้อีก 
จากนั้นนิวเคลียสของเซลล์อสุจิจะรวมตัวกับนิวเคลียสของเซลล์ไข่ เรียกว่า การปฏิสนธ ิ(fertilization) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : https://sites.google.com/site/nunoon145/kar-ptisnthi 

     หลังจากเกิดการปฏิสนธิแล้ว เซลล์อสุจิกับเซลล์ไข่จะรวมเป็นเซลล์เดียวกัน  เรียกว่า ไซโกต 
(zygote) ซึ่งหลังการปฏิสนธิประมาณ 2 วัน ไซโกตจะเริ่มแบ่งตัวจาก 1 เซลล์เป็น 2 เซลล์ และแบ่งตัวไป
เรื่อย ๆ จนเกิดเป็นกลุ่มเซลล์ เรียกว่า เอ็มบริโอ (embryo)  
     เอ็มบริโอจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องในขณะเคลื่อนที่ไปตามท่อนำไข่เพื่อไปฝังตัว ในผนัง
มดลูก หลังจากที่เอ็มบริโอฝังตัวที่ผนังมดลูกแล้วร่างกายของมารดาจะสร้างเยื่อบาง ๆ ที่เรียกว่า  ถุงน้ำคร่ำ ซึ่ง
ทำหน้าที่ห่อหุ้มเอ็มบริโอไว้ ซึ่งภายในจะมีของเหลวไว้ป้องกันการกระทบกระเทือน จากนั้นเอ็มบริโอยังคงมีการ
เปลี่ยนแปลงรูปร่างไปเรื่อย ๆ จนอายุครบ 2 เดือน หรือประมาณ 8 สัปดาห์ ก็จะมีลักษณะเหมือนมนุษย์ทุก
อย่างจากที่เรียกว่าเอ็มบริโอ ก็จะเปลี่ยนไปเรียกว่า ทารกในครรภ์ (fetus) ในระหว่างที่ทารกเจริญเติบโตอยู่
ภายในครรภ์ของมารดา จะมีการพัฒนาโครงสร้าง ได้แก่ รกและสายสะดือ โดยรกจะเชื่อมกับผนังมดลูกเพื่อให้
ทารกได้ดูดซึมสารอาหาร รวมถึงการกำจัดของเสียและแลกเปลี่ยนแก๊ส ส่วนสายสะดือจะเป็นสายที่เชื่อมต่อ
ระหว่างรกกับทารกในครรภ์ จากนั้นทารกในครรภ์ยังคงพัฒนาต่อไปจนระหว่างเดือนที่ 4-6 จะสามารถได้ยิน
เสียงการเต้นของหัวใจโดยใช้หูฟังแพทย์ ทารกในครรภ์เริ่มที่จะเคลื่อนไหวจนมีอายุประมาณ 9 เดือนหรือ
ประมาณ 38 สัปดาห์จึงจะครบกำหนดคลอด 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 

ที่มา : https://babycare.in.th/fetal-development/ 

     มนุษย์ตั้งครรภ์นานประมาณ 9 เดือนหรือ 38 สัปดาห์หรือประมาณ 280 วันนับจากวันแรกของการ
มีประจำเดือนสุดท้าย เมื่อครบกำหนดคลอด ต่อมใต้สมองจะหลั่งฮอร์โมนชนิดหน่ึงมากระตุ้นให้กล้ามเนื้อมดลูก
บีบตัวอย่างแรงและถี่ขึ้น ขณะเดียวกันกล้ามเนื้อหน้าท้องจะหดตัวทำให้ปากมดลูกเปิดออกและทารกในครรภ์
จะออกมาทางช่องคลอด 
     การคลอดด้วยวิธีผ่าตัด เป็นการคลอดโดยทารกไม่ได้ออกมาทางช่องคลอด แต่เป็นการผ่าตัดออกมา
ทางหน้าท้องของมารดา เน่ืองจากหลายปัจจัย เช่น ทารกมีขนาดใหญ่กว่ากระดูกอุ้งเชิงกรานของมารดาทารกไม่
กลับหัว การตั้งครรภ์แฝดมีปัญหาเกี่ยวกับรกหรือสายสะดือ 
 
ทักษะ/กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

1. ทักษะการพยากรณ ์
2. ทักษะการลงความคดิเห็นจากข้อมูล 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
1. ใฝ่เรียนรู ้
2. มุ่งมั่นในการทำงาน 

 
สมรรถนะสำคัญ 

1. ความสามารถในการสือ่สาร 
2. ความสามารถในใช้เทคโนโลยี 

 
กิจกรรมการเรียนรู้  
 1. กิจกรรมนำเข้าสู่การเรียน 
      1.1) นักเรียนร่วมกันศึกษาวิดีโอและพยากรณ์เกี่ยวกับการปฏิสนธิของมนุษย์ไปจนถึงการ
คลอด จากนั้นครูตั้งคำถามให้นักเรียนตอบและแสดงความคิดเห็น ดังนี้ 
   - การปฏิสนธิคืออะไร และเกิดขึ้นที่บริเวณใด  
   (แนวคำตอบ : การปฏิสนธิ คือ การที่นิวเคลียสของเซลล์อสุจิผสมกับเซลล์นิวเคลียส
ของเซลล์ไข่ได้ไซโกต ซึ่งจะแบ่งเซลล์เจริญเติบโตเป็นตัวอ่อนต่อไป โดยการปฏิสนธิเกิดขึ้นบริเวณท่อนำไข่) 
   - ตัวอ่อนจะฝังตัวอยู่ในบริเวณใด    



   (แนวคำตอบ : เมื่อไซโกตแบ่งตัวจนได้เป็นตัวอ่อนแล้ว ตัวอ่อนจะเคลื่อนมาฝังตัวที่
ผนังมดลูก) 
     1.2) นักเรียนทุกคนร่วมกันตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำตอบของคำถามเพือ่
เชื่อมโยงไปสู่การเรียนรู้ เรื่อง การตั้งครรภ์และการคลอด 
 2. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
     2.1) นักเรียนศึกษาความรู้บน power point ระบบสืบพันธุ์ เรื่อง การตั้งครรภ์และการคลอด
  2.2) นักเรียนทำแบบฝึกหัดที่ 5.5 เรียงลำดับการเปลี่ยนแปลงของเซลล์หลังเกิดการปฏิสนธิ
และการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์ โดยนักเรียนสามารถหาคำตอบได้จากแหล่งการเรียนรู้อื ่น ๆ เช่น 
อินเตอร์เน็ต 

 3. กิจกรรมรวบยอด 
      3.1) นักเรียนและครูร่วมกันลงความเห็นและหาข้อสรุปเกี่ยวกับการตั้งครรภ์และการคลอด 
โดยใช้แนวคำถามต่อไปน้ี 
   - กระบวนการที่ไข่สุขเต็มที่ ไข่จะถูกปล่อยออกจากรังไข่แล้วเคลื่อนที่ผ่านท่อนำไข่ 
เราเรียกกระบวนการนี้วา่อย่างไร 
   (แนวคำตอบ : การตกไข่) 
   - การปฏิสนธิ คืออะไร  
   (แนวคำตอบ : การปฏิสนธิ คือ การที่นิวเคลียสของเซลล์อสุจิผสมกับเซลล์นิวเคลียส
ของเซลล์ไข่ได้ไซโกต ซึ่งจะแบ่งเซลล์เจริญเติบโตเป็นตัวอ่อนต่อไป โดยการปฏิสนธิเกิดขึ้นบริเวณท่อนำไข่) 
 
สื่อการเรียนรู้ 
 1. Power point ระบบสืบพันธุ์ เรื่อง การตั้งครรภ์และการคลอด 

 
แหล่งการเรียนรู ้
 1. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร ์ชั้น ม.2 เล่ม 1 สำนักพิมพ์อกัษรเจริญทัศน์ จำกดั 
 2. แบบฝึกหัดรายวิชาพืน้ฐานวิทยาศาสตร์ ชั้น ม.2 เล่ม 1 สำนักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์ จำกดั 
 3. Work book 2 Discovering science 
 4. อินเตอร์เน็ต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การวดัและการประเมิน 
เป้าหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด เกณฑ์การประเมิน 

สาระสำคัญ 
    1. การตั้งครรภ์และการคลอด 

- แบบฝึกหัดที่ 5.5 
การเปลี่ยนแปลงหลังการปฏิสนธิ
และการเจริญเติบโตของทารก 

- แบบฝึกหัดที่ 5.5 
การเปลี่ยนแปลงหลังการปฏิสนธิ
และการเจริญเติบโตของทารก 

ภาคผนวก 

ตัวชี้วัด 
   - มาตรฐาน/ตัวชี้วัด ว 1.2 ม.2/15 
อธิบายการตกไข่ การมีประจำเดือน 
การปฏิสนธิ และการพัฒนาไซโกตจน 
คลอดเป็นทารก 

- แบบฝึกหัดที่ 5.5 
การเปลี่ยนแปลงหลังการปฏิสนธิ
และการเจริญเติบโตของทารก 

- แบบฝึกหัดที่ 5.5 
การเปลี่ยนแปลงหลังการปฏิสนธิ
และการเจริญเติบโตของทารก 

ภาคผนวก 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
   1. ใฝ่เรียนรู ้
   2. มุ่งมั่นในการทำงาน 

- แบบฝึกหัดที่ 5.5 
การเปลี่ยนแปลงหลังการปฏิสนธิ
และการเจริญเติบโตของทารก 

- แบบสังเกตคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์รายบุคคล 

ภาคผนวก 

สมรรถนะสำคัญ   
   1. ความสามารถในการสื่อสาร 
   2. ความสามารถในใชเ้ทคโนโลยี 

- แบบฝึกหัดที่ 5.5 
การเปลี่ยนแปลงหลังการปฏิสนธิ
และการเจริญเติบโตของทารก 

- แบบสังเกตสมรรถนะ 
ของผู้เรียนรายบุคคล 

ภาคผนวก 

ทักษะ/กระบวนการทางวิทยาศาสตร์    
   1. ทักษะการพยากรณ ์
   2. ทักษะการลงความคิดเห็น 
จากข้อมูล 

- แบบฝึกหัดที่ 5.5 
การเปลี่ยนแปลงหลังการปฏิสนธิ
และการเจริญเติบโตของทารก 

- แบบประเมินทักษะ 
กระบวนการทางวทิยาศาสตร ์

ภาคผนวก 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บันทึกหลังการสอน 
ผลการสอน 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
ปัญหาและอุปสรรค 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
ข้อเสนอแนะ 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
 
 
          ลงชื่อ …………………………………………. ผู้สอน 
       (นางสาวปัทมาภรณ ์ แกว้คงคา) 
             
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 14 
หน่วยการเรยีนรู้ที่ 1 มหัศจรรย์กลไกชีวติ                                  เรื่อง ระบบสืบพันธุ์  
วิชา ว22101  ชื่อรายวชิา วิทยาศาสตร ์3               กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ภาคเรียนที่ 1                        ปีการศึกษา 2565 เวลา 2 ชั่วโมง 
 
มาตรฐานการเรียนรู ้
 มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  ว 1.2 เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การลำเลียงสารผ่าน
เซลล์ ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าที่ของระบบต่าง  ๆ ของสัตว์และมนุษย์ที ่ทำงานสัมพันธ์กัน 
ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะต่าง ๆ ของพืชที่ทำงานสัมพันธ์กัน รวมทั้งนำความรู้ไปใช้
ประโยชน ์
 
ตัวชี้วัด  
 มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  ว 1.2  ม.2/16 เลือกวิธีการคุมกำเนิดที่เหมาะสมกับสถานการณ์ที่กำหนด 
 มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  ว 1.2  ม.2/17 ตระหนักถึงผลกระทบของการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร โดยการ
ประพฤติตนให้เหมาะสม 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. นักเรียนสามารถอธิบายวิธีการคุมกำเนิดแบบต่าง ๆ ได้  
 2. นักเรียนสามารถเลือกวิธีการคุมกำเนิดที่เหมาะสมกับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ 
 3. นักเรียนสามารถตระหนักถึงการป้องกันการมีเพศสัมพันธุ์ และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรได้ 
 
สาระสำคัญ 
 1. การคุมกำเนิด 
 
สาระการเรยีนรู ้
 ความรู้ 
 1. การคุมกำเนิด 
     การคุมกำเนิดเป็นวิธีการป้องกันไม่ให้เกิดการตั้งครรภ์ขึ้นในระยะเวลาใดเวลาหนึ่งโดยป้องกันไม่ให้
เกิดการปฏิสนธ ิยับย้ังการตกไข ่หรือไมใ่ห้มีการฝงัตัวของเอ็มบริโอ ซึ่งแบ่งได้ 2 แบบ ดังนี้  
     1.1 การคุมกำเนิดแบบไม่ถาวร คือ การคุมกำเนิดที่มีผลเฉพาะขณะที่ใช้ เมื่อเลิกใช้แล้วผู้ใช้
สามารถกลับมาตั้งครรภ์ได้ตามปกติ เช่น การนับวัน การกินยาคุมกำเนิด ใส่ห่วงคุมกำเนิด ใส่ถุงยางอนามัย  
  1.1.1) การนับระยะปลอดภัยในการมีเพศสัมพันธ์ คือ การมีเพศสัมพันธ์ในช่วงเวลารอบ
เดือนที่อสุจิและเซลล์ไข่ไม่มีโอกาสปฏิสนธิกัน นั่นคือ ในระยะเวลา 7 วันก่อนมีประจำเดือน และระยะเวลา 7
วันหลังจากวันแรกที่มีประจำเดือน ข้อดีของวิธีนี้ คือ ไม่มีอันตราย แต่ข้อเสีย คือ มีผลที่ไม่แน่นอนหากเลือกใช้
วิธีนี้เพศหญิงจะต้องมีประจำเดือนอย่างสม่ำเสมอ  



  1.1.2) การคุมกำเนิดโดยใช้อุปกรณ์ เช่น ถุงยางอนามัยในเพศชายเพื่อป้องกันอสุจิไม่ให้เข้า
ไปในอวัยวะสืบพันธุ์ของเพศหญิงการใช้ห่วงคุมกำเนิดในเพศหญิงเพื่อไม่ให้เกิดการฝังตัวของเอ็มบริโอ 
  1.1.3) การใช้ยาคุมกำเนิด ยาคุมกำเนิดมีทั้งแบบกิน ฉีด และฝังใต้ผิวหนัง ตัวยาจะมีผล
ควบคุมการตกไข่ ยาคุมกำเนิดประกอบด้วยฮอร์โมน 2 ชนิด คือ อีสโทรเจนกับโพรเจสเทอโรน ซึ่งจะทำให้เกิด
การยับย้ังฮอร์โมนจากต่อมใตส้มองที่ทำให้ไข่สุกและเกิดการตกไข่ ข้อดี คือ ทำให้ประจำเดือนมาตามเวลาปกติ  
แต่ข้อเสีย คือ อาจทำให้คลื่นไส้อาเจียน น้ำหนักเพิ่ม หรือมีโรคแทรกซ้อน 
    1.2 การคุมกำเนิดแบบถาวร คือ การป้องกันการตั้งครรภ์แบบถาวรตลอดไป เหมาะสำหรับผู้ที่มี
บุตรเพียงพอต่อความต้องการ หรือสภาพร่างกายไม่พร้อม แบ่งเป็นการทำหมันชายและการทำหมันหญิง 
  1.2.1) การทำหมันในเพศชาย คือ แพทย์จะตัดหลอดนำอสุจิให้ขาดจากกันและผูกหลอดนำ
อสุจิไว้เพื่อป้องกันไม่ให้มีการหลั่งอสจุิไปผสมกับเซลล์ไข่ซึ่งไม่มีผลต่อการสร้างอสุจิ 
 

 
 
 
 
 

 
ที่มา : https://www.domainmarket.com/buynow/halsat.com 

  1.2.2) การทำหมันในเพศหญิง คือ แพทย์จะตัดท่อนำไข่ทั้งสองข้างขาดออกจากกันและผูก
ท่อนำไข่ไว้ทำให้ท่อนำไข่อุดตันอสุจิจึงไม่สามารถเข้าไปปฏิสนธิกับเซลล์ไข่ได้ซึ่งไม่กระทบต่อเยื่อบุมดลูกจึงทำ
ให้มีประจำเดือนตามปกติ 
 

 

 

 
 

 
 

ที่มา : https://babycare.in.th/tubal-ligation/ 

  ข้อดีของการคุมกำเนิด คือ ช่วยป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ โดยเฉพาะการตั้งครรภ์
ก่อนวัยอันควร ซึ่งเป็นปัญหาอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน และส่งผลกระทบต่อตัวมารดาที่ตั้งครรภ์ในทุก ๆ ด้าน
เช่น ผลกระทบด้านสุขภาพจากการตั้งครรภ์ ผลกระทบทางด้านสังคม พบว่าเยาวชนที่ตั้งครรภ์มักไม่มีโอกาส
ศึกษาต่อ ส่งผลให้มีโอกาสในการทำงานไม่มากเท่าที ่ควร  และอาจมีรายได้ไม่เพียงพอต่อการยังชีพซึ่ง
ผลกระทบเหล่านี้กระทบกับคุณภาพชีวิตของบุตรด้วย 
 
ทักษะ/กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

1. ทักษะการสังเกต 
 
 
 



คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
1. มีวินัย 
2. ใฝ่เรียนรู ้
3. มุ่งมั่นในการทำงาน 

 
สมรรถนะสำคัญ 

1. ความสามารถในใช้เทคโนโลยี 
2. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

 
กิจกรรมการเรียนรู้  
 1. กิจกรรมนำเข้าสู่การเรียน 
      1.1) นักเรียนศึกษาและสังเกตหนังสั ้น“การคุมกำเนิด” เพื่อทำให้ตระหนักและสะท้อน
ความคิด จากนั้นครูกระตุ้นความสนใจของนักเรียนโดยการใช้คำถาม ดังนี้ 
   - นักเรียนคิดว่าการคุมกำเนิดมีประโยชน์อย่างไร    
   (แนวคำตอบ : การคุมกำเนิดเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการตั้งครรภ์ ซึ่ งมีประโยชน์
มากในผู้ที่ยังไม่พร้อมที่จะมีบุตร เช่น กลุ่มวัยรุ่น หรือบุคคลที่มีฐานะยากจน) 
     1.2) นักเรียนทุกคนร่วมกันตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำตอบเพื่อเชื่อมโยง
ไปสู่การเรียนรู้เรื่อง การคุมกำเนิด  
 2. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
     2.1) นักเรียนศึกษาความรู้บน power point ระบบสืบพันธุ์ เรื่อง การคุมกำเนิด 

  2.2) นักเรียนทำแบบฝึกหัดที่ 5.7 ตอบคำถามเกี่ยวกับการคุมกำเนิด 

 3. กิจกรรมรวบยอด 
      3.1) นักเรียนทดสอบความรู้ โดยใช้โปรแกรม plickers ซึ่งใช้แนวคำถามต่อไปน้ี 
   - ข้อใดเป็นข้อดีของการคุมกำเนิด 
   (แนวคำตอบ : ช่วยป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์) 
   - ข้อใดคือความหมายของการคุมกำเนิดแบบถาวร 
   (แนวคำตอบ : การป้องกันการตั้งครรภ์แบบถาวรตลอดไป เหมระสำหรับผู้ที่มีบุตร
เพียงพอต่อความต้องการ) 
   - ข้อใดกล่าวถึงการทำหมันในเพศหญิงได้ถูกต้อง 
   (แนวคำตอบ : การตัดท่อนำไข่ทั้งสองข้าง ขาดออกจากกันและผูกท่อนำไข่ไว้ ทำให้
ท่อนำไข่อุดตัน อสุจิจึงไม่สามารถเข้าไปปฏิสนธิกับเซลล์ไข่ได้ซึ ่งไม่กระทบต่อเยื ่อบุมดลูก จึงทำให้มี
ประจำเดือนตามปกติ) 
  
สื่อการเรียนรู้ 
 1. Power point ระบบสืบพันธุ์ เรื่อง การคุมกำเนิด 

 
 
 



แหล่งการเรียนรู ้
 1. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร ์ชั้น ม.2 เล่ม 1 สำนักพิมพ์อกัษรเจริญทัศน์ จำกดั 
 2. แบบฝึกหัดรายวิชาพืน้ฐานวิทยาศาสตร์ ชั้น ม.2 เล่ม 1 สำนักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์ จำกดั 
 3. Work book 2 Discovering science 
 4. อินเตอร์เน็ต 
 
การวดัและการประเมิน 

เป้าหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด เกณฑ์การประเมิน 
สาระสำคัญ 
   1. การคุมกำเนิด 

- แบบฝึกหัดที่ 5.7  
การคุมกำเนิด 

- แบบฝึกหัดที่ 5.7 
การคุมกำเนิด 

ภาคผนวก 

ตัวชี้วัด 
  - มาตรฐาน/ตัวชีว้ัด ว 1.2 ม.2/16 
เลือกวิธีการคุมกำเนิดที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์ทีก่ำหนด 
  - มาตรฐาน/ตัวชี ้วัด ว 1.2 ม.2/17 
ตระหนักถึงผลกระทบของการตั้งครรภ์
ก่อนวัยอันควร โดยการประพฤติตนให้
เหมาะสม 

- แบบฝึกหัดที่ 5.7  
การคุมกำเนิด 

- แบบฝึกหัดที่ 5.7  
การคุมกำเนิด 

ภาคผนวก 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
    1. มวีินัย 
    2. ใฝ่เรียนรู ้
    3. มุ่งมั่นในการทำงาน 

- แบบฝึกหัดที่ 5.7  
การคุมกำเนิด 

- แบบสังเกตคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์รายบุคคล 

ภาคผนวก 

สมรรถนะสำคัญ   
    1. ความสามารถในการใช ้
ทักษะชีวิต  
    2. ความสามารถในการใช้
เทคโนโลย ี

- แบบฝึกหัดที่ 5.7  
การคุมกำเนิด 

- แบบสังเกตสมรรถนะ 
ของผู้เรียนรายบุคคล 

ภาคผนวก 

ทักษะ/กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
    1. ทักษะการสังเกต 

- แบบฝึกหัดที่ 5.7  
การคุมกำเนิด 

- แบบประเมินทักษะ 
กระบวนการทางวทิยาศาสตร ์

ภาคผนวก 

 
 
 

 
 
 
 
 



บันทึกหลังการสอน 
ผลการสอน 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
ปัญหาและอุปสรรค 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
ข้อเสนอแนะ 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
 
 
          ลงชื่อ …………………………………………. ผู้สอน 
       (นางสาวปัทมาภรณ ์ แกว้คงคา) 
             
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 15 
หน่วยการเรยีนรู้ที่ 2 การแยกสาร               เรื่อง การระเหยแห้ง 
วิชา ว22101  ชื่อรายวชิา วิทยาศาสตร ์3                     กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ภาคเรียนที่ 1                        ปีการศึกษา 2565 เวลา 1 ชั่วโมง 
 
มาตรฐานการเรียนรู ้
 มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  ว 2.1 เข้าใจสมบัติของสสาร องค์ประกอบของสสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติ
ของสสารกับโครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค หลักและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะสสาร 
การเกิดสารละลาย และการเกิดปฏิกริยาเคมี  
 
ตัวชี้วัด  
 มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  ว 2.1  ม.2/1 อธิบายการแยกสารผสมโดยการระเหยแห้ง การตกผลึก การกลั่น
อย่างง่าย โครมาโทกราฟีแบบกระดาษ การสกัดด้วยตัวทำละลาย โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ 
 มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  ว 2.1  ม.2/2 แยกสารโดยการระเหยแห้ง การตกผลึก การกลั่นอย่างง่าย โคร
มาโทกราฟีแบบกระดาษ การสกัดด้วยตัวทำละลาย 
 
จุดประสงค์การเรียนรู ้
 1. นักเรียนสามารถแยกสารโดยการระเหยแห้งได้ 
 2. นักเรียนสามารถอธิบายหลักการแยกสารผสมด้วยการระเหยแห้งได้ 
 
สาระสำคัญ 
 1. การระเหยแห้ง 
 2. สมบัติทางกายภาพของสาร 
 
สาระการเรยีนรู ้
 ความรู ้
 ในธรรมชาติรอบตัวเรานั้นประกอบด้วยสารหลายชนิด สารบางชนิดอยู่เดี่ยว ๆ เรียกว่า สารบริสุทธิ์
แต่สารส่วนใหญ่จะผสมอยู่ด้วยกันตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไป เรียกว่า สารผสม ซึ่งสารที่เป็นองค์ประกอบของสารผสม
จะมีสมบัติแตกต่างกัน อย่างไรก็ตามสารบางอย่างไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้หากผสมอยู่กับสารอื่นจึง
จำเป็นต้องมีวิธีการแยก 
 การแยกองค์ประกอบของสารผสมจำเป็นต้องทราบสมบัติทางกายภาพของสารที่เป็นองค์ประกอบ
ก่อน เพื่อจะได้เลือกวิธีที่เหมาะสมในการแยกสารและสามารถนำสารที่แยกได้ไปใช้ประโยชน์ได้ 
 1. การระเหยแห้ง (evaporation) เป็นวิธีการแยกสารละลาย ซึ่งประกอบด้วยตัวละลายที่เป็น
ของแข็งในตัวทำละลายที่เป็นของเหลว โดยการให้ความร้อนแก่สารละลายจนตัวทำละลายระเหยออกไปจน
หมด จึงเหลือแต่ของแข็ง สารละลายชนิดหนึ่ง ๆ เมื่อมองด้วยตาเปล่าอาจเห็นว่ามีลักษณะใส ไม่มีส่ิงใดผสมอยู่ 
เช่น น้ำทะเล น้ำเกลือ น้ำเชื่อม แต่เมื่อนำมาต้มในถาดหลุมจนแห้ง จะพบคราบหรือตะกอนเกาะอยู่ในถาด



หลุมแสดงให้เห็นว่าของเหลวนั้นเป็นสารละลายที่มีของแข็งเป็นตัวละลาย ดังนั้น การระเหยแห้งจึงถูกนำมาใช้
เป็นวิธีการตรวจสอบว่าในของเหลวที่ใสนั้นมีของแข็งเจือปนอยู่หรือไม่  แต่ถ้าสารละลายเกิดจากตัวทำละลาย
และตัวละลายที่เป็นของเหลวทั้งคู่ จะไม่สามารถแยกสารองค์ประกอบด้วยวิธีระเหยแห้งได้ เนื่องจากทั้งตัวทำ
ละลายและตัวละลายจะระเหยไปจนหมด 
 
 
 

 
 
 
 

ที่มา : http://www.thaigoodview.com/library/contest1/science03/ 

  2. สมบัติทางกายภาพของสาร 
  เป็นสมบัติที่สังเกตได้ง่ายจากภายนอก เช่น สถานะ สี กลิ่น การนำไฟฟ้า การนำความร้อน ความแข็ง 
โดยการเปลี่ยนแปลงสมบัติทางกายภาพนี้จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของสาร และไม่เกิดสารใหม่ 
เน่ืองจากส่วนใหญ่เป็นการเปลี่ยนแปลงลักษณะภายนอกเท่านั้น เช่น การเปลี่ยนสถานะ อุณหภูมิ การสึกกร่อน 
  
ทักษะ/กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
 1. ทักษะการสังเกต 

2. ทักษะการทดลอง 
3. ทักษะกระบวนการกลุม่ 
4. ทักษะการตั้งสมมติฐาน 
5. ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล 
  

คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
1. มีวินัย 
2. อยู่อย่างพอเพียง 
3. มุ่งมั่นในการทำงาน 
 

สมรรถนะสำคัญ 
1. ความสามารถในการคดิ 
2. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
3. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 

กิจกรรมการเรียนรู้  
 1. กิจกรรมนำเข้าสู่การเรียน 
  1.1) ครูอภิปรายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เกลือ จากนั้นนักเรียนทุกคนร่วมกันระดมสมองกันคิดโดย
ใช้คำถามกระตุ้นความสนใจนักเรียน ดังนี้ 
   - เกลือมีข้ันตอนการผลิตอย่างไร 



   (แนวคำตอบ : เมื่อสูบน้ำทะเลขึ้นมาขังไว้ในนาเกลือ จะต้องทิ้งน้ำนั้นตากแดไว้
เพื่อให้ความร้อนจากดวงอาทิตย์ทำให้น้ำระเหยออกไปจนแห้ง แล้วเหลือตะกอนซึ่งก็คือ เกลือจากน้ำทะเล 
และในทำนองเดียวกันน้ำเกลือที่ได้ จากน้ำใต้ดินเมื่อนำมาต้มหรือตาก น้ำก็ระเหยเหลือตะกอน นั่นคือ เกลือ) 
   - การผลิตเกลือเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์อย่างไร 
   (แนวคำตอบ : ใช้หลักการการระเหยแห้ง) 
  1.2) นักเรียนทุกคนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำตอบของคำถามเพื่อเชื่อมโยงไปสู่
การเรียนรู้ เรื่อง การระเหยแห้ง 
 2. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
  2.1) นักเรียนและครูทำข้อตกลงระหว่างการใช้ห้องทดลอง และชี้แจงเรื่องคะแนนระหว่าง
การเรียน โดยกลุ่มใดถูกพิจารณาว่าเป็นกลุ่มที่มีพฤติกรรมระหว่างการเรียนเรียบร้อยจะได้รับ ice-cream 
score 1 แท่ง และกลุ่มใดตอบคำถามได้ถูกต้องจะได้รับ ice-cream score 1 แท่ง จากนั้นจะทำการนับ
จำนวนแต้มที่ถูกระบุไว้บน ice-cream โดย 3 แต้มจะเท่ากับ 1 score 

 2.2) นักเรียนศึกษาการแยกสารด้วยวิธีการระเหยแห้งในหนังสือเรียนประกอบกับ power point 
   2.3) ครูสาธิตวิธีการแยกสารด้วยการระเหย จากนั้นนักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันคิดสมมติฐาน
ของการทดลอง และลงมือปฏิบัติร่วมกับเพื่อนในกลุ่ม พร้อมทั้งสังเกตการเปลี่ยนแปลงระหว่างสารละลาย
โซเดียมคลอไรด์และน้ำส้มสายชู โดยระหว่างการทดลองนักเรียนควรคำนึงถึงปริมาณของสารในการใช้ทดลอง 
  2.4) นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมลงความเห็นข้อมูล โดยจะนำข้อมูลมาจากการทดลอง  
ซึ่งจะบันทึกผลการทดลอง ลงในแบบบันทึกกิจกรรม “การแยกสารโดยการระเหยแห้ง” 
  2.5) นักเรียนทำแบบฝึกหัดที่ 1.1 ตอบคำถามเกี่ยวกับการระเหยแห้ง และ 1.3 พิจารณาสาร
ลายที่กำหนดให้ แล้วบอกประเภทของสาร ตัวละลาย และตัวทำละลาย พร้อมระบุว่าทำการแยกสารด้วย
วิธีการระเหยแห้งหรือไม่ 
 3. กิจกรรมรวบยอด 
  3.1) นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายและหาข้อสรุปเรื่องการแยกสารด้วยวิธีการระเหยแห้ง 
โดยใช้แนวคำถามต่อไปน้ี 
   - การระเหยแห้งคืออะไร 
   (แนวคำตอบ : เป็นวิธีการแยกสารละลายที่ประกอบด้วยตัวละลายที่เป็นของแข็งใน
ตัวทำละลายที่เป็นของเหลวโดยการให้ความร้อนแก่สารละลายจนตัวทำละลายระเหยออกจึงเหลือแต่ของแข็ง)  
   - จงบอกการนำความรู้เรื่องการแยกสารด้วยวิธีการระเหยแห้งไปใช้ประโยชน์ 
   (แนวคำตอบ : การทำนาเกลือจากน้ำทะเล และการทำเกลือสินเธาว์จากน้ำใต้ดิน) 
สื่อการเรียนรู้ 
 1. Power point การแยกสารผสม เรื่อง การระเหยแห้ง 
 2. ชุดการทดลองการระเหยแห้ง 
 
แหล่งการเรียนรู ้
 1. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร ์ชั้น ม.2 เล่ม 1 สำนักพิมพ์อกัษรเจริญทัศน์ จำกดั 
 2. แบบฝึกหัดรายวิชาพืน้ฐานวิทยาศาสตร์ ชั้น ม.2 เล่ม 1 สำนักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์ จำกดั 
 3. Work book 2 Discovering science 
 4. อินเตอร์เน็ต 



การวดัและการประเมิน 
เป้าหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด เกณฑ์การประเมิน 

สาระสำคัญ 
   1. การระเหยแห้ง 
   2. สมบัติทางกายภาพของสาร 

- แบบบันทึกกิจกรรม 
- แบบฝึกหัดที่ 1.1  
ตอบคำถามการระเหยแห้ง 
- แบบฝึกหัดที่ 1.3  
พิจารณาสารลายที่กำหนดให้ 

- แบบบันทึกกิจกรรม 
- แบบฝึกหัดที่ 1.1  
ตอบคำถามการระเหยแห้ง 
- แบบฝึกหัดที่ 1.3  
พิจารณาสารลายที่กำหนดให้ 

ภาคผนวก 

ตัวชี้วัด 
   - มาตรฐาน/ตัวชี ้วัด ว 2.1 ม.2/1 
อธ ิบายการแยกสารผสมโดยการ
ระเหยแห้ง การตกผลึก การกลั่นอยา่ง
ง่าย โครมาโทกราฟีแบบกระดาษ  
การสก ัดด ้วยต ัวทำละลาย โดยใช้
หลักฐานเชิงประจักษ์ 
   - มาตรฐาน/ตัวชี ้วัด ว 2.1 ม.2/2 
แยกสารโดยการระเหยแห้ง การตก
ผลึก การกลั ่นอย่างง่าย โครมาโท- 
กราฟีแบบกระดาษ การสกัดด้วยตวัทำ
ละลาย 

- แบบบันทึกกิจกรรม 
- แบบฝึกหัดที่ 1.1  
ตอบคำถามการระเหยแห้ง 
- แบบฝึกหัดที่ 1.3  
พิจารณาสารลายที่กำหนดให้ 

- แบบบันทึกกิจกรรม 
- แบบฝึกหัดที่ 1.1  
ตอบคำถามการระเหยแห้ง 
- แบบฝึกหัดที่ 1.3  
พิจารณาสารลายที่กำหนดให้ 

ภาคผนวก 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  1. มวีินัย 
  2. อยู่อย่างพอเพียง 
  3. มุ่งมั่นในการทำงาน 

- แบบบันทึกกิจกรรม 
- แบบฝึกหัดที่ 1.1  
ตอบคำถามการระเหยแห้ง 
- แบบฝึกหัดที่ 1.3  
พิจารณาสารลายที่กำหนดให้ 

- แบบสังเกตคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์รายบุคคล 

ภาคผนวก 

สมรรถนะสำคัญ   
  1. ความสามารถในการคิด 
  2. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
  3. ความสามารถในการใช้ทักษะชวีิต 

- แบบบันทึกกิจกรรม 
- แบบฝึกหัดที่ 1.1  
ตอบคำถามการระเหยแห้ง 
- แบบฝึกหัดที่ 1.3  
พิจารณาสารลายที่กำหนดให้ 

- แบบสังเกตสมรรถนะ 
ของผู้เรียนรายบุคคล 

ภาคผนวก 

ทักษะ/กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
  1. ทักษะการสังเกต 
  2. ทักษะการทดลอง 
  3. ทักษะกระบวนการกลุ่ม 
  4. ทักษะการตั้งสมมติฐาน 
  5. ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล 

- แบบบันทึกกิจกรรม 
- แบบฝึกหัดที่ 1.1  
ตอบคำถามการระเหยแห้ง 
- แบบฝึกหัดที่ 1.3  
พิจารณาสารลายที่กำหนดให้ 

- แบบประเมินทักษะ 
กระบวนการทางวทิยาศาสตร ์

ภาคผนวก 

 
 
 



บันทึกหลังการสอน 
ผลการสอน 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
ปัญหาและอุปสรรค 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
ข้อเสนอแนะ 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
 
 
          ลงชื่อ …………………………………………. ผู้สอน 
       (นางสาวปัทมาภรณ ์ แกว้คงคา) 
             
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 16 
หน่วยการเรยีนรู้ที่ 2 การแยกสาร                   เรื่อง การตกผลึก 
วิชา ว22101  ชื่อรายวชิา วิทยาศาสตร ์3                     กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ภาคเรียนที่ 1                        ปีการศึกษา 2565 เวลา 1 ชั่วโมง 
 
มาตรฐานการเรียนรู ้
 มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  ว 2.1 เข้าใจสมบัติของสสาร องค์ประกอบของสสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติ
ของสสารกับโครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค หลักและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะสสาร 
การเกิดสารละลาย และการเกิดปฏิกริยาเคมี  
 
ตัวชี้วัด  
 มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  ว 2.1  ม.2/1 อธิบายการแยกสารผสมโดยการระเหยแห้ง การตกผลึก การกลั่น
อย่างง่าย โครมาโทกราฟีแบบกระดาษ การสกัดด้วยตัวทำละลาย โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ 
 มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  ว 2.1  ม.2/2 แยกสารโดยการระเหยแห้ง การตกผลึก การกลั่นอย่างง่าย โคร
มาโทกราฟีแบบกระดาษ การสกัดด้วยตัวทำละลาย 
 
จุดประสงค์การเรียนรู ้
 1. นักเรียนสามารถแยกสารโดยการตกผลึกได้ 
 2. นักเรียนสามารถอธิบายหลักการแยกสารผสมด้วยการตกผลึกได ้
 
สาระสำคัญ 
 1. การตกผลึก 
 2. การทำให้สารบริสทุธิ์โดยวิธีการตกผลึก 
 
สาระการเรยีนรู ้
 ความรู ้
 1. การตกผลึก (Crystallization) เป็นวิธีการแยกสารละลายที่ประกอบด้วยตัวละลายที่เป็นของแข็ง
ในตัวทำละลายที่เป็นของเหลว โดยทำให้สารละลายอิ่มตัวแล้วปล่อยให้ตัวทำละลายระเหยออกไปบางส่วน ซึ่ง
ตัวละลายจะตกผลึกแยกออกมาเป็นวิธีที่เหมาะสำหรับใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม เช่น โรงงานผลิตน้ำตาลทราย  
 เมื่อทำสารละลายให้อิ่มตัวที่อุณหภูมิสูงแล้วจะต้องนำมากรองเพื่อกำจัดสิ่งเจือปนที่ไม่ละลายออกไป
จากนั้นเมื่อสารละลายอิ่มตัวเย็นลงหรือมีอุณหภูมิลดลง ตัวละลายที่เป็นของแข็งก็จะตกผลึกแยกตัวออกจาก
สารละลาย 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 

ที่มา : https://grumy.ru/th/salt-crystals-at-home-how-to-grow-a-crystal.html 

 
 2. การทำให้สารบริสุทธิ์โดยวิธีการตกผลึก 
  2.1) ใส่ตัวละลายที่เป็นของแข็งลงในตัวทำละลายที่เป็นของเหลว จากนั้นคนให้ละลายจน
เป็นสารละลายอิ่มตัวที่อุณหภูมิห้อง 
  2.2) นำสารละลายอิ่มตัวที ่อุณหภูมิห้องไปให้ความร้อน และเติมตัวละลายลงไปจนได้
สารละลายอิ่มตัวที่อุณหภูมิสูง 
  2.3) กรองสารละลายอิ่มตัวผ่านกระดาษกรองในขณะที่สารละลายยังมีอุณหภูมิสูงเพื่อแยก
สิ่งปนเปื้อนออก 
  2.4) ตั้งสารละลายอิ่มตัวทิ้งไว้ให้เย็นตัวลง จะปรากฏผลึกบริสุทธิ์แยกตัวออกมา 
  2.5) นำสารละลายไปกรองผ่านกระดาษกรองเพื่อแยกผลึกออกมา 
  2.6) ได้เป็นผลึกที่แยกออกจากสารละลายอิ่มตัว 
 เพื่อให้การแยกสารด้วยวิธีการตกผลึกเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ การเลือกตัวทำละลายเหมาะสม
เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ต้องคำนึงถึงเช่นกัน โดยหลักในการเลือกตัวทำละลายมีดังนี้  
  - ไม่เป็นพิษ 
  - หาง่ายและราคาถูก 
  - ไม่ทำปฏิกริยากับสารที่ต้องการตกผลึก 
  - ควรมีจุดเดือดต่ำ เพื่อช่วยให้แยกออกจากผลึกได้ง่าย 
  - ช่วยทำให้สารที่ต้องการทำให้บริสุทธิ์เกิดเป็นผลึกที่มีรูปร่างชัดเจน 
  - ไม่ละลายสารปนเป้ือนขณะอุณหภูมิสูง และละลายได้ดีที่อุณหภูมิต่ำ  
 ผลึกจะมีขนาดเล็กหรือใหญ่ขึ้นอยู่กับลักษณะของการตกผลึก โดยผลึกที่เกิดเร็วจะมีขนาดเล็กกว่า
ผลึกที่เกิดอย่างช้า ๆ นั่นคือ การเย็นตัวอย่างรวดเร็วจะทำให้ผลึกมีขนาดเล็กส่วนการเป็นตัวช้า ๆ จะทำให้
ผลึกมีขนาดใหญ่ 
ทักษะ/กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
 1. ทักษะการสังเกต 

2. ทักษะการทดลอง 
3. ทักษะกระบวนการกลุม่ 
4. ทักษะการตั้งสมมติฐาน 
5. ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล 
  
 
 



คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
1. มีวินัย 
2. อยู่อย่างพอเพียง 
3. มุ่งมั่นในการทำงาน 
 

สมรรถนะสำคัญ 
1. ความสามารถในการคดิ 
2. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
3. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

 
กิจกรรมการเรียนรู้  
 1. กิจกรรมนำเข้าสู่การเรียน 
    1.1) นักเรียนและครูอภิปรายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ผลึกสารส้ม จากนั้นนักเรียนทุกคนร่วมกันระดม
สมองกันคิดโดยใช้คำถามกระตุ้นความสนใจนักเรียน ดังนี้ 
   - จากภาพลักษณะของผลึกสารส้มแตกต่างจากผลึกเกลือแกงอย่างไร 
   (แนวคำตอบ : ผลึกสารส้มมีรูปร่างเป็นก้อนมีเหลี่ยมของผลึกเป็นจำนวนมาก ส่วน
ผลึกเกลือแกงมีรูปร่างทรงลูกบาศก์) 
   - ผลึกสารส้มมีวิธีการในการแยกสารอย่างไร 
   (แนวคำตอบ : ใช้หลักการตกผลึก) 
    1.2) นักเรียนทุกคนร่วมกันตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นเกี ่ยวกับคำตอบของคำถามเพื่อ
เชื่อมโยงไปสู่การเรียนรู้ เรื่อง การตกผลึก 
  
 2. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
    2.1) นักเรียนและครูทำข้อตกลงเกี่ยวกับการปฏิบัติตนระหว่างการใช้ห้องทดลอง  

   2.2) นักเรียนศึกษาการแยกสารด้วยวิธีการตกผลึกในหนังสือเรียนประกอบกับ power point 
   2.3) นักเรียนดูวิดีโอ เรื่อง การแยกสารด้วยการตกผลึก 

   2.4) ครูสาธิตวิธีการแยกสารด้วยการตกผลึก จากนั้นนักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันคิดสมมติฐาน
ของการทดลอง และลงมือปฏิบัติร่วมกับเพื่อนในกลุ่ม พร้อมทั้งสังเกตการเปลี่ยนแปลง โดยระหว่างการ
ทดลองนักเรียนควรคำนึงถึงปริมาณของสารในการใช้ทดลอง 
  2.5) นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมลงความเห็นข้อมูล โดยจะนำข้อมูลมาจากการทดลอง  
ซึ่งจะบันทึกผลการทดลอง ลงในแบบบันทึกกิจกรรม “การแยกสารโดยการตกผลึก” 
  2.6) นักเรียนทำแบบฝึกหัดที่ 2.2 ตอบคำถามเกี่ยวกับการตกผลึก และ 2.3 วิเคราะห์
สถานการณ์ที่กำหนดให้ แล้วตอบคำถาม  
 3. กิจกรรมรวบยอด 
     3.1) นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายและหาข้อสรุปเรื่องการแยกสารด้วยวิธีการตกผลึก  
โดยใช้แนวคำถามต่อไปน้ี 
   - การตกผลึกมีหลักการอย่างไร 



   (แนวคำตอบ : ทำให้สารละลายอิ่มตัวแล้วปล่อยให้ตัวทำละลายระเหยออกไป
บางส่วน ซึ่งตัวละลายจะตกผลึกแยกออกมากลายเป็นผลึกต่าง ๆ)  
   - จงบอกการนำความรู้เรื่องการแยกสารด้วยวิธีการตกผลึกไปใช้ประโยชน์ 
   (แนวคำตอบ : เหมาะสำหรับใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม เช่น โรงงานผลิตน้ำตาล
ทราย และโรงงานผลิตสารเคมี) 
 
สื่อการเรียนรู้ 
 1. Power point การแยกสารผสม เรื่อง การตกผลึก 
 2. ชุดการทดลองการตกผลึก 
 
แหล่งการเรียนรู ้
 1. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร ์ชั้น ม.2 เล่ม 1 สำนักพิมพ์อกัษรเจริญทัศน์ จำกดั 
 2. แบบฝึกหัดรายวิชาพืน้ฐานวิทยาศาสตร์ ชั้น ม.2 เล่ม 1 สำนักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์ จำกดั 
 3. Work book 2 Discovering science 
 4. อินเตอร์เน็ต 
 
การวดัและการประเมิน 

เป้าหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด เกณฑ์การประเมิน 
สาระสำคัญ 
    1. การตกผลกึ 
    2. การทำให้สารบริสทุธิ์โดย 
วิธีการตกผลึก 

- แบบบันทึกกิจกรรม  
“การแยกสารโดยการตกผลึก” 
- แบบฝึกหัดที่ 2.2 ตอบคำถาม
เกี่ยวกับการตกผลึก  
- แบบฝ ึกห ัด 2 .3 ว ิ เคราะห์
สถานการณ์ที่กำหนดให้  

- แบบบันทึกกิจกรรม  
“การแยกสารโดยการตกผลึก” 
- แบบฝึกหัดที่ 2.2 ตอบคำถาม
เกี่ยวกับการตกผลึก  
- แบบฝ ึกห ัด 2 .3 ว ิ เคราะห์
สถานการณ์ที่กำหนดให้ 

ภาคผนวก 

ตัวชี้วัด 
   - มาตรฐาน/ตัวชี ้ว ัด ว 2 .1 ม.2/1 
อธิบายการแยกสารผสม โดยการระเหย
แห้ง การตกผลึก การกลั่นอย่างง่าย  
โครมาโทกราฟีแบบกระดาษ การสกัด
ด้วยตัวทำละลาย โดยใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ์ 
   - มาตรฐาน/ตัวชี้วัด ว 2.1 ม.2/2 แยก
สารโดยการระเหยแห้ง การตกผลึก การ
กลั ่นอย ่างง ่าย  โครมาโทกราฟีแบบ
กระดาษ การสกัดด้วยตัวทำละลาย 

- แบบบันทึกกิจกรรม  
“การแยกสารโดยการตกผลึก” 
- แบบฝึกหัดที่ 2.2 ตอบคำถาม
เกี่ยวกับการตกผลึก  
- แบบฝึกหัด 2.3 วิเคราะห์
สถานการณ์ทีก่ำหนดให ้

- แบบบันทึกกิจกรรม  
“การแยกสารโดยการตกผลึก” 
- แบบฝึกหัดที่ 2.2 ตอบคำถาม
เกี่ยวกับการตกผลึก  
- แบบฝึกหัด 2.3 วิเคราะห์
สถานการณ์ทีก่ำหนดให ้

ภาคผนวก 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
    1. มวีินัย 
    2. ใฝ่เรียนรู ้

- แบบบันทึกกิจกรรม  
“การแยกสารโดยการตกผลึก” 

- แบบสังเกตคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์รายบุคคล 

ภาคผนวก 



เป้าหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด เกณฑ์การประเมิน 
    3. มุ่งมั่นในการทำงาน - แบบฝึกหัดที่ 2.2 ตอบคำถาม

เกี่ยวกับการตกผลึก  
- แบบฝึกหัด 2.3 วิเคราะห์
สถานการณ์ทีก่ำหนดให ้

สมรรถนะสำคัญ   
    1. ความสามารถในการคิด   
    2. ความสามารถในการแก้ไขปัญหา 

- แบบบันทึกกิจกรรม  
“การแยกสารโดยการตกผลึก” 
- แบบฝึกหัดที่ 2.2 ตอบคำถาม
เกี่ยวกับการตกผลึก  
- แบบฝึกหัด 2.3 วิเคราะห์
สถานการณ์ทีก่ำหนดให ้

- แบบสังเกตสมรรถนะ 
ของผู้เรียนรายบุคคล 

ภาคผนวก 

ทักษะ/กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
    1. ทักษะการสังเกต 
    2. ทักษะการทดลอง 
    3. ทักษะกระบวนการกลุ่ม 
    4. ทักษะการตั้งสมมติฐาน 
    5. ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล 

- แบบบันทึกกิจกรรม  
“การแยกสารโดยการตกผลึก” 
- แบบฝึกหัดที่ 2.2 ตอบคำถาม
เกี่ยวกับการตกผลึก  
- แบบฝึกหัด 2.3 วิเคราะห์
สถานการณ์ทีก่ำหนดให ้

- แบบประเมินทักษะ 
กระบวนการทางวทิยาศาสตร ์

ภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บันทึกหลังการสอน 
ผลการสอน 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
ปัญหาและอุปสรรค 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
ข้อเสนอแนะ 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
 
 
          ลงชื่อ …………………………………………. ผู้สอน 
       (นางสาวปัทมาภรณ ์ แกว้คงคา) 
             
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 17 
หน่วยการเรยีนรู้ที่ 2 การแยกสาร          เรื่อง การกลั่นแบบธรรมดาและการกลั่นแบบไอน้ำ 
วิชา ว22101  ชื่อรายวชิา วิทยาศาสตร ์3                     กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ภาคเรียนที่ 1                        ปีการศึกษา 2565 เวลา 2 ชั่วโมง 
 
มาตรฐานการเรียนรู ้
 มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  ว 2.1 เข้าใจสมบัติของสสาร องค์ประกอบของสสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติ
ของสสารกับโครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค หลักและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะสสาร 
การเกิดสารละลาย และการเกิดปฏิกริยาเคมี  
 
ตัวชี้วัด  
 มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  ว 2.1  ม.2/1 อธิบายการแยกสารผสมโดยการระเหยแห้ง การตกผลึก การกลั่น
อย่างง่าย โครมาโทกราฟีแบบกระดาษ การสกัดด้วยตัวทำละลาย โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ 
 มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  ว 2.1  ม.2/2 แยกสารโดยการระเหยแห้ง การตกผลึก การกลั่นอย่างง่าย โคร
มาโทกราฟีแบบกระดาษ การสกัดด้วยตัวทำละลาย 
 
จุดประสงค์การเรียนรู ้
 1. นักเรียนสามารถแยกสารโดยการกลั่นแบบธรรมดาและการกลั่นแบบไอน้ำได้ 
 2. นักเรียนสามารถอธิบายหลักการแยกสารผสมด้วยการกลั่นแบบธรรมดาและการกลั่นแบบไอน้ำได้ 
 
สาระสำคัญ 
 1. การกลั่นแบบธรรมดา  
 2. การกลั่นแบบไอน้ำ 
 
สาระการเรียนรู้ 
 ความรู้ 
 1. การกลั่นแบบธรรมดา (simple distillation)  
 เป็นวิธีการกลั่นที่เหมาะสำหรับแยกสารละลายที่ประกอบด้วยตัวละลายและตัวทำละลายที่มีจดุเดือด
ต่างกันมาก (มากกว่า 30 องศาเซลเซียส)  
 การกลั่นน้ำเกลือเป็นตัวอย่างหนึ่งของการกลั่นแบบธรรมดา โดยตัวทำละลาย คือน้ำ มีจุดเดือด 100
องศาเซลเซียส ส่วนตัวละลาย คือ เกลือ มีจุดเดือด 1,413 องศาเซลเซียส เมื่อสารละลายได้รับความร้อนน้ำจะ
เดือดและกลายเป็นไอแล้วควบแน่นกลายเป็นของเหลว ทำให้ได้น้ำบริสุทธิ์ ในขณะที่เกลือยังอยู่ในขวดกลั่นจึง
ทำให้สามารถแยกน้ำและเกลือออกจากกันได้ 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 
ที่มา : http://portal.psu.ac.th/blog/sci-discus/30060 

 
 2. การกลั่นแบบไอน้ำ (steam distillation)  
 เป็นวิธีการกลั่นที่ใช้แยกสารที่เป็นของเหลวที่มีจุดเดือดต่ำ ระเหยง่าย และไม่ละลายน้ำ ออกจากสาร
ที่ระเหยยาก โดยการแยกสารด้วยวิธีนี ้จะอาศัยความดันจากไอน้ำเป็นตัวทำให้สารที่ระเหยง่ายเดือดจน
กลายเป็นไอ และถูกกลั่นออกมาพร้อมกับไอน้ำ จากนั้นจะควบแน่นและเปลี่ยนสถานะกลับไปเป็นของเหลวอีก
ครั้ง การกลั่นด้วยวิธีนี้นิยมนำมาใช้กลั่นน้ำมันหอมระเหยจากส่วนต่าง ๆ ของพืช 
 ตัวอย่างการแยกสารโดยการกลั่นแบบไอน้ำ เช่น การแยกน้ำมันมะกรูดออกจากผิวมะกรูด การแยก
น้ำมันอบเชยออกจากเปลือกต้นอบเชย การแยกน้ำมันยูคาลิปตัสออกจากใบยูคาลิปตัส ซึ่งการกลั่นแบบไอน้ำ
จะไปทำให้น้ำมันหอมระเหยกลายเป็นไอ แยกออกมาพร้อมกับไอน้ำ และเมื่อทำให้ไอควบแน่นโดยผ่านเครื่อง
ควบแน่นก็จะได้น้ำและน้ำมันหอมระเหยปนกันแต่แยกชั้นกันอยู่ ทำให้สามารถแยกเอาน้ำมันหอมระเหยออก
จากน้ำได้ 
 

 

 

 

 

 

 
 

ที่มา : http://u8.psu.ac.th/file/sakchaibordee.s/view/41956?locale=en 

  
ทักษะ/กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
 1. ทักษะการสังเกต 

2. ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล 
 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
1. มีวินัย 
2. ใฝ่เรียนรู ้

 
สมรรถนะสำคัญ 

1. ความสามารถในการคดิ 
2. ความสามารถในการสือ่สาร 
 



กิจกรรมการเรียนรู้  
 1. กิจกรรมนำเข้าสู่การเรียน 
  1.1) นักเรียนสังเกตเกี่ยวกับชุดอุปกรณ์การกลั่นแบบธรรมดาและการกลั่นแบบไอน้ำ โดยใช้
คำถามกระตุ้นความสนใจนักเรียน ดังต่อไปน้ี 
   - นักเรียนคิดว่าอุปกรณ์ที่สังเกตเห็น สามารถนำมาทำการทดลองอะไร 
   (แนวคำตอบ : ทำการทดลองเกี่ยวกับการกลั่นแบบธรรมดา และการกลั่นแบบไอน้ำ) 
   - หลักการของการกลั่นแบบธรรมดาและการกลั่นแบบไอน้ำเป็นอย่างไร 
   (แนวคำตอบ : หลักการกลั่นแบบธรรมดา คือ สารละลายได้รับความร้อนน้ำจะเดือด
และกลายเป็นไอแล้วควบแน่นกลายเป็นของเหลว ทำให้ได้น้ำบริสุทธิ์ ในขณะที่เกลือยังอยู่ในขวดกลั่นจึงทำให้
สามารถแยกน้ำและเกลือออกจากกันได้ ส่วนหลักการกลั่นแบบไอน้ำ คือ อาศัยความดันจากไอน้ำเป็นตัวทำให้
สารที่ระเหยง่ายเดือดจนกลายเป็นไอ และถูกกลั่นออกมาพร้อมกับไอน้ำ จากนั้นจะควบแน่นและเปลี ่ยน
สถานะกลับไปเป็นของเหลวอีกครั้ง) 
  1.2) นักเรียนทุกคนร่วมกันตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำตอบของคำถามเพือ่
เชื่อมโยงไปสู่การเรียนรู้ เรื่อง การกลั่นแบบธรรมดาและการกลั่นแบบไอน้ำ 
  
 2. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

 2.1) นักเรียนศึกษาการแยกสารด้วยวิธีการกลั่นแบบธรรมดาและการกลั่นแบบไอน้ำใน
หนังสือเรียนประกอบกับ power point 

    2.2) นักเรียนดูวิดีโอ เรื่อง การกลั่นแบบธรรมดาและการกลั่นแบบไอน้ำ 
  2.3) นักเรียนลงความเห็นข้อมูล เรื่อง การกลั่น โดยการทำแบบฝึกหัดที่ 3.1 ตอบคำถาม
เกี่ยวกับการกลั่น  และ 2.3 พิจารณาที่กำหนดให้ แล้วตอบคำถามข้อ 1-5  
 3. กิจกรรมรวบยอด 
  3.1) นักเรียนและครูร่วมกันคิดเพื่ออภิปรายและหาข้อสรุปเรื่องการแยกสารด้วยวิธีการกลั่น
แบบธรรมดาและการกลั่นแบบไอน้ำ โดยใช้แนวคำถามต่อไปน้ี 
   - จงยกตัวอย่างการแยกสารโดยการกลั่นแบบไอน้ำ 
   (แนวคำตอบ :การแยกน้ำมันยูคาลิปตัส การแยกน้ำมันมะกรูดออกจากผิวมะกรูด)  
   - จงยกตัวอย่างการแยกสารโดยการกลั่นแบบธรรมดา 
   (แนวคำตอบ : แยกน้ำและเกลือออกจากกัน) 
 
สื่อการเรียนรู้ 
 1. Power point การแยกสารผสม เรื่อง การกลัน่แบบธรรมดาและการกลั่นแบบไอน้ำ 
 2. สื่อชุดการทดลอง การกลั่นแบบธรรมดาและการกลั่นแบบไอน้ำ 
 
แหล่งการเรียนรู ้
 1. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร ์ชั้น ม.2 เล่ม 1 สำนักพิมพ์อกัษรเจริญทัศน์ จำกดั 
 2. แบบฝึกหัดรายวิชาพืน้ฐานวิทยาศาสตร์ ชั้น ม.2 เล่ม 1 สำนักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์ จำกดั 
 3. Work book 2 Discovering science 
 4. อินเตอร์เน็ต 



การวดัและการประเมิน 
เป้าหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด เกณฑ์การประเมิน 

สาระสำคัญ 
   1. การกลั่นแบบธรรมดา   
   2. การกลั่นแบบไอน้ำ 

- แบบฝึกหัดที่ 3.1  
ตอบคำถามเกี่ยวกับการกลั่น 
- แบบฝึกหัดที่ 2.3 
พิจารณาแล้วตอบคำถาม 

- แบบฝึกหัดที่ 3.1  
ตอบคำถามเกี่ยวกับการกลั่น 
- แบบฝึกหัดที่ 2.3 
พิจารณาแล้วตอบคำถาม 

ภาคผนวก 

ตัวชี้วัด 
 - มาตรฐาน/ตัวชี ้ว ัด ว 2 .1 ม.2/1 
อธิบายการแยกสารผสมโดยการระเหย
แห้ง การตกผลึก การกลั ่นอย่างง่าย 
โครมาโทกราฟีแบบกระดาษ การสกัด
ด้วยตัวทำละลาย โดยใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ์ 
 - มาตรฐาน/ตัวชี้วัด ว 2.1 ม.2/2 แยก
สารโดยการระเหยแห้ง การตกผลึก 
การกลั่นอย่างง่าย โครมาโท- 
กราฟีแบบกระดาษ การสกัดด้วยตัวทำ
ละลาย 

- แบบฝึกหัดที่ 3.1  
ตอบคำถามเกี่ยวกับการกลั่น 
- แบบฝึกหัดที่ 2.3 
พิจารณาแล้วตอบคำถาม 

- แบบฝึกหัดที่ 3.1  
ตอบคำถามเกี่ยวกับการกลั่น 
- แบบฝึกหัดที่ 2.3 
พิจารณาแล้วตอบคำถาม 

ภาคผนวก 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
    1. มวีินัย 
    2. ใฝ่เรียนรู ้
    3. มุ่งมั่นในการทำงาน 

- แบบฝึกหัดที่ 3.1  
ตอบคำถามเกี่ยวกับการกลั่น 
- แบบฝึกหัดที่ 2.3 
พิจารณาแล้วตอบคำถาม 

- แบบสังเกตคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์รายบุคคล 

ภาคผนวก 

สมรรถนะสำคัญ   
    1. ความสามารถในการคิด   
    2. ความสามารถในการสื่อสาร 

- แบบฝึกหัดที่ 3.1  
ตอบคำถามเกี่ยวกับการกลั่น 
- แบบฝึกหัดที่ 2.3 
พิจารณาแล้วตอบคำถาม 

- แบบสังเกตสมรรถนะ 
ของผู้เรียนรายบุคคล 

ภาคผนวก 

ทักษะ/กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
    1. ทักษะการสังเกต 
    2. ทักษะการลงความเห็น 
จากข้อมูล 

- แบบฝึกหัดที่ 3.1  
ตอบคำถามเกี่ยวกับการกลั่น 
- แบบฝึกหัดที่ 2.3 
พิจารณาแล้วตอบคำถาม 

- แบบประเมินทักษะ 
กระบวนการทางวทิยาศาสตร ์

ภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 
 
 



บันทึกหลังการสอน 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 18 
หน่วยการเรยีนรู้ที่ 2 การแยกสาร                    เรื่อง การกลั่นลำดบัส่วน 
วิชา ว22101  ชื่อรายวชิา วิทยาศาสตร ์3                     กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ภาคเรียนที่ 1                        ปีการศึกษา 2565 เวลา 2 ชั่วโมง 
 
มาตรฐานการเรียนรู ้
 มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  ว 2.1 เข้าใจสมบัติของสสาร องค์ประกอบของสสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติ
ของสสารกับโครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค หลักและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะสสาร 
การเกิดสารละลาย และการเกิดปฏิกริยาเคมี  
 
ตัวชี้วัด  
 มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  ว 2.1  ม.2/1 อธิบายการแยกสารผสมโดยการระเหยแห้ง การตกผลึก การกลั่น
อย่างง่าย โครมาโทกราฟีแบบกระดาษ การสกัดด้วยตัวทำละลาย โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ 
 มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  ว 2.1  ม.2/2 แยกสารโดยการระเหยแห้ง การตกผลึก การกลั่นอย่างง่าย โคร
มาโทกราฟีแบบกระดาษ การสกัดด้วยตัวทำละลาย 
 มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  ว 2.1  ม.2/3 นำวิธีการแยกสารไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจำวันโดยบูรณาการ
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ 
 
จุดประสงค์การเรียนรู ้
 1. นักเรียนสามารถแยกสารโดยการกลั่นลำดับส่วนได้ 
 2. นักเรียนสามารถอธิบายหลักการแยกสารผสมด้วยการกลั่นลำดับส่วนได้ 
 3. นักเรียนสามารถนำวิธกีารแยกสารไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้ 
 
สาระสำคัญ 
 1. การกลั่นลำดับส่วน 
 
สาระการเรยีนรู ้
 ความรู้ 
 1. การกลั่นลำดับส่วน (fractional distillation)  
 มีหลักการเช่นเดียวกันกับการกลั่นแบบธรรมดา คือ เป็นวิธีการแยกองค์ประกอบในสารละลายออก
จากกัน แต่มีส่วนที่แตกต่างจากการกลั่นแบบธรรมดา คือ การกลั่นลำดับส่วน เหมาะสำหรับใช้แยกของเหลวที่
เป็นองค์ประกอบของสารละลายที่มีองค์ประกอบของแต่ละชนิดมีจุดเดือดต่างกันไม่มาก  
 ถ้ากลั่นแบบธรรมดาจะได้สารที่ไม่บริสุทธิ์ เช่น การกลั่นน้ำผสมเอทานอลต้องกลั่นซ้ำหลาย ๆ ครั้ง  
จึงจะได้เอทานอลที่มีความบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นทุกครั้ง แต่ในทางปฏิบัติแทนที่จะนำของเหลวไปกลั่นวนหลาย ๆ 
ครั้ง จึงนำไปกลั่นในคอลัมน์กลั่นลำดับส่วนหรือในหอกลั่น ซึ่งทำหน้าที่เหมือนกับเป็นการกลั่นซ้ำหลาย ๆ ครั้ง 
 



 
 

 
 
 
 
 
 

ที่มา : https://pixabay.com/th/vectors/การกลั่นลำดับส่วน-เคม-ีกลั่นคอลัมน-์161574/ 

 การเลือกวิธีกลั่นไม่ว่าจะเป็นการกลั่นธรรมดาหรือการกลั่นลำดับส่วน ปกติจะพิจารณาที่จุดเดือดของ
สารองค์ประกอบเป็นหลัก ดังนั้น จึงนำมาประยุกต์ใช้ได้โดยให้เราคิดภาพวา่ ถ้าเรานำของเหลวนั้นไปเผาแล้วมี
สารเหลืออยู่ให้ใช้วิธีกลั่นแบบธรรมดา เพราะของแข็งกับของเหลวย่อมมีจุดเดือดต่างกันมาก แต่ถ้าคิดว่าเผา
แล้วไม่เหลือสารใดอยู่เลย ก็ให้ใช้การกลั่นลำดับส่วนแทน 
 ตัวอย่างของการกลั่นลำดับส่วน เช่น การกลั่นน้ำมันดิบ เพื่อแยกน้ำมันออกเป็นชนิดต่าง ๆ โดย
ในขณะกลั่นน้ำมันทุกชนิดจะควบแน่นออกมาพร้อมกันแต่อยู่คนละชั้นของหอกลั่น ซึ่งชั้นบนจะเป็นน้ำมันที่มี
จุดเดือดต่ำ ส่วนชั้นล่างมีจุดเดือดสูง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ที่มา : https://sites.google.com/site/2200301y54/chemicals-sar-khemi/pitorleiym 

ทักษะ/กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
 1. ทักษะการสังเกต 

2. ทักษะกระบวนการกลุม่ 
3. ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล 
4. ทักษะการจดักระทำและสื่อความหมายของมูล 

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค ์

1. ซื่อสัตย์สุจริต 
2. อยู่อย่างพอเพียง 
3. มุ่งมั่นในการทำงาน 
4. กล้าแสดงออกในทางที่เหมาะสม 



สมรรถนะสำคัญ 
1. ความสามารถในการคดิ 
2. ความสามารถในการสือ่สาร 
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 

กิจกรรมการเรียนรู้  
 1. กิจกรรมนำเข้าสู่การเรียน 
  1.1) นักเรียนสังเกตภาพยานพาหนะในชีวิตประจำวัน เช่น เครื่องบิน เรือ รถยนต์ โดยใช้
คำถามกระตุ้นความสนใจนักเรียน ดังต่อไปน้ี 
   - นักเรียนคิดว่าพาหนะแต่ละชนิดใช้น้ำมันประเภทเดียวกันหรือไม่ 
   (แนวคำตอบ : เครื่องบิน-น้ำมันก๊าด, เรือ-น้ำมันเตา, รถยนต์-น้ำมันดีเซล ) 
   - น้ำมันแต่ละชนิดมีกระบวนเกิดอย่างไร 
   (แนวคำตอบ : การกลั่นน้ำมันดิบ เพื่อแยกน้ำมันออกเป็นชนิดต่าง ๆ โดยในขณะ
กลั่นน้ำมันทุกชนิดจะควบแน่นออกมาพร้อมกันแต่อยู่คนละชั้นของหอกลั่น ซึ่งชั้นบนจะเป็นน้ำมันที่มีจุดเดือด
ต่ำ ส่วนชั้นล่างมีจุดเดือดสูง) 
  1.2) นักเรียนทุกคนร่วมกันตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำตอบของคำถามเพือ่
เชื่อมโยงไปสู่การเรียนรู้ เรื่อง การกลั่นลำดับส่วน 
 2. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
  2.1) นักเรียนดูวิดีโอ เรื่อง การกลั่นลำดับส่วน 
  2.2) นักเรียนฟังสถานการณ์จากครู โดยใช้สื่อ Power point ประกอบ ดังต่อไปนี้  
“คุณน้าสมใจย้ายถิ่นฐานมาอาศัยอยู่ที่ชุมชนดอยปุย ซึ่งเป็นชุมชนชาวเขา ที่มีเด็ก ๆ อาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก 
เมื่อคุณน้าสมใจอาศัยอยู่ที่ชุมชนดอยปุยได้ระยะเวลาหนึ่ง ก็ได้ทราบถึงปัญหาความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการใช้
น้ำมันสำหรับยานพาหนะ คุณน้าสมใจเล็งเห็นถึงความสำคัญในการเลือกใช้น้ำมันของชาวบ้านชุมชนดอยปุย 
จึงคิดที่จะทำ “ขวดหอกลั่นลำดับส่วน” ซึ่งจะนำไปจัดวางที่ศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน เพื่อที่คนในชุมชนจะได้
มีความรู้เกี่ยวกับการใช้น้ำมันแต่ละประเภท แต่เนื่องจากคุณน้าสมใจอยากให้เด็ก ๆ ในชุมชนดอยปุยมีส่วน
ร่วมในการทำ “ขวดหอกลั่นลำดับส่วน”  คุณน้าสมใจจึงจัดการแข่งขันการทำ “ขวดหอกลั่นลำดับส่วน” โดย
มีเง่ือนไขในการประดิษฐ์ “ขวดหอกลั่นลำดับส่วน” ดังนี้ 
     - ขวดหอกลั่นลำดับส่วนบรรจุลงในกล่องที่กำหนดให้ได้ 
     - ขวดหอกลั่นลำดับส่วนสามารถใช้อธิบายน้ำมันแต่ละประเภทได้ 
     - ขวดหอกลั่นลำดับส่วนต้องมีรูปเรขาคณิตสามมิติเป็นส่วนประกอบ 
     - ขวดหอกลั่นลำดับส่วนตกแต่งด้วยสีสันสวยงาม 
      2.3) นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาและเงื่อนไขจากใบกิจกรรม “ขวดหอกลั่น
ลำดับส่วน” 
  2.4) ตัวแทนของแต่ละกลุ่มออกมารับอุปกรณ์พร้อมทั้งลงความเห็นข้อมูลการออกแบบขวด
หอกลั่นลำดับส่วนของกลุ่มตนเองลงในใบกิจกรรม “ขวดหอกลั่นลำดับส่วน”  



 2.5) นักเรียนแต่ละกลุ่มวางแผนแบ่งหน้าที่ทำงาน และลงมือจัดกระทำสื่อความหมายขวด
หอกลั่นลำดับส่วน ซึ่งรูปแบบของหอกลั่นของแต่ละกลุ่มจะต้องมีรูปแบบที่แตกต่างกัน โดยคำนึงถึงเงื่อนไขที่
กำหนด 

     2.6) ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มทำการทดสอบตามเง่ือนไขดังต่อไปน้ี 
             - ขวดหอกลั่นลำดับส่วนบรรจุลงในกล่องที่กำหนดให้ได้ 
     - ขวดหอกลั่นลำดับส่วนสามารถใช้อธิบายน้ำมันแต่ละประเภทได้ 
     - ขวดหอกลั่นลำดับส่วนต้องมีรูปเรขาคณิตสามมิติเป็นส่วนประกอบ 
     - ขวดหอกลั่นลำดับส่วนตกแต่งด้วยสีสันสวยงาม 
     - ขวดหอกลั่นลำดับส่วนใช้วัสดุมีความเหมาะสมและพอเพียง 
     2.7) นักเรียนนำผลการทดสอบของกลุ่มตนเองไปปรับปรุงให้ดีขึ้น และนำกลับมาทำการ
ทดสอบใหม่อีกครั้ง 
  2.8) นักเรียนนำเสนอผลงานของตนเองในรูปแบบตามที่ตนเองสนใจ แต่ต้องตั้งอยู่บนพื้นฐาน
ของความเหมาะสม โดยอธิบายถึงหลักการของการกลั่นลำดับส่วนและผลผลิตจากการกลั่นน้ำมันดิบ กลุ่มละ 
1 นาที 
 3. กิจกรรมรวบยอด 
  3.1) นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายและหาข้อสรุปเรื่องการแยกสารด้วยวิธีการกลั่นลำดับ
ส่วน โดยใช้แนวคำถามต่อไปน้ี 
   - การกลั่นลำดับส่วนมีหลักการอย่างไร 
   (แนวคำตอบ : ในขณะกลั่นน้ำมันทุกชนิดจะควบแน่นออกมาพร้อมกันแต่อยู่คนละ
ชั้นของหอกลั่น ซึ่งชั้นบนจะเป็นน้ำมันที่มีจุดเดือดต่ำ ส่วนชั้นล่างมีจุดเดือดสูง)  
   - วิธีการกลั่นลำดับส่วนจะนำมาใช้ในการผลิตอะไรได้บ้าง   
   (แนวคำตอบ : น้ำมันชนิดต่าง ๆ ) 
 
สื่อการเรียนรู้ 
 1. Power point การแยกสารผสม เรื่อง การกลัน่ลำดับส่วน 
 2. ชุดอุปกรณ์การกลั่นลำดับส่วน  
 
แหล่งการเรียนรู ้
 1. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร ์ชั้น ม.2 เล่ม 1 สำนักพิมพ์อกัษรเจริญทัศน์ จำกดั 
 2. แบบฝึกหัดรายวิชาพืน้ฐานวิทยาศาสตร์ ชั้น ม.2 เล่ม 1 สำนักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์ จำกดั 
 3. Work book 2 Discovering science 
 4. อินเตอร์เน็ต 
 
 
 
 
 
 



การวดัและการประเมิน 
เป้าหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด เกณฑ์การประเมิน 

สาระสำคัญ 
     1. การกลั่นลำดับส่วน 

- ใบกิจกรรม  
“ ขวดหอกลั่นลำดับส่วน ”  
- ขวดหอกลั่นลำดับส่วน 
 

- แบบประเมินใบกิจกรรม  
“ ขวดหอกลั่นลำดับส่วน ”  
- แบบประเมินขวดหอกลั่น
ลำดับส่วน 

ภาคผนวก 

ตัวชี้วัด 
   - มาตรฐาน/ตัวชี ้วัด ว 2.1 ม.2/1 
อธ ิบายการแยกสารผสมโดยการ
ระเหยแห้ง การตกผลึก การกลั่นอยา่ง
ง่าย โครมาโทกราฟีแบบกระดาษ  
การสก ัดด ้วยต ัวทำละลาย โดยใช้
หลักฐานเชิงประจักษ์ 
   - มาตรฐาน/ตัวชี ้วัด ว 2.1 ม.2/2 
แยกสารโดยการระเหยแห้ง การตก
ผลึก การกลั่นอย่างง่าย โครมาโทกราฟี
แบบกระดาษ การสกัดด้วยตัวทำละลาย 
   - มาตรฐาน/ตัวชี ้วัด ว 2.1 ม.2/3 
นำวิธีการแยกสารไปใช้แก้ปัญหาใน
ช ี ว ิ ต ป ร ะ จ ำ ว ั น โ ด ย บ ู ร ณ า ก า ร
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี 
และวิศวกรรมศาสตร์ 

- ใบกิจกรรม  
“ ขวดหอกลั่นลำดับส่วน ”  
- ขวดหอกลั่นลำดับส่วน 
 

- แบบประเมินใบกิจกรรม  
“ ขวดหอกลั่นลำดับส่วน ”  
- แบบประเมินขวดหอกลั่น
ลำดับส่วน 
 

ภาคผนวก 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
   1. ซื่อสัตย์สุจริต 
   2. อยู่อยา่งพอเพียง 
   3. มุ่งมั่นในการทำงาน 
   4. กลา้แสดงออกในทางที่เหมาะสม 

- ใบกิจกรรม  
“ ขวดหอกลั่นลำดับส่วน ”  
- ขวดหอกลั่นลำดับส่วน 
 

- แบบสังเกตคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์รายบุคคล 

ภาคผนวก 

สมรรถนะสำคัญ   
  1. ความสามารถในการคิด 
  2. ความสามารถในการสื่อสาร 
  3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
  4. ความสามารถในการใช้ทักษะชวีิต 

- ใบกิจกรรม  
“ ขวดหอกลั่นลำดับส่วน ”  
- ขวดหอกลั่นลำดับส่วน 
 

- แบบสังเกตสมรรถนะ 
ของผู้เรียนรายบุคคล 

ภาคผนวก 

ทักษะ/กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
   1. ทักษะการสังเกต 
   2. ทักษะกระบวนการกลุ่ม 
   3. ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล 
   4. ทักษะการจัดกระทำและ 
สื่อความหมายของมูล 

- ใบกิจกรรม  
“ ขวดหอกลั่นลำดับส่วน ”  
- ขวดหอกลั่นลำดับส่วน 
 

- แบบประเมินทักษะกระบวน 
การทางวิทยาศาสตร ์

ภาคผนวก 



บันทึกหลังการสอน 
ผลการสอน 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
ปัญหาและอุปสรรค 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
ข้อเสนอแนะ 
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          ลงชื่อ …………………………………………. ผู้สอน 
       (นางสาวปัทมาภรณ ์ แกว้คงคา) 
             
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 19 
หน่วยการเรยีนรู้ที่ 2 การแยกสาร                  เรื่อง โครมาโทกราฟีแบบกระดาษ 
วิชา ว22101  ชื่อรายวชิา วิทยาศาสตร ์3                     กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ภาคเรียนที่ 1                        ปีการศึกษา 2565 เวลา 1 ชั่วโมง 
 
มาตรฐานการเรียนรู ้
 มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  ว 2.1 เข้าใจสมบัติของสสาร องค์ประกอบของสสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติ
ของสสารกับโครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค หลักและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะสสาร 
การเกิดสารละลาย และการเกิดปฏิกริยาเคมี  
 
ตัวชี้วัด  
 มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  ว 2.1  ม.2/1 อธิบายการแยกสารผสมโดยการระเหยแห้ง การตกผลึก การกลั่น
อย่างง่าย โครมาโทกราฟีแบบกระดาษ การสกัดด้วยตัวทำละลาย โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ 
 มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  ว 2.1  ม.2/2 แยกสารโดยการระเหยแห้ง การตกผลึก การกลั่นอย่างง่าย โคร
มาโทกราฟีแบบกระดาษ การสกัดด้วยตัวทำละลาย 
  
จุดประสงค์การเรียนรู ้
 1. นักเรียนสามารถแยกสารโดยใช้โครมาโทกราฟีแบบกระดาษได้ 
 2. นักเรียนสามารถอธิบายหลักการแยกสารผสมด้วยโครมาโทกราฟีแบบกระดาษได้ 
 
สาระสำคัญ 
 1. โครมาโทกราฟีแบบกระดาษ 
  
สาระการเรียนรู้ 
 ความรู้ 
 โครมาโทกราฟีแบบกระดาษโครมาโทกราฟี (chromatography)  
 เป็นวิธีการแยกส่วนประกอบของสารละลายที่มีองค์ประกอบมากกว่า 2 ชนิดซึ่งเป็นสารที่มีสี  
และมีปริมาณน้อย ๆ โดยโครมาโทกราฟีอาศัยสมบัติของสาร 2 ประการดังนี้   
 1) สารต่างชนิดกัน มีความสามารถในการละลายในตัวทำละลายได้ต่างกัน โดยสารที่สามารถละลาย
ในตัวทำละลายได้ดีกว่าจะเคลื่อนที่ไปได้ระยะทางมากกว่า  
 2) สารต่างชนิดกัน มีความสามารถในการถูกดูดซับด้วยตัวดูดซับได้ต่างกัน โดยสารที่ถูกดูดซับด้วย
ตัวดูดซับได้ดีกว่าจะเคลื่อนที่ไปได้ระยะทางน้อยกว่า 
 จากสมบัติดังกล่าวส่งผลให้สารที่เป็นองค์ประกอบของสารผสมมีการเคลื่อนที่ในตัวดูดซับได้ไม่เท่ากัน 
จึงทำให้สารที่เป็นองค์ประกอบดังกล่าวถูกแยกออกจากกัน สารผสมที่นิยมแยกด้วยวิธีโครมาโทกราฟีส่วนใหญ่
เป็นสารที่มีสี เช่น สีย้อม สีผสมอาหาร สีจากส่วนต่าง ๆ ของพืช น้ำหมึก ซึ่งโครมาโทกราฟีประกอบด้วย
ส่วนประกอบสำคัญ 2 ส่วนดังนี้  



  2.1) ตัวดูดซับ หรือตัวกลางที่เคลื่อนที่ไม่ได้ (stationary phase) ทำหน้าที่เป็นตัวดูดซับ
สารที่ต้องการแยก ซึ่งสารต่างชนิดกันจะถูกดูดซับด้วยตัวดูดซับชนิดเดียวกันได้ต่างกันตัวอย่างตัวดูดซับ ได้แก่ 
กระดาษกรอง และแท่งชอล์ก  
  2.2) ตัวทำละลาย หรือตัวกลางที่เคลื่อนที่ได้ (mobile phase) อาจเป็นของเหลวบริสุทธิ์
หรือเป็นสารละลายก็ได้โดยจะทำหน้าที่ละลายสารต่าง ๆ (ตัวละลาย) แล้วพากันเคลื่อนที่ไปบนตัวดูดซับซึ่ง
สารที่ละลายได้ดีจะแยกตัวออกมาก่อนตัวอย่างตัวทำละลาย เช่น น้ำ เอทานอล น้ำเกลือ เฮกเซน อีเทอร์ 
 
 

 
 
 
 
 

ที่มา : http://www.krusarawut.net/wp/?p=17629 

 โครมาโทกราฟีแบบกระดาษ (paper chromatography) เป็นโครมาโทกราฟีที่ใช้กระดาษกรอง
เป็นตัวดูดซับ โดยการนำสารที่ต้องการจะแยกมาแตะเป็นจุดเล็ก ๆ ที่จุดเริ่มต้น แล้วนำกระดาษนีไ้ปใส่ลงไปใน
ภาชนะปิดที่มีตัวทำละลายอยู่ โดยให้ส่วนปลายของแถบกระดาษจุ่มลงในตัวทำละลายแต่ไม่ถึงจุดเริ่มต้น 
(starting in) จากนั้นตัวทำละลายจะซึมผ่านกระดาษกรอง และผ่านจุดของสารที่ต้องการแยก ทำให้เกิดเป็น
แถบสีต่าง ๆ บนกระดาษกรอง ดังภาพ 
 

 
 
 
 
 
 

ที่มา : http://119.46.166.126/self_all/selfaccess8/m2/502/lesson1/web8/web8.php 

 โครมาโทกราฟีจึงเป็นวิธีแยกสารผสมที่สามารถใช้วิเคราะห์หาสารที่เป็นองค์ประกอบในสารละลาย
และยังสามารถบอกชนิดของสารที่เป็นองค์ประกอบได้โดยการเปรียบเทียบกับสารที่ทราบชนิดแล้วแต่อย่างไร
ก็ตามโครมาโทกราฟียังมีข้อจำกัดในการแยกสารองค์ประกอบที่เคลื่อนที่ไปบนตัวดูดซับได้ใกล้เคียงกัน  
ซึ่งจะทำให้แยกสารออกจากกันได้ยาก หรือถ้าแยกได้ ก็จะได้สารที่ไม่บริสุทธิ์ จึงจำเป็นต้องเปลี่ยนตัวดูดซับ
หรือเปลี่ยนตัวทำละลาย หรือต้องเปลี่ยนทั้งตัวดูดซับและตัวทำละลาย ซึ่งการเลือกตัวทำละลายและตัวดูดซับ
มีหลักในการพิจารณา ดังนี้  
 1) ตัวทำละลายและสารที่ต้องการแยกจะต้องมีการละลายไม่เท่ากัน  
 2) ตัวดูดซับควรดูดซับสารได้ไม่เท่ากัน 
 3) ถ้าต้องการแยกสารผสมที่มีสารองค์ประกอบหลายชนิด อาจต้องใช้ตัวทำละลายหลายชนิดหรือใช้
ตัวทำละลายผสม 



 การแยกสารด้วยโครมาโทกราฟีแบบกระดาษสามารถนำมาคำนวณหาอัตราการเคลื่อนของสาร 
(retention factor: Rf) ได้ ซึ ่งเป็นค่าเฉพาะตัวของสาร โดยวัดระยะทางที่ตัวทำละลายและสารสีต่าง ๆ 
เคลื่อนที่ได้แล้วนำไปคำนวณ 
 
 
 
 
 

 
 

ที่มา : http://www.krusarawut.net/wp/?p=15957 

 
อัตราการเคลื่อนที่ของสารสามารถคำนวณได้จากสมการ 
 
 
  
โดยอัตราการเคลื่อนที่ของสารมีสมบัติ ดังนี้  
  1) ไม่มีหน่วย  
  2) มีค่าไม่เกิน 1  
  3) หาได้จากการทดลองเท่านั้น  
  4) เป็นค่าเฉพาะของสารแต่ละชนิด  
  5) ขึ้นอยู่กับชนิดของสารและชนิดของตัวทำละลาย 
 อัตราการเคลื่อนที่ของสารขึ้นอยู่กับชนิดของตัวทำละลายและตัวดูดซับ ทำให้การบอกอัตราการ
เคลื่อนที่ของสารแต่ละชนิดจำเป็นต้องบอกชนิดของตัวทำละลายและตัวดูดซับเสมอ 
 สารต่างชนิดกันจะมีอัตราการเคลื่อนที่ของสารแตกต่างกัน เพราะฉะนั้นจึงสามารถนำอัตราการ
เคลื่อนที่ของสารมาใช้ในการวิเคราะห์ชนิดของสารได้ กล่าวคือ ถ้าสารใดมีความสามารถในการละลายสูงจะมี
อัตราการเคลื่อนที่ของสารมาก ถ้าใช้ตัวทำละลายและตัวดูดซับชนิดเดียวกันแล้วปรากฏว่าได้อัตราการ
เคลื่อนที่ของสารเท่ากัน อาจสันนิษฐานได้ว่า สารดังกล่าวเป็นสารชนิดเดียวกัน 
 โครมาโทกราฟีแบบกระดาษนิยมใช้ในการวิเคราะห์หาสารที่เป็นองค์ประกอบในสารละลายสามารถ
แยกสารที่มีปริมาณเพียงเล็กน้อย นอกจากนี้ ยังสามารถใช้บอกชนิดของสารที่เป็นองค์ประกอบได้ โดยการนำ
ผลมาเปรียบเทียบกับสารที่ทราบชนิดอยู่ แล้วนอกจากโครมาโทกราฟีแบบกระดาษแล้ว ยังมีโครมาโทรกราฟี
แบบอื่น ๆ อีก ซึ่งมีลักษณะการแยกสารที่แตกต่างกัน เช่น 
  - โครมาโทกราฟีแบบคอลัมน์ (column chromatography)  
  - โครมาโทกราฟีแบบชั้นบาง (thin layer chromatography)  
  - โครมาโทกราฟีแบบแก๊ส (gas chromatography) 
 
ทักษะ/กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
 1. ทักษะการสังเกต 

2. ทักษะการทดลอง 

ระยะทางที่สารเคลื่อนที ่
ระยะทางที่ตวัทำละลายเคลื่อนที่ 

 Rf    =  



3. ทักษะกระบวนการกลุม่ 
4. ทักษะการตั้งสมมติฐาน 
5. ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล 
  

คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
1. มีวินัย 
2. อยู่อย่างพอเพียง 
3. มุ่งมั่นในการทำงาน 
4. กล้าแสดงออกในทางที่เหมาะสม 
 

สมรรถนะสำคัญ 
1. ความสามารถในการคดิ 
2. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
3. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 

กิจกรรมการเรียนรู้  
 1. กิจกรรมนำเข้าสู่การเรียน 
  1.1) นักเรียนดูวิดีโอบน power point เรื่อง องค์ประกอบของสีผสมอาหาร จากนั้นนักเรียน
ทุกคนร่วมกันระดมสมองกันคิด โดยครูจะใช้คำถามกระตุ้นความสนใจนักเรียนดังต่อไปนี้ 
        - นักเรียนคิดว่าสีผสมอาหารที่สังเกตเห็นว่ามีเพียงสีเดียวจะมีหลายองค์ประกอบหรือไม่ 
   (แนวคำตอบ : มีหลายองค์ประกอบ) 
        - นักเรียนจะใช้วิธีการใดในการทดสอบว่าสีผสมอาหารมีหลายองค์ประกอบ 
   (แนวคำตอบ : โครมาโทกราฟีแบบกระดาษ) 
  1.2) นักเรียนทุกคนร่วมกันตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำตอบของคำถามเพือ่
เชื่อมโยงไปสู่การเรียนรู้ เรื่อง โครมาโทกราฟีแบบกระดาษ 
 2. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
  2.1) นักเรียนและครูทำข้อตกลงระหว่างการใช้ห้องทดลอง และชี้แจงเรื่องคะแนนระหว่าง
การเรียน โดยกลุ่มใดถูกพิจารณาว่าเป็นกลุ่มที่มีพฤติกรรมระหว่างการเรียนเรียบร้อยจะได้รับ ice-cream 
score 1 แท่ง และกลุ่มใดตอบคำถามได้ถูกต้องจะได้รับ ice-cream score 1 แท่ง จากนั้นจะทำการนับ
จำนวนแต้มที่ถูกระบุไว้บน ice-cream โดย 3 แต้มจะเท่ากับ 1 score 
  2.2) นักเรียนศึกษาการแยกสารด้วยโครมาโทกราฟีแบบกระดาษในหนังสือเรียนประกอบกับ  
power point 
   2.3) ครูสาธิตวิธีการแยกสารดว้ยโครมาโทกราฟีแบบกระดาษ จากนั้นนักเรียนแต่ละกลุ่ม
ร่วมกันคิดสมมติฐานของการทดลอง และลงมือปฏิบัติร่วมกับเพื่อนในกลุม่ พร้อมทั้งสังเกตการเปลี่ยนแปลง
บนกระดาษกรอง โดยระหว่างการทดลองนักเรียนควรคำนึงถึงปริมาณของสารที่ใช้ในการทดลอง 
  2.4) นกัเรียนแต่ละกลุ่มร่วมลงความเห็นข้อมูล โดยจะนำข้อมูลมาจากการทดลอง  
ซึ่งจะบันทึกผลการทดลอง ลงแบบบันทึกกิจกรรม “การแยกสารในสีผสมอาหาร” 



  2.5) นักเรียนทำแบบฝึกหัดที่ 4.1 ตอบคำถามเกี่ยวกับการทดลองแยกสารละลายโดยใช้วิธี
โครมาโทกราฟีแบบกระดาษ และ 1.3 คำนวณหาผลลัพธ์จากโจทย์ที่กำหนดให้ 
 3. กิจกรรมรวบยอด 
  3.1) นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอผลการทดลองของ โดยจะนำเสนอรูปแบบที่ตนเอง
สนใจ แต่ต้องอยู่บนพื้นฐานของความเหมาะสม 
  3.2) นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายและหาข้อสรุปเรื่องการแยกสารด้วยโครมาโทกราฟีแบบ
กระดาษ โดยใช้แนวคำถามต่อไปน้ี 
   - โครมาโทกราฟีแบบกระดาษนิยมใช้ในการวิเคราะห์หาสารลักษณะอย่างไร 
   (แนวคำตอบ : โครมาโทกราฟีแบบกระดาษนิยมใช้ในการวิเคราะห์หาสารที่เป็น
องค์ประกอบในสารละลาย ซึ่งสามารถแยกสารที่มีปริมาณเพียงเล็กน้อย นอกจากนี้ ยังสามารถใช้บอกชนิด
ของสารที่เป็นองค์ประกอบได้ โดยการนำผลมาเปรียบเทียบกับสารที่ทราบชนิดอยู่แล้ว)  
   - จงบอกการนำความรู้เรือ่งการแยกสารด้วยโครมาโทกราฟีแบบกระดาษไปใช้ 
   (แนวคำตอบ : การแยกสารในสีผสมอาหาร) 
 
สื่อการเรียนรู้ 
 1. Power point การแยกสารผสม เรื่อง โครมาโทกราฟีแบบกระดาษ 
 2. ชุดอุปกรณ์การทดลองโครมาโทกราฟีแบบกระดาษ  
 
แหล่งการเรียนรู ้
 1. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร ์ชั้น ม.2 เล่ม 1 สำนักพิมพ์อกัษรเจริญทัศน์ จำกดั 
 2. แบบฝึกหัดรายวิชาพืน้ฐานวิทยาศาสตร์ ชั้น ม.2 เล่ม 1 สำนักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์ จำกดั 
 3. Work book 2 Discovering science 
 4. อินเตอร์เน็ต 
 
การวดัและการประเมิน 

เป้าหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด เกณฑ์การประเมิน 
สาระสำคัญ 
    1. โครมาโทกราฟีแบบกระดาษ 
 
 

- แบบบันทึกกิจกรรม  
“การแยกสารในสีผสมอาหาร” 
- แบบฝึกหัดที่ 4.1  
การทดลองแยกสารละลายโดย 
ใช้วิธีโครมาโทกราฟีแบบกระดาษ 
- แบบฝึกหัดที่ 1.3 
คำนวณหาผลลพัธ์จากโจทย์ 

- แบบบันทึกกิจกรรม  
“การแยกสารในสีผสมอาหาร” 
- แบบฝึกหัดที่ 4.1  
การทดลองแยกสารละลายโดย 
ใช้วิธีโครมาโทกราฟีแบบกระดาษ 
- แบบฝึกหัดที่ 1.3 
คำนวณหาผลลพัธ์จากโจทย์ 

ภาคผนวก 

ตัวชี้วัด 
   - มาตรฐาน/ตัวชี ้ว ัด ว 2.1 ม.2/1 
อธิบายการแยกสารผสมโดยการระเหย
แห้ง การตกผลึก การกลั ่นอย่างง่าย 
โครมาโทกราฟีแบบกระดาษ  

- แบบบันทึกกิจกรรม  
“การแยกสารในสีผสมอาหาร” 
- แบบฝึกหัดที่ 4.1  
การทดลองแยกสารละลายโดย 
ใช้วิธีโครมาโทกราฟีแบบกระดาษ 

- แบบบันทึกกิจกรรม  
“การแยกสารในสีผสมอาหาร” 
- แบบฝึกหัดที่ 4.1  
การทดลองแยกสารละลายโดย 
ใช้วิธีโครมาโทกราฟีแบบกระดาษ 

ภาคผนวก 



เป้าหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด เกณฑ์การประเมิน 
การสก ัดด ้วยต ัวทำละลาย โดยใช้
หลักฐานเชิงประจักษ์ 
   - มาตรฐาน/ตัวชี ้ว ัด ว 2.1 ม.2/2 
แยกสารโดยการระเหยแห้ง การตก
ผลึก การกลั่นอย่างง่าย โครมาโทกราฟี
แบบกระดาษ  
การสกัดด้วยตัวทำละลาย 

- แบบฝึกหัดที่ 1.3 
คำนวณหาผลลพัธ์จากโจทย์ 

- แบบฝึกหัดที่ 1.3 
คำนวณหาผลลพัธ์จากโจทย์ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
   1. มีวินัย 
   2. อยู่อยา่งพอเพียง 
   3. มุ่งมั่นในการทำงาน 
   4. กลา้แสดงออกในทางที่เหมาะสม 
 

- แบบบันทึกกิจกรรม  
“การแยกสารในสีผสมอาหาร” 
- แบบฝึกหัดที่ 4.1  
การทดลองแยกสารละลายโดยใช้
วิธีโครมาโทกราฟีแบบกระดาษ 
- แบบฝึกหัดที่ 1.3 
คำนวณหาผลลพัธ์จากโจทย์ 

- แบบสังเกตคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์รายบุคคล 

ภาคผนวก 

สมรรถนะสำคัญ   
   1. ความสามารถในการคิด 
   2. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
   3. ความสามารถในการใช้ 
ทักษะชีวิต 
 

- แบบบันทึกกิจกรรม  
“การแยกสารในสีผสมอาหาร” 
- แบบฝึกหัดที่ 4.1  
การทดลองแยกสารละลายโดยใช้
วิธีโครมาโทกราฟีแบบกระดาษ 
- แบบฝึกหัดที่ 1.3 
คำนวณหาผลลพัธ์จากโจทย์ 

- แบบสังเกตสมรรถนะ 
ของผู้เรียนรายบุคคล 

ภาคผนวก 

ทักษะ/กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
   1. ทักษะการสังเกต 
   2. ทักษะการทดลอง 
   3. ทักษะกระบวนการกลุ่ม 
   4. ทักษะการตั้งสมมติฐาน 
   5. ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล 
 

- แบบบันทึกกิจกรรม  
“การแยกสารในสีผสมอาหาร” 
- แบบฝึกหัดที่ 4.1  
การทดลองแยกสารละลายโดยใช้
วิธีโครมาโทกราฟีแบบกระดาษ 
- แบบฝึกหัดที่ 1.3 
คำนวณหาผลลพัธ์จากโจทย์ 

- แบบประเมินทักษะ 
กระบวนการทางวทิยาศาสตร ์

ภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



บันทึกหลังการสอน 
ผลการสอน 
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ปัญหาและอุปสรรค 
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ข้อเสนอแนะ 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
 
 
          ลงชื่อ …………………………………………. ผู้สอน 
       (นางสาวปัทมาภรณ ์ แกว้คงคา) 
             
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 20 
หน่วยการเรยีนรู้ที่ 2 การแยกสาร                     เรื่อง การสกัดดว้ยตัวทำละลาย 
วิชา ว22101  ชื่อรายวชิา วิทยาศาสตร ์3                     กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ภาคเรียนที่ 1                        ปีการศึกษา 2565 เวลา 1 ชั่วโมง 
 
มาตรฐานการเรียนรู ้
 มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  ว 2.1 เข้าใจสมบัติของสสาร องค์ประกอบของสสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติ
ของสสารกับโครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคหลักและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะสสาร  
การเกิดสารละลายและการเกิดปฏิกริยาเคมี  
 
ตัวชี้วัด  
 มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  ว 2.1  ม.2/1 อธิบายการแยกสารผสมโดยการระเหยแห้ง การตกผลึก การกลั่น
อย่างง่าย โครมาโทกราฟีแบบกระดาษ การสกัดด้วยตัวทำละลาย โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ 
 มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  ว 2.1  ม.2/2 แยกสารโดยการระเหยแห้ง การตกผลึก การกลั่นอย่างง่าย โคร
มาโทกราฟีแบบกระดาษ การสกัดด้วยตัวทำละลาย 
 
จุดประสงค์การเรียนรู ้
 1. นักเรียนสามารถอธิบายการแยกสารผสมโดยการสกดัดว้ยตวัทำละลายได้ 
 2. นักเรียนสามารถแยกสารโดยการสกัดด้วยตัวทำละลายได้ 
 

สาระสำคัญ 
 1. ความหมายของการสกัดดว้ยตัวทำละลาย 
 2. หลักการทำงานของการสกดัด้วยตัวทำละลาย 
 
สาระการเรยีนรู ้
 ความรู้ 
 1. การสกัดด้วยตัวทำละลาย (solvent extraction)  
 เป็นวิธีหนึ่งที่สามารถทำสารให้บริสุทธิ์ หรือเป็นวิธีแยกสารออกจากกันเหมาะสำหรับการแยกสารที่
เป็นของเหลวปนอยู่กับของเหลว หรือของแข็งปนอยู่กับของแข็ง โดยอาศัยสมบัติการละลายของสารหลักการ
สำคัญของการสกัดด้วยตัวทำละลาย คือ การเลือกตัวทำละลายที่เหมาะสมในการสกัดสารที่ต้องการออกมาให้
ได้มากที่สุด เน่ืองจากสารแต่ละชนิดละลายในตัวทำละลายต่างกันและละลายได้ปริมาณต่างกัน  
  1) ในกรณีที่ของผสมนั้นเป็นของแข็งกับของแข็ง ต้องเลือกตัวทำละลายที่ละลายของแข็งได้
เพียงชนิดเดียว หลังจากนั้นใช้วิธีการกรองเพื่อแยกสารที่ต้องการออก หรือใช้วิธีการตกผลึกเพื่อแยกเอาผลึก
ของสารที่ต้องการ หากสารนั้นละลายอยู่ในตัวทำละลาย เช่น การใช้น้ำในการแยกการบูรออกจากของผสม
ระหว่างการบูรกับเกลือแกงเนื่องจากเกลือแกงละลายน้ำในขณะที่การบูรไม่ละลายน้ำ  หลังจากนั้นใช้วิธีการ
กรองเพื่อแยกการบูรออกจากน้ำเกลือ 



   2) ในกรณีที่ของผสมเป็นของเหลวกับของเหลว ให้สกัดด้วยตัวทำละลายในกรวยแยกโดยนำ
สารละลายใส่ลงในกรวยแยก แล้วเติมตัวทำละลายที่เหมาะสมลงไป เขย่าสารละลายในกรวยแยก จนตัวทำ
ละลายสกัดสารได้ตามต้องการแล้วปล่อยให้สารละลายแยกเป็น 2 ชั้น จากนั้นไขสารละลายออกมาเฉพาะส่วน
ที่มีสารที่ต้องการ แล้วจึงนำไปกลั่นแยกตัวทำละลายออกไปก็จะได้สารตามที่ต้องการ  และยังได้ตัวทำละลาย
บริสุทธิ์เพื่อกลับไปใช้ใหม่ เช่น การแยกเอทานอลออกจากเบนซีนโดยใช้น้ำ เน่ืองจากน้ำละลายเอทานอลได้แต่
ไม่ละลายเบนซีน ทำให้สารละลายแยกเป็น 2 ชั้น ชั้นบนเป็นเบนซีน ส่วนชั้นล่างเป็นเอทานอลในน้ำ  
 โดยทั่วไปตัวทำละลายที่เหมาะสมสำหรับการสกัดควรมีสมบัติดังนี้ 
  - ควรจะมีราคาถูกและหาง่าย  
  - ไม่ทำปฏิกิริยากับสารที่ต้องการสกัด  
  - ต้องละลายสารที่ต้องการจะแยกได้เป็นอย่างดี 
  - ไม่ละลายสิ่งเจือปนหรือสารอื่น ๆ ที่ไม่ต้องการ หรือละลายได้น้อยมาก 
  - ควรจะแยกออกจากสารละลายได้ง่าย และทำให้บริสุทธิ์เพื่อจะได้นำกลับไปใช้ใหม่ได้อีก 
 การสกัดด้วยตัวทำละลายเป็นวิธีที่ใช้กันอย่างกว้างขวางในอุตสาหกรรม เช่น การสกัดน้ำมันพืชเพื่อใช้
ในการประกอบอาหาร โดยใช้เมล็ดของพืชชนิดต่าง ๆ เป็นวัตถุดิบ ได้แก่ เมล็ดทานตะวัน  ถั่วเหลืองปาล์ม 
ข้าวโพด เมล็ดบัวงา และรำข้าว ในการสกัดน้ำมันพืชนิยมใช้เฮกเซน เป็นตัวทำละลายหลังการสกัดจะได้
สารละลายที่มีน้ำมันพืชละลายอยู่ในเฮกเซน จากนั้นนำไปกรองเอากากเมล็ดพืชออก เอาสารละลายที่ได้ไป
กลั่นเพื่อแยกเฮกเซนออก แล้วจึงนำน้ำมันพืชที่ได้ไปผ่านกระบวนการต่าง ๆ เพื่อกำจัดสี  กลิ่น และสารบาง
ชนิดออกไปจนได้น้ำมันพืชที่บริสุทธิ์ 
 

 
 

 

 

 

 
 
 

ที่มา : https://sukkaphap-d.com/ 

 การสกัดด้วยตัวทำละลายนั้น นอกจากจะนำสารที่ต้องการสกัดแช่ในตัวทำละลายที่เหมาะสมวางทิ้งไว้
เป็นเวลาพอสมควร และเขย่าของผสมเป็นครั้งคราวแล้ว อาจจะสกัดด้วยเครื่องมือที่เรียกว่า ซอกห์เลต 
(Soxhlet) ซึ่งเครื่องมือชนิดนี้สามารถสกัดสารได้โดยใช้ตัวทำละลาย ปริมาณน้อย ทำได้โดยใส่ตัวทำละลาย
ลงในขวดก้นกลมด้านล่างแล้วให้ความร้อนแก่ตัวทำละลาย ซึ่งจะระเหยเข้าไปทำให้น้ำมันหอมระเหยแยกตัว
ออกมาแล้วไหลย้อนกลับมารวมตัวกันด้านล่าง ซึ่งลักษณะของการสกัดจะเป็นแบบใช้ตัวทำละลายหมุนเวียน
ผ่านสารที่ต้องการสกัดหลาย ๆ ครั้งต่อเน่ืองกันไปจนกระทั่งสกัดสารที่ต้องการออกมาได้ปริมาณมากเพียงพอ 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : http://kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2553/2600/8/246177_app1.pdf 

  
ทักษะ/กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

1. ทักษะการทดลอง 
2. ทักษะกระบวนการกลุม่ 
3. ทักษะการตั้งสมมติฐาน 
4. ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล 
  

คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
1. มีวินัย 
2. อยู่อย่างพอเพียง 
3. มุ่งมั่นในการทำงาน 
 

สมรรถนะสำคัญ 
1. ความสามารถในการคดิ 
2. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
3. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

 
กิจกรรมการเรียนรู้  
 1. กิจกรรมนำเข้าสู่การเรียน 
  1.1) ครูอภิปรายเกี่ยวกับน้ำมันสกัดจากพืชและผลไม้ จากนั้นนักเรียนทุกคนร่วมกันระดม
สมองกันคิด โดยครูใช้คำถามกระตุ้นความสนใจนักเรียน ดังนี้ 
         - ยกตัวอย่างน้ำมันที่ถูกสกัดมาจากพืชและผลไม้ที่เคยพบเห็นในชีวิตประจำวัน 
   (แนวคำตอบ : น้ำมันจากเมล็ดดอกทานตะวัน) 
         - นักเรียนคิดว่าวิธีการสกัดน้ำมันจากพืชและผลไม้มีข้ันตอนอย่างไรบ้าง 
   (แนวคำตอบ : แยกสารออกจากกันเหมาะสำหรับการแยกสารที่เป็นของเหลวปนอยู่
กับของเหลว หรือของแข็งปนอยู่กับของแข็ง โดยอาศัยสมบัติการละลายของสาร) 



  1.2) นักเรียนทุกคนร่วมกันตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำตอบของคำถามเพือ่
เชื่อมโยงไปสู่การเรียนรู้ เรื่อง การสกัดด้วยตัวทำละลาย 
 2. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
  2.1) นักเรียนศึกษาการแยกสารด้วยการสกดัดว้ยตัวทำละลายในหนังสือเรยีนประกอบกับ  
power point 
     2.2) นักเรียนดูวิดีโอ เรื่อง การสกัดด้วยตัวทำละลาย 
   2.3) นักเรียนและครูทำข้อตกลงระหว่างการใช้ห้องทดลอง ครูสาธิตวิธีการแยกสารด้วยการ
สกัดด้วยตัวทำละลาย จากนั้นนักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันคิดสมมติฐานของการทดลอง และลงมือปฏิบัติร่วมกับ
เพื่อนในกลุ่ม พร้อมทั้งสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสาร โดยระหว่างการทดลองนักเรียนควรคำนึงถึงปริมาณ
ของสารในการใช้ทดลอง 
  2.4) นักเรียนทำแบบบันทึกกิจกรรม “การสกัดสารจากขม้ิน” 
  2.5) นักเรียนทำแบบฝึกหัดที่ 5.1 วิเคราะห์สถานการณ์ทีก่ำหนดให้แล้วตอบคำถาม และ 
5.2 พิจารณาสิ่งทีต่้องการสกัดทีก่ำหนดให้ แลว้บอกตัวทำละลายและการนำไปใชในชีวิตประจำวัน 
 3. กิจกรรมรวบยอด 
  3.1) นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายและหาข้อสรุปเรื่องการแยกสารด้วยการสกัดด้วยตัวทำ
ละลาย โดยใช้แนวคำถามต่อไปน้ี 
         - การสกัดด้วยทำตัวทำละลายโดยทั่วไปตัวทำละลายที่เหมาะสมควรมีสมบัติอะไรบ้าง
   (แนวคำตอบ : ไม่ทำปฏิกิริยากับสารที่ต้องการสกัด, ต้องละลายสารที่ต้องการจะ
แยกได้เป็นอย่างดี, ไม่ละลายสิ่งเจือปนหรือสารอื่น ๆ ที่ไม่ต้องการ หรือละลายได้น้อยมาก, ควรจะแยกออก
จากสารละลายได้ง่าย และทำให้บริสุทธิ์เพื่อจะได้นำกลับไปใช้ใหม่ได้อีก)  
         - จงยกตัวอย่างการสกัดด้วยตัวทำละลายที่นักเรียนพบเห็นในชีวิตประจำวัน พร้อมทั้ง
บอกตัวทำละลายที่ใช้ 2 ตัวอย่าง 
   (แนวคำตอบ : การสกัดน้ำมันถั่วเหลือง-เฮกเซน, การสกัดน้ำมันปาล์ม-เฮกเซน  ) 
 
สื่อการเรียนรู้ 
 1. Power point การแยกสารผสม เรื่อง การสกัดด้วยตัวทำละลาย 
 2. ชุดการทดลองการสกัดด้วยตัวทำละลาย 
 
แหล่งการเรียนรู ้
 1. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร ์ชั้น ม.2 เล่ม 1 สำนักพิมพ์อกัษรเจริญทัศน์ จำกดั 
 2. แบบฝึกหัดรายวิชาพืน้ฐานวิทยาศาสตร์ ชั้น ม.2 เล่ม 1 สำนักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์ จำกดั 
 3. Work book 2 Discovering science 
 4. อินเตอร์เน็ต 
 
 
 
 
 



การวดัและการประเมิน 
เป้าหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด เกณฑ์การประเมิน 

สาระสำคัญ 
  1. ความหมายของการสกัดด้วย 
ตัวทำละลาย 
  2. หลักการทำงานของการสกัดด้วย
ตัวทำละลาย 

- แบบฝึกหัดที่ 5.1 
วิเคราะห์สถานการณ์ที่กำหนดให้ 
- แบบฝึกหัดที่ 5.2 
พิจารณาสิ่งทีต่้องการสกดั 

- แบบฝึกหัดที่ 5.1 
วิเคราะห์สถานการณ์ที่
กำหนดให ้
- แบบฝึกหัดที่ 5.2 
พิจารณาสิ่งทีต่้องการสกดั 

ภาคผนวก 

ตัวชี้วัด 
- มาตรฐาน/ตัวช ี ้ว ัด ว 2 .1 ม.2/1 
อธ ิบายการแยกสารผสมโดยการ
ระเหยแห้ง การตกผลึก การกลั่นอยา่ง
ง่าย โครมาโทกราฟีแบบกระดาษ  
การสก ัดด ้วยต ัวทำละลาย โดยใช้
หลักฐานเชิงประจักษ์ 
- มาตรฐาน/ตัวชี้วัด ว 2.1 ม.2/2 แยก
สารโดยการระเหยแห้ง การตกผลึก 
การกลั่นอย่างง่าย โครมาโท- 
กราฟีแบบกระดาษ การสกัดด้วยตวัทำ
ละลาย 

- แบบฝึกหัดที่ 5.1 
วิเคราะห์สถานการณ์ที่กำหนดให้ 
- แบบฝึกหัดที่ 5.2 
พิจารณาสิ่งทีต่้องการสกดั 

- แบบฝึกหัดที่ 5.1 
วิเคราะห์สถานการณ์ที่
กำหนดให ้
- แบบฝึกหัดที่ 5.2 
พิจารณาสิ่งทีต่้องการสกดั 

ภาคผนวก 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  1. มวีินัย 
  2. อยู่อย่างพอเพียง 
  3. มุ่งมั่นในการทำงาน 

- แบบฝึกหัดที่ 5.1 
วิเคราะห์สถานการณ์ที่กำหนดให้ 
- แบบฝึกหัดที่ 5.2 
พิจารณาสิ่งทีต่้องการสกัด 

- แบบสังเกตคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์รายบุคคล 

ภาคผนวก 

สมรรถนะสำคัญ   
  1. ความสามารถในการคิด 
  2. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
  3. ความสามารถในการใช้ทักษะชวีิต 

- แบบฝึกหัดที่ 5.1 
วิเคราะห์สถานการณ์ที่กำหนดให้ 
- แบบฝึกหัดที่ 5.2 
พิจารณาสิ่งทีต่้องการสกดั 

- แบบสังเกตสมรรถนะ 
ของผู้เรียนรายบุคคล 

ภาคผนวก 

ทักษะ/กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
  1. ทักษะการทดลอง 
  2. ทักษะกระบวนการกลุ่ม 
  3. ทักษะการตั้งสมมติฐาน 
  4. ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล 

- แบบฝึกหัดที่ 5.1 
วิเคราะห์สถานการณ์ที่กำหนดให้ 
- แบบฝึกหัดที่ 5.2 
พิจารณาสิ่งทีต่้องการสกดั 

- แบบประเมินทักษะ 
กระบวนการทางวทิยาศาสตร ์

ภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 



บันทึกหลังการสอน 
ผลการสอน 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
ปัญหาและอุปสรรค 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
ข้อเสนอแนะ 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
 
 
          ลงชื่อ …………………………………………. ผู้สอน 
       (นางสาวปัทมาภรณ ์ แกว้คงคา) 
             
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 21 
หน่วยการเรยีนรู้ที่ 3 สารละลาย                            เรื่อง องค์ประกอบของสารละลาย 
วิชา ว22101  ชื่อรายวชิา วิทยาศาสตร ์3                     กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ภาคเรียนที่ 1                        ปีการศึกษา 2565 เวลา 2 ชั่วโมง 
 
มาตรฐานการเรียนรู ้
 มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  ว 2.1 เข้าใจสมบัติของสสาร องค์ประกอบของสสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติ
ของสสารกับโครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค หลักและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะสสาร 
การเกิดสารละลาย และการเกิดปฏิกริยาเคมี  
 
ตัวชี้วัด  
 มาตรฐาน/ตัวชี ้วัด  ว 2.1  ม.2/4 ออกแบบการทดลองและทดลองในการอธิบายผลของชนิดตัว
ละลาย ชนิดตัวทำละลายอุณหภูมิที่มีต่อสภาพละลายได้ของสาร รวมทั้ง อธิบายผลของความดันที่มีต่อสภาพ
ละลายได้ ของสารโดยใช้สารสนเทศ  
 
จุดประสงค์การเรียนรู ้
 1. นักเรียนสามารถออกแบบการทดลองการอธิบายผลของชนิดตัวละลาย ชนิดตวัทำละลายได ้
 2. นักเรียนสามารถทำการทดลองการอธิบายผลของชนิดตัวละลาย ชนิดตัวทำละลายได ้
 3. นักเรียนสามารถระบุองค์ประกอบของสารละลายได้วา่สารใดเป็นตัวละลายหรือตัวทำละลายได้ 
 

สาระสำคัญ 
 1. ความหมายสารละลาย 
 2. องค์ประกอบของสารละลาย 
 3. ตัวละลายและตัวทำละลาย 
 4. วิธกีารสังเกตตวัทำละลายและตัวละลาย  
 
สาระการเรยีนรู ้
 ความรู้ 
 สารตา่ง ๆ ที่อยูร่อบตัวเรานอกจากธาตุและสารประกอบซ่ึงเป็นสารบริสุทธิ์ สารบางชนิดอาจเกิดจาก
การผสมกันของธาตุกับธาตุหรือสารประกอบกับสารประกอบเช่นน้ำอัดลมเกิดจากการผสมของน้ำตาลและ
แก๊สคาร์บอนไดออกไซดซ์ึ่งสารที่เกิดจากการผสมกันนี้เรียกว่าสารละลาย 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

ที่มา : https://sites.google.com/site/phichitwithyasatrsarlalay/ 

 สารละลาย (solution) หมายถึงสารเน้ือเดียวที่มขีนาดอนุภาคน้อยกวา่ 10 เซนติเมตรประกอบด้วย
ธาตุหรอืสารประกอบตั้งแต่ 2 ชนดิขึ้นไปมารวมตวักันในอัตราส่วนไม่คงทีแ่ละสารที่เกิดขึ้นใหม่จากการผสมนี้
จะแสดงสมบัติที่ต่างไปจากสารเดิม 
 สมบัติของสารละลาย เมื่อเติมตัวละลายลงไปในตัวทำละลายที่เป็นสารบริสุทธิ์จะได้เป็นสารละลาย
ซึ่งการเติมตัวละลายลงไปน้ันจะทำให้สมบัติของตัวทำละลายเปลี่ยนไปเช่นความดันไอจดุเดือดจุดหลอมเหลว
สมบัติดังกล่าวเรียกวา่สมบัติดอลลิเกทีฟ (colligative properties)  
  1. จุดเดือดของสารละลายจะสูงกว่าจุดเดือดของตวัทำละลายบริสทุธิ ์ 
  2. จุดเยือกแข็งของสารละลายจะต่ำกว่าจุดเยือกแข็งของตัวทำละลายบริสทุธิ์  
  3. ความดันไอของสารละลายจะต่ำกว่าความดันไอของตัวทำละลายบริสุทธิ์  
  4. เกิดแรงดันออสโมซิส 
 องค์ประกอบของสารละลาย สารละลายทุกชนดิจะประกอบไปด้วยองค์ประกอบ 2 สว่น คือ ตัวทำ
ละลาย (solvent) และตวัละลาย (solute) ซึ่งทั้ง 2 ส่วนจะอยูใ่นสถานะเดียวกันหรือต่างสถานะกนัก็ได้ซึ่งใน
ชีวิตประจำวันสามารถพบสารละลายได้ทั้ง 3 สถานะ 
 ตัวทำละลาย จะมีปริมาณมากกวา่ตวัละลายโดยเป็นได้ทั้งของแข็งของเหลวและแก๊สแต่ที่พบและถูก
นำมาใช้ประโยชน์มากทีสุ่ดจะเป็นของเหลว (โดยเฉพาะน้ำ)  
 ตัวละลาย จะมีปริมาณน้อยกว่าตัวทำละลายโดยเป็นได้ทั้งของแข็งของเหลวและแก๊สตัวละลายต้องมี
ขนาดอนุภาคเล็กกว่า 10 เซนติเมตร (หรือเล็กกว่า 0.001 ไมครอน) จึงจะสามารถกระจายตัวแทรกอยู่กับตัว
ทำละลายเป็นเนื้อเดียวกันได้ 
 หลักในการพิจารณาว่าในสารละลายแต่ละชนิดมีสารใดเป็นตัวละลายนตัวทำละลายให้พิจารณาจาก
ปริมาณและปริมาณและสถานะขององค์ประกอบโดยมีหลักในการพิจารณาดังนี้ 
  - ตัวทำละลายและตัวละลายมีสถานะเดียวกันสารที่เป็นตัวทำละลายจะเป็นสารที่มีปริมาณ
มากกว่าส่วนสารที่มีปริมาณน้อยกว่าจะเป็นตัวละลาย เช่น สารละลายแอลกอฮอล์ 95% สารละลายที่มี
แอลกอฮอล์ 95 ส่วนผสมอยู่กับน้ำ 5 ส่วนแสดงว่าแอลกอฮอล์เป็นตัวทำละลายส่วนน้ำเป็นตัวละลาย 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

ที่มา : https://ubon-buntharik.com/product/ 

  - ตัวทำละลายและตัวละลายมีสถานะต่างกันในกรณีนี้สารที่มีสถานะเดียวกันกับสารละลาย
จะเป็นตัวทำละลายส่วนสารที่มีสถานะต่างจากสารละลายจะเป็นตัวละลาย เช่น สารละลายด่างทับทิมเป็น
สารละลายที่เกิดจากการละลายด่างทับทิมในน้ำโดยด่างทับทิมมีสถานะเป็นของแข็งซึ่ งต่างจากสถานะของน้ำ
และสารละลายต่างทับทิมที่มีสถานะเป็นของเหลว ดังนั้นด่างทับทิมจึงเป็นตัวละลายส่วนน้ำเป็นตัวทำละลาย 
 
 

 
 
 
 
 

ที่มา : https://aaenchant.ru/th/ 

 สารละลายบางชนิดอาจมีตัวละลายมากกว่าหนึ่งตัวเช่นอากาศเป็นสารละลายในสถานะแก๊สซึ่งแกส๊ที่
มีปริมาณมากที่สุด คือ ไนโตรเจนจึงจัดเป็นตัวทำละลายส่วนแก๊สอื่น ๆ เช่น ออกซิเจน คาร์บอนไดออกไซด์ 
และอื่นจัดเป็นตัวละลาย ทั้งนี้สารละลายไม่สามารถแยกตัวละลายออกจากตัวทำละลายด้วยวิธีตกตะกอนหรือ
การกรองได้แต่สามารถแยกได้ด้วยวิธีอื่น ได้แก่ การกลันโครมาโทกราฟี การระเหยแห้ง และการตกผลึก 
 
ทักษะ/กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
 1. ทักษะการสังเกต 

2. ทักษะการทดลอง 
3. ทักษะกระบวนการกลุม่ 
4. ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
1. มีวินัย 
2. ใฝ่เรียนรู ้
3. มุ่งมั่นในการทำงาน 

 
สมรรถนะสำคัญ 

1. ความสามารถในการคดิ 
2. ความสามารถในการแก้ปัญหา 



กิจกรรมการเรียนรู้  
 1. กิจกรรมนำเข้าสู่การเรียน 
      1.1) นักเรียนศึกษาวีดิโอสารละลาย โดยใช้คำถามกระตุ้นความสนใจนักเรียน ดังนี้ 
   - ตัวทำละลายกับตัวละลายแตกต่างกันอย่างไร  
   (แนวคำตอบ : ตัวทำละลาย หมายถึงสารที่มีความสามารถในการทำให้สารต่าง ๆ 
ละลายได้ และตัวละลาย หมายถึง สารที่ถูกตัวทำละลายให้กระจายออกไปทั่วในตัวทำละลาย ) 
      1.2) นักเรียนสังเกตยาแก้ไอแบบน้ำเชื่อม น้ำหวาน  ร่วมกันอภิปรายโดยใช้คำถามต่อไปนี ้
   - นักเรียนคิดว่าน้ำหวานเป็นสารละลายหรือไม่ เพราะเหตุใด  
   (แนวคำตอบ : น้ำหวานเป็นสารละลาย เพราะเป็นสารผสมที่ประกอบด้วยสารหลาย
ชนิดผสมกันเป็นเนื้อเดียว)   
   - นอกจากน้ำหวานแล้ว รอบ ๆ ตัวเรามีอะไรอีกบ้างที่เป็นสารละลาย  
   (แนวคำตอบ : น้ำอัดลม น้ำยาล้างห้องน้ำ น้ำส้มสายชู น้ำยาล้างจาน อากาศ ) 
   - สารละลายชนิดเดียวกัน เช่น น้ำหวาน ที่จำหน่ายในท้องตลาดมีรสหวานเท่ากัน 
หรือไม่ เพราะเหตุใด  
   (แนวคำตอบ : น้ำหวานที่จำหน่ายในท้องตลาดมีรสหวานไม่เท่ากัน เพราะมี อัตรา
ส่วนผสมระหว่างน้ำตาลกับน้ำไม่เท่ากัน)  
  1.2) นักเรียนทุกคนร่วมกันตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำตอบของคำถามเพือ่
เชื่อมโยงไปสู่การเรียนรู้ เรื่อง องค์ประกอบของสารละลาย 
 2. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

 2.1) นักเรียนศึกษาองค์ประกอบของสารละลายในหนังสือเรียนประกอบกับ power point 
    2.2) นักเรียนดูวิดีโอ เรื่อง องค์ประกอบของสารละลาย 

   2.3) ครูสาธิตวิธีการทดลอง “องค์ประกอบของสารละลาย” จากนั้นให้นักเรียนคิดแก้ปัญหา 
และปฏิบัติการทดลองดว้ยตนเอง  
  2.4) นักเรียนทำแบบบันทึกกิจกรรม “องค์ประกอบของสารละลาย” 
  2.5) นักเรียนทำแบบฝึกหัดที่ 1.1 พิจารณาความถูกต้องของข้อความเกี่ยวกับสารละลาย 
และให้เหตุผลประกอบ และ 1.2 พิจารณาข้อมูลที่กำหนดให้แล้วตอบคำถามด้วยความมุ่งมั่นในการทำงาน 
 3. กิจกรรมรวบยอด 
  3.1) นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอแบบทดลองของตนเองและผลการทดลอง 
  3.2) นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายและสรุปผลการทดลอง เรื ่อง องค์ประกอบของ
สารละลาย โดยใช้แนวคำถามต่อไปน้ี   

  - จงยกตัวอย่างตัวละลายแต่ละชนิดจะใช้ตัวทำละลายที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวทำละลายและตัวถูกละลาย ซึ่งสารทั้ง 2 ชนิดนั้นจะต้องรวมเป็นเนื้อเดียวกันและไม่ทำ
ปฏิกิริยาเคมีต่อกัน  

 (แนวคำตอบ : เกลือ น้ำตาลทราย สีผสมอาหาร จุนสี สารส้ม กรดเกลือ กรด
กำมะถัน ใช้น้ำเป็นตัวทำละลาย และโฟม ยางพารา พลาสติก ใช้น้ำมันเบนซินเป็นตัวทำละลาย) 

 
 
 



สื่อการเรียนรู้ 
 1. Power point สารละลาย เรื่อง องค์ประกอบของสารละลาย 
 2. ชุดการทดลององค์ประกอบของสารละลาย 
 
แหล่งการเรียนรู ้
 1. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร ์ชั้น ม.2 เล่ม 1 สำนักพิมพ์อกัษรเจริญทัศน์ จำกดั  
 2. แบบฝึกหัดรายวิชาพืน้ฐานวิทยาศาสตร์ ชั้น ม.2 เล่ม 1 สำนักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์ จำกดั  
 3. Work book 2 Discovering science 
 4. อินเตอร์เน็ต 
 
การวดัและการประเมิน 

เป้าหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด เกณฑ์การประเมิน 
สาระสำคัญ 
  1. ความหมายสารละลาย 
  2. องค์ประกอบของสารละลาย 
  3. ตัวละลายและตัวทำละลาย 
  4. วิธกีารสังเกตตวัทำละลายและตัว
ละลาย  

- แบบฝึกหัดที่ 1.1  
- แบบฝึกหัดที่ 1.2  
- แบบบันทึกกิจกรรม 
“องค์ประกอบของสารละลาย” 

- แบบฝึกหัดที่ 1.1  
- แบบฝึกหัดที่ 1.2  
- แบบบันทึกกิจกรรม 
“องค์ประกอบของสารละลาย” 

ภาคผนวก 

ตัวชี้วัด 
   - มาตรฐาน/ตัวชี้วัด ว 2.1      
ม.2/4 ออกแบบการทดลองและทดลอง
ในการอธิบายผลของชนิดตัวละลาย 
ชนิดตัวทำละลายอณุหภูมิที่มีต่อสภาพ
ละลายได้ของสาร รวมทั้ง อธิบายผลของ
ความดันที่มีต่อสภาพละลายได้ ของสาร
โดยใช้สารสนเทศ  

- แบบฝึกหัดที่ 1.1  
- แบบฝึกหัดที่ 1.2  
- แบบบันทึกกิจกรรม 
“องค์ประกอบของสารละลาย” 

- แบบฝึกหัดที่ 1.1  
- แบบฝึกหัดที่ 1.2  
- แบบบันทึกกิจกรรม 
“องค์ประกอบของสารละลาย” 

ภาคผนวก 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
    1. มวีินัย 
    2. ใฝ่เรียนรู ้
    3. มุ่งมั่นในการทำงาน 

- แบบฝึกหัดที่ 1.1  
- แบบฝึกหัดที่ 1.2  
- แบบบันทึกกิจกรรม
“องค์ประกอบของสารละลาย” 

- แบบสังเกตคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์รายบุคคล 

ภาคผนวก 

สมรรถนะสำคัญ   
    1. ความสามารถในการคิด   
    2. ความสามารถในการแก้ไขปัญหา 

- แบบฝึกหัดที่ 1.1  
- แบบฝึกหัดที่ 1.2  
- แบบบันทึกกิจกรรม 
“องค์ประกอบของสารละลาย” 

- แบบสังเกตสมรรถนะ 
ของผู้เรียนรายบุคคล 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 



เป้าหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด เกณฑ์การประเมิน 
ทักษะ/กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
   1. ทักษะการสังเกต 
   2. ทักษะการทดลอง 
   3. ทักษะกระบวนการกลุ่ม 
   4. ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล 

- แบบฝึกหัดที่ 1.1  
- แบบฝึกหัดที่ 1.2  
- แบบบันทึกกิจกรรม 
“องค์ประกอบของสารละลาย” 

-  แบบประเมินทักษะ
กระบวนการทางวทิยาศาสตร ์

ภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บันทึกหลังการสอน 
ผลการสอน 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
ปัญหาและอุปสรรค 
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..............................................................................................................................................................................
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 22 
หน่วยการเรยีนรู้ที่ 3 สารละลาย                             เรื่อง สภาพการละลายได้ของสาร 
วิชา ว22101  ชื่อรายวชิา วิทยาศาสตร ์3                     กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ภาคเรียนที่ 1                        ปีการศึกษา 2565 เวลา 2 ชั่วโมง 
 
มาตรฐานการเรียนรู ้
 มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  ว 2.1 เข้าใจสมบัติของสสาร องค์ประกอบของสสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติ
ของสสารกับโครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค หลักและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะสสาร 
การเกิดสารละลาย และการเกิดปฏิกริยาเคมี  
 
ตัวชี้วัด  
 มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  ว 2.1  ม.2/4 ออกแบบการทดลองและทดลองในการอธิบายผลของชนิดตัว
ละลาย ชนิดตัวทำละลายอณุหภูมิที่มีต่อสภาพละลายได้ของสาร รวมทั้งอธิบายผลของความดันที่มีต่อสภาพ
ละลายได้ ของสารโดยใช้สารสนเทศ  
 
จุดประสงค์การเรียนรู ้
 1. นักเรียนสามารถออกแบบการทดลองการอธิบายผลของชนิดตัวละลาย ชนิดตวัทำละลายได ้
 2. นักเรียนสามารถทำการทดลองการอธิบายผลของชนิดตัวละลาย ชนิดตัวทำละลายได ้
 3. นักเรียนสามารถระบุองค์ประกอบของสารละลายได้วา่สารใดเป็นตัวละลายหรือตัวทำละลายได้ 
  

สาระสำคัญ 
 1) ความหมายของสภาพละลายได ้
 2) ผลของอุณภูมิต่อสภาพการละลายได้ของสาร 
 3) ผลของความดันที่มตีอ่สภาพการละลายได้ของสาร 
 4) ผลของชนิดตัวละลายต่อสภาพละลายได้ของสาร 
 5) ผลของชนิดตัวทำละลายต่อสภาพละลายได้ของสาร 
 6) ผลของการคน เขย่า หรือการปั่นเหวี่ยงต่อสภาพละลายได้ของสาร 
 
สาระการเรียนรู้ 
 ความรู้ 
 1) ความหมายของสภาพละลายได้ 
  สภาพละลายได้ หมายถึง ปริมาณของสารที่ละลายได้ในตัวทำละลาย 100 กรัม จนได้
สารละลายอิ่มตัว ณ อุณหภูมิและความดันหนึ่ง ๆ เช่น สภาพละลายของโซเดียมคลอไรด์ในน้ำ 100 กรัม  
ณ อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เท่ากับ 36.0 กรัม แต่ถ้าเพิ่มอุณหภูมิเป็น 60 องศาเซลเซียส สภาพละลายได้
จะเพิ่มขึ้น เช่น สภาพละลายได้ของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในน้ำอัดลม สภาพละลายได้ขึ้นอยู่กับ 5 ปัจจัยต่าง 
ๆ ดังนี้ 



 2) ผลของอุณภูมิต่อสภาพการละลายได้ของสาร 
  อุณหภูมิ ถ้าตัวละลายเป็นของแข็ง  และตัวทำละลายเป็นของเหลว   
จะสามารถละลายได้ดีเมื ่ออุณหภูมิสูงขึ้น  เนื ่องจากความร้อนจะทำให้อะตอมของตัวถูกละลายเกิดการ
สั่นสะเทือนอย่างรวดเร็ว  ซึ่งช่วยให้เกิดการแตกตัวได้ดี  แต่ถ้าตัวละลายเป็นแก๊ส  เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นจะ
ละลายได้น้อยลง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : http://chem.flas.kps.ku.ac.th/SLIDE/EXERCISE/111-SOL-2.pdf 

  
 3) ผลของความดันที่มีต่อสภาพการละลายได้ของสาร 
  ความดัน ในกรณีที่ตัวละลายเป็นแก๊ส หากความดันสูงขึ้นจะทำให้แก๊สละลายได้ดีขึ้น เช่น  
การละลายของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในน้ำอัดลม 
 

 
 
 
 
 
 

ที่มา : http://www.rtna.ac.th/departments/physics/chemistry3/ 

 4) ผลของชนิดตัวละลายต่อสภาพละลายได้ของสาร 
  ขนาดของตัวละลาย ตัวละลายที่มีขนาดใหญ่จะละลายได้ช้ากว่าตัวละลายที่มีขนาดเล็ก  
เนื่องจากตัวละลายขนาดเล็กมีพื้นที่สัมผัสมากสามารถจับกับอนุภาคตัวทำละลายได้มากกว่า  จึงแตกตัวและ
ละลายได้ดีกว่า 

 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : https://www.siamchemi.com/น้ำตาล/ 

  



 5) ผลของชนิดตัวทำละลายต่อสภาพละลายได้ของสาร 
  ชนิดของตัวทำละลาย นอกจากน้ำแล้วยังมีสารอื ่น ๆ อีกมากที่เป็นตัวทำละลาย เช่น  
แอลกอฮอล์  โพรพานอล  ซึ่งตัวละลายแต่ละชนิดจะสามารถละลายได้ในตัวทำละลายที่ต่างกัน 
 

 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : https://sites.google.com/site/sarprakxbxinthriywj61/ 

  
 6) ผลของการคน เขย่า หรือการปั่นเหวี่ยงต่อสภาพละลายได้ของสาร 
  การคน เขย่า หรือการปั่นเหวี่ยง จะทำให้อนุภาคของตัวทำละลายเคลื่อนที่เร็วขึ้นอนุภาค
ของตัวละลายเกิดการชนกันถี่ข้ึน จึงทำให้เกิดการละลายได้ดีและเร็วขึ้น 
 
 ทักษะ/กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
  1. ทักษะการสังเกต 

 2. ทักษะการทดลอง 
 3. ทักษะกระบวนการกลุม่ 
 4. ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล 
  

คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
1. มีวินัย 
2. ใฝ่เรียนรู ้
3. มุ่งมั่นในการทำงาน 

 
สมรรถนะสำคัญ 

1. ความสามารถในการคดิ 
2. ความสามารถในการแก้ปัญหา 

กิจกรรมการเรียนรู้  
 1. กิจกรรมนำเข้าสู่การเรียน 
      1.1 นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายทบทวนความรู้จากชั่วโมงเรียนที่แล้ว โดยครูตั้งประเด็น
คำถามดังนี้ 
   - นักเรียนคิดว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับการละลายของสาร  
   (แนวคำตอบ : อุณหภูมิ ความดัน ชนิดตัวละลาย ชนิดของตัวทำละลาย) 
   - นักเรียนคิดว่าสภาพการละลายหมายถึงอะไร  



   (แนวคำตอบ : ความสามารถในการละลายได้ของตัวทำละลายจนอิ่มตัว ซึ่งนอกจาก
จะขึ้นอยู่กับชนิดของตัวละลายและตัวทำละลายแล้วยังข้ึนอยู่กับสภาพแวดล้อมอื่น ๆ อีก) 
   - นักเรียนคิดว่าอุณหภูมิ และความดันมีผลต่อสภาพการละลายได้ของสารอย่างไร
   (แนวคำตอบ : อุณหภูมิแตกต่างกัน สภาพการละลายได้ของสารจะแตกต่างกันสว่น
การเปลี่ยนแปลงความดันปกติมีผลเล็กน้อยต่อสภาพละลายได้ของของแข็งหรือของของเหลว แต่จะมีผลต่อ
สภาพละลายได้ของแก๊สเป็นอย่างมาก ) 
  1.2) นักเรียนทุกคนร่วมกันตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำตอบของคำถามเพือ่
เชื่อมโยงไปสู่การเรียนรู้ เรื่อง สภาพการละลายได้ของสาร 
 2. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
  2.1) นักเรียนศึกษาสภาพการละลายได้ของสารในหนังสือเรียนประกอบกับ power point 
     2.2) นักเรียนดูวิดีโอ เรื่อง สภาพการละลายได้ของสาร 
  2.3) นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมาจับฉลากเพื่อสุ่มเลือกปัจจัยที่มีผลต่อสภาพละลาย
ได้ของสารที่กลุ่มตนเองต้องออกแบบและทำการทดลอง โดยทั้งหมดจะมี 5 ปัจจัย คือ อุณหภูมิ ชนิดของตัวทำ
ละลาย ขนาดของตัวทำละลาย ความดัน และการคน การเขย่า หรือการปั่นเหวี่ยง 
   2.4) นักเรียนแต่ละกลุ่มร่มกันออกแบบการทดลองเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อสภาพละลายได้
ของสารตามที่กลุ่มตนเองจับสลากได้ โดยเลือกวัสดุอุปกรณ์และสารเคมีที่กำหนดให้  
  2.5) ครูสาธิตวิธีการทดลอง “สภาพการละลายได้ของสาร” จากนั้นให้นักเรียนลงมือปฏิบัติ 
  2.6) นักเรียนทำแบบบันทึกกิจกรรม “ปัจจัยที่มีผลต่อสภาพละลายได้ของสาร” 
  2.7) นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอแผนการทดลองที่ได้ออกแบบไว้หน้าชั้นเรียน โดยให้ผู้สอน
และเพื่อร่วมชั้นเรียนร่วมกันอภิปรายและตรวจสอบความถูกต้อง แล้วนำคำแนะนำที่ได้มาปรับปรุงแผนการ
ทดลองของกลุ่มตนเองให้ถูกต้องเหมาะสม 
 3. กิจกรรมรวบยอด 
  3.1) นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสมอแผนการทดลองที่ได้ออกแบบไว้หน้าชั้นเรียน โดยให้ผู้สอน
และเพื่อนร่วมชั้นเรียนร่วมกันอภิปรายและตรวจสอบความถูกต้อง แล้วนำคำแนะนำที่ได้มาปรับปรุงแผนการ
ทดลองของกลุ่มตนเองให้ถูกต้องเหมาะสม 
  3.2) นักเรียนทำแบบฝึกหัดที่ 2.1 วิเคราะห์ข้อมูลตัวละลายที่กำหนดให้ แล้วบอกระดับของ
สภาพละลายได้เมื่อตัวทำละลายเป็นน้ำ และ 2.2 พิจารณาทดลองที่กำหนดให้แล้วตอบคำถาม 
 
สื่อการเรียนรู้ 
 1. Power point สารละลาย เรื่อง สภาพละลายได้ของสาร 
 2. ชุดการทดลองสภาพละลายได้ของสาร 
แหล่งการเรียนรู ้
 1. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร ์ชั้น ม.2 เล่ม 1 สำนักพิมพ์อกัษรเจริญทัศน์ จำกดั  
 2. แบบฝึกหัดรายวิชาพืน้ฐานวิทยาศาสตร์ ชั้น ม.2 เล่ม 1 สำนักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์ จำกดั  
 3. Work book 2 Discovering science 
 4. อินเตอร์เน็ต 
 
 



การวดัและการประเมิน 
เป้าหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด เกณฑ์การประเมิน 

สาระสำคัญ 
  1) ความหมายของสภาพละลายได้ 
  2) ผลของอุณภูมิต่อสภาพการละลาย
ได้ของสาร 
  3) ผลของความดันที่มีต่อสภาพการ
ละลายได้ของสาร 
  4) ผลของชนิดตัวละลายต่อสภาพ
ละลายได้ของสาร 
  5) ผลของชนิดตัวทำละลายต่อสภาพ
ละลายได้ของสาร 
  6) ผลของการคน เขย่า หรือการปั่น
เหวี่ยงต่อสภาพละลายได้ของสาร 

- แบบฝึกหัดที่ 2.1  
- แบบฝึกหัดที่ 2.2 

- แบบบันทึกกิจกรรม  
“ปัจจัยที่มีผลต่อสภาพละลาย
ได้ของสาร” 

 

- แบบฝึกหัดที่ 2.1  
- แบบฝึกหัดที่ 2.2 

- แบบบันทึกกิจกรรม  
“ปัจจัยที่มีผลต่อสภาพละลายได้
ของสาร” 
 

ภาคผนวก 

ตัวชี้วัด 
   - มาตรฐาน/ตัวชี้วัด ว 2.1      
ม .2 /4  ออกแบบการทดลองและ
ทดลองในการอธิบายผลของชนิดตัว
ละลาย ชนิดตัวทำละลายอณุหภูมิที่มี
ต ่อสภาพละลายได้ของสาร รวมทั้ง 
อธิบายผลของความดันที ่มีต่อสภาพ
ละลายได้ ของสารโดยใช้สารสนเทศ 

- แบบฝึกหัดที่ 2.1  
- แบบฝึกหัดที่ 2.2 

- แบบบันทึกกิจกรรม  
“ปัจจัยที่มีผลต่อสภาพละลาย
ได้ของสาร” 

 

- แบบฝึกหัดที่ 2.1  
- แบบฝึกหัดที่ 2.2 

- แบบบันทึกกิจกรรม  
“ปัจจัยที่มีผลต่อสภาพละลายได้
ของสาร” 
 

ภาคผนวก 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
    1. มวีินัย 
    2. ใฝ่เรียนรู ้
    3. มุ่งมั่นในการทำงาน 

- แบบฝึกหัดที่ 2.1  
- แบบฝึกหัดที่ 2.2 

- แบบบันทึกกิจกรรม  
“ปัจจัยที่มีผลต่อสภาพละลาย
ได้ของสาร” 

- แบบสังเกตคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์รายบุคคล 

ภาคผนวก 

สมรรถนะสำคัญ 
    1. ความสามารถในการคิด 
    2. ความสามารถในการแก้ปัญหา 

- แบบฝึกหัดที่ 2.1  
- แบบฝึกหัดที่ 2.2 

- แบบบันทึกกิจกรรม  
“ปัจจัยที่มีผลต่อสภาพละลาย
ได้ของสาร” 

- แบบสังเกตสมรรถนะสำคัญ 
ของผู้เรียนรายบุคคล 

ภาคผนวก 

ทักษะ/กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
   1. ทักษะการสังเกต 
   2. ทักษะการทดลอง 
   3. ทักษะกระบวนการกลุ่ม 
   4. ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล 

- แบบฝึกหัดที่ 2.1  
- แบบฝึกหัดที่ 2.2 

- แบบบันทึกกิจกรรม  
“ปัจจัยที่มีผลต่อสภาพละลาย
ได้ของสาร” 

- แบบประเมินทักษะ
กระบวนการทางวทิยาศาสตร ์

ภาคผนวก 



บันทึกหลังการสอน 
ผลการสอน 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
ปัญหาและอุปสรรค 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
ข้อเสนอแนะ 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
 
 
          ลงชื่อ …………………………………………. ผู้สอน 
       (นางสาวปัทมาภรณ ์ แกว้คงคา) 
             
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 23 
หน่วยการเรยีนรู้ที่ 3 สารละลาย                            เรื่อง ความเข้มข้นของสารละลาย 
วิชา ว22101  ชื่อรายวชิา วิทยาศาสตร ์3                     กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ภาคเรียนที่ 1                        ปีการศึกษา 2565 เวลา 2 ชั่วโมง 
 
มาตรฐานการเรียนรู ้
 มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  ว 2.1 เข้าใจสมบัติของสสาร องค์ประกอบของสสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติ
ของสสารกับโครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค หลักและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะสสาร 
การเกิดสารละลาย และการเกิดปฏิกริยาเคมี  
 
ตัวชี้วัด  
 มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  ว 2.1  ม.2/5 ระบุปริมาณตัวละลายในสารละลายในหน่วยความเข้มข้นเป็นร้อย
ละ ปริมาตรต่อปริมาตร มวลต่อมวล และมวลต่อปริมาตร  
 
จุดประสงค์การเรียนรู ้
         1. นักเรียนสามารถระบุปริมาณตัวละลายในสารละลายในหน่วยความเข้มข้นเป็นร้อยละมวลต่อมวลได ้

         2. นักเรียนสามารถระบุปริมาณตัวละลายในสารละลายในหน่วยความเข้มข้นเป็นร้อยละมวลต่อ
ปริมาตรได ้

 

  

สาระสำคัญ 
 1. ความเข้มข้นของสารละลาย 
 2. ร้อยละโดยมวลตอ่มวล (w/w)  
 3. ร้อยละโดยมวลตอ่ปรมิาตร (w/v)  
 
สาระการเรยีนรู ้
 ความรู้ 
 1. ความเข้มข้นของสารละลาย 
  เป็นระบุปริมาณตัวละลายในสารละลาย โดยทั่วไปสารละลายชนิดเดียวกันแต่มีปริมาณตัว
ละลายแตกต่างกัน ความเข้มข้นของสารละลายก็จะแตกต่างกัน กล่าวคือ สารละลายเจือจางจะมีตัวละลาย
น้อยกว่าสารละลายเข้มข้น 
 

 

 

 

 

 
ที่มา : https://sites.google.com/site/seienceroomanusorn/home/bthna/ 



 2. ร้อยละโดยมวลต่อมวล (w/w)  
  บอกถึงมวลของตัวละลายที่ละลายในสารละลาย 100 หน่วยมวล เช่น สารละลายน้ำเชื่อม
เข้มข้นร้อยละ 10 โดยมวล คือ ในสารละลายน้ำเชื่อม 100 กรัม ประกอบด้วยน้ำตาล 10 กรัม 

  
 3. ร้อยละโดยมวลต่อปริมาตร (w/v)  
  บอกถึงมวลของตัวละลายในสารละลาย 100 หน่วยปริมาตร เช่น สารละลายเกลือแกง 100 
ลูกบาศก์เซนติเมตร ประกอบด้วยเกลือแกง 1 กรัม 
 
ทักษะ/กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
 1. ทักษะการสังเกต 

2. ทักษะการคำนวณ 
3. ทักษะการทดลอง 

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค ์

1. มีวินัย 
2. ใฝ่เรียนรู ้
3. มุ่งมั่นในการทำงาน 

 
สมรรถนะสำคัญ 

1. ความสามารถในการคดิ 
2. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
 

กิจกรรมการเรียนรู้  
 1. กิจกรรมนำเข้าสู่การเรียน 
  1.1) นักเรียนสังเกตขวดน้ำ 5 ขวด จากนั้นครูตั้งประเด็นคำถาม ดังนี้ 
   - นักเรียนคิดว่าน้ำทั้ง 5 ขวดมีความแตกต่างกันหรือไม่  
   (แนวคำตอบ : แตกต่างกัน เนื่องจาก มีสีที ่แตกต่างกัน เพราะมีความเข้มข้นที่
แตกต่างกัน) 
  1.2) นักเรียนส่งตัวแทนมาเรียงลำดับความเข้มข้นจากขวดที่มีความเข้มข้นมากไปน้อย
ตามลำดับหลังจากนั้นโยงเข้าถามนักเรียนเรื่องความเข้มข้นของสารสารละลาย 
                          - นักเรียนคิดว่าสารละลาย หมายถึงอะไร  
   (แนวคำตอบ : สารเน้ือเดียวที่มีสัดส่วนในการรวมตัวของสารประกอบไม่คงที่) 
            - นักเรียนคิดว่าสารละลายที่ครูนำมาในวันนี้ประกอบด้วยอะไรบ้าง  
   (แนวคำตอบ : สีและน้ำ ซึ่งเป็นตัวทำละลายและตัวถูกละลาย) 
            - นักเรียนคิดว่าหน่วยของความเข้มข้นของสารละลายมีอะไรบ้าง  
   (แนวคำตอบ : ร้อยละโดยมวลต่อมวล, ร้อยละโดยมวลต่อปริมาตร) 
  1.3) นักเรียนทุกคนร่วมกันตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำตอบของคำถามเพือ่
เชื่อมโยงไปสู่การเรียนรู้ เรื่อง ความเข้มข้นของสารละลาย 



 2. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
 2.1) นักเรียนศึกษาความเข้มข้นของสารละลายในหนังสือเรียนประกอบกับ power point 
    2.2) ครูสาธิตการทดลอง “การเตรียมสารละลายที่ตัวละลายเป็นของแข็งและตัวทำละลาย
เป็นของเหลว” 
 2.3) นักเรียนบันทึกการทดลองลงแบบบันทึกกิจกรรม “การเตรียมสารละลายที่ตัวละลาย
เป็นของแข็งและตัวทำละลายเป็นของเหลว” 

  2.4) นักเรียนทำแบบฝึกหัดที่ 3.1 ตอบคำถามเกี่ยวกับความเข้มข้นของสารละลาย และ 3.2 
คำนวณหาผลลัพธ์จากโจทย์ที่กำหนดให้ 
 3. กิจกรรมรวบยอด 
  3.1) นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายและหาข้อสรุป เรื่อง ความเข้มข้นของสารละลาย  
โดยใช้แนวคำถามต่อไปน้ี   
   - ความเข้มข้นของสารละลาย คืออะไร 
   (แนวคำตอบ : เป็นระบุปริมาณตัวละลายในสารละลาย โดยทั่วไปสารละลายชนิด
เดียวกันแต่มีปริมาณตัวละลายแตกต่างกัน ความเข้มข้นของสารละลายก็จะแตกต่างกัน กล่าวคือ สารละลาย
เจือจางจะมีตัวละลายน้อยกว่าสารละลายเข้มข้น) 

   
สื่อการเรียนรู้ 
 1. Power point สารละลาย เรื่อง ความเข้มข้นของสารละลาย 
 2. ชุดการทดลองความเข้มข้นของสารละลาย 
 
แหล่งการเรียนรู ้
 1. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร ์ชั้น ม.2 เล่ม 1 สำนักพิมพ์อกัษรเจริญทัศน์ จำกดั  
 2. แบบฝึกหัดรายวิชาพืน้ฐานวิทยาศาสตร์ ชั้น ม.2 เล่ม 1 สำนักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์ จำกดั  
 3. Work book 2 Discovering science 
 4. อินเตอร์เน็ต 
 
การวดัและการประเมิน 

เป้าหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด เกณฑ์การประเมิน 
สาระสำคัญ 
   1. ความเข้มข้นของสารละลาย 
   2. ร้อยละโดยมวลต่อมวล  
   3. ร้อยละโดยมวลต่อปริมาตร 

- แบบฝึกหัดที่ 3.1  
- แบบฝึกหัดที่ 3.2  
- แบบบันทึกกิจกรรม  
“การเตร ียมสารละลายที ่ตัว
ละลายเป็นของแข็งและตัวทำ
ละลายเป็นของเหลว” 

- แบบฝึกหัดที่ 3.1  
- แบบฝึกหัดที่ 3.2  
- แบบบันทึกกิจกรรม  
“การเตร ียมสารละลายที ่ตัว
ละลายเป็นของแข็งและตัวทำ
ละลายเป็นของเหลว” 

ภาคผนวก 



เป้าหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด เกณฑ์การประเมิน 
ตัวชี้วัด 
   - มาตรฐาน/ตัวชี้วัด ว 2.1 ม.2/5 ระบุ
ปริมาณตัวละลายในสารละลายในหน่วย
ความเข้มข้นเป็นร้อยละ ปริมาตรต่อ
ปร ิมาตร มวลต ่อมวล และมวลต่อ
ปริมาตร 

- แบบฝึกหัดที่ 3.1  
- แบบฝึกหัดที่ 3.2  
- แบบบันทึกกิจกรรม  
“การเตร ียมสารละลายที ่ตัว
ละลายเป็นของแข็งและตัวทำ
ละลายเป็นของเหลว” 

- แบบฝึกหัดที่ 3.1  
- แบบฝึกหัดที่ 3.2  
- แบบบันทึกกิจกรรม  
“การเตร ียมสารละลายที ่ตัว
ละลายเป็นของแข็งและตัวทำ
ละลายเป็นของเหลว” 

ภาคผนวก 
 
 

 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
    1. มวีินัย 
    2. ใฝ่เรียนรู ้
    3. มุ่งมั่นในการทำงาน 

- แบบฝึกหัดที่ 3.1  
- แบบฝึกหัดที่ 3.2  
- แบบบันทึกกิจกรรม  
“การเตร ียมสารละลายที ่ตัว

ละลายเป็นของแข็งและตัวทำ
ละลายเป็นของเหลว” 

- แบบสังเกตคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์รายบุคคล 

ภาคผนวก 

สมรรถนะสำคัญ   
    1. ความสามารถในการคิด   
    2. ความสามารถในการแก้ไขปัญหา 

- แบบฝึกหัดที่ 3.1  
- แบบฝึกหัดที่ 3.2  
- แบบบันทึกกิจกรรม  
“การเตร ียมสารละลายที ่ตัว
ละลายเป็นของแข็งและตัวทำ
ละลายเป็นของเหลว” 

-  แบบส ังเกตสมรรถนะของ
ผู้เรียนรายบุคคล 

ภาคผนวก 

ทักษะ/กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
    1. ทักษะการสังเกต 
    2. ทักษะการคำนวณ 
    3. ทักษะการทดลอง 

- แบบฝึกหัดที่ 3.1  
- แบบฝึกหัดที่ 3.2  
- แบบบันทึกกิจกรรม  
“การเตร ียมสารละลายที ่ตัว
ละลายเป็นของแข็งและตัวทำ
ละลายเป็นของเหลว” 

- แบบประเมินกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 

ภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บันทึกหลังการสอน 
ผลการสอน 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
ปัญหาและอุปสรรค 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
ข้อเสนอแนะ 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
 
 
          ลงชื่อ …………………………………………. ผู้สอน 
       (นางสาวปัทมาภรณ ์ แกว้คงคา) 
             
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 24 
หน่วยการเรยีนรู้ที่ 3 สารละลาย                     เรื่อง การใช้สารละลายในชีวติประจำวัน 
วิชา ว22101  ชื่อรายวชิา วิทยาศาสตร ์3                     กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ภาคเรียนที่ 1                        ปีการศึกษา 2565 เวลา 1 ชั่วโมง 
 
มาตรฐานการเรียนรู ้
 มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  ว 2.1 เข้าใจสมบัติของสสาร องค์ประกอบของสสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติ
ของสสารกับโครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค หลักและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะสสาร 
การเกิดสารละลาย และการเกิดปฏิกริยาเคมี  
 
ตัวชี้วัด  
 มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  ว 2.1  ม.2/6 ตระหนักถึงความสำคัญของการนำความรู้เรื่อง ความเข้มข้นของ
สารไปใช้โดยยกตัวอย่างการใช้สารละลายในชีวิตประจำวันอย่างถูกต้องและปลอดภัย  
 
จุดประสงค์การเรียนรู ้
         1. นักเรียนสามารถนำความรู้ความเข้มข้นของสารไปใช้โดยยกตวัอย่างการใช้สารละลายใน
ชีวิตประจำวันอย่างถูกตอ้งและปลอดภัยได้ 
  
สาระสำคัญ 
 1. การนำความรู้เรือ่งสารละลายไปใช้ในชวีิตประจำวัน 
 
สาระการเรยีนรู ้
 ความรู้ 
 1. การนำความรู้เรื่องสารละลายไปใช้ในชีวิตประจำวัน 
 การนำความรู้เรื ่องสารละลายไปใช้ในชีวิตประจำวันในชีวิตประจำวัน  เราจะต้องเกี่ยวข้องกับสาร
หลายชนิดที่มีสารเคมีเป็นองค์ประกอบ เช่น สารปรุงรสอาหาร สารแต่งสีอาหาร สารทำความสะอาด สาร
กำจัดแมลงซ่ึงสารละลายแต่ละชนิดมีสมบัติแตกต่างกัน จึงถูกนำมาใช้ในความเข้มข้นที่แตกต่างกันสารละลาย
ที่อยู่ในชีวิตประจำวันของเรามีหลายประเภทนับได้ว่าสารละลายมีส่วนเกี่ยวข้องกับชีวิตคนเราตั้งแต่ตื่นนอน
จนถึงเข้านอนถ้าสังเกตสิ่งต่าง ๆ รอบตัวเราจะพบว่ามากกว่า 80 เปอร์เซ็นต์จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับสารเคมีซึ่ง
ส่วนใหญ่อยู่ในรูปสารละลายโดยสารละลายที่ใช้ในชีวิตประจำวัน  ส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปสารละลายเข้มข้นซึ่ง
การนำไปใช้งานจึงจำเป็นต้องเจือจาง เพื่อให้ได้ความเข้มข้นที่เหมาะสมโดยน้ำจะเป็นตัวทำละลายที่นิยมและ
พบเห็นได้มากที่สุด เช่น ทางด้านการเกษตร การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินจะใช้น้ำละลายสารอาหาร เพื่อให้พืช
สามารถดูดสารอาหารไปใช้การนำสารกำจัดศัตรูพืชมาผสมน้ำเพื่อเจือจางให้ได้ความเข้มข้นตามต้องการก่อน
ไปฉีดพ่นพืชผลทางการเกษตร 
 
 



 

 

 
 
 

 

 
                  ที่มา : http://hydroponicscool.blogspot.com/   ที่มา : https://www.technologychaoban.com/ 

 การใช้นำมาปรับความเข้มข้นของสารละลายก่อนการใช้งานยังพบในการใช้งานอีกหลายด้าน  เช่น 
ด้านการแพทย์มีการใช้น้ำเพื่อละลายเกลือแร่หรือแร่ธาตให้อยู่ในรูปของสารละลายก่อนให้กับคนไข้ หรือแม้แต่
การเติมน้ำหวานเพื่อปรับรสชาติของยาที่มีรสขมให้รับประทานได้ง่ายขึ้นด้านการดำรงชีวิตเราใช้น้ำเป็นตัวทำ
ละลายสิ่งสกปรกต่าง ๆ เช่นการล้างจานการซักผ้าการทำความสะอาดเครื่องอุปโภคบริโภครวมทั้งการชำระ
ล้างร่างกายนอกจากนี้ยังมีการใช้แอลกอฮอล์และทินเนอร์เป็นตัวทำละลาย เช่น การผลิตสี หมีกสีย้อม  
สีน้ำมัน 
 
 

 

 

 

 
 
 ที่มา : https://www.boonthavorn.com/barco-77547      ที่มา : https://www.pobpad.com/ให้น้ำเกลือ-ให้อย่างไร 

 สารละลายที่พบในชีวิตประจำวันยังมีอีกจำนวนมากที่ไม่ต้องเจือจางก่อนใช้โดยสารในกลุ่มนี้จะระบุ
ความเข้มข้นไว้แล้วข้างภาชนะที่บรรจุ เช่น น้ำส้มสายชู สีผสมอาหาร น้ำผลไม้ น้ำอัดลม ยาลดไข้ 
 - น้ำส้มสายชู เป็นเครื่องปรุงรสอาหารที่ให้รสเปรี้ยวกลิ่นฉุนสีใสเป็นสารที่มีน้ำเป็นตัวทำละลายและมี
กรดแอซีติกเป็นตัวละลายโดยมีความเข้มข้นของกรดแอซีติกร้อยละ 4-18 โดยปริมาตรซึ่งรสเปรี้ยวนั้นเกิดจาก
กรดแอซีติกที่ได้จากหมักผักและผลไม้ 
 
 

 
 
 
 

ที่มา : https://www.makroclick.com/th/product/ 

 - สีผสมอาหาร เป็นวัตถุเจือปนอาหารชนิดหนึ่งที่ใช้ผสมลงไปในอาหาร เพื่อปรุงแต่งอาหารให้ดู
สวยงามปัจจุบันนิยมใช้สีผสมอาหารที่มาจากธรรมชาติเพื่อป้องกันอันตรายต่าง ๆ จากสารที่เจือปนมากับสี
ผสมอาหารเช่นสีสังเคราะห์ทางเคมี อาจใช้สีย้อมผ้าซึ่งมีโลหะตะกั่วปรอทสารหนูสังกะสีและโครเมียมปะปน
อยู่ซึ่งทำให้เกิดผลเสียต่อร่างกาย 

 - น้ำอัดลม เป็นเครื่องดื่มที่มีน้ำเป็นตัวทำละลายและมีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์น้ำตาลสี และสารปรุง
แต่งกลิ่นรสเป็นตัวละลายเนื่องจากน้ำอัดลมมีน้ำตาลเป็นส่วนประกอบ ทำให้น้ำอัดลมเป็นเครื่องดื่มที่เป็น



แหล่งพลังงานที่ร่างกายได้รับอย่างรวดเร็วทำให้รู้สึกสดชื่น และดับกระหายแต่ไม่ควรดื่มน้ำอัดลมในปริมาณ
มากเพราะอาจจะทำให้ท้องอืดและปวดท้อง 
 

 
 
 
 
 
 

ที่มา : https://www.change.org/p/ 

 - สารละลายแอลกอฮอล์ เป็นสารชนิดหนึ่งที่มีคุณสมบัติเป็นสารต้านเชื้อจุลินทรีย์สามารถฆ่าหรือ
ยับย้ังการเจริญเติบโตของเชื้อและยับยั้งการแพร่กระจายของเชื้อได้เมื่อผสมแอลกอฮอล์กับน้ำจะได้สารละลาย
ที่มีความเข้มข้นต่าง ๆ ซึ่งเมื่อความเข้มข้นของแอลกอฮอล์น้อยลงการออกฤทธิ์ก็จะลดลงความเข้มข้นปกติ ที่
นิยมใช้จะอยู่ในช่วง 60-90 เปอร์เซ็นต์โดยเฉพาะแอลกอฮอล์ 70 เปอร์เซ็นต์เนื่องจากมีการระเหยที่ไม่เร็ว
จนเกินไปและมีปริมาณน้ำเพียงพอที่เซลล์จุลินทรีย์จะดูดซึมเข้าไปจนแอลกอฮอล์ออกฤทธิ์ทำลายเซลล์ได้ส่วน
แอลกอฮอล์ 90-100 เปอร์เซ็นต์ส่วนใหญ่จะใช้ในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และในอุตสาหกรรมยา 
 
ทักษะ/กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
 1. ทักษะการสังเกต  
 
คุณลักษณะอันพึงประสงค ์

1. มีวินัย 
2. ใฝ่เรียนรู ้
3. มุ่งมั่นในการทำงาน 
 

สมรรถนะสำคัญ 
1. ความสามารถในการคดิ 
2. ความสามารถในการแก้ปัญหา 

กิจกรรมการเรียนรู้  
 1. กิจกรรมนำเข้าสู่การเรียน 
  1.1 นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายเกี่ยวรู้เกี่ยวกับสารละลายในชีวิตประจำวัน และความ
เข้มข้นของสารละลายสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้อย่างไร 
  1.2) นักเรียนทุกคนร่วมกันตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำตอบของคำถามเพือ่
เชื่อมโยงไปสู่การเรียนรู้ เรื่อง การใช้สารละลายในชีวิตประจำวัน 
 2. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

 2.1) นักเรียนศึกษาการใช้สารละลายในชีวิตประจำวันในหนังสือเรียนประกอบกับ  
power point 



  2.2) นักเรียนทำแบบฝึกหัดที่ 4.1 บอกชื่อสารละลายที่ใช้ในชีวิตประจำ 3 ชนิด พร้อมบอก
วิธีการนำไปใช้ และข้อควรระวังในการใช้สารละลาย และ 4.2 ตอบคำถามเกี่ยวกับการใช้สารละลายใน
ชีวิตประจำวัน 
 3. กิจกรรมรวบยอด 
  3.1) นักเรียนเล่นเกม“กะหล่ำปลีพาโชค” เพื่อตรวจสอบความเข้าใจ 
  3.2) นักเรียนร่วมกันตอบคำถามเพื่อตรวจสอบความเข้าใจ โดยครูใช้คำถามดังนี้ 
   - นักเรียนสามารถนำความรู้เกี่ยวกับความเข้มข้นของสารละลายไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจำวันได้อย่างไร  
   (แนวคำตอบ : ความรู ้เกี ่ยวกับความเข้มข้นของสารละลายสามารถนำไปใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ เช่น เลือกใช้ปริมาณสารอย่างเหมาะสม เพื่อให้ได้รับประโยชน์เต็มประสิทธิภาพ 
โดยไม่เป็นการสิ้นเปลือง และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบจากสารที่เหลือจากการใช้) 

 
สื่อการเรียนรู้ 
 1. Power point สารละลาย เรื่อง การใช้สารละลายในชีวิตประจำวัน 
 2. เกม “กะหล่ำปลีพาโชค” 
 
แหล่งการเรียนรู ้
 1. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร ์ชั้น ม.2 เล่ม 1 สำนักพิมพ์อกัษรเจริญทัศน์ จำกดั  
 2. แบบฝึกหัดรายวิชาพืน้ฐานวิทยาศาสตร์ ชั้น ม.2 เล่ม 1 สำนักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์ จำกดั  
 3. Work book 2 Discovering science 
 4. อินเตอร์เน็ต 
 
การวดัและการประเมิน 

เป้าหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด เกณฑ์การประเมิน 
สาระสำคัญ 
     1. การนำความรู้เรื่องสารละลายไป
ใช้ในชีวติประจำวัน 

 

- แบบฝึกหัดที่ 4.1  
- แบบฝึกหัดที่ 4.2  
- กิจกรรมเกม  
“กะหล่ำปลีพาโชค” 

- แบบฝึกหัดที่ 4.1  
- แบบฝึกหัดที่ 4.2  
- กิจกรรมเกม  
“กะหล่ำปลีพาโชค” 

ภาคผนวก 

ตัวชี้วัด 
   - มาตรฐาน/ตัวชี ้ว ัด ว 2 .1 ม.2/6 
ตระหนักถ ึงความสำค ัญของการนำ
ความรู้เรื ่อง ความเข้มข้นของสารไปใช้
โดยยกตัวอย่างการใช ้สารละลายใน
ชีวิตประจำวันอย่างถูกต้องและปลอดภัย
  

- แบบฝึกหัดที่ 4.1  
- แบบฝึกหัดที่ 4.2  
- กิจกรรมเกม  
“กะหล่ำปลีพาโชค” 
 

- แบบฝึกหัดที่ 4.1  
- แบบฝึกหัดที่ 4.2  
- กิจกรรมเกม  
“กะหล่ำปลีพาโชค” 
 

ภาคผนวก 
 
 

 

 

 

 

 



เป้าหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด เกณฑ์การประเมิน 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
    1. มวีินัย 
    2. ใฝ่เรียนรู ้
    3. มุ่งมั่นในการทำงาน 

- แบบฝึกหัดที่ 4.1  
- แบบฝึกหัดที่ 4.2  
- กิจกรรมเกม  
“กะหล่ำปลีพาโชค” 

- แบบสังเกตคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์รายบุคคล 

ภาคผนวก 

สมรรถนะสำคัญ   
    1. ความสามารถในการคิด   
    2. ความสามารถในการแก้ไขปัญหา 

- แบบฝึกหัดที่ 4.1  
- แบบฝึกหัดที่ 4.2  
- กิจกรรมเกม  
“กะหล่ำปลีพาโชค” 

- แบบสังเกตสมรรถนะ 
ของผู้เรียนรายบุคคล 

ภาคผนวก 

ทักษะ/กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
    1. ทักษะการสังเกต  

- แบบฝึกหัดที่ 4.1  
- แบบฝึกหัดที่ 4.2  
- กิจกรรมเกม  
“กะหล่ำปลีพาโชค” 

- แบบประเมินทักษะ
กระบวนการทางวทิยาศาสตร ์

ภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บันทึกหลังการสอน 
ผลการสอน 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
ปัญหาและอุปสรรค 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
ข้อเสนอแนะ 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
 
 
          ลงชื่อ …………………………………………. ผู้สอน 
       (นางสาวปัทมาภรณ ์ แกว้คงคา) 
             
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 25 
หน่วยการเรยีนรู้ที่ 4 เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ ์                   เรื่อง เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ 
วิชา ว22101  ชื่อรายวชิา วิทยาศาสตร ์3               กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ภาคเรียนที่ 1                        ปีการศึกษา 2565 เวลา 2 ชั่วโมง 
 
มาตรฐานการเรียนรู ้
 มาตรฐาน/ตัวชี ้ว ัด  ว 3.2 เข้าใจองค์ประกอบและความสัมพันธ์ของระบบโลก กระบวนการ
เปลี่ยนแปลง ภายในโลกและบนผิวโลก ธรณีพิบัติภัย กระบวนการเปลี่ยนแปลง ลมฟ้าอากาศและภูมิอากาศ
โลก รวมทั้งผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิง่แวดล้อม 
 
ตัวชี้วัด  
 มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  ว 3.2  ม.2/1 เปรียบเทียบกระบวนการเกิด สมบัติ และการใช้ประโยชน์ รวมทั้ง
อธิบายผลกระทบจากการใช้เชื้อเพลิงซากดกึดำบรรพ ์จากข้อมูลที่รวบรวมได้ 
 
จุดประสงค์การเรียนรู ้
          1. นักเรียนสามารถอธิบายกระบวนการเกิดของเชือ้เพลิงซากดึกดำบรรพ ์
          1. นักเรียนสามารถอธิบายสมบัติการเกิดของเชือ้เพลิงซากดึกดำบรรพ์ 
 
สาระสำคัญ 
         1. ถ่านหิน 
         2. หินน้ำมัน 
         3. ปิโตรเลียม 
 
สาระการเรยีนรู ้
 ความรู ้
 1. ถ่านหิน 
 ถ่านหิน (coal) คือ หินตะกอนชนิดหนึ่งและเป็นแร่เชื้อเพลิงสามารถติดไฟได้ มีสีน้ำตาลอ่อนจนถึงสี
ดำ มีทั ้งชนิดผิวมันและผิวด้าน น้ำหนักเบา ถ่านหินประกอบด้วยธาตุที ่สำคัญ 4 อย่าง ได้แก่ คาร์บอน 
ไฮโดรเจน ไนโตรเจน และออกซิเจน นอกจากนั้นยังมีธาตุหรือสารอื่น เช่น กำมะถัน เจือปนอยู่เล็กน้อย      
ถ่านหินที่มีจำนวนคาร์บอนสูงและมีธาตุอื่น ๆ ต่ำ เมื่อนำมาเผาจะให้ความร้อนมากถือว่าเป็นถ่านหินคุณภาพดี 
     1.1 กระบวนการเกิดถ่านหิน 

ถ่านหินเกิดจากการสะสมตัวตามธรรมชาติของซากพืชในแอ่งตะกอนน้ำตื้น  มีกำเนิดมาจากการ
เปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติของพืชพันธุ์ไม้ต่าง ๆ ที่สลายตัวและสะสมอยู่ในลุ่มน้ำหรือแอ่งน้ำต่าง ๆ นับเป็น
เวลาหลายร้อยล้านปี เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงของผิวโลกเช่น เกิดแผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด หรือมีการทับถม



ของตะกอนมากขึ้น ทำให้แหล่งสะสมตัวนั้นได้รับความกดดันและความร้อนที่มีอยู่ภายในโลกเพิ่มขึ้น  ซากพืช
เหล่านั้นก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงกลายเป็นถ่านหินชนิดต่าง ๆ 
     1.2 ประเภทของถ่านหิน 

1.2.1 พีต (Peat) เป็นถ่านหินในข้ันเริ่มต้นของกระบวนการเกิดถ่านหิน ซากพืชบางส่วนยังสลายตัวไม่
หมด และมีลักษณะให้เห็นเป็นลำต้น กิ่งหรือใบ มีสีน้ำตาลจนถึงสีดำ มีความชื้นสูง  เมื่อนำพีตมาเป็นเชื้อเพลิง
ต้องผ่านกระบวนการไล่ความชื้นหรือทำให้แห้งก่อน ความร้อนที่ได้จากการเผาพีตสูงกว่าที่ได้จากไม้  ข้อดีของ
พีตคือมีร้อยละของกำมะถันต่ำกว่าน้ำมันและถ่านหินอื่น ๆ ส่วนมากจะพบในที่ราบน้ำท่วมถึง พีตที่เป็นชั้น
หนามักจะพบในป่าพรุ  

1.2.2 ลิกไนต์ (Lignite) เป็นถ่านหินที่มีซากพืชสลายตัวหมด ไม่เห็นโครงสร้างของพืช ลักษณะเนื้อ
เหนียวและผิวด้าน มีสีเข้ม มีปริมาณออกซิเจนและความชื้นต่ำ มีปริมาณคาร์บอนสูงกว่าพีต เมื่อติดไฟมีควัน
และเถ้าถ่านมาก แหล่งลิกไนต์ที่สำคัญ คืออำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง 

1.2.3 ซับบิทูมินัส (Sub–bituminous) เป็นถ่านหินที่เกิดนานกว่าลิกไนต์ มีสีน้ำตาลจนถึงดำ ลักษณะ
มีทั้งผิวด้านและผิวมัน มีทั้งเน้ืออ่อนร่วนและแข็ง มีปริมาณออกซิเจนและความชื้นต่ำ แต่มีปริมาณคาร์บอนสูง
กว่าลิกไนต์  

1.2.4 บิทูมินัส (bituminous) เป็นถ่านหินที่เกิดนานกว่าซับบิทูมินัส มีเน้ือแน่นและแข็ง มีทั้งสีน้ำตาล
จนถึงสีดำ มีปริมาณออกซิเจนและความชื้นต่ำ แต่มีปริมาณคาร์บอนสูงกว่าซับบิทูมินัส เมื่อเผาไหม้แล้วจะให้
ค่าความร้อนสูง  

1.2.5 แอนทราไซต์ (Anthracite) เป็นถ่านหินที่มีการแปรสภาพสูงสุด เนื่องจากแรงกดดันและความ
ร้อนใต้เปลือกโลกทำให้น้ำและสารระเหยต่างๆในพืชหมดไปเหลือแต่คาร์บอน มีอายุการเกิดนานที่สุด  มีสี
ดำ ลักษณะเนื้อแน่น แข็ง และเป็นมัน มีปริมาณออกซิเจนและความชื้นต่ำ แต่มีปริมาณคาร์บอนสูงกว่าถ่าน
หินชนิดอื ่น จุดไฟติดยาก เมื ่อติดไฟจะให้เปลวไฟสีน้ำเงินจาง  ๆ มีควันน้อย ให้ความร้อนสูง และไม่มี
สารอินทรีย์ระเหยออกมาจากการเผาไหม้ 
  
 2. หินน้ำมัน  
 หินน้ำมัน คือ หินตะกอนชนิดหนึ่งที่ประกอบด้วยอินทรียวัตถุในรูปของสารที่เรียกว่า เคอโรเจน 
(Kerogen) แทรกอยู ่ระหว่างชั ้นหินตะกอน หินน้ำมันคุณภาพดีมีสีน้ำตาลไหม้จนถึงดำ มีลักษณะแข็ง          
และเหนียว เมื่อนำหินน้ำมันมาสกัดด้วยความร้อนที่เพียงพอ เคอโรเจนจะสลายตัวให้น้ำมันหิน ซึ่งมีลักษณะ
คล้ายน้ำมันดิบ ถ้ามีปริมาณเคอโรเจนมากก็จะได้น้ำมันหินมาก 
     2.1 กระบวนการเกิดหินน้ำมัน 
 หินน้ำมัน เกิดจากการสะสมและทับถมของซากพืชซากสาหร่ายและสัตว์พวกแมลง ปลา และสัตว์
เล็กๆอื่นๆภายใต้แหล่งน้ำและภาวะที่เหมาะสมซึ่งมีปริมาณออกซิเจนจำกัด มีอุณหภูมิสูงและถูกกดทับจากการ



ทรุดตัวของเปลือกโลกเป็นเวลาล้านปีทำให้สารอินทรีย์ในซากพืชและสัตว์เหล่านั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิด
เป็นสารประกอบเคอโรเจนผสมคลุกเคล้ากับตะกอนดินทรายที่ถูกอัดแน่นกลายเป็นหินน้ำมัน 
  
 3. ปิโตรเลียม 

ปิโตรเลียม มาจากคำในภาษาละติน 2 คำ คือ เพตรา แปลว่า หิน และ โอเลียม ซึ่งแปลว่า น้ำมัน รวม
ความแล้ว หมายถึง น้ำมันที่ได้จากหิน ตามนิยาม ปิโตรเลียม หมายถึง สารไฮโดรคาร์บอนที่เกิดขึ้นเองตาม
ธรรมชาติ มีธาตุที่เป็นองค์ประกอบหลัก 2 ชนิด คือ คาร์บอน และ ไฮโดรเจน โดยอาจมีธาตุอโลหะชนิดอื่น 
เช่น กำมะถัน ออกซิเจน ไนโตรเจน ฯลฯ  ปนอยู่ด้วย ปิโตรเลียมเป็นได้ทั้งของแข็ง ของเหลว หรือ ก๊าซ ขึ้นอยู่
กับองค์ประกอบของปิโตรเลียมเองเป็นสำคัญ นอกจากนี้ความร้อนและความกดดันของสภาพแวดล้อมที่
ปิโตรเลียมนั้นถูกกักเก็บก็มีส่วนในการกำหนดสถานะของปิโตรเลียม ปิโตรเลียม แบ่งตามสถานะที่สำคัญได้   
2 ชนิด คือ น้ำมันดิบ และ ก๊าซธรรมชาติ 

1. น้ำมันดิบ สถานะตามธรรมชาติ น้ำมันดิบเป็นของเหลว ประกอบด้วยสารไฮโดรคาร์บอนชนิด
ระเหยง่ายเป็นส่วนใหญ่ ที่เหลือเป็นสารกำมะถัน ไนโตรเจน และสารประกอบออกไซด์อื่น  เมื่อนำไปกลั่น     
จะให้ผลิตภัณฑ์น้ำมันในสัดส่วนที่แตกต่างกัน 

2. ก๊าซธรรมชาติ เป็นปิโตรเลียมที ่อยู ่ในรูปของก๊าซ ณ อุณหภูมิ และความกดดันที ่ผ ิวโลก            
ก๊าซธรรมชาติประกอบด้วยสารไฮโดรคาร์บอนเป็นหลัก อาจมีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 95 ส่วนที่เหลือ ได้แก่ 
ไนโตรเจน และคาร์บอนไดออกไซด์ บางครั้งจะพบไฮโดรเจนซัลไฟด์ปะปนอยู่ด้วย ก๊าซธรรมชาติในที่นี้      
หมายรวมถึง ก๊าซธรรมชาติเหลว ซึ่งประกอบด้วยไฮโดรคาร์บอนในกลุ่มเดียวกันกับก๊าซธรรมชาต ิแต่มีปริมาณ
คาร์บอนอะตอมในโครงสร้างโมเลกุลมากกว่าก๊าซธรรมชาติ เมื่ออยู่ในแหล่งกักเก็บใต้ผิวโลกซึ่งมีอุณหภูมิและ
ความด ันส ูงจะม ีสภาพเป็นก ๊าซ และจะกลายสภาพเป็นของเหล วเม ื ่อข ึ ้นมาส ู ่พ ื ้นผ ิว จ ึงเร ียกว่า                     
ก๊าซธรรมชาติเหลว 
     3.1 กระบวนการเกิดปิโตรเลียม 

หลายร้อยล้านปีก่อนเมื่อสิ่งมีชีวิตอยู่กระจัดกระจายทั่วไปทั้งบนบกและในทะเล สิ่งมีชีวิตเหล่านี้เมื่อ
ตายลงบางส่วนจะเน่าเปื่อย ผุพัง และย่อยสลายกลายเป็นธาตุแต่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสิ่งมีชีวิตจึงย่อย
สลายเป็นปิโตรเลียม เริ่มต้นจากอินทรีย์สาร สะสมตัวอยู่กับตะกอนดินเลนเมื่อผิวโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงใน
เวลาต่อมา ส่วนของตะกอนนี้จะจมตัวลงเรื่อย ๆ พร้อม ๆ กับเกิดการเปลี่ยนแปลงในสารอินทรีย์เหล่านั้น โดย
อิทธิพลของความร้อนและความกดดันภายใต้ชั้นธรณี ทำให้เกิดกระบวนการเปลี่ยนแปลงสารอินทรีย์จนเกิด
เป็นปิโตรเลียมในที่สุด 
     3.2 แหล่งกักเก็บปิโตรเลียม 

ส่วนที่เป็นของเหลวและก๊าซ จะไหลซึมออกจากชั้นหินให้กำเนิดไปตามช่องแตก รอยแยก และรูพรุน
ของหิน โดยแรงเหนี่ยวนำจากความแตกต่างของความกดดัน ไปสู่การสะสมตัวในชั้นหรือโครงสร้างที่ถูกปดิกั้น 
เรียกว่า แหล่งกักเก็บปิโตรเลียม  



แหล่งกักเก็บปิโตรเลียมต้องมีองค์ประกอบ อย่างน้อย 2 ประการ คือ หินที่มีรูพรุน โพรง หรือ ช่อง
แตก ที่สามารถให้ปิโตรเลียมอยู่ได้ เช่น หินกรวดมน หินทราย หินปูน หินโดโลไมฅ์ ฯลฯ และชั้นหินเนื้อ
ละเอียด ปิดกั้นด้านบนมิให้ปิโตรเลียมเล็ดลอดผ่านออกไปได้ เช่น หินดินดาน ทั้งสองประการนี้ประกอบกัน
เป็นโครงสร้างทางธรณี ในรูปลักษณะต่าง ๆ เช่น โครงสร้างรูปประทุนคว่ำ โครงสร้างรูปโดม หรือ โครงสร้าง
รูปตา เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

ที่มา : https://sites.google.com/a/lesa.biz/ 

โดยธรรมชาติ ภายในแหล่งกักเก็บปิโตรเลียมมักประกอบไปด้วยน้ำ น้ำมัน และก๊าซธรรมชาติที่มีการ
วางตัวกันเป็นชั้นตามลำดับความหนาแน่น โดยชั้นน้ำจะอยู่ล่างสุด และชั้นก๊าซธรรมชาติจะอยู่บนสุดแหลง่กัก
เก็บปิโตรเลียมจะเป็นแหล่งปิโตรเลียมได้ ก็ต่อเมื่อมีปริมาณปิโตรเลียมมากเพียงพอต่อการลงทุนนำขึ้นมาและ
คุ้มค่าทางเศรษฐกิจ ดังนั้น แหล่งปิโตรเลียมหนึ่งๆ อาจเป็นแหล่งกักเก็บขนาดใหญ่เพียงแหล่งเดียว หรือ
ประกอบด้วยแหล่งกักเก็บขนาดเล็กหลายๆ แหล่งซึ่งอยู่ใกล้เคียงกันก็ได้ 
 
 



ทักษะ/กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
1. ทักษะกระบวนการกลุ่ม 
2. ทักษะการจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูล 

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค ์

1. ใฝ่เรียนรู ้
2. มุ่งมั่นในการทำงาน 

 
สมรรถนะสำคัญ 

1. ความสามารถในการสือ่สาร 
2. ความสามารถในการคดิ 
 

กิจกรรมการเรียนรู้  
 1. กิจกรรมนำเข้าสู่การเรียน 
  1.1) นักเรียนสังเกตรูปภาพแท่นขุดเจาะน้ำมัน แล้วครูตั้งประเด็นคำถามต่อไปนี้ 
                  - นักเรียนคิดว่ารูปภาพนี้ คืออะไร  
  (แนวคำตอบ : แท่นขุดเจาะน้ำมัน)  
                  - นักเรียนคิดว่าน้ำมันที่ขุดเจาะขึ้นมาใช้ประโยชน์มาจากไหน  
  (แนวคำตอบ : น้ำมันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของซากสิ่งมีชีวิต) 
  1.2) นักเรียนทุกคนร่วมกันตอบคำถามและเกี่ยวกับคำตอบของคำถามเพื่อเชื่อมโยงไปสู่ 
การเรียนรู้ เรื่อง เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ 
 2. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

 2.1) นักเรียนศึกษาความรู้ power point เรื่อง เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ 
  2.2) นักเรียนทำแบบฝึกหัดที่ 4.1 เรียงลำดับการเกิดเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ที่กำหนดให้ 
โดยใส่หมายเลข 1-4 มีกำหนดการส่งงานภายในคาบเรียน 
  2.3) นักเรียนแต่ละกลุ่มสรุปองค์ความรู้แบบโฟลว์ชาร์จ เรื่อง เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์  
ลงในกระดาษที่ครูจัดเตรียมไว้ให้ และส่งตัวแทนออกมานำเสนอผลงานของตนเองหน้าชั้นเรียน 
 3. กิจกรรมรวบยอด 
  3.1) นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายและหาข้อสรุปโดยใช้คำถามต่อไปนี้ 
   - ถ่านหินที่มีคุณภาพดี มีลักษณะอย่างไร  
   (แนวคำตอบ : ถ่านหินที่มีจำนวนคาร์บอนสูงและมีธาตุอื่นๆต่ำ) 
                   - ถ่านหินมีกี่ประเภท อะไรบ้าง  
   (แนวคำตอบ : พีต ลิกไนต์ ซับบิทูมินัส บิทูมินัส และแอนทราไซต์) 
 
 



 
สื่อการเรียนรู้ 
 1. Power point เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ เรื่อง ถ่านหิน หินน้ำมัน ปิโตรเลียม 
 2. โฟลว์ชาร์จ เรือ่ง ถ่านหิน หินน้ำมัน ปิโตรเลียม 
 
แหล่งการเรียนรู ้
 1. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร ์ชั้น ม.2 เล่ม 2 สำนักพิมพ์อกัษรเจริญทัศน์ จำกดั 
 2. แบบฝึกหัดรายวิชาพืน้ฐานวิทยาศาสตร์ ชั้น ม.2 เล่ม 2 สำนักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์ จำกดั 
 3. Work book 2 Discovering science 
 4. อินเตอร์เน็ต 
 
การวดัและการประเมิน 

เป้าหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด เกณฑ์การประเมิน 
สาระสำคัญ 
    1. ถ่านหิน 
    2. หินน้ำมัน 
    3. ปิโตรเลียม 

- แบบฝึกหัดที่ 4.1 เรียงลำดับ 
การเกิดเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ ์
- โฟลว์ชาร์จ เรื่อง เชื้อเพลิงซาก
ดึกดำบรรพ ์

- แบบฝึกหัดที่ 4.1 เรียงลำดับ
การเกิดเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ ์
- โฟลว์ชาร์จ เรื่อง เชื้อเพลิงซาก
ดึกดำบรรพ ์

ภาคผนวก 

ตัวชี้วัด 
   - มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  ว 3.2  ม.2/1 
เปรียบเทียบกระบวนการเกิด สมบัติ 
และการใช้ประโยชน์ รวมทั้งอธิบาย
ผลกระทบจากการใช้เชื้อเพลิงซากดึก
ดำบรรพ์ จากข้อมูลที่รวบรวมได้ 

- แบบฝึกหัดที่ 4.1 เรียงลำดับ 
การเกิดเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ ์
- โฟลว์ชาร์จ เรื่อง เชื้อเพลิงซาก
ดึกดำบรรพ ์

- แบบฝึกหัดที่ 4.1 เรียงลำดับ
การเกิดเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ ์
- โฟลว์ชาร์จ เรื่อง เชื้อเพลิงซาก
ดึกดำบรรพ ์
 

ภาคผนวก 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
    1. ใฝ่เรียนรู ้
    2. มุ่งมั่นในการทำงาน 

- แบบฝึกหัดที่ 4.1 เรียงลำดับ 
การเกิดเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ ์
- โฟลว์ชาร์จ เรื่อง เชื้อเพลิงซาก
ดึกดำบรรพ ์

- แบบสังเกตคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์รายบุคคล 

ภาคผนวก 

สมรรถนะสำคัญ   
    1. ความสามารถในการคิด   
    2. ความสามารถในการสื่อสาร 

- แบบฝึกหัดที่ 4.1 เรียงลำดับ 
การเกิดเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ ์
- โฟลว์ชาร์จ เรื่อง เชื้อเพลิงซาก
ดึกดำบรรพ ์

- แบบสังเกตสมรรถนะ 
ของผู้เรียนรายบุคคล 

ภาคผนวก 

ทักษะ/กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
    1. ทักษะกระบวนการกลุ่ม 
    2. ทักษะการจดักระทำและสื่อ
ความหมายข้อมูล 

- แบบฝึกหัดที่ 4.1 เรียงลำดับ 
การเกิดเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ ์
- โฟลว์ชาร์จ เรื่อง เชื้อเพลิงซาก
ดึกดำบรรพ ์

- แบบประเมินทักษะ 
กระบวนการทางวทิยาศาสตร ์

ภาคผนวก 

 
 



บันทึกหลังการสอน 
ผลการสอน 
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..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
ปัญหาและอุปสรรค 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
ข้อเสนอแนะ 
..............................................................................................................................................................................
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          ลงชื่อ …………………………………………. ผู้สอน 
       (นางสาวปัทมาภรณ ์ แกว้คงคา) 
             
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 26 
หน่วยการเรยีนรู้ที่ 4 เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ ์             เรื่อง เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ ์
วิชา ว22101  ชื่อรายวชิา วิทยาศาสตร ์3               กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ภาคเรียนที่ 1                        ปีการศึกษา 2565 เวลา 2 ชั่วโมง 
 
มาตรฐานการเรียนรู ้
 มาตรฐาน/ตัวชี ้ว ัด  ว 3.2 เข้าใจองค์ประกอบและความสัมพันธ์ของระบบโลก กระบวนการ
เปลี่ยนแปลง ภายในโลกและบนผิวโลก ธรณีพิบัติภัย กระบวนการเปลี่ยนแปลง ลมฟ้าอากาศและภูมิอากาศ
โลก รวมทั้งผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิง่แวดล้อม 
 
ตัวชี้วัด  
 มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  ว 3.2  ม.2/1 เปรียบเทียบกระบวนการเกิด สมบัติ และการใช้ประโยชน์ รวมทั้ง
อธิบายผลกระทบจากการใช้เชื้อเพลิงซากดกึดำบรรพ ์จากข้อมูลที่รวบรวมได้ 
 
จุดประสงค์การเรียนรู ้
     1. นักเรียนสามารถเปรียบเทียบการใช้ประโยชน์จากเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ได้ 
          2. นักเรียนสามารถอธิบายสมบัติการเกิดของเชือ้เพลิงซากดึกดำบรรพ์ 
 
สาระสำคัญ 
         1. การใช้ประโยชน์จากถ่านหิน 
         2. การใช้ประโยชน์จากหินน้ำมัน 
         3. การใช้ประโยชน์จากปิโตรเลียม 
 
สาระการเรียนรู้ 
 ความรู้ 
 1. การใช้ประโยชน์จากถ่านหิน 
     1.1 พีต (Peat) ใช้เป็นเชื้อเพลิงเพื่อให้ความร้อนในบ้านหรือผลิตไฟฟ้า  
     1.2 ลิกไนต์ (Lignite) ใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับให้ความร้อนใช้เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าและใช้บ่มใบยา  
              1 .3 ซับบิท ูม ิน ัส (Sub–bituminous) ใช ้เป ็นแหล่งพลังงานสำหรับผลิตกระแสไฟฟ้าและ
อุตสาหกรรม เป็นวัตถุดิบในการผลิตปุ๋ยยูเรียและปุ๋ยแอมโมเนียซัลเฟตที่ให้ธาตุไนโตรเจน 
         1.4 บิทูมินัส (bituminous) ใช้เป็นเชื้อเพลิงในการถลุงโลหะ และนำมาเป็นวัตถุดิบเพื่อเปลี่ยนเป็น
เชื้อเพลิงเคมีอื่น ๆ ได้ 
              1.5 แอนทราไซต์ (Anthracite) ใช้เป็นเชื้อเพลิงในการถลุงแร่ 
     
 



 2. การใช้ประโยชน์จากหินน้ำมัน 
        2.1 การใช้หินน้ำมันเป็นเชื้อเพลิงโดยตรง คือ การนำหินน้ำมันมาบดเป็นผงแล้วพ่นเข้าไปใน เตาที่
ได้รับการออกแบบโดยเฉพาะเมื่อพ่นเข้าไปแล้วจะเกิดการเผาไหม้โดยตรง   พลังงานความร้อนที่  ได้รับจาก
การเผาไหม้น้ีสามารถนำไปผลิตกระแสไฟฟ้าได้  
     2.2 การนำหินน้ำมันมาสกัดเพื่อให้ได้น้ำมันหินออกมาและนำไปใช้ประโยชน์ได้ 
     
 3. การใช้ประโยชน์จากปิโตรเลียม 
 
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : https://www.trueplookpanya.com/ 
        4. ผลกระทบจากการใช้เช้ือเพลิงซากดึกดำบรรพ์ 
        การนำเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ขึ้นมาใช้ทำให้เกิดการขยายตัวทางด้านอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น   
การกลั่นน้ำมัน การแยกแก๊สธรรมชาติ การขนส่ง การทิ้งกากของเสียและขยะของสารที่ใช้ ซึ่งอุตสาหกรรม
เหล่านี้ล้วนมีผลโดยตรงต่อสิ่งแวดล้อมเนื่องจากมีการปล่อยสารที่เป็นมลพิษ สารมลพิษที่ระบายเข้าสู่
บรรยากาศส่วนใหญ่เกิดจากการคมนาคมขนส่ง ได้แก่ แก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์, แก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์, 
แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์, ออกไซด์ของไนโตรเจน เป็นต้น ซึ่งสารมลพิษเหล่านี้เป็นตัวการสำคัญที่ทำให้เกิด
มลพิษทางอากาศและเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อน 
 
ทักษะ/กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

1. ทักษะกระบวนการกลุ่ม 
2. ทักษะการจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูล 

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค ์

1. ใฝ่เรียนรู ้
2. มุ่งมั่นในการทำงาน 
 

สมรรถนะสำคัญ 
1. ความสามารถในการสือ่สาร 
2. ความสามารถในการคดิ 



กิจกรรมการเรียนรู้  
 1. กิจกรรมนำเข้าสู่การเรียน 
  1.1) นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายความรู้เดิมเกี่ยวกับเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์   

 1.2) นักเรียนดูรูปภาพการคมนาคมทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ แล้วตอบคำถาม
ดังต่อไปน้ี  

     - จากภาพนักเรียนคิดว่ายานพาหนะจะต้องใช้อะไรจึงจะทำให้เครื่องยนต์ทำงานได้ 
  (แนวคำตอบ : ใช้เชื้อเพลิง)   

     - นักเรียนคิดว่ายานพาหนะแต่ละประเภทใช้เชื้อเพลิงชนิดเดียวกันหรือไม่ 
 (แนวคำตอบ : ไม่ได้ใช้เชื้อเพลิงชนิดเดียวกัน)    

  1.3) นักเรียนทุกคนร่วมกันตอบคำถามและเกี่ยวกับคำตอบของคำถามเพื่อเชื่อมโยงไปสู่ 
การเรียนรู้ เรื่อง เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ 
 2. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

 2.1) นักเรียนแต่ละคนในกลุ่มแบ่งหัวข้อเนื้อหากันตามหมายเลขที่จับฉลากได้แล้วไปรวมกับ
สมาชิกจากกลุ่มอื่นที่ศูนย์การเรียนรู้ ซึ่งมีอยู่ทั้งหมด 4 ศูนย์การเรียนรู้ ประกอบด้วย   

     - หมายเลข 1-2  ศูนย์การเรียนรู้การใช้ประโยชน์จากถ่านหิน 
     - หมายเลข 3  ศูนย์การเรียนรู้การใช้ประโยชน์จากหินน้ำมัน   
     - หมายเลข 4-5 ศูนย์การเรียนรู้การใช้ประโยชน์จากปิโตรเลียม  
     - หมายเลข 6  ศูนย์การเรียนรู้ผลกระทบจากการใช้เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์  
 2.2) นักเรียนแต่ละกลุ่มนำความรู้ที่ได้ศึกษาจากศูนย์การเรียนรู้ต่าง ๆ นำมาอภิปรายร่วมกัน

เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากถ่านหิน หินน้ำมัน ปิโตรเลียม และผลกระทบจากการใช้เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์  
  2.3) นักเรียนทำแบบฝึกหัดที่ 4.2 และแบบฝึกหัดที่ 4.3 มีกำหนดการส่งงานภายในคาบ 
 3. กิจกรรมรวบยอด 
  3.1) นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายและหาข้อสรุปโดยใช้คำถามต่อไปนี้ 

     - ถ่านหินสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในด้านใดบ้าง  
 (แนวคำตอบ : ใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า การถลุงโลหะ ทำเป็นถ่านกัมมันต์

เพื่อใช้เป็นสารดูดซับกลิ่นในเครื่องกรองน้ำ) 
     - หินน้ำมันสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในด้านใดบ้าง  
 (แนวคำตอบ : ใช้เป็นแหล่งพลังงานได้เช่นเดียวกับถ่านหิน นำมาสกัดเป็นน้ำมันหินซึ่งมี

ลักษณะคล้ายน้ำมันดิบ ) 
     - ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นปิโตรเลียมมีอะไรบ้างและนำไปใช้ประโยชน์อย่างไร  

  (แนวคำตอบ : แก๊สหุงต้มใช้ในครัวเรือน, น้ำมันเบนซิน-เชื้อเพลิงในรถยนต์, น้ำมันก๊าด– 
เชื้อเพลิงเครื่องบินไอพ่น เป็นต้น) 
 
 



สื่อการเรียนรู้ 
 1. Power point เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ เรื่อง ถ่านหิน หินน้ำมัน ปิโตรเลียม 
 
แหล่งการเรียนรู ้
 1. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร ์ชั้น ม.2 เล่ม 2 สำนักพิมพ์อกัษรเจริญทัศน์ จำกดั 
 2. แบบฝึกหัดรายวิชาพืน้ฐานวิทยาศาสตร์ ชั้น ม.2 เล่ม 2 สำนักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์ จำกดั 
 3. Work book 2 Discovering science 
 4. อินเตอร์เน็ต 
 
การวดัและการประเมิน 

เป้าหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด เกณฑ์การประเมิน 
สาระสำคัญ 
   1. การใช้ประโยชน์จากถ่านหิน 
   2. การใช้ประโยชน์จากหินน้ำมัน 
   3. การใช้ประโยชน์จากปิโตรเลียม 

- แบบฝึกหัดที่ 4.2  
- แบบฝึกหัดที่ 4.3 
 

- แบบฝึกหัดที่ 4.2  
- แบบฝึกหัดที่ 4.3 
 

ภาคผนวก 

ตัวชี้วัด 
   - มาตรฐานว3.2ม.2/1 เปรียบเทียบ
กระบวนการเกิด สมบัติ และการใช้
ประโยชน์ รวมทั้งอธิบายผลกระทบ
จากการใช้เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ 
จากข้อมูลที่รวบรวมได้ 

- แบบฝึกหัดที่ 4.2  
- แบบฝึกหัดที่ 4.3 
 

- แบบฝึกหัดที่ 4.2  
- แบบฝึกหัดที่ 4.3 
 

ภาคผนวก 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
    1. ใฝ่เรียนรู ้
    2. มุ่งมั่นในการทำงาน 

- แบบฝึกหัดที่ 4.2  
- แบบฝึกหัดที่ 4.3 
 

- แบบสังเกตคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์รายบุคคล 

ภาคผนวก 

สมรรถนะสำคัญ   
    1. ความสามารถในการคิด   
    2. ความสามารถในการสื่อสาร 

- แบบฝึกหัดที่ 4.2  
- แบบฝึกหัดที่ 4.3 
 

- แบบสังเกตสมรรถนะ 
ของผู้เรียนรายบุคคล 

ภาคผนวก 

ทักษะ/กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
    1. ทักษะกระบวนการกลุ่ม 
    2. ทักษะการจดักระทำและสื่อ
ความหมายข้อมูล 

- แบบฝึกหัดที่ 4.2  
- แบบฝึกหัดที่ 4.3 
 

- แบบประเมินทักษะ 
กระบวนการทางวทิยาศาสตร ์

ภาคผนวก 

 
 

 
 
 
 



บันทึกหลังการสอน 
ผลการสอน 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
ปัญหาและอุปสรรค 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
ข้อเสนอแนะ 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
 
 
          ลงชื่อ …………………………………………. ผู้สอน 
       (นางสาวปัทมาภรณ ์ แกว้คงคา) 
             
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 27 
หน่วยการเรยีนรู้ที่ 4 เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ ์              เรื่อง แนวทางการใช้เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ 
วิชา ว22101  ชื่อรายวชิา วิทยาศาสตร ์3               กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ภาคเรียนที่ 1                        ปีการศึกษา 2565 เวลา 2 ชั่วโมง 
 
มาตรฐานการเรียนรู ้
 มาตรฐาน/ตัวชี ้ว ัด  ว 3.2 เข้าใจองค์ประกอบและความสัมพันธ์ของระบบโลก กระบวนการ
เปลี่ยนแปลงภายในโลกและบนผิวโลก ธรณีพิบัติภัย กระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศและภูมิอากาศโลก 
รวมทั้งผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
 
ตัวชี้วัด  

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  ว 3.2  ม.2/2 แสดงความตระหนักถึงผลการใช้เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์โดย
นำเสนอแนวทางการใช้เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ 
 
จุดประสงค์การเรียนรู ้

1. นักเรียนสามารถอธิบายแนวทางการใช้เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ได้ 
 
สาระสำคัญ 
 1. แนวทางในการใช้พลังงานเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ 
 
สาระการเรยีนรู ้
 ความรู ้

 1. อวัยวะและหน้าที่ของอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับการหายใจ  
     1.1 การใช้พลังงานอย่างประหยัดและคุ้มค่าโดยการสร้างค่านิยมและจิตใต้สำนึกการใช้พลังงาน 
     1.2 การใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าจะต้องมีการวางแผนและควบคุมการใช้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชน์สูงสุดมีการลดการสูญเสียพลังงานทุกขั ้นตอน มีการตรวจสอบและดูแลการใช้
เครื่องใช้ไฟฟ้าตลอดเวลา เพื่อลดการรั่วไหลของพลังงาน เป็นต้น 
     1.3 การใช้พลังงานทดแทนโดยเฉพาะพลังงานที่ได้จากธรรมชาติ เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ 
พลังงานลม พลังงานน้ำ และอื่น ๆ 
     1.4 การเลือกใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูง เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้าเบอร์ 5 หลอดผอม
ประหยัดไฟ เป็นต้น 
     1.5 การเพิ่มประสิทธิภาพเชื้อเพลิง เช่น การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทำให้เชื้อเพลิงให้พลังงาน 



     1.6 การหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ โดยการนำวัสดุที่ชำรุดนำมาซ่อมใช้ใหม่ การลดการทิ้งขยะที่ไม่
จำเป็นหรือการหมุนเวียนกลับมาผลิตใหม่ (Recycle) 
     1.7 สนับสนุนการผลิตและการใช้พลังงานทดแทน โดยเฉพาะการพัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพและชีว
มวล เช่น แก๊สโซฮอล์ ไบโอดีเซล ขยะ และมูลสัตว์ เป็นต้น เพื่อเสริมสร้างความมั่นคง ลดภาวะมลพิษ 
และเพื่อประโยชน์ของเกษตรกร  
     1.8 ส่งเสริมให้เกิดโครงการกลไกการพัฒนาพลังงานที่สะอาด เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
และชุมชน และลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก 

 
ทักษะ/กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

1. ทักษะการจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูล 
2. ทักษะกระบวนการกลุ่ม 

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค ์

1. ใฝ่เรียนรู ้
2. มุ่งมั่นในการทำงาน 
 

สมรรถนะสำคัญ 
1. ความสามารถในการสือ่สาร 
2. ความสามารถในการคดิ 

 
กิจกรรมการเรียนรู้  
 1. กิจกรรมนำเข้าสู่การเรียน 
  1.1) นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายข้อคำถาม ดังต่อไปนี้ 
                 - ในช่วงต้นปี 2565 ตามเมืองใหญ่ในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพมหานครหรือ
เชียงใหม่เกิดปัญหาฝุ่น PM 2.5 นักเรียนคิดว่าปัญหาดังกล่าวนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร  
  (แนวทางคำตอบ : เกิดจากการเผาในที่โล่ง การคมนาคมขนส่ง โรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ) 
                 - การนำเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์มาใช้มีส่วนทำให้เกิดปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไร  
  (แนวคำตอบ : ทำให ้ เก ิดแก ๊สพ ิษต ่ าง  ๆ เช ่น  แก ๊สคาร ์บอนไดออกไซด ์  แก๊ส
คาร์บอนมอนอกไซด์ แก๊สไนตรัสออกไซด์ เป็นต้น ซึ่งทำให้เกิดมลพิษทางสิ่งแวดล้อมและภาวะโลกร้อน) 
  1.2) นักเรียนทุกคนร่วมกันตอบคำถามและเกี่ยวกับคำตอบของคำถามเพื่อเชื่อมโยงไปสู่ 
การเรียนรู้ เรื่อง แนวทางการใช้เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ 
 2. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

 2.1) นักเรียนศึกษาความรู้ power point เรื่อง แนวทางการใช้เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ 
  2.2) นักเรียนแต่ละกลุ่มทำโปสเตอร์ เรื่อง แนวทางการใช้เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์  
โดยโปสเตอร์ต้องมีความสวยงามดึงดูดความสนใจ 



            2.3) นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมานำเสนอโปสเตอร์ของตนเอง 
 3. กิจกรรมรวบยอด 
  3.1) นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายและหาข้อสรุปโดยใช้คำถามต่อไปนี้ 
   - พลังงานเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์หมดไป สามารถนำพลังงานอะไรมาใช้ประโยชน์  
  (แนวคำตอบ : ใช้พลังงานทดแทน เช่น พลังงานลม พลังงานน้ำ พลังงานแสงอาทิตย์ และ
พลังงานชีวมวล) 
                  - การนำพลังงานทดแทนมาใช้ประโยชน์มีผลดีอย่างไร  
  (แนวคำตอบ : พลังงานที่สะอาดเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเป็นพลังงานที่ใช้แล้วไม่หมด) 
   - แนวทางการใช้เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์มีอะไรบ้าง  
  (แนวคำตอบ : การใช้พลังงานอย่างประหยัดและคุ้มค่า, การใช้พลังงานทดแทนโดยเฉพาะ
พลังงานที่ได้จากธรรมชาติ เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานน้ำ โดยเฉพาะพลังงานเชื้อเพลิง
ชีวภาพและชีวมวล เช่น แก๊สโซฮอล์ ไบโอดีเซล ขยะ และมูลสัตว์เพื่อลดภาวะมลพิษ) 
 
สื่อการเรียนรู้ 
 1. Power point ระบบหายใจ เรื่อง อวัยวะและหน้าที่ของอวัยวะที่เกี่ยวข้องในระบบหายใจ 
 2. โปสเตอร์ เรื่อง แนวทางการใช้เชื้อเพลิงซากดกึดำบรรพ์ 
 
แหล่งการเรียนรู ้
 1. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร ์ชั้น ม.2 เล่ม 2 สำนักพิมพ์อกัษรเจริญทัศน์ จำกดั 
 2. แบบฝึกหัดรายวิชาพืน้ฐานวิทยาศาสตร์ ชั้น ม.2 เล่ม 2 สำนักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์ จำกดั 
 3. Work book 2 Discovering science 
 4. อินเตอร์เน็ต 
 
การวดัและการประเมิน 

เป้าหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด เกณฑ์การประเมิน 
สาระสำคัญ 
    1 . แนวทางในการใช ้พล ั งงาน
เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ 

- โปสเตอร์ เรือ่ง แนวทางการใช้
เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ ์

- แบบประเมินโปสเตอร์  
เรื่อง แนวทางการใช้เชื้อเพลิง
ซากดึกดำบรรพ ์

ภาคผนวก 

ตัวชี้วัด 
   - มาตรฐาน/ตัวชี ้วัด ว 1.2 ม.2/1 
ระบุอวัยวะและบรรยายหน้าที ่ของ
อวัยวะที่เกี่ยวข้องในระบบหายใจ 

- โปสเตอร์ เรือ่ง แนวทางการใช้
เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ ์

- แบบประเมินโปสเตอร์  
เรื่อง แนวทางการใช้เชื้อเพลิง
ซากดึกดำบรรพ ์

ภาคผนวก 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
    1. ใฝ่เรียนรู ้
    2. มุ่งมั่นในการทำงาน 

- โปสเตอร์ เรือ่ง แนวทางการใช้
เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ ์

- แบบสังเกตคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์รายบุคคล 
 

ภาคผนวก 

 



เป้าหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด เกณฑ์การประเมิน 
สมรรถนะสำคัญ   
    1. ความสามารถในการคิด   
    2. ความสามารถในการสื่อสาร 

- โปสเตอร์ เรือ่ง แนวทางการใช้
เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ ์

- แบบสังเกตสมรรถนะ 
ของผู้เรียนรายบุคคล 

ภาคผนวก 

ทักษะ/กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
    1. ทักษะการจัดกระทำและสื่อ
ความหมายข้อมูล 
    2. ทักษะกระบวนการกลุ่ม 

- โปสเตอร์ เรือ่ง แนวทางการใช้
เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ ์

- แบบประเมินทักษะ
กระบวนการทางวทิยาศาสตร ์
 

ภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บันทึกหลังการสอน 
ผลการสอน 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
ปัญหาและอุปสรรค 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
ข้อเสนอแนะ 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
 
 
          ลงชื่อ …………………………………………. ผู้สอน 
       (นางสาวปัทมาภรณ ์ แกว้คงคา) 
             
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 28 
หน่วยการเรยีนรู้ที่ 4 เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ ์                             เรื่อง พลังงานทดแทน                                                          
วิชา ว22101  ชื่อรายวชิา วิทยาศาสตร ์3               กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ภาคเรียนที่ 1                        ปีการศึกษา 2565 เวลา 2 ชั่วโมง 
 
มาตรฐานการเรียนรู ้
 มาตรฐาน/ตัวชี ้ว ัด  ว 3.2 เข้าใจองค์ประกอบและความสัมพันธ์ของระบบโลก กระบวนการ
เปลี่ยนแปลงภายในโลกและบนผิวโลก ธรณีพิบัติภัย กระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศและภูมิอากาศโลก 
รวมทั้งผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
 
ตัวชี้วัด  
 มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  ว 3.2  ม.2/3 เปรียบเทียบข้อดีและข้อจำกัดของพลังงานทดแทนแต่ละประเภท
จากการรวบรวมข้อมูลและนำเสนอแนวทางการใช้พลังงานทดแทนที่เหมาะสมในท้องถิ่น 
 
จุดประสงค์การเรียนรู ้
 1. นักเรียนสามารถเปรียบเทียบข้อดีและข้อจำกัดของพลังงานทดแทนแตล่ะประเภท 
 2. นักเรียนสามารถอธิบายลักษณะของพลังงานทดแทนแต่ละประเภทได้  
 3. นักเรียนสามารถนำเสนอแนวทางการใช้พลังงานทดแทนที่เหมาะสมกับท้องถ่ินของตนเองได้ 
 
สาระสำคัญ 
 1. พลังงานทดแทน 
 
สาระการเรยีนรู ้
 ความรู ้
 1. พลังงานทดแทน 
 พลังงานทดแทน หมายถึง พลังงานที่นำมาใช้แทนน้ำมันเชื้อเพลิง สามารถแบ่งตามแหล่งที่ได้มากเป็น 
2 ประเภท คือ พลังงานทดแทนจากแหล่งที่ใช้แล้วหมดไป อาจเรียกว่า พลังงานสิ้นเปลือง ได้แก่ ถ่านหิน ก๊าซ
ธรรมชาติ นิวเคลียร์ หินน้ำมัน และทรายน้ำมัน เป็นต้น และพลังงานทดแทนอีกประเภทหนึ่งเป็นแหล่ง
พลังงานที่ใช้แล้ว สามารถหมุนเวียนมาใช้ได้อีก เรียกว่า พลังงานหมุนเวียน ได้แก่ แสงอาทิตย์ ลม ชีวมวล น้ำ 
และไฮโดรเจน เป็นต้น เป็นพลังงานที่สะอาด ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
 1.1 พลังแสงอาทิตย์ 
 ดวงอาทิตย์ให้พลังงานจำนวนมหาศาลแก่โลกของเรา พลังงานจากดวงอาทิตย์จัดเป็นพลังงาน
หมุนเวียนที่สำคัญที่สุด เป็นพลังงานสะอาดไม่ทำปฏิกิริยาใดๆอันจะทำให้สิ่งแวดล้อมเป็นพิษ เซลล์แสงอาทิตย์
จึงเป็นสิ่งประดิษฐ์ทางอิเล็คทรอนิคส์ชนิดหนึ่ง ที ่ถูกนำมาใช้ผลิตไฟฟ้า เนื่องจากสามารถเปลี่ยนเซลล์
แสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรง ส่วนใหญ่เซลล์แสงอาทิตย์ทำมาจากสารกึ่งตัวนำพวกซิลิคอนมี
ประสิทธิภาพในการเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้าได้สูงถึง 44 เปอร์เซ็นต์ 



 ในส่วนของประเทศไทยซึ่งตั้งอยู่บริเวณใกล้เส้นศูนย์สูตร จึงได้รับพลังงานจากแสงอาทิตย์ในเกณฑ์สูง 
พลังงานโดยเฉลี่ยซึ่งรับได้ทั่วประเทศประมาณ 4 ถึง 4.5 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อตารางเมตรต่อวัน ประกอบด้วย
พลังงานจากรังสีตรง (Direct Radiation) ประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ ส่วนที่เหลือเป็นพลังงานรังสีกระจาย 
(Diffused Radiation) ซึ่งเกิดจากละอองน้ำในบรรยากาศ(เมฆ) ซึ่งมีปริมาณสูงกว่าบริเวณที่ห่างจากเส้นศูนย์
สูตรออกไปทั้งแนวเหนือ-ใต้ 
 นอกจากนี้การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์นับวันจะยิ่งมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ 
เนื่องจากการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ เป็นแหล่งพลังงานทดแทนที่สะอาดและไม่มีวันสิ้นสุด 
แต่ปัญหาสำคัญในการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์นั้น คือพื้นที่ที่ใช้ในการ
ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ เพราะพื้นที่ในการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์จะต้องเป็นพื้นที่โล่งขนาดใหญ่ ดังนั้นการติดตั้ง
แผงโซล่าเซลล์แบบลอยน้ำอยู่ในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่จึงเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมเป็นอย่างยิ่ง 
 อีกทั้งการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์แบบลอยน้ำอยู่ในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ยังมีข้อดีมากมาย เช่น ความ
เย็นของน้ำจะทำให้การทำงานของแผงโซล่าเซลล์มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และแผงโซล่าบดบังแสงอาทิตย์ที่
ตกกระทบผิวน้ำ ทำให้ช่วยลดการเติบโตของสาหร่ายใต้น้ำ และลดการระเหยของน้ำในอ่างเก็บน้ำ เป็นต้น  
ดงันั้นในหลายประเทศจึงได้มีการออกแบบและก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทนแสงอาทิตย์ที่สามารถติดตั้งไว้
บนผิวน้ำในทะเลสาบขนาดใหญ่ได้ 
 1.2 พลังงานลม 
 เป็นพลังงานธรรมชาติที่เกิดจากความแตกต่างของอุณหภูมิ 2 ที่ ซึ่งสะอาดและบริสุทธิ์ใช้แล้วไม่มวีัน
หมดสิ้นไปจากโลก ได้รับความสนใจนำมาพัฒนาให้เกิดประโยชน์อย่างกว้างขวาง ในขณะเดียวกัน กังหันลมก็
เป็นอุปกรณ์ชนิดหนึ่งที่สามารถนำพลังงานลมมาใช้ให้เป็นประโยชน์ได้ โดยเฉพาะในการผลิตกระแสไฟฟ้า 
และในการสูบน้ำ ซึ่งได้ใช้งานกันมาแล้วอย่างแพร่หลายพลังงานลมเกิดจากพลังงานจากดวงอาทิตย์ตกกระทบ
โลกทำให้อากาศร้อน และลอยตัวสูงขึ้น อากาศจากบริเวณอื่นซึ่งเย็นและหนาแน่นมากกว่าจึงเข้ามาแทนที่ 
การเคลื่อนที่ของอากาศเหล่านี้เป็นสาเหตุให้เกิดลม และมีอิทธิพลต่อสภาพลมฟ้าอากาศในบางพื้นที่ของ
ประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวฝั่งทะเลอันดามันและด้านทะเลจีน (อ่าวไทย) มีพลังงานลมที่อาจนำมาใช้
ประโยชน์ในลักษณะพลังงานกล (กังหันสูบน้ำกังหันผลิตไฟฟ้า) ศักยภาพของพลังงานลมที่สามารถ นำมาใช้
ประโยชน์ได้สำหรับประเทศไทย มีความเร็ว อยู่ระหว่าง 3-5 เมตรต่อวินาที และความเข้มพลังงานลมที่
ประเมินไว้ได้อยู่ระหว่าง 20-50 วัตต์ต่อตารางเมตร 
 
 1.3 พลังงานน้ำ 
 พื้นผิวโลกถึง 70 เปอร์เซ็นต์ ปกคลุมด้วยน้ำ ซึ่งมีความสำคัญยิ่งต่อสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย น้ำเหล่านี้มีการ
เปลี่ยนสถานะและหมุนเวียนอยู่ตลอดเวลา ระหว่างผิวโลกและบรรยากาศอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเรียกว่า วั ฏจักร
ของน้ำ น้ำที่กำลังเคลื่อนที่มีพลังงานสะสมอยู่มาก และมนุษย์รู้จักนำพลังงานนี้มาใช้หลายร้อยปีแล้ว เช่น ใช้
หมุนกังหันน้ำ ปัจจุบันมีการนำพลังงานน้ำไปหมุนกังหันของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าในโรงไฟฟ้าพลังน้ำเพื่อผลิต
ไฟฟ้า 
 1.4 พลังงานชีวมวล 
 เชื้อเพลิงที่ได้จากสิ่งมีชีวิตเช่น ไม้ฟืน แกลบ กากอ้อย เศษไม้ เศษหญ้า เศษเหลือทิ้งจากการเกษตร 
เหล่านี้ใช้เผาให้ความร้อนได้ เป็นเชื้อเพลิงชีวภาพแบบของแข็ง และความร้อนนี้แหละที่เอาไปป่ันไฟ โดยเหตุที่
ประเทศไทยทำการเกษตรอย่างกว้างขวาง วัสดุเหลือใช้จากการเกษตร เช่น แกลบ ขี้เลื่อย ชานอ้อย กาก
มะพร้าว ซึ่งมีอยู่จำนวนมากก็ควรจะใช้เป็นเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์ได้ 



 ในกรณีของโรงเลื่อย โรงสี โรงน้ำตาลขนาดใหญ่ อาจจะยินยอมให้จ่ายพลังงานไฟฟ้าให้กับระบบ
ไฟฟ้าของการไฟฟ้าต่าง ๆ ในประเทศ ในลักษณะของการผลิตร่วม (Co-generation) ซึ่งมีใช้อยู่แล้วหลายแห่ง
ในต่างประเทศโดยวิธีดังกล่าวแล้วจะช่วยให้สามารถใช้ประโยชน์จากแหล่งพลังงานในประเทศสำหรับส่วนรวม
ได้มากยิ่งขึ้นทั้งนี้อาจจะรวมถึงการใช้ไม้ฟืนจากโครงการปลูกไม้โตเร็วในพื้นที่นับล้านไร่ ในกรณีที่รัฐบาล
จำเป็นต้องลดปริมาณการปลูกมันสำปะหลัง อ้อย เพื่อแก้ปัญหาระยะยาวทางด้านการตลาดของพืชทั้งสอง
ชนิด อนึ่ง สำหรับผลิตผลจากชีวมวลในลักษณะอื่นที่ยังใช้เป็นเชื้อเพลิงได้ เช่น แอลกอฮอล์ จากมันสำปะหลัง 
ก๊าซจากฟืน ก๊าซจากการหมักเศษวัสดุเหลือจากการเกษตร และขยะชุมชน  
 1.5 พลังงานคลื่น 
 พลังงานคลื่น หมายถึงพลังงานของคลื่นผิวมหาสมุทร และการจับพลังงานเหล่านั้นมาใช้งานให้เกิด
ประโยชน์ ซึ่งรวมถึงการผลิตไฟฟ้า การแยกเกลือออกจากน้ำ และการสูบน้ำ พลังงานคลื่นเป็นพลังงานที่ไม่มี
วันหมดรูปแบบหนึ่ง การผลิตไฟฟ้าจากคลื่นยังไม่ใช่เทคโนโลยีที่แพร่หลาย และยังไม่มีการสร้างฟาร์มคลื่นเชิง
พาณิชย์ 
 1.6 พลังงานไฮโดรเจนหรือเช้ือเพลิงไฮโดรเจน 
 เชื้อเพลิงไฮโดรเจน ถูกนำไปใช้ในเซลล์ไฟฟ้าเคมีหรือจุดระเบิดในเครื่องสันดาปภายในเพื่อให้พลังงาน
กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือรถไฟฟ้า มันยังถูกใช้ในการขับเคลื่อนยานอวกาศ และมีศักยภาพที่จะถูกผลิตใน
เชิงพาณชิย์เพื่อใช้กับการขนส่งทางอากาศเชื้อเพลิงไฮโดรเจนไม่ปล่อยมลภาวะในสิ่งแวดล้อม 
 
ทักษะ/กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

1. ทักษะการสังเกต 
 2. ทักษะกระบวนการกลุ่ม 
 
คุณลักษณะอันพึงประสงค ์

1. ใฝ่เรียนรู ้
2. มุ่งมั่นในการทำงาน 
 

สมรรถนะสำคัญ 
 1. ความสามารถในการสือ่สาร 
 2. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
 3. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
 
กิจกรรมการเรียนรู้  
 1. กิจกรรมนำเข้าสู่การเรียน 
  1.1) ครูให้นักเรียนดูภาพเกี่ยวกับปัญหาการขาดแคลนพลังต่าง ๆ และผลกระทบที่เกิดจาก
การใช้พลังงานทางธรรมชาติที่ผิดวิธี 
  1.2) นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเมื่อครูตั้งประเด็นคำถามดังต่อไปน้ี 
   - นักเรียนคิดว่าการใช้พลังงานธรรมชาติพวกถ่านหิน ปีโตเลียมมีผลกรระทบต่อการ
ดำเนินชีวิตหรือไม่อย่างไร 



   - นักเรียนคิดว่าในอนาคตอันใกล้พลังงานที่เราใช้ในปัจจุบันมีทางที่จะหมดไปหรือไม่
และนักเรียนคิดว่าเราจะใช้พลังงานอะไรมาทดแทนพลังงานที่จะหมดไปจากโลก 
  1.3) นักเรียนทุกคนร่วมกันตอบคำถามและเกี่ยวกับคำตอบของคำถามเพื่อเชื่อมโยงไปสู่ 
การเรียนรู้ เรื่อง พลังงานทดแทน                                                          
 2. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

 2.1) นักเรียนศึกษาความรู้ power point เรื่อง พลังงานทดแทน                                                          
     2.2) นักเรียนทำกิจกรรมเรื่อง พลังงานทดแทน โดยให้นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาเกี่ยวกับ
พลังงานทดแทนที่ตนเองได้ตอนที่แบ่งกลุ่มและนำมาทำเป็นป้ายนิทรรศการเกี่ยวกับพลังงานงานทดแทนที่กลุม่
ของตนเองได้รับ โดยในป้ายนิทรรศการจะต้องประกอบด้วย ความหมาย การใช้ประโยชน์ ข้อดีและข้อเสียจาก
พลังงานทดแทนที่ได้รับ โดยมีวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมดังต่อไปน้ี 
   - กระดาษแข็งขาวเทากลุ่มละ 1 แผ่น 
   - กระดาษสีต่าง ๆ 
   - ปากกาสีเมจิก 
   - กาว 
   - กรรไกร/คัตเตอร์ 
  2.3) นักเรียนทำแบบฝึกหัดที่ 4.6 เปรียบเทียบข้อดีและข้อจำกัดของพลังงานทดแทน   
โดยมีกำหนดการส่งงานภายในคาบเรียน 
 3. กิจกรรมรวบยอด 
  3.1) นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายและหาข้อสรุปโดยใช้คำถามต่อไปนี้ 
   - พลังงานทดแทนที่ใหญ่ที่สุด และมีปริมาณมากที่สุด 
  (แนวคำตอบ : พลังงานแสงอาทิตย์) 
   - พลังงานทดแทน หมายถึงอะไร 
  (แนวคำตอบ : พลังงานทดแทน หมายถึง พลังงานที่นำมาใช้แทนน้ำมันเชื้อเพลิง สามารถ
แบ่งตามแหล่งที่ได้มากเป็น 2 ประเภท คือ พลังงานทดแทนจากแหล่งที่ใช้แล้วหมดไป อาจเรียกว่า พลังงาน
สิ้นเปลือง และพลังงานทดแทนอีกประเภทหน่ึงเป็นแหล่งพลังงานที่ใช้แล้วสามารถหมุนเวียนมาใช้ได้อีก ) 
   - พลังงานทดแทนที่ถูกนำไปใช้ในเซลล์ไฟฟ้าเคมีหรือจุดระเบิดในเครื่องสันดาป
ภายในเพื่อให้พลังงานกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือรถไฟฟ้า คืออะไร 
  (แนวคำตอบ : พลังงานไฮโดรเจนหรือเชื้อเพลิงไฮโดรเจน) 
   - พลังงานทดแทนที่ใช้กังหันลมในการผลิตกระแสไฟฟ้าคือ 
  (แนวคำตอบ : พลังงานลม) 
   - พลังงานชีวภาพ หมายถึงอะไร 
  (แนวคำตอบ : พลังงานชีวมวลคือเชื้อเพลิงที่ได้จากสิ่งมีชีวิตเช่น ไม้ฟืน แกลบ กากอ้อย เศษ
ไม้ เศษหญ้า เศษเหลือทิ้งจากการเกษตร) 
   - พลังงานน้ำสามารถนำไปใช้ได้อย่างไร 
  (แนวคำตอบ : ใช้หมุนกังหันน้ำ ปัจจุบันมีการนำพลังงานน้ำไปหมุนกังหันของเครื่องกำเนิด
ไฟฟ้าในโรงไฟฟ้าพลังน้ำเพื่อผลิตไฟฟ้า) 
  
 



สื่อการเรียนรู้ 
 1. Power point ระบบหายใจ เรื่อง อวัยวะและหน้าที่ของอวัยวะที่เกี่ยวข้องในระบบหายใจ 
 2. ป้ายนิทรรศการ เรื่อง พลังงานงานทดแทน 
 
แหล่งการเรียนรู ้
 1. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร ์ชั้น ม.2 เล่ม 2 สำนักพิมพ์อกัษรเจริญทัศน์ จำกดั 
 2. แบบฝึกหัดรายวิชาพืน้ฐานวิทยาศาสตร์ ชั้น ม.2 เล่ม 2 สำนักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์ จำกดั 
 3. Work book 2 Discovering science 
 4. อินเตอร์เน็ต 
 
การวดัและการประเมิน 

เป้าหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด เกณฑ์การประเมิน 
สาระสำคัญ 
        1. พลังงานทดแทน 

- ป้ายนิทรรศการ  
เรื่อง พลังงานงานทดแทน 
- แบบฝึกหัดที่  4.6  
เปรียบเทียบข้อดีและข้อจำกัด
ของพลังงานทดแทน   

- ป้ายนิทรรศการ  
เรื่อง พลังงานงานทดแทน 
- แบบฝึกหัดที่  4.6  
เปรียบเทียบข้อดีและข้อจำกัด
ของพลังงานทดแทน   

ภาคผนวก 

ตัวชี้วัด 
   - มาตรฐาน/ตัวชี ้ว ัด  ว 3.2 ม.2/3
เปร ียบเท ียบข้อด ีและข้อจำกัดของ
พลังงานทดแทนแต่ละประเภทจากการ
รวบรวมข้อมูลและนำเสนอแนวทางการ
ใช้พลังงานทดแทนที่เหมาะสมในท้องถิ่น 

- ป้ายนิทรรศการ  
เรื่อง พลังงานงานทดแทน 
- แบบฝึกหัดที่  4.6  
เปรียบเทียบข้อดีและข้อจำกัด
ของพลังงานทดแทน   

- แบบประเมินป้ายนิทรรศการ 
เรื่อง พลังงานงานทดแทน 
- แบบฝึกหัดที่  4.6  
เปรียบเทียบข้อดีและข้อจำกัด
ของพลังงานทดแทน   

ภาคผนวก 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
    1. ใฝ่เรียนรู ้
    2. มุ่งมั่นในการทำงาน 
 

- ป้ายนิทรรศการ  
เรื่อง พลังงานงานทดแทน 
- แบบฝึกหัดที่  4.6  
เปรียบเทียบข้อดีและข้อจำกัด
ของพลังงานทดแทน   

- แบบสังเกตคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์รายบุคคล 

ภาคผนวก 

สมรรถนะสำคัญ   
    1. ความสามารถในการสื่อสาร 
    2. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
    3. ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี
 

- ป้ายนิทรรศการ  
เรื่อง พลังงานงานทดแทน 
- แบบฝึกหัดที่  4.6  
เปรียบเทียบข้อดีและข้อจำกัด
ของพลังงานทดแทน   

- แบบสังเกตสมรรถนะ 
ของผู้เรียนรายบุคคล 

ภาคผนวก 

ทักษะ/กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
    1. ทักษะการสังเกต 
    2. ทักษะกระบวนการกลุ่ม 
 

- ป้ายนิทรรศการ  
เรื่อง พลังงานงานทดแทน 
- แบบฝึกหัดที่  4.6  
เปรียบเทียบข้อดีและข้อจำกัด
ของพลังงานทดแทน   

- แบบประเมินทักษะ 
กระบวนการทางวทิยาศาสตร ์

ภาคผนวก 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 29 
หน่วยการเรยีนรู้ที่ 5 ทรัพย์ในดิน                                             เรื่อง ทรัพยากรดิน 
วิชา ว22101  ชื่อรายวชิา วิทยาศาสตร ์3               กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ภาคเรียนที่ 1                        ปีการศึกษา 2565 เวลา 2 ชั่วโมง 
 
มาตรฐานการเรียนรู ้
 มาตรฐาน/ตัวชี ้ว ัด  ว 3.2 เข้าใจองค์ประกอบและความสัมพันธ์ของระบบโลก กระบวนการ
เปลี่ยนแปลงภายในโลกและบนผิวโลก ธรณีพิบัติภัย กระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศและภูมิอากาศโลก 
รวมทั้งผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
 
ตัวชี้วัด  
 มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  ว 3.2  ม.2/6 อธิบายลักษณะของชั้นหน้าตัดดินและกระบวนการเกดิดินจาก
แบบจำลอง รวมทั้งระบปุัจจัยที่ทำให้ดินมีลักษณะและสมบัติแตกต่างกัน  
 
จุดประสงค์การเรียนรู ้
 1. นักเรียนสามารถอธิบายกระบวนการเกิดดินจากแบบจำลองได้ 
 2. นักเรียนสามารถระบุปัจจัยที่ทำให้เกิดดินได ้
 
สาระสำคัญ 
 1. กระบวนการเกิดดิน 
 2. ปัจจัยที่ทำให้เกิดดิน 
 
สาระการเรยีนรู ้
 ความรู ้
 1. กระบวนการเกิดดิน 
 การเกิดของดินจะเกี่ยวข้องกับการผุพังสลายตัวของทั ้งอินทรียสาร และอนินทรียสาร กับการ
สังเคราะห์วัตถุใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นจากอิทธิพลของกระบวนการสร้างดินต่าง ๆ และอยู่ภายใต้อิทธิพลของปัจจัย
ควบคุมการเกิดดิน โดยทั่วไปมักจะแยกกระบวนการเกิดของดินออกเป็น 2 ลักษณะใหญ่ ๆ ด้วยกันคือ 
กระบวนการทำลาย และกระบวนการสร้าง ซึ่งกระบวนการทั้งสองแบบนี้อาจจะเกิดขึ้นพร้อมๆ กัน หรือเกิด
กระบวนการทำลายขึ้นก่อนแล้วเกิดกระบวนการสร้างดินตามมาก็ได้ 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 กระบวนการทำลาย 
 หมายถึงกระบวนการที่ทำให้หิน แร่ และสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ เกิดการอ่อนตัวลง สลายตัวเป็นชิ้นเล็กชิ้น
น้อย หรือเปลี่ยนไปเป็นสารใหม่ และทับถมรวมตัวกันเกิดเป็นวัตถุต้นกำเนิดดินขึ้น ซึ่งอาจเกิดอยู่กับที่ หรือ
อาจถูกพาหะต่าง ๆ พัดพาออกไปจากที่เดิมและไปสะสมรวมตัวกันใหม่ในแหล่งอื่นก็ได้ 
 กระบวนการสร้างตัวของดิน  
  คือกระบวนการที่ทำให้เกิดพัฒนาการของลักษณะต่าง ๆที่ปรากฏอยู่ในดิน เช่น สีดิน เน้ือดิน 
โครงสร้าง ความเป็นกรดเป็นด่าง รวมถึงการเกิดเป็นชั้นต่าง ๆ ขึ้นในหน้าตัดดิน ซึ่งลักษณะเหล่านี้เป็นสิ่งที่จะ
บ่งบอกถึงความแตกต่างของดินแต่ละชนิดแต่ละประเภท และสามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ไปถึงชนิดของ
วัตถุต้นกำเนิด กระบวนการ และผลของสิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลโดยตรงต่อกระบวนการสร้างตัวของดิน ณ 
บริเวณนั้น อาทิเช่น สีของดินมีความสัมพันธ์กับ ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน และความเปียกแห้งของดิน 
โดยทั่วไปดินที่มีสีคล้ำควรจะมีอินทรียวัตถุมากกว่าดินสีจาง สีเทาที่ปรากฏอยู่ ในหน้าตัดดินบ่งบอกถึงสภาวะ
ที่ดินมีการขังน้ำ หรือการพบจุดสีประในดินบ่งบอกถึงสภาพที่ดินมีการเปียกสลับแห้ง เป็นต้น 
      
 2. ปัจจัยที่ทำให้เกิดดิน 
     2.1 สภาพภูมิอากาศ (climate)  
         สภาพภูมิอากาศที่มีอิทธิพลต่อการเกิดของดินหรือทำให้ดินมีลักษณะแตกต่างกัน ได้แก่ 
อุณหภูมิ และ ปริมาณน้ำฝน ซึ่งทั้งสองอย่างนี้มีอิทธิพลต่ออัตราการสลายตัวของหิน แร่ ทั้งในด้าน กายภาพ 
และเคมี (physical and chemical weathering) ทั้งยังมีอิทธิพลต่ออัตราความเร็วของการเคลื่อนย้ายและ
การสะสมใหม่ของหินและแร่ที่ถูกแปรสภาพโดยตัวการสำคัญ ๆ มาเป็นวัตถุต้นกำเนิดของดิน ในเขตร้อน หิน 
แร่ จะสลายตัวมาเป็นดินได้เร็วกว่าในเขตอบอุ่นหรือเขตหนาว เนื่องจาก  ในเขตร้อนมีอุณหภูมิสูง และมี
ปริมาณฝนตกมากว่าเขตหนาว การผุพังสลายตัวต่าง ๆ จึงดำเนินไปอย่างรวดเร็ว เกิดการชะล้างธาตุอาหารพชื
ออกไปได้มาก จึงมักทำให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ 
     2.2 วัตถุต้นกำเนิดของดิน (parent material) 
       เป็นปัจจัยควบคุมการเกิดดินที่สำคัญ และมองเห็นได้ค่อนข้างชัดเจนที่สุด และมีอิทธิพลต่อ
องค์ประกอบของดิน เช่น สี เนื้อดิน โครงสร้าง และสมบัติทางเคมีของดิน โดยทั่วไปดินที่เกิดจากวัตถุต้น
กำเนิดที่สลายตัวมาจากหินพวกที่มีปฏิกิริยาเป็นด่าง (basic rock) มักจะเป็นดินเนื้อละเอียด สีคล้ำ ความอุดม
สมบูรณ์สูง ส่วนดินที่เกิดจากหินพวกที่มีปฏิกิริยาเป็นกรด (acid rock) มักจะเป็นดินเนื้อหยาบ สีจาง ความ
อุดมสมบูรณ์ และความสามารถในการแลกเปลี่ยนประจุบวกต่ำ เป็นต้น 
      2.3 สภาพภูมิประเทศ (relief)  
  ระดับที่ไม่เท่ากันของสภาพพื้นที่ และความลาดชันของพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับระดับน้ำใต้ดิน ซึ่ง
ปัจจัยเหล่านี้มีอิทธิพลต่อการเกิดลักษณะชั้นต่าง ๆ ในหน้าตัดดิน ความลึกของดิน สี ความชื้นสัมพัทธ์ในดิน 



และความรุนแรงของการชะล้าง เป็นต้น ตัวอย่างเช่น ดินที่เกิดในที่ที่มีความลาดชันสูง มักจะเป็นดินตื้น มีชั้น
ดินน้อย มีการชะล้างหน้าดินมาก ชั้นดินบนจะบาง หรืออาจจะไม่มีชั้นดินบนเลยก็ได้ ตรงกันข้ามกับดินที่เกิด
ในที่ราบลุ่ม ที่มักจะมีชั้นดินบนที่หนากว่าเนื่องจากเป็นแหล่งทับถมของตะกอน เนื้อดินละเอียดกว่า เพราะมี
การเคลื่อนย้ายอนุภาคขนาดดินเหนียวจากดินชั้นบนลงไปสะสมอยู่ในดินล่าง 
      2.4 ปัจจัยทางชีวภาพ (organism) 
  ประกอบด้วยพืชและสัตว์ แต่มักจะเน้นที่พืชพรรณต่าง ๆ ที่ขึ้นปกคลุมบนผิวดิน ซึ่งมีอิทธิพล
ต่อ ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน และองค์ประกอบทางเคมีของดิน ดินที่เกิดภายใต้สภาพพืชพันธุ์ที่เป็นทุ่งหญ้า 
มักจะมีอินทรียวัตถุและธาตุที่เป็นอาหารพืชมากกว่าดินบริเวณป่าสนหรือป่าไม้เนื้อแข็ง เป็นต้น 
     2.5 เวลา (time) 
     อิทธิพลของเวลาในแง่ของการเกิดดินนั้น หมายถึง ช่วงหนึ่งของเวลาที่ต่อเนื่องกันไปโดยไม่มีเหตุการณ์
รุนแรงขัดจังหวะการพัฒนาตัวของดิน เวลาที่เป็นศูนย์สำหรับดินชนิดหนึ่ง ๆ ก็คือ จุดที่ได้มีเหตุการณ์ที่รุนแรง
อย่างหน่ึงทางดินเกิดขึ้น ถือว่าเป็นจุดสิ้นสุดของเวลาในการสร้างตัวของดิน และจะเป็นจุดเริ่มต้นของช่วงเวลา
ในการสร้างตัวของดินช่วงต่อไป เหตุการณ์รุนแรงดังกล่าวอาจหมายถึง การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิประเทศ 
ระดับน้ำใต้ดิน การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในทันทีทันใด หรือ การเปลี่ยนแปลงของวัตถุต้นกำเนิดดิน เช่น มี
การทับถมอย่างรุนแรงของตะกอนใหม่ เป็นต้น 
 
ทักษะ/กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

1. ทักษะการสังเกต 
2. ทักษะกระบวนการกลุม่ 

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค ์

1. มีวินัย 
2. มุ่งมั่นในการทำงาน 
 

สมรรถนะสำคัญ 
 1. ความสามารถในการสือ่สาร 
 2. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
 3. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
กิจกรรมการเรียนรู้  
 1. กิจกรรมนำเข้าสู่การเรียน 
  1.1) นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น เมื่อครูตั้งประเด็นคำถามดังต่อไปน้ี 
   - ปัจจัยใดบ้างที่ทำให้เกิดดิน 
  (แนวคำตอบ : วัตถุต้นกำเนิดของดิน, สภาพภูมิประเทศ, ปัจจัยทางชีวภาพ, เวลา) 
   - องค์ประกอบของดินมีอะไรบ้าง 
  (แนวคำตอบ : อนินทรียวัตถุ, อินทรียวัตถ,ุ น้ำ และอากาศ) 
  1.2) นักเรียนทุกคนร่วมกันตอบคำถามและเกี่ยวกับคำตอบของคำถามเพื่อเชื่อมโยงไปสู่ 
การเรียนรู้ เรื่อง ทรัพยากรดิน 
 



 2. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
 2.1) นักเรียนศึกษาความรู้ power point เรื่อง ทรัพยากรดิน 

     2.2) นักเรียนทำกิจกรรม เรื่อง บันไดกระบวนการเกิดดิน โดยกิจกรรมเป็นการให้นักเรียน
ออกแบบขั้นบันไดที่แสดงถึงลำดับกระบวนการเกิดดินและปัจจัยในการเกิดดิน 
  2.3) นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนกลุ่มนำเสนอผลการปฏิบัติกิจกรรมหน้าชั้นเรียน  
  2.4) ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายหาข้อสรุปจากการปฏิบัติกิจกรรม เรื ่อง ทำบันได
กระบวนการเกิดดิน โดยสรุปได้ว่า 
 “การเกิดของดินจะเกี่ยวข้องกับการผุพังสลายตัวของทั้งอินทรียสาร และอนินทรียสาร กับการ
สังเคราะห์วัตถุใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นจากอิทธิพลของกระบวนการสร้างดินต่าง ๆ และอยู่ภายใต้อิทธิพลของปัจจัย
ควบคุมการเกิดดิน โดยทั่วไปมักจะแยกกระบวนการเกิดของดินออกเป็น 2 ลักษณะใหญ่ ๆ ด้วยกันคือ 
กระบวนการทำลาย และกระบวนการสร้าง ซึ่งกระบวนการทั้งสองแบบนี้อาจจะเกิดขึ้นพร้อม ๆ กัน หรือเกิด
กระบวนการทำลายขึ้นก่อนแล้วเกิดกระบวนการสร้างดิน” 
  2.5) นักเรียนทำแบบฝึกหัดที่ 2.1 เขียนแผนผังแสดงกระบวนการเกิดดิน 
 3. กิจกรรมรวบยอด 
  3.1) นักเรียนแต่ละกลุ่มเล่นบอร์ดเกม กระบวนการเกิดและปัจจัยที่ทำให้เกิดดิน โดย
รายละเอียดกิจกรรมมีดังนี้ กิจกรรมบอร์ดเกม เรื่อง กระบวนการเกิดและปัจจัยที่ทำให้เกิดดิน เป็นกิจกรรมที่
ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มหาคำตอบของกระบวนการเกิดดินและปัจจัยที่ทำให้เกิดดิน โดยครูผู้สอนจะมีแผ่น
กระดานที่มีหัวข้อและคำตอบแยกออกจากกัน ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนำคำตอบมาติดให้ตรงกับหัวข้อให้
ถูกต้อง) 
 
สื่อการเรียนรู้ 
 1. Power point ทรพัยใ์นดิน เรื่อง ทรัพยากรดนิ 
 2. กิจกรรม “บันไดกระบวนการเกิดดิน” 
 3. บอร์ดเกม “กระบวนการเกิดและปัจจัยที่ทำให้เกิดดิน” 
 
แหล่งการเรียนรู ้
 1. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร ์ชั้น ม.2 เล่ม 2 สำนักพิมพ์อกัษรเจริญทัศน์ จำกดั 
 2. แบบฝึกหัดรายวิชาพืน้ฐานวิทยาศาสตร์ ชั้น ม.2 เล่ม 2 สำนักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์ จำกดั 
 3. Work book 2 Discovering science 
 4. อินเตอร์เน็ต 
 
 
 
 
 
 
 
 



การวดัและการประเมิน 
เป้าหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด เกณฑ์การประเมิน 

สาระสำคัญ 
   1. กระบวนการเกดิดนิ 
   2. ปัจจัยที่ทำให้เกิดดนิ 

- กิจกรรม  
“บันไดกระบวนการเกิดดิน” 
- บอร์ดเกม “กระบวนการเกิด
และปัจจัยที่ทำให้เกิดดิน” 
- แบบฝึกหัดที่ 2.1 

- แบบประเมินกิจกรรม  
“บันไดกระบวนการเกิดดิน” 
- แบบประเมินบอร์ดเกม 
“กระบวนการเกิดและปัจจัยที่
ทำให้เกิดดิน” 
- แบบฝึกหัดที่ 2.1 

ภาคผนวก 

ตัวชี้วัด 
   - มาตรฐาน/ตัวชี ้วัด  ว 3.2  ม.2/6 
อธิบายลักษณะของชั้นหน้าตัดดินและ
กระบวนการเกิดดินจากแบบจำลอง 
รวมทั้งระบุปัจจัยที่ทำให้ดินมีลักษณะ
และสมบัติแตกต่างกัน  

- กิจกรรม  
“บันไดกระบวนการเกิดดิน” 
- บอร์ดเกม “กระบวนการเกิด
และปัจจัยที่ทำให้เกิดดิน” 
- แบบฝึกหัดที่ 2.1 

- แบบประเมินกิจกรรม  
“บันไดกระบวนการเกิดดิน” 
- แบบประเมินบอร์ดเกม 
“กระบวนการเกิดและปัจจัยที่
ทำให้เกิดดิน” 
- แบบฝึกหัดที่ 2.1 

ภาคผนวก 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
    1. มวีินัย 
    2. มุ่งมั่นในการทำงาน 

- กิจกรรม  
“บันไดกระบวนการเกิดดิน” 
- บอร์ดเกม “กระบวนการเกิด
และปัจจัยที่ทำให้เกิดดิน” 
- แบบฝึกหัดที่ 2.1 

- แบบสังเกตคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์รายบุคคล 

ภาคผนวก 

สมรรถนะสำคัญ   
   1. ความสามารถในการสื่อสาร 
   2. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
   3. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

- กิจกรรม  
“บันไดกระบวนการเกิดดิน” 
- บอร์ดเกม “กระบวนการเกิด
และปัจจัยที่ทำให้เกิดดิน” 
- แบบฝึกหัดที่ 2.1 
 

- แบบสังเกตสมรรถนะ 
ของผู้เรียนรายบุคคล 

ภาคผนวก 

ทักษะ/กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  
   1. ทักษะการสังเกต 
   2. ทักษะกระบวนการกลุ่ม 

- กิจกรรม  
“บันไดกระบวนการเกิดดิน” 
- บอร์ดเกม “กระบวนการเกิด
และปัจจัยที่ทำให้เกิดดิน” 
- แบบฝึกหัดที่ 2.1 

- แบบประเมินทักษะ 
กระบวนการทางวทิยาศาสตร ์

ภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 

 
 



บันทึกหลังการสอน 
ผลการสอน 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
ปัญหาและอุปสรรค 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
ข้อเสนอแนะ 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
 
 
          ลงชื่อ …………………………………………. ผู้สอน 
       (นางสาวปัทมาภรณ ์ แกว้คงคา) 
             
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 30 
หน่วยการเรยีนรู้ที่ 5 ทรัพยากรในดิน                                 เรื่อง การแบ่งชั้นดิน 
วิชา ว22101  ชื่อรายวชิา วิทยาศาสตร ์3               กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ภาคเรียนที่ 1                        ปีการศึกษา 2565 เวลา 2 ชั่วโมง 
 
มาตรฐานการเรียนรู ้
 มาตรฐาน/ตัวชี ้ว ัด  ว 3.2 เข้าใจองค์ประกอบและความสัมพันธ์ของระบบโลก กระบวนการ
เปลี่ยนแปลงภายในโลกและบนผิวโลก ธรณีพิบัติภัย กระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศและภูมิอากาศโลก 
รวมทั้งผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
 
ตัวชี้วัด  
 มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  ว 3.2  ม.2/6 อธิบายลักษณะของชั้นหน้าตัดดินและกระบวนการเกดิดินจาก
แบบจำลอง รวมทั้งระบปุัจจัยที่ทำให้ดินมีลักษณะและสมบัติแตกต่างกัน 
 
จุดประสงค์การเรียนรู ้
 1. นักเรียนสามารถระบุปัญหาจากสถานการณ์ทีก่ำหนดให้ได้ 
 2. นักเรียนสามารถสร้างแบบจำลองลักษณะของชั้นหน้าตัดดินได้ 
 3. นักเรียนสามารถอธิบายลักษณะของชั้นหน้าตดัดินจากแบบจำลองได ้
 4. นักเรียนสามารถออกแบบวิธีการแก้ปัญหา โดยวิเคราะห์ภายใต้เงื่อนไขและทรัพยากรที่มีอยู่ได ้
 5. นักเรียนสามารถนำเสนอแนวทางการแก้ปัญหา วางแผนข้ันตอนการทำงานและดำเนินการ
แก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนให้ผู้อื่นเข้าใจได้ 
 
สาระสำคัญ 
 1. การแบ่งชั้นดิน 
 
สาระการเรยีนรู ้
 ความรู ้
 1. การแบ่งชั้นดิน 
            ลักษณะของดินจะแตกต่างกันตามลักษณะของธรณีสัณฐาน ซึ่งดินในระดับความลึกต่าง  ๆ จะมี
ลักษณะต่างกัน 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : http://www.trueplookpanya.com/ 
 1. ชั้นโอ (O Horizon) เป็นดินชั้นบนสุด มักมีสีคล้ำเนื่องจากประกอบด้วยอินทรียวัตถุ (Organic) 
หรือ ฮิวมัส ซึ่งเป็นซากพืชซากสัตว์ทำให้เกิดความเป็นกรด ดินชั้นโอส่วนใหญ่จะพบในพื้นที่ป่า ส่วนในพื้นที่
การเกษตรจะไม่มีชั้นโอในหน้าตัดดิน เนื่องจากถูกไถพรวนไปหมด 
 2. ชั ้นเอ (A Horizon) เป็นดินชั ้นบน (Top soil) เป็นส่วนที ่ม ีน ้ำซึมผ่าน ดินชั ้น A ส่วนใหญ่
ประกอบด้วยหินแร่และอินทรียวัตถุที่ย่อยสลายสมบูรณ์แล้วอยู่ด้วย ทำให้ดินมีสีเข้ม ในพื้นที่เกษตรกรรมดิน
ชั้นเอจะถูกไถพรวน เมื่อมีการย่อยสลายของรากพืชและมีการสะสมอินทรียวัตถุ โดยปกติโครงสร้างของดินจะ
เป็นแบบก้อนกลม แต่ถ้าดินมีการอัดตัวกันแน่น โครงสร้างของดินในชั้น A จะเป็นแบบแผ่น  
 3. ชั้นบี (B Horizon) เป็นชั้นดินล่าง (subsoil) เนื้อดินและโครงสร้างเป็นแบบก้อนเหลี่ยมหรือแท่ง
ผลึก เกิดจากการชะล้างแร่ธาตุต่าง ๆ ของสารละลายต่าง ๆ เคลื่อนตัวผ่านชั้นเอ ลงมามาสะสมในชั้นบี ในเขต
ภูมิอากาศชื้น ดินในชั้นบีส่วนใหญ่จะมีสีน้ำตาลปนแดง เน่ืองจากการสะสมตัวของเหล็กออกไซด์  
 4. ชั้นซี (C Horizon) เกิดจากการผุพังของหินกำเนิดดิน (Parent rock) ไม่มีการตกตะกอนของวัสดุ
ดินจากการชะล้าง และไม่มีการสะสมของอินทรียวัตถุ 
 5. ชั้นอาร์ (R Horizon) เป็นชั้นของวัตถุต้นกำเนิดดินหรือหินพื้น (Bedrock) 
 
ทักษะ/กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

1. ทักษะการสังเกต 
2. ทักษะกระบวนการกลุม่ 

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค ์

1. ใฝ่เรียนรู ้
2. มุ่งมั่นในการทำงาน 
 

สมรรถนะสำคัญ 
 1. ความสามารถในการสือ่สาร 
 2. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
 3. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 



กิจกรรมการเรียนรู้  
 1. กิจกรรมนำเข้าสู่การเรียน 
  1.1) นักเรียนฟังสถานการณ์จากครูผู ้สอนดังต่อไปนี้  “เด็กหญิงเมเปิ ้ลเป็นนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ของโรงเรียนแห่งหนึ่งเด็กหญิงเมเปิ้ลเป็นเด็กที่มีนิสัยดี ร่าเริง แจ่มใส เป็นที่รักของเพื่อน ๆ 
อีกไม่กี่วันจะเป็นวันเกิดของเด็กหญิงเมเปิ้ลเพื่อน ๆ ในห้องจึงอยากจะทำของขวัญไปเซอร์ไพรส์เด็กหญิงเมเปิ้ล 
ซึ่งเพื่อน ๆ จึงคิดกันว่าจะสั่งทำเค้กที่เด็กหญิงเมเป้ิลชอบรับประทานเพื่อเป็นของขวัญ แต่เน่ืองจากร้านทำเค้ก
ทุกแห่งมีออเดอร์ในการทำเค้กที่เยอะมากทำให้ร้านทำเค้กไม่รับออเดอร์เพิ่ม เพื่อน ๆ จึงเปลี่ยนความคิดมา
ประดิษฐ์เค้กที่เป็นของที่ระลึกที่ทำจากกระดาษหลากหลายสี เพื่อที่จะให้เด็กหญิงเมเปิ้ลสามารถเก็บไว้ได้นาน 
ๆ  ในการประดิษฐ์เค้กจากกระดาษให้เด็กหญิงเมเป้ิลมีเง่ือนไขดังนี้ 
  1. เค้กที่ประดิษฐ์จะต้องสามารถอธิบายลักษณะชั้นหน้าตัดดินได้ 
  2. เค้กที่ประดิษฐ์จะต้องมีความสูงไม่เกิน 30 เซนติเมตร 
 2. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

 2.1) นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาเรื่องหน้าตัดชั้นดินโดยครูผู้สอนแจกสื่อสามมิติ เรื่อง หน้าตัด
ชั้นดิน ให้แต่ละกลุ่มได้ศึกษา แต่ละกลุ่มจะได้หน้าตัดชั้นดินกลุ่มละ 1 ชั้น ให้แต่ละกลุ่มศึกษาหน้าตัดชั้นดิน
ของกลุ่มตัวเองและส่งตัวแทนออกมาสรุปให้เพื่อน ๆ ฟังหน้าชั้นเรียน 
     2.2) นักเรียนแต่ละคนภายในกลุ่มออกแบบการประดิษฐ์เค้กชั้นดินตนเองลงในกระดาษแข็ง
ที่ได้จากการจับกลุ่ม 
  2.3) นักเรียนแต่ละคนเสนอแนวคิดในการประดิษฐ์เค้กชั้นดินและให้ทุกคนภายในกลุ่มระดม
ความคิด และวาดแบบเค้กชั้นดินซึ่งแบ่งออกเป็นชั้นดินชั้นต่าง ๆ โดยให้ระบุว่าแต่ละชั้นของชั้นดินใช้กระดาษ
สีใดลงในใบกิจกรรม เรื่อง เค้กชั้นดิน 
  2.4) นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมารับชุดอุปกรณ์ กลุ่มละ 1 ชุด 
  2.5) นักเรียนแต่ละกลุ่มดำเนินการประดิษฐ์เค้กชั้นดินตามที่ได้ออกแบบไว้ภายใต้เงื่อนไข  
  2.6) นักเรียนทำแบบฝึกหัดที่ 2.2 พิจารณาชั้นหน้าตัดดิน แล้วเติมคำตอบลงในช่องว่าง 
  
 3. กิจกรรมรวบยอด 
      3.1) นักเรียนและครูร่วมกันตรวจสอบ เค้กชั้นดินของแต่ละกลุ่มว่าถูกต้องตามเงื่อนไข 
     3.2) นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอชิ้นงานโดยบอกแนวคิดในการประดิษฐ์เคก้ชั้นดิน 
 
สื่อการเรียนรู้ 
 1. Power point ทรพัยากรในดิน  เรื่อง การแบ่งชั้นดิน 
 2. กิจกรรม “เค้กชั้นดิน” 
 
แหล่งการเรียนรู ้
 1. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร ์ชั้น ม.2 เล่ม 2 สำนักพิมพ์อกัษรเจริญทัศน์ จำกดั 
 2. แบบฝึกหัดรายวิชาพืน้ฐานวิทยาศาสตร์ ชั้น ม.2 เล่ม 2 สำนักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์ จำกดั 
 3. Work book 2 Discovering science 
 4. อินเตอร์เน็ต 
 



การวดัและการประเมิน 
เป้าหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด เกณฑ์การประเมิน 

สาระสำคัญ 
   1. การแบ่งชั้นดิน 

- แบบฝึกหัดที่ 2.2 
- กิจกรรม “เค้กชั้นดิน” 

- แบบฝึกหัดที่ 2.2 
- แบบประเมินกิจกรรม  
“เค้กชั้นดิน” 

ภาคผนวก 

ตัวชี้วัด 
   - มาตรฐาน/ตัวชี ้วัด  ว 3.2  ม.2/6 
อธิบายลักษณะของชั้นหน้าตัดดินและ
กระบวนการเกิดดินจากแบบจำลอง 
รวมทั้งระบุปัจจัยที่ทำให้ดินมีลักษณะ
และสมบัติแตกต่างกัน 

- แบบฝึกหัดที่ 2.2 
- กิจกรรม “เค้กชั้นดิน” 

- แบบฝึกหัดที่ 2.2 
- แบบประเมินกิจกรรม  
“เค้กชั้นดิน” 

ภาคผนวก 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
    1. ใฝ่เรียนรู ้
    2. มุ่งมั่นในการทำงาน 

- แบบฝึกหัดที่ 2.2 
- กิจกรรม “เค้กชั้นดิน” 

- แบบสังเกตคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์รายบุคคล 

ภาคผนวก 

สมรรถนะสำคัญ   
   1. ความสามารถในการสื่อสาร 
   2. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
   3. ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี

- แบบฝึกหัดที่ 2.2 
- กิจกรรม “เค้กชั้นดิน” 

- แบบสังเกตสมรรถนะ 
ของผู้เรียนรายบุคคล 

ภาคผนวก 

ทักษะ/กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
    1. ทักษะการสังเกต 
    2. ทักษะกระบวนการกลุ่ม 

- แบบฝึกหัดที่ 2.2 
- กิจกรรม “เค้กชั้นดิน” 

- แบบประเมินทักษะ 
กระบวนการทางวทิยาศาสตร ์

ภาคผนวก 

 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



บันทึกหลังการสอน 
ผลการสอน 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
ปัญหาและอุปสรรค 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
ข้อเสนอแนะ 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
 
 
          ลงชื่อ …………………………………………. ผู้สอน 
       (นางสาวปัทมาภรณ ์ แกว้คงคา) 
             
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 31 
หน่วยการเรยีนรู้ที่ 5 ทรัพย์ในดิน                                         เรื่อง สมบัติของดิน 
วิชา ว22101  ชื่อรายวชิา วิทยาศาสตร ์3               กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ภาคเรียนที่ 1                        ปีการศึกษา 2565 เวลา 1 ชั่วโมง 
 
มาตรฐานการเรียนรู ้
 มาตรฐาน/ตัวชี ้ว ัด  ว 3.2 เข้าใจองค์ประกอบและความสัมพันธ์ของระบบโลก กระบวนการ
เปลี่ยนแปลงภายในโลกและบนผิวโลก ธรณีพิบัติภัย กระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศและภูมิอากาศโลก 
รวมทั้งผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
 
ตัวชี้วัด  
 มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  ว 3.2  ม.2/7 ตรวจวดัสมบัตบิางประการของดิน โดยใช้เครื่องมือที่เหมาะสมและ
นำเสนอแนวทางการใช้ประโยชน์ดินจากข้อมูลสมบัติของดิน 
 
จุดประสงค์การเรียนรู ้

1. นักเรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับสมบัติของดินได้ 
2. นักเรียนสามารถตรวจวัดสมบัติของดินได้ 

 
สาระสำคัญ 
 1. สมบัติดิน 
 
สาระการเรยีนรู ้
 ความรู ้

1. สมบัติของดิน  
1.1 เนื้อดิน หมายถึง องค์ประกอบเชิงกายภาพของดิน เราจะสังเกตได้ว่า ดินในแต่ละสถานที่มี

ลักษณะแตกต่างกัน เนื่องจากดินประกอบขึ้นจากของอนุภาคตะกอนหลายขนาด  อนุภาคที่ใหญ่ที่สุด คือ 
อนุภาคทราย (Sand) อนุภาคขนาดรองลงมาคืออนุภาคทรายแป้ง (Silt) และอนุภาคที่มีขนาดเล็กที่สุดคือ
อนุภาคดินเหนียว (Clay) ดังภาพ 
 
 

 
 
 
 

ดินมีหลายชนิด เช่น ดินทราย ดินร่วน ดินเหนียว ขึ้นอยู่กับขนาดอนุภาคของตะกอนที่ผสมกันเป็น
ดิน เช่น ดินทรายมีเนื้อหยาบ เนื่องจากประกอบด้วยอนุภาคขนาดใหญ่ เช่น เม็ดทรายซึ่งมีขนาดใหญ่ จึงมี

http://www.lesa.biz/earth/lithosphere/soil/soil-texture/soil_particle.jpg?attredirects=0


ช่องว่างให้น้ำซึมผ่านอย่างรวดเร็ว ดินเหนียวมีเนื้อละเอียดมาก เนื่องจากประกอบด้วยอนุภาคขนาดเล็ก
มาก จึงไม่มีน้ำช่องว่างให้น้ำซึมผ่าน ส่วนดินร่วนมีส่วนผสมเป็นอนุภาคขนาดปานกลาง เช่น ทรายแป้งเป็น
ส่วนใหญ่ จึงมีความเหมาะสมในการปลูกพืชส่วนใหญ่ เนื่องจากน้ำซึมผ่านได้ไม่รวดเร็วจนเกินไปจึงสามารถ
เก็บกับความชื้นได้ดี 
 1.2 ความชื้นในดิน โดยทั่วไปดินจะประกอบด้วย 3 สถานะ คือ ส่วนที่เป็นของแข็งหรือเนื้อดินที่
ประกอบด้วย แร่และสารอินทรีย์วัตถุ ส่วนที่เป็นของเหลว ที่ประกอบไปด้วย น้ำ ส่วนที่เป็นก๊าซที่ประกอบไป
ด้วย อากาศและไอน้ำ ดังนั้นส่วนที่เป็นของเหลวหรือน้ำในดินจะเป็นความชื้นในดิน คือ ปริมาณน้ำที่ถูก
อนุภาคของดินดูดยึดไว้ ทำให้น้ำที่แทรกซึมลงในดินยังคงค้างอยู่ตามช่องของเนื้อดินหรือเคลือบเป็นแผ่นฟลิ์ม
รอบอนุภาคดิน ถ้าในส่วนของช่องว่างในดินมีน้ำอยู่เต็มไม่มีอากาศอยู่เลย เรียกว่าดินที่อิ่มตัวด้วยน้ำ แต่ถ้าใน
ช่องว่างของดินมีทั้งน้ำและก๊าซอยู่ด้วย เรียกว่า ดินที่ไม่อิ่มตัว 

1.3 ธาตุอาหารในดิน 
      1.3.1 ธาตุไนโตรเจน (N) ทำหน้าที่บำรุงต้น ทำให้พืชโตเร็ว มีใบสีสด ออกดอกออกผลสมบูรณ์ 
      1.3.2 ธาตุฟอสฟอรัส (P) ทำหน้าที่บำรุงราก ทำให้ระบบรากแข็งแรง สามารถดูดสารอาหารและ

แร่ธาตุได้ดี 
      1.3.3 ธาตุโพแทสเซียม (K) ทำหน้าที่บำรุงผล ทำให้แป้งและน้ำตาลเคลื่อนที่ไปสะสมในส่วนที่

กำลังเติบโตได้ดี 
1.4 ค่าความเป็นกรดเบสหรือค่าพีเอชของดิน แต่ละชั้นบอกถึงลักษณะดินต้นกำเนิด สารเคมีที่อยู่ใน

ฝนหรือน้ำที่ไหลลงสู่ดิน การจัดการดิน และกิจกรรมของสิ่งมีชีวิตในดิน (พืช สัตว์ และจุลินทรีย์) เช่นเดียวกับ    
พีเอชของน้ำ พีเอชของดินวัดโดยใช้ค่าพีเอชของดิน เป็นตัวบ่งชี้สมบัติทางเคมีของดินและธาตุอาหารในดิน 
กิจกรรมของสารเคมีในดินส่งผลต่อค่าพีเอชพืชแต่ละชนิดก็จะขึ้นได้ในดินที่มีค่าพีเอชต่างกัน เกษตรกรจึง
มักจะใส่สารลงไปในดิน เพื่อเปลี่ยนค่าพีเอชให้เหมาะกับชนิดของพืชที่จะปลูก พีเอชของดินยังมีผลต่อพีเอช
ของน้ำใต้ดินหรือแหล่งน้ำอื่น ๆ ในบริเวณใกล้เคียง ดังเช่น แม่น้ำ หรือทะเลสาบ ค่าพีเอชของดินมีค่า 1-14  

 
ทักษะ/กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
 1. ทักษะการสังเกต 
 2. ทักษะการทดลอง 
 
คุณลักษณะอันพึงประสงค ์

1. ใฝ่เรียนรู ้
2. มุ่งมั่นในการทำงาน 
 

สมรรถนะสำคัญ 
1. ความสามารถในการสื่อสาร 
2. ความสามารถในการคิด 
3. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

 
 
 



กิจกรรมการเรียนรู้  
 1. กิจกรรมนำเข้าสู่การเรียน  
  1.1) ครูนำกระดาษลิตมสัและกระดาษยูนิเวอร์ซลัอินดิเคเตอร์ขึ้นมาให้นักเรียนสังเกต  
   - สิ่งที่นักเรียนเห็นอยู่นี้เรียกวา่อะไร ใช้ในการทดสอบอะไร 
   (แนวคำตอบ : กระดาษลิตมัส กระดาษยูนิเวอรซ์ัลอินดิเคเตอร์ ใช้ตรวจสอบค่าความเป็น
กรดเบส ขึ้นอยู่กับความคิดเห็นของนักเรียน) 
   - เราจะทราบได้อย่างไรว่า ดินที่เราเห็นอยู่ตามแหล่งต่าง ๆ นี้เป็นกรดหรอืเป็นเบส 
จะทดสอบด้วยวิธีการใด 
  (แนวคำตอบ : ทดสอบหาค่า pH โดยใช้กระดาษลิตมัสและกระดาษยูนิเวอร์ซัลอินดิเคเตอร์) 
  1.2) นักเรียนทุกคนร่วมกันตอบคำถามและเกี่ยวกับคำตอบของคำถามเพื่อเชื่อมโยงไปสู่ 
การเรียนรู้ เรื่อง สมบัติของดิน 
 2. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
  2.1) นักเรียนศึกษาความรู้ power point เรื่อง สมบัติของดิน 
     2.2) แต่ละกลุ่มร่วมกันตรวจสอบความเป็นกรดเบสของดิน โดยปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้ 
   - นักเรียนนำดินจากที่ต่าง ๆ ใส่ลงในบีกเกอร์ประมาณ 1/4 ของบีกเกอร์ 
   - เติมน้ำลงในบีกเกอร์ให้ท่วมดินประมาณ 1 เซนติเมตร จากนั้นใช้แท่งแก้วคนดินให้
เข้ากัน และตั้งทิ้งไว้ประมาณ 5 นาที ให้น้ำในบีกเกอร์ใส 
   - วดัค่า pH โดยใช้แท่งแก้วจุ่มของเหลว แล้วนำมาแตะกับกระดาษลิตมัสและ
กระดาษยูนิเวอร์ซัลอินดเิคเตอร์  
  2.3) นักเรียนบันทึกผลลงแบบบันทึกผลการทดลอง “การตรวจวดัสมบัตดิิน” 
 3. กิจกรรมรวบยอด 
  3.1) ทดสอบความเข้าใจของนักเรียนโดยการให้ตอบคำถามผ่านแอพพลิเคชั่น Kahoot  
มีคำถามดังนี้ 
   - ดินกรดเมื่อนำมาทดสอบกับกระดาษลิตมัสจะเปลี่ยนสีกระดาษลติมัสอยา่งไร 
  (แนวคำตอบ กระดาษลติมัสเปลี่ยนเป็นสีแดง) 
   - ดินเบสเมื่อนำมาทดสอบกับกระดาษลิตมัสจะเปลี่ยนสีกระดาษลติมัสอยา่งไร 
  (แนวคำตอบ กระดาษลติมัสเปลี่ยนเป็นน้ำเงิน) 
   - ดินที่มีสภาพเป็นกรดจะแสดงตัวเลขค่า pH อยา่งไร 
  (แนวคำตอบ ดินที่มีสภาพเป็นกรดจะมีค่า pH นอ้ยกว่า 7) 
   - ดินที่มีสภาพเป็นกลางจะแสดงตัวเลขค่า pH อย่างไร 
  (แนวคำตอบ ดินที่มีสภาพเป็นกลางจะมีค่า pH เท่ากับ 7) 
   - ดินที่มีสภาพเป็นเบสจะแสดงตัวเลขค่า pH อยา่งไร 
  (แนวคำตอบ ที่มีสภาพเป็นเบสจะมีค่า pH มากกว่า 7) 
 
สื่อการเรียนรู้ 
 1. Power point ทรพัยใ์นดิน เรื่อง สมบัติของดนิ 
 2. แบบบันทึกผลการทดลอง “การตรวจวดัสมบตัิดิน” 
 



แหล่งการเรียนรู ้
 1. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร ์ชั้น ม.2 เล่ม 2 สำนักพิมพ์อกัษรเจริญทัศน์ จำกดั 
 2. แบบฝึกหัดรายวิชาพืน้ฐานวิทยาศาสตร์ ชั้น ม.2 เล่ม 2 สำนักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์ จำกดั 
 3. Work book 2 Discovering science 
 4. อินเตอร์เน็ต 
 
การวดัและการประเมิน 

เป้าหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด เกณฑ์การประเมิน 
สาระสำคัญ 
    1. สมบัติของดิน 

- แบบบันทึกผลการทดลอง 
“การตรวจวัดสมบัตดิิน” 

- แบบประเมินบันทึกผลการ
ทดลอง “การตรวจวดัสมบัติดิน” 

ภาคผนวก 

ตัวชี้วัด 
    - มาตรฐาน/ตัวชี ้วัด  ว 3.2 ม.2/7 
ตรวจวัดสมบัติบางประการของดิน โดย
ใช้เครื่องมือที่เหมาะสมและนำเสนอแนว
ทางการใช้ประโยชน์ดินจากข้อมูลสมบัติ
ของดิน 

- แบบบันทึกผลการทดลอง 
“การตรวจวัดสมบัตดิิน” 

- แบบประเมินบันทึกผลการ
ทดลอง “การตรวจวดัสมบัติดิน” 

ภาคผนวก 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
    1. ใฝ่เรียนรู ้
    2. มุ่งมั่นในการทำงาน 

- แบบบันทึกผลการทดลอง 
“การตรวจวัดสมบัตดิิน” 

- แบบสังเกตคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์รายบุคคล 

ภาคผนวก 

สมรรถนะสำคัญ   
    1. ความสามารถในการสื่อสาร 
    2. ความสามารถในการคิด 
    3. ความสามารถในการใชท้ักษะชีวติ 

- แบบบันทึกผลการทดลอง 
“การตรวจวัดสมบัตดิิน” 

- แบบสังเกตสมรรถนะ 
ของผู้เรียนรายบุคคล 

ภาคผนวก 

ทักษะ/กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
    1. ทักษะการสังเกต 
    2. ทักษะการทดลอง 

- แบบบันทึกผลการทดลอง 
“การตรวจวัดสมบัตดิิน” 

- แบบประเมินทักษะ 
กระบวนการทางวทิยาศาสตร ์

ภาคผนวก 

 
 

 
 
  
  
 
 
 
 
 
 



บันทึกหลังการสอน 
ผลการสอน 
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.............................................................................................................................................................................. 
 
ปัญหาและอุปสรรค 
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ข้อเสนอแนะ 
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          ลงชื่อ …………………………………………. ผู้สอน 
       (นางสาวปัทมาภรณ ์ แกว้คงคา) 
             
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 32 
หน่วยการเรยีนรู้ที่ 5 ทรพัย์ในดิน                                         เรื่อง การใช้ประโยชนจ์ากดิน 
วิชา ว22101  ชื่อรายวชิา วิทยาศาสตร ์3               กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ภาคเรียนที่ 1                        ปีการศึกษา 2565 เวลา 2 ชั่วโมง 
 
มาตรฐานการเรียนรู ้
 มาตรฐาน/ตัวชี ้ว ัด  ว 3.2 เข้าใจองค์ประกอบและความสัมพันธ์ของระบบโลก กระบวนการ
เปลี่ยนแปลงภายในโลกและบนผิวโลก ธรณีพิบัติภัย กระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศและภูมิอากาศโลก 
รวมทั้งผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
 
ตัวชี้วัด  
 มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  ว 3.2  ม.2/7 ตรวจวดัสมบัตบิางประการของดิน โดยใช้เครื่องมือที่เหมาะสมและ
นำเสนอแนวทางการใช้ประโยชน์ดินจากข้อมูลสมบัติของดิน 
 
จุดประสงค์การเรียนรู ้

1. นักเรียนสามารถเสนอแนวทางการใช้ประโยชน์ดินจากข้อมูลสมบัติของดินได้ 
2. นักเรียนสามารถเสนอแนวทางการปรับปรุงคุณภาพของดินได้ 
3. นักเรียนสามารถเขียนแผนผังมโนทัศน์การใช้ประโยชน์จากดินได้ 

 
สาระสำคัญ 
 1. แนวทางการใช้ประโยชน์ดิน 
 2. การอนุรักษด์ิน 

3. การปรับปรุงคุณภาพของดิน 
 
สาระการเรยีนรู ้
 ความรู ้
 1. แนวทางการใช้ประโยชน์ดิน 

1.1 ประโยชน์ต่อการเกษตรกรรม เพราะดินเป็นต้นกำเนิดของการเกษตรกรรมเป็นแหล่งผลิตอาหาร
ของมนุษย์ รวมทั้งปลูกพืชทุกชนิด เพราะพืชทุกประเภทจะมีลักษณะที่ต้องพึ่งพาอาศัย หาสารอาหารที่อยู่ใน
ดิน เพื่อหล่อเลี้ยงเซลล์ต่าง ๆ ของลำต้น ในดินจะมีอินทรียวัตถุและธาตุอาหารรวมทั้งน้ำที่จำเป็นต่อการ
เจริญเติบโตของพืช อาหารที่คนเราบริโภคในทุกวันนี้มาจากการเกษตรกรรมถึง 90% 

1.2 การเลี้ยงสัตว์ ดินเป็นแหล่งอาหารสัตว์ สัตว์บางประเภทจะให้ผลิตผลที่ดี หากได้รับอาหารและแร่
ธาตุจากพืชบางชนิดที่ทำการเพาะปลูกได้โดยอาศัยดินที่มีคุณภาพสูง รวมทั้งพวกพืชและหญ้าที่ขึ้นอยู่ตลอดจน
เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์บางชนิด เช่น งู แมลง นาก ฯลฯ 



1.3 เป็นแหล่งเก็บกักน้ำ เน้ือดินจะมีส่วนประกอบสำคัญ ๆ คือ ส่วนที่เป็นของแข็ง ได้แก่ กรวด ทราย 
ตะกอน และส่วนที่เป็นของเหลว คือ น้ำซึ่งอยู่ในรูปของความชื้นในดินซึ่งถ้ามีอยู่มาก ๆ ก็จะกลายเป็นน้ำซึม
อยู่คือน้ำใต้ดิน น้ำเหล่านี้จะค่อย ๆ ซึมลงที่ต่ำ เช่น แม่น้ำลำคลองทำใหเ้รามีนำ้ใช้ได้ตลอดปี  

1.4 ดินเป็นสิ่งสำคัญในการก่อสร้าง ที่อยู ่อาศัย อาคารบ้านเรือนของมนุษย์ เพราะไม่ว่าจะเป็น
สิ่งก่อสร้างแบบไหน จำเป็นจะต้องอาศัยดิน ในการวางฐานรากเสมอ ยิ่งดินบริเวณนั้นเป็นดินที่มีความ
แข็งแกร่ง และคุณภาพดี ก็จะช่วยให้สภาพของอาคารนั้น ๆ มีคุณภาพที่ดี มีความคงทนมากยิ่งขึ้นตามไปด้วย 
นอกจากนั้นแล้ว มนุษย์ยังได้อาศัยดินในการเป็นส่วนประกอบของโครงสร้างอาคารอีกด้วย  เช่น การใช้ทราย 
ที่เป็นดินประเภทหนึ่ง ในการผสมคอนกรีต เพื่อก่อสร้างอาคารสูง การใช้อิฐดินเผาเพื่อก่อผนังบ้าน เป็นต้น  

1.5 ดินเป็นวัตถุดิบที่สำคัญในการผลิตภาชนะใส่อาหารแทบจะทุกประเภทของมนุษย์ โดยจะมี
กรรมวิธีที่ขึ้นรูปดินเป็นภาชนะรูปแบบต่าง ๆ ก่อนใช้สารเคลือบเพื่อสร้างผิวสัมผัสที่คงทนให้กับภาชนะนั้น ๆ 
ภาชนะที่ทำจากดินก็เช่น จานกระเบื้อง ถ้วย ชาม เป็นต้น 

1.6 ดินเป็นแหล่งสำหรับเก็บสาธารณูปโภคต่าง ๆ ที่ใช้ในการดำรงชีวิตของมนุษย์ในปัจจุบัน เช่น การ
ขุดสระเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในครัวเรือน หรือการขุดสระเพื่อเลี้ยงปลา การสร้างเขื่อนดินเพื่อเก็บน้ำไว้ใช้ในภาค
การเกษตร เป็นต้น โดยน้ำที่ได้รับการกรองจากดินจะมีแร่ธาตุที่จำเป็น และสะอาดพอเพียงสำหรับการดำเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ 

 
 2. การอนุรักษ์ดิน 

ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการพังทลายหรือการสูญเสียความอุดมสมบูรณ์ของหน้าดินนั้น จะทำให้เกิดปัญหา
อื่น ๆ ติดตามมา เช่น ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ ทำให้เกษตรกรต้องซื้อปุ๋ยเคมีมาบำรุงดินเสียค่าใช้จ่าย
มหาศาล ตะกอนดินที่ถูกชะล้างทำให้แม่น้ำและปากแม่น้ำตื้นเขิน ต้องขุดลอกใช้เงินเป็นจำนวนมาก เราจึงควร
ป้องกันไม่ให้ดินพังทลายหรือเสื่อมโทรมซึ่งสามารถกระทำได้ด้วยการอนุรักษ์ดิน 

2.1 การใช้ที ่ดินอย่างถูกต้องเหมาะสม การปลูกพืชควรต้องคำนึงถึงชนิดของพืชที่เหมาะสมกับ
คุณสมบัติของดิน การปลูกพืชและการไถพรวนตามแนวระดับเพื่อป้องกันการชะล้างพั งทลายของหน้าดิน 
นอกจากนี้ควรจะสงวนรักษาที่ดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ไว้ใช้ในกิจการอื่น ๆ เช่น โรงงานอุตสาหกรรม ที่อยู่
อาศัย เพราะที่ดินที่มีความอุดมสมบูรณ์และเหมาะสมในการเพาะปลูกมีอยู่จำนวนน้อย 

2.2 การปรับปรุงบำรุงดิน การเพิ่มธาตุอาหารให้แก่ดิน เช่น การใส่ปุ๋ยพืชสด ปุ๋ยคอก การปลูกพืช
ตะกูลถั่ว การใส่ปูนขาวในดินที่เป็นกรด การแก้ไขพื้นที่ดินเค็มด้วยการระบายน้ำเข้าที่ดิน เป็นต้น 

2.3 การป้องกันการเสื่อมโทรมของดิน ได้แก่ การปลูกพืชคลุมดิน การปลูกพืชหมุนเวียน การปลูกพืช
บังลม การไถพรวนตามแนวระดับ การทำคันดินป้องกันการไหลชะล้างหน้าดิน รวมทั้งการไม่เผาป่าหรือการทำ
ไร่เลื่อนลอย 

2.4 การให้ความชุ่มชื้นแก่ดิน การระบายน้ำในดินที่มีน้ำขังออกการจัดส่งเข้าสู่ที่ดินและการใช้วัสดุ 
เช่น หญ้าหรือฟางคลุมหน้าดินจะช่วยให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ 

 
3. การปรับปรุงคุณภาพของดิน 
ปัญหาที่เกิดกับดินทั้งจากธรรมชาติและจากการใช้ประโยชน์ของมนุษย์มีหลายลักษณะ เช่น ดินขาด

ความอุดมสมบูรณ์ ดินเปรี้ยว ดินเค็มและดินฝาด เป็นต้น ซึ ่งล้วนส่งผลต่อการเจริญเติบโตของพืช  การ
แก้ปัญหาดังกล่าวของดินจึงต้องใช้วิธีที่แตกต่างกัน ดังนี้ 



3.1 ดินที ่ขาดความอุดมสมบูรณ์ เนื ้อดินจะมีลักษณะเนื ้อหยาบ ดูดซับน้ำและแร่ธาตุได้น้อย            
ไม่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของพืช สามารถแก้ปัญหาได้โดยใส่สารอินทรีย์วัตถุลงในดินอย่างสม่ำเสมอ 
อินทรีย์วัตถุจะช่วยเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ เพิ่มการดูดซับน้ำ และช่วยให้อนุภาคดินเกาะยึดกันเป็นเม็ดที่
ทนทานต่อการกัดเซาะของน้ำฝนหรือน้ำไหลบ่าได้ดีขึ ้น  ส่วนดินเนื้อละเอียดแน่น รากพืชชอนไชได้ยาก 
สามารถแก้ปัญหาได้เช่นเดียวกับดินเนื้อหยาบ  

3.2 ดินเปรี้ยว คือ ดินที่มีสภาพเป็นกรด ถ้าดินเปรี้ยวมาก ๆ พืชจะไม่เจริญเติบโตเท่าที่ควร เพราะ
สมบัติทางเคมีและกระบวนการต่าง ๆ ของสิ่งมีชีวิตในดินได้ถูกเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ไม่เหมาะสมกับการ
เจริญเติบโตของพืช การปรับปรุงแก้ไขความเป็นกรดของดินใช้หลักการเดียวกับการทำสารที่เป็นกรดให้มี
สภาพเป็นกลางด้วยการใส่สารที่เป็นด่างลงไปในดินให้มีปริมาณเท่ากับความเป็นกรดทั้งหมดของดินสารที่ใช้
กัน โดยทั่วไปได้แก่ ปูนขาว  

3.3 ดินเค็ม เป็นดินที่มีระดับความเข้มข้นของเกลือในดินสูง พืชไม่สามารถดูดน้ำจากดินมาเลี้ยงลำต้น
ได้ ทำให้ต้นพืชเหี่ยวและใบไหม้ การปรับปรุงส่วนใหญ่จะใช้น้ำจืดชะล้างแล้วทำทางระบายน้ำเกลือทิ้งหรือใส่
แคลเซียมซัลเฟตหรือกำมะถันผง เพื่อปรับสภาพดินให้กลายเป็นเกลือ โซเดียมซัลเฟตที่น้ำชะล้างออกได้ง่าย  

3.4 ดินด่างหรือเนื้อดินปูน เป็นดินที่มีสภาพเป็นเบสมาก ไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช
เช่นกัน แต่เป็นสภาพของดินที่แก้ไขปรับปรุงได้ยากมีความซับซ้อนมาก 
 
ทักษะ/กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
 1. ทักษะการสังเกต 
 2. ทักษะการจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูล 
 
คุณลักษณะอันพึงประสงค ์

1. ใฝ่เรียนรู ้
2. มุ่งมั่นในการทำงาน 
 

สมรรถนะสำคัญ 
1. ความสามารถในการสื่อสาร 
2. ความสามารถในการคิด 
3. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

 
กิจกรรมการเรียนรู้  
 1. กิจกรรมนำเข้าสู่การเรียน 

  1.1) ครูนำรูปพื้นดินที่อุดมสมบูรณ์กับรูปพื้นดินที่แห้งแล้ง เนื่องจากการตัดไม้ทำลายป่ามาให้
นักเรียนดูเปรียบเทียบกันแล้วตั้งประเด็นคำถาม ดังนี้ 

 
 
 
 



 
 
 
 

 
ที่มา : http://www.pixabay.com/ 

   - ภาพดินทั้งสองมีความแตกต่างกันอยา่งไร   
  (แนวคำตอบ : ภาพที ่1 คือ ดินที่อดุมสมบูรณ์ และภาพที่ 2 คือ ดินที่แห้งแล้ง) 
   - การที่ป่าไม้ถูกทำลายจะส่งผลต่อพื้นดินบริเวณดังกล่าวในลักษณะใด 
  (แนวคำตอบ : ดินจะมีลกัษณะแห้งแล้ง) 
  1.2) นักเรียนทุกคนร่วมกันตอบคำถามและเกี่ยวกับคำตอบของคำถามเพื่อเชื่อมโยงไปสู่ 
การเรียนรู ้เรื่อง การใช้ประโยชน์จากดิน 
 2. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

 2.1) นักเรียนศึกษาความรู้ power point เรื่อง การใช้ประโยชน์จากดิน 
     2.2) นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันเขียนแผนผังมโนทัศน์ เรื่อง การใช้ประโยชน์จากดินและ 
การปรับปรุงคุณภาพของดินลงในกระดาษฟลิปชาร์ท 
  2.3) นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนกลุ่มนำเสนอแผนผังมโนทัศน์ เรื่อง การใช้ประโยชน์จาก
ดินและการปรับปรุงคุณภาพของดินหน้าชั้นเรียน 
  2.4) นักเรียนและครูร่วมกันตรวจสอบความถูกตอ้ง และครูคอยเสริมเพิ่มเติมความรูใ้ห้กับ
นักเรียน 
 3. กิจกรรมรวบยอด 
  3.1) ครูตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียน โดยใหน้ักเรียนเล่มเกม “ตอบดี ตอบได้” ขั้นตอน
การเล่น ดังนี ้
  3.1.1) ครูแจกกระดาษให้นักเรียนกลุ่มละ 1 แผ่น 
  3.1.2) สมาชิกแตล่ะคนในกลุ่มเขียนประโยชน์ของดินคนละ 1 ข้อ จากนั้นส่งต่อในสมาชกิใน
กลุ่มเขียนส่งต่อไปเรื่อย ๆ จนถึงคนสุดท้ายของกลุ่ม 
  3.1.3) กลุ่มไหนสามารถเขียนตอบได้เร็วที่สุดและถูกต้องเป็นกลุ่มที่ชนะ  
 
สื่อการเรียนรู้ 
 1. แผนผังมโนทัศน์ “การใช้ประโยชน์จากดินและการปรับปรุงคุณภาพของดิน” 
 2. Power point ทรพัยใ์นดิน เรื่อง การใช้ประโยชน์จากดิน 
 3. ชุดอุปกรณ์เกม “ตอบดี ตอบได้” 
 
แหล่งการเรียนรู ้
 1. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร ์ชั้น ม.2 เล่ม 2 สำนักพิมพ์อกัษรเจริญทัศน์ จำกดั 
 2. แบบฝึกหัดรายวิชาพืน้ฐานวิทยาศาสตร์ ชั้น ม.2 เล่ม 2 สำนักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์ จำกดั 
 3. Work book 2 Discovering science 
 4. อินเตอร์เน็ต 



การวดัและการประเมิน 
เป้าหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด เกณฑ์การประเมิน 

สาระสำคัญ 
   1. แนวทางการใช้ประโยชน์ดิน 
   2. การอนุรกัษ์ดิน 
   3. การปรับปรุงคุณภาพของดิน 

- แผนผังมโนทัศน์  
เรื่อง การใช้ประโยชน์จากดิน 
 

- แบบประเมินแผนผังมโนทัศน์  
เรื่อง การใช้ประโยชน์จากดิน 
 

ภาคผนวก 

ตัวชี้วัด 
    - มาตรฐาน/ตัวชี ้ว ัด  ว 3.2 ม.2/7 
ตรวจวัดสมบัติบางประการของดิน โดย
ใช้เครื่องมือที่เหมาะสมและนำเสนอแนว
ทางการใช้ประโยชน์ดินจากข้อมูลสมบัติ
ของดิน 

- แผนผังมโนทัศน์  
เรื่อง การใช้ประโยชน์จากดิน 
 

- แบบประเมินแผนผังมโนทัศน์  
เรื่อง การใช้ประโยชน์จากดิน 
 

ภาคผนวก 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
   1. ใฝ่เรียนรู ้
   2. มุ่งมั่นในการทำงาน 

- แผนผังมโนทัศน์  
เรื่อง การใช้ประโยชน์จากดิน 
 

- แบบสังเกตคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์รายบุคคล 

ภาคผนวก 

สมรรถนะสำคัญ   
   1. ความสามารถในการสื่อสาร 
   2. ความสามารถในการคิด 
   3. ความสามารถในการใช้ทักษะชวีิต 

- แผนผังมโนทัศน์  
เรื่อง การใช้ประโยชน์จากดิน 
 

- แบบสังเกตสมรรถนะ 
ของผู้เรียนรายบุคคล 

ภาคผนวก 

ทักษะ/กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
   1. ทักษะการสังเกต 
   2. ทักษะการจัดกระทำและ 
สื่อความหมายข้อมูล 

- แผนผังมโนทัศน์  
เรื่อง การใช้ประโยชน์จากดิน 
 

- แบบประเมินทักษะ 
กระบวนการทางวทิยาศาสตร ์

ภาคผนวก 

 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



บันทึกหลังการสอน 
ผลการสอน 
..............................................................................................................................................................................
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.............................................................................................................................................................................. 
 
ปัญหาและอุปสรรค 
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..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
ข้อเสนอแนะ 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
 
 
          ลงชื่อ …………………………………………. ผู้สอน 
       (นางสาวปัทมาภรณ ์ แกว้คงคา) 
             
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 33 
หน่วยการเรยีนรู้ที่ 6 สินในน้ำ                                                   เรื่อง แหล่งน้ำผิวดิน 
วิชา ว22101  ชื่อรายวชิา วิทยาศาสตร ์3               กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ภาคเรียนที่ 1                        ปีการศึกษา 2565 เวลา 2 ชั่วโมง 
 
มาตรฐานการเรียนรู ้

มาตรฐาน/ตัวชี ้ว ัด  ว 3.2 เข้าใจองค์ประกอบและความสัมพันธ์ของระบบโลก กระบวนการ
เปลี่ยนแปลงภายในโลกและบนผิวโลก ธรณีพิบัติภัย กระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศและภูมิอากาศโลก 
รวมทั้งผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
 
ตัวชี้วัด  
 มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  ว 3.2  ม.2/8 อธิบายปัจจัยและกระบวนการเกดิแหล่งน้ำผิวดินและแหล่งน้ำใต้
ดินจากแบบจำลอง 
 
จุดประสงค์การเรียนรู ้

1. นักเรียนสามารถอธิบายปัจจัยและกระบวนการเกิดแหล่งน้ำผิวดินได้ 
2. นักเรียนสามารถสร้างแบบจำลองที่อธิบายการเกิดแหล่งน้ำผิวดินได้ 

 
สาระสำคัญ 
 1. น้ำผิวดิน 

2. ปัจจัยสำคัญที่ทำให้แหล่งน้ำผิวดินทั้งหลายมีขนาดและรูปร่างแตกต่างกัน 
3. การใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำผิวดิน 

 
สาระการเรยีนรู ้
 ความรู ้

1. น้ำผิวดิน 
น้ำผิวดิน คือ น้ำที่เกิดจากน้ำฝนที่ตกลงมาแล้วดินไม่สามารถดูดซับไว้ได้หมด ซึ่งเป็นแหล่งน้ำที่อยู่บน

พื้นโลกที่มีปริมาณมากที่สุด มีทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เช่น แม่น้ำ ลำคลอง ทะเล ห้วย หนอง บึง และ
แหล่งน้ำที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น เข่ือน อ่างเก็บน้ำ ฝาย 

 
 
 
 
 
 

ที่มา : http://www.thaigoodview.com/node/151204 



กำเนิดแหล่งน้ำผิวดิน 
แหล่งน้ำผิวดิน เกิดจากน้ำฝนที่ตกลงบนพื้นโลกไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำด้วยแรงโน้มถ่วง การไหลของน้ำ 

ทำให้พื้นโลกเกิดการกัดเซาะเป็นร่องน้ำ ซึ่งร่องน้ำจะมีขนาดและรูปร่างแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำฝน 
ระยะเวลาในการกัดเซาะ ชนิดดินและหิน และลักษณะภูมิประเทศ เมื่อน้ำไหลไปยังบริเวณที่เป็นแอ่งจะเกิด
การสะสมตัวเป็นแหล่งน้ำ 

 
2. ปัจจัยสำคัญที่ทำให้แหล่งน้ำผิวดินทั้งหลายมีขนาดและรูปร่างแตกต่างกัน มีดังนี้ 
    2.1 ความทนทานในการกัดเซาะของดิน หิน แร่แต่ละชนิดในพื้นที่ที่น้ำไหลผ่าน 
    2.2 ความเร็วและปริมาณของกระแสน้ำในแต่ละฤดูกาล 
    2.3 ระยะเวลาในการกัดเซาะของน้ำ 
    2.4 ลักษณะภูมิประเทศและโครงสร้างทางธรณีวิทยาของพื้นที่ 
 
3. การใช้ประโยชนจ์ากแหล่งน้ำผิวดิน มนุษย์ใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำผิวดินมากที่สุด ดังนี้ 
    3.1 ใช้เพื่อการอุปโภคและบริโภค 
    3.2 เป็นแหล่งอาหารของมนุษย์ เพราะเป็นแหล่งกำเนิดของสิ่งมีชีวิตในน้ำ 
    3.3 เป็นเส้นทางคมนาคม ได้แก่ แม่น้ำ ทะเล และมหาสมุทร 
    3.4 เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ เช่น น้ำตก แม่น้ำ เป็นต้น 

 
ทักษะ/กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
 1. ทักษะการสังเกต 
 2. ทักษะการตีความหมายข้อมูลและการลงข้อสรุป        

3. ทักษะการจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูล 
 
คุณลักษณะอันพึงประสงค ์

1. ใฝ่เรียนรู้ 
2. มุ่งมั่นในการทำงาน 
 

สมรรถนะสำคัญ 
1. ความสามารถในการสื่อสาร 
2. ความสามารถในการคิด 
3. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

 
กิจกรรมการเรียนรู้  
 1. กิจกรรมนำเข้าสู่การเรียน 
  1.1) ครูรว่มกันอภิปรายกับนักเรียนโดยใช้คำถามต่อไปนี้ 
   - ในท้องถิ่นของนักเรียนมีแหล่งน้ำธรรมชาติแหล่งใดบ้างยกตวัอย่าง 
  (แนวคำตอบ : แม่น้ำ ลำคลอง หนอง บึง) 
   - เราใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำนั้นอย่างไรบ้าง 



  (แนวคำตอบ : ใช้ในการอุปโภคบริโภค, การคมนาคม, พักผ่อนหย่อนใจ)  
  1.2) นักเรียนทุกคนร่วมกันตอบคำถามและเกี่ยวกับคำตอบของคำถามเพื่อเชื่อมโยงไปสู่ 
การเรียนรู ้เรื่อง แหล่งนำ้ผิวดิน 
 2. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
  2.1) นักเรียนแต่ละคนในกลุ่มศึกษาเนื้อหาตามที่ได้รับหมอบหมาย โดยจะศึกษาร่วมกับ
ตัวแทนสมาชิกจากกลุ่มอื่นเช่นกัน ซึ่งนักเรียนสามารถศึกษาความรู้เพิ่มเติมจากอินเทอร์เน็ตได้ 
     2.2) นักเรียนแต่ละคนตรวจสอบความเข้าใจของเนื้อหาที่ตนได้รับมอบหมาย  
  2.3) นักเรียนแต่ละคนกลับมารวมกลุ่มเดิม และร่วมกันอภิปรายผลการศึกษาที่แต่ละคน
ได้รับมอบหมายให้เพื่อนในกลุ่มเข้าใจ 
  2.4) นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันสร้างแบบจำลองการเกิดแหล่งน้ำผิวดิน จากอุปกรณ์ที่ ครู
กำหนดให้ ดังนี้  - กล่องพลาสติกใส 
   - ทรายและกรวด 
     - ดินน้ำมัน 
   - โฟม 
   - ต้นจำลอง 
   - กระบอกฉีดน้ำ 
    - ถุงมือพลาสติก 
    - อุปกรณ์สำหรับตกแต่ง 
  2.5) ครูคอยแนะนำ และสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่มของนักเรียน 
         2.6) ตัวแทนกลุ่มแต่ละกลุ่มนำเสนอผลงานแบบจำลองการเกิดแหล่งน้ำผิวดินหน้าชั้นเรียน 
 
 3. กิจกรรมรวบยอด 
  3.1) นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายและหาข้อสรุปโดยใช้คำถามต่อไปนี้ 
   - แหล่งน้ำผิวดินเกิดขึ้นได้อย่างไร 
  (แนวคำตอบ : เกิดจากน้ำฝนที่ตกลงบนพื้นโลกไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำ น้ำฝนจะไหลไปตาม
ลักษณะภูมิประเทศ เมื่อน้ำไหลไปยังบริเวณที่เป็นแอ่งจะเกิดการสะสมตัวเป็นแหล่งน้ำ) 
  3.2) ครูให้นักเรียนแต่ละคนพิจารณาว่าจากหัวข้อที่เรียนมามีจุดใดบ้างที่ยังไม่เข้าใจหรือยังมี
ข้อสงสัย  ถ้ามีครูอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจ 
 
สื่อการเรียนรู้ 
 1. Power point สินในน้ำ เรื่อง แหล่งน้ำผิวดิน 
 2. แบบจำลอง “การเกิดแหล่งน้ำผิวดิน” 
 
แหล่งการเรียนรู ้
 1. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร ์ชั้น ม.2 เล่ม 2 สำนักพิมพ์อกัษรเจริญทัศน์ จำกดั 
 2. แบบฝึกหัดรายวิชาพืน้ฐานวิทยาศาสตร์ ชั้น ม.2 เล่ม 2 สำนักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์ จำกดั 
 3. Work book 2 Discovering science 
 4. อินเตอร์เน็ต 



การวดัและการประเมิน 
เป้าหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด เกณฑ์การประเมิน 

สาระสำคัญ 
   1. น้ำผวิดิน 
   2. ปัจจัยสำคัญที่ทำให้แหล่งน้ำผิวดิน
ทั้งหลายมีขนาดและรูปรา่งแตกตา่งกัน 
   3. การใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำผิวดิน 

- แบบจำลอง “การเกิดแหล่ง
น้ำผิวดิน” 

- แบบประเมินแบบจำลอง 
“การเกิดแหล่งน้ำผิวดิน” 

ภาคผนวก 

ตัวชี้วัด 
   - มาตรฐาน/ตัวชี ้ว ัด  ว 3.2  ม.2/8 
อธิบายปัจจัยและกระบวนการเกิดแหล่ง
น ้ ำ ผ ิ วด ิ นและแหล ่ งน ้ ำ ใ ต ้ ด ิ นจา ก
แบบจำลอง 

- แบบจำลอง “การเกิดแหล่ง
น้ำผิวดิน” 

- แบบประเมินแบบจำลอง 
“การเกิดแหล่งน้ำผิวดิน” 

ภาคผนวก 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
   1. ใฝ่เรียนรู ้
   2. มุ่งมั่นในการทำงาน 

- แบบจำลอง “การเกิดแหล่ง
น้ำผิวดิน” 

- แบบสังเกตคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์รายบุคคล 

ภาคผนวก 

สมรรถนะสำคัญ   
   1. ความสามารถในการสื่อสาร 
   2. ความสามารถในการคิด 
   3. ความสามารถในการใช้ทักษะชวีิต 

- แบบจำลอง “การเกิดแหล่ง
น้ำผิวดิน” 

- แบบสังเกตสมรรถนะ 
ของผู้เรียนรายบุคคล 

ภาคผนวก 

ทักษะ/กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
   1. ทักษะการสังเกต 
   2. ทักษะการตีความหมายข้อมูลและ
การลงข้อสรุป        
   3. ทักษะการจัดกระทำและ 
สื่อความหมายข้อมูล 

- แบบจำลอง “การเกิดแหล่ง
น้ำผิวดิน” 

- แบบประเมินทักษะ 
กระบวนการทางวทิยาศาสตร ์

ภาคผนวก 

 
 

 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 



บันทึกหลังการสอน 
ผลการสอน 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
ปัญหาและอุปสรรค 
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ข้อเสนอแนะ 
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          ลงชื่อ …………………………………………. ผู้สอน 
       (นางสาวปัทมาภรณ ์ แกว้คงคา) 
             
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 34 
หน่วยการเรยีนรู้ที่ 6 สินในน้ำ                                                   เรื่อง แหล่งน้ำใตด้ิน 
วิชา ว22101  ชื่อรายวชิา วิทยาศาสตร ์3               กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ภาคเรียนที่ 1                        ปีการศึกษา 2565 เวลา 2 ชั่วโมง 
 
มาตรฐานการเรียนรู ้

มาตรฐาน/ตัวชี ้ว ัด  ว 3.2 เข้าใจองค์ประกอบและความสัมพันธ์ของระบบโลก กระบวนการ
เปลี่ยนแปลงภายในโลกและบนผิวโลก ธรณีพิบัติภัย กระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศและภูมิอากาศโลก 
รวมทั้งผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
 
ตัวชี้วัด  
 มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  ว 3.2  ม.2/8 อธิบายปัจจัยและกระบวนการเกดิแหล่งน้ำผิวดินและแหล่งน้ำใต้
ดินจากแบบจำลอง 
 
จุดประสงค์การเรียนรู ้

1. นักเรียนสามารถอธิบายปัจจัยและกระบวนการเกิดแหล่งน้ำใต้ดินได้ 
2. นักเรียนสามารถสร้างแบบจำลองที่อธิบายการเกิดแหล่งน้ำใต้ดินได้ 

 
สาระสำคัญ 
 1. น้ำใต้ดิน 

2. การเกิดแหล่งน้ำใต้ดิน 
3. ระดับน้ำใต้ดิน 

 
สาระการเรยีนรู ้
 ความรู ้

1. น้ำใต้ดิน  
น้ำใต้ดิน คือ แหล่งน้ำที่อยู่ลึกลงไปใต้ผิวดิน เกิดจากน้ำบนดินไหลซึมผ่านชั้นดินลงไปรวมกันอยู่ใต้ผิว

ดิน น้ำในแหล่งนี้จะมีลักษณะเป็นน้ำใส เนื่องจากสารแขวนลอย ตะกอน และวัตถุที่ไม่ละลายน้ำจะถูกชั้นดิน
และหินกรองกักเอาไว้ ซึ่งจะเหลือเพียงสารที่สามารถละลายน้ำได้เท่านั้น น้ำ ในดินสามารถแบ่งออกเป็น 2 
ประเภท ดังนี้ 

      1.1 น้ำใต้ดิน เมื่อฝนตกลงมาดินจะดูดซับน้ำฝนเอาไว้ และเมื่อดินอิ่มตัวจนไม่สามารถดูดซับน้ำ
เพิ่มได้แล้ว น้ำจะซึมลึกลงไปอีกจนถึงชั้นหิน ซึ่งเป็นชั้นที่น้ำซึมผ่านลงไปได้ยาก ทำให้ดินบริเวณเหนือชั้นหินมี
น้ำผสมอยู่มาก เรียกน้ำที่ซึมอยู่ใต้ดินนี้ว่า น้ำในดิน น้ำในดินจะใสไม่มีตะกอน แต่อาจมีสารต่าง ๆ ละลายปน
อยู่ มนุษย์สามารถนำน้ำส่วนนี้มาใช้ประโยชน์ได้ตั้งแต่อดีต โดยการขุดดินให้ลึกลงไปจนถึงระดับน้ำในดิน 
จากนั้นก็สร้างเป็นบ่อน้ำใต้ดินแล้วตักหรือสูบข้ึนมาใช้ 



      1.2 น้ำบาดาล เกิดจากน้ำในดินซึ่งจะมีปริมาณที่มากเกินกว่าการดูดซับของดินได้น้ำ จะซึมผ่านรู
พรุนระหว่างชั้นหินลงไป แล้วขังอยู่ในช่องว่างระหว่างหิน น้ำบาดาลจะมีความใสมากกว่าน้ำในดิน และไม่มี
สารอินทรีย์เจือปนอยู่ เนื่องจากสารอินทรีย์จะถูกแบคทีเรียย่อยสลายไป แต่ในน้ำบาดาลจะมีแร่ธาตุต่าง ๆ 
ละลายปนอยู่จำนวนมาก ระดับน้ำบาดาลจะมีการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลและตามการเพิ่มหรือสูญเสียน้ำของ
บริเวณรอบข้าง  

 
2. การเกิดแหล่งน้ำใต้ดิน 
น้ำฝนที่ตกตามธรรมชาติไหลซึมลงสู่ใต้ดิน น้ำผิวดินที่ไหลลงสู่ใต้ดิน ส่วนแรกจะไหลซึมตามช่องว่าง

ระหว่างเม็ดดิน เรียกว่า น้ำในดิน (Soil water) ซึ่งมีปริมาณน้อยไม่เพียงพอที่จะนำมาใช้ประโยชน์ได้ น้ำที่
เหลือจากที่ดินดูดซับไว้จะไหลซึมในระดับลึกลงต่อไปอีก ถ้าน้ำซึมลงไปจนถึงชั้นหินที่มีรอยแตกรอยแยก น้ำจะ
ซึมลงไปอยู่ตามรอยแตกและรูพรุนของหิน ทำให้ชั้นหินนั้นอิ่มตัวด้วยน้ำที่แทรกซึมตามช่องว่างหรือโพรง
หิน เกิดเป็นชั้นหินที่อิ่มตัวด้วยน้ำ เรียกน้ำที่ถูกกักเก็บไว้นี้ว่า น้ำบาดาล 

ชั้นหินอุม้น้ำ (Aquifer) เป็นชั้นหินหรือชั้นตะกอนที่สามารถกักเก็บน้ำบาดาลไว้ได้ดังตัวอย่าง เช่น หิน
ทราย ชั้นตะกอนทราย ชั้นกรวด สมบัติของชั้นหินอุ้มน้ำ คือ ยอมให้น้ำซึมเข้าได้โดยง่ายเนื่องจากมีช่องว่าง
ระหว่างอนุภาคของตะกอนกว้าง จึงทำให้กักเก็บน้ำไว้ได้เป็นปริมาณมากจนกลายเป็นแหล่งน้ำบาดาล 

ชั้นหินอุ้มน้ำ ประกอบด้วยชั้นหินหรือชั้นตะกอนที่มีตะกอนขนาดเล็กและมีเนื้อละเอียดแน่น เช่น ชั้น
หินดินดาน ชั้นหินทรายแป้ง ซึ่งมีสมบัติไม่ยอมให้น้ำซึมผ่านได้รองรับไว้ด้านล่างหรือถูกขนาบไว้ทั้งด้านบนและ
ด้านล่าง ซึ่งมีผลต่อแรงดันของน้ำในชั้นหินอุ้มน้ำ ดังนั้นถ้าเราขุดบ่อบาดาลลงไปที่ชั้นหินอุ้มน้ำ น้ำบาดาลจะ
ไหลพุ่งขึ้นไปอยู่ที่จุดใดจุดหนึ่งในบ่อ หรือไหลล้นออกมาจากปากบ่อก็ได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับลักษณะการวางตัวของ
ชั้นหินดังกล่าวในแต่ละพื้นที่และแรงดันที่เกิดขึ้นในชั้นหินอุ้มน้ำหรือถ้าน้ำบาดาลไหลผ่านรอยแตก  รอยแยก
ของผิวโลกขึ้นมาจะเรียกว่า น้ำพุ (spring) 

 
3. ระดับน้ำใต้ดิน 
ระดับน้ำใต้ด ิน (Water table) เป็นระดับบนสุดของน้ำบาดาล  ระดับน้ำใต้ด ินไม่คงที ่ม ีการ

เปลี่ยนแปลงระดับขึ้นและลงตามลักษณะภูมิประเทศและตามฤดูกาล เช่น ในฤดูฝนระดับน้ำใต้ผิวดินจะมี
ระดับสูง แต่ในฤดูแล้งระดับน้ำใต้ดินจะลดระดับลง นอกจากนี้ระดับน้ำใต้ดินยังเปลี่ยนแปลงตามลักษณะภูมิ
ประเทศ โดยระดับน้ำใต้ดินจะวางตัวสอดคล้องไปตามแนวชั้นหินหรือตามลักษณะภูมิประเทศและจะไหลไป
บรรจบกับระดับน้ำในแม่น้ำหรือทะเลสาบ ในธรรมชาติแหล่งน้ำผิวดินและแหล่งน้ำบาดาลจะมีการวางตัว
สอดคล้องกันตามลักษณะภูมิประเทศ 
 
ทักษะ/กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
 1. ทักษะการสังเกต 
 2. ทักษะการทดลอง  
 
คุณลักษณะอันพึงประสงค ์

1. ใฝ่เรียนรู้ 
2. มุ่งมั่นในการทำงาน 
 



สมรรถนะสำคัญ 
1. ความสามารถในการสื่อสาร 
2. ความสามารถในการคิด 
3. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

 
กิจกรรมการเรียนรู้  
 1. กิจกรรมนำเข้าสู่การเรียน 
  1.1) ครูรว่มกันอภิปรายกับนักเรียนโดยใช้คำถามต่อไปนี้ 
   - น้ำที่ไหลซึมลงใต้ดิน จะอยูบ่ริเวณที่ใด 
  (แนวคำตอบ : ซึมลงไปอยู่ในระหว่างช่องว่างของหิน) 
   - ครูนำรูปสูบน้ำบาดาลมาให้นักเรียนดู แล้วตั้งประเด็นคำถาม ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : http://www.changhnu.com/ 
      - น้ำในรูปได้มาจากแหล่งใด 
  (แนวคำตอบ : น้ำบาดาล) 
         - น้ำบาดาลมีกระบวนการเกิดอย่างไร 
  (แนวคำตอบ : น้ำซึมผ่านลงมาจากผิวดิน แล้วซึมผ่านชั้นดินลงไปขังตัวอยู่ระหว่างช่องว่าง
ของชั้นหินเกิดเป็นชั้นน้ำบาดาล) 
  1.2) นักเรียนทุกคนร่วมกันตอบคำถามและเกี่ยวกับคำตอบของคำถามเพื่อเชื่อมโยงไปสู่การ
เรียนรู้ เรื่อง แหล่งน้ำใต้ดิน 
 2. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
  2.1) แต่ละกลุ่มร่วมกันศกึษาเน้ือหา เรื่อง แหล่งน้ำใต้ดิน โดยแบ่งหน้าที่รับผิดชอบตามหัวข้อ
ย่อย จากนั้นแต่ละคนอธบิายเนื้อหาที่ตนรับผิดชอบให้สมาชิกในกลุ่มฟัง 
     2.2) แต่ละกลุ่มร่วมกันปฎิบัติกิจกรรมสรา้งแบบจำลองการเกิดน้ำใต้ดิน พร้อมทั้งบันทึกผล
ลงในใบกิจกรรม เรื่อง การเกิดน้ำใตด้ิน โดยมีอุปกรณ์ ดังนี้ 
   - ก้อนหินขนาดเล็ก 
   - น้ำผสมส ี
   - ถ้วยพลาสติก 
   - กล่องพลาสติกใส 
   - ท่อพลาสติกใส 
  2.3) ครูคอยแนะนำ และสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่มของนักเรียน 
         2.4) ตัวแทนกลุ่มแต่ละกลุ่มนำเสนอผลงานแบบจำลองการเกิดแหล่งน้ำผิวดินหน้าชั้นเรียน 



  2.5) นักเรียนและครูร่วมกันตรวจสอบความถูกตอ้ง และครูคอยเสริมเพิ่มเติมความรู้ 
 3. กิจกรรมรวบยอด 
  3.1) นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการอนุรักษ์แหล่งน้ำใต้ดิน 
  3.2) ครูทดสอบความเข้าใจของนักเรียนโดยการให้ตอบคำถาม ดังนี้ 
      - น้ำใต้ดินแบ่งเป็นกี่ประเภท อะไรบ้าง 
  (แนวคำตอบ : 2 ประเภท ได้แก่ นำ้ในดิน และน้ำบาดาล) 
      - ระดับน้ำในดินมีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะใด 
  (แนวคำตอบ : เปลี่ยนแปลงระดับข้ึนและลงตามลักษณะภูมิประเทศและตามฤดูกาล เช่น  
ในฤดูฝนระดับน้ำใตด้ินจะมีระดับสูง แต่ในฤดูแลง้ระดับน้ำใตด้ินจะลดระดับลง) 
      - การสูบน้ำบาดาลไปใชม้ากเกินไป จะส่งผลกระทบในลักษณะใด 
  (แนวคำตอบ : อาจทำให้เกิดแผ่นดินทรุด) 
      - เหตุใดน้ำบาดาลจึงเป็นน้ำที่มีคุณภาพดี 
  (แนวคำตอบ : น้ำบาดาลไม่มีสารอินทรีย์เจือปนอยู่ เน่ืองจากถูกแบคทีเรียย่อยสลาย) 
 
สื่อการเรียนรู้ 
 1. Power point สินในน้ำ เรื่อง แหล่งน้ำใตด้ิน 
 2. แบบจำลอง “การเกิดน้ำใต้ดิน” 
แหล่งการเรียนรู ้
 1. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร ์ชั้น ม.2 เล่ม 2 สำนักพิมพ์อกัษรเจริญทัศน์ จำกดั 
 2. แบบฝึกหัดรายวิชาพืน้ฐานวิทยาศาสตร์ ชั้น ม.2 เล่ม 2 สำนักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์ จำกดั 
 3. Work book 2 Discovering science 
 4. อินเตอร์เน็ต 
 
การวดัและการประเมิน 

เป้าหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด เกณฑ์การประเมิน 
สาระสำคัญ 
   1. น้ำใต้ดิน 
   2. การเกิดแหล่งน้ำใตด้ิน 
   3. ระดับน้ำใตด้ิน 

- แบบจำลอง  
“การเกิดน้ำใตด้ิน” 

- แบบประเมินแบบจำลอง 
“การเกิดน้ำใตด้ิน” 

ภาคผนวก 

ตัวชี้วัด 
   - มาตรฐาน/ตัวชี ้ว ัด  ว 3.2  ม.2/8 
อธิบายปัจจัยและกระบวนการเกิดแหล่ง
น ้ ำ ผ ิ วด ิ นและแหล ่ งน ้ ำ ใ ต ้ ด ิ นจา ก
แบบจำลอง 

- แบบจำลอง  
“การเกิดน้ำใตด้ิน” 

- แบบประเมินแบบจำลอง 
“การเกิดน้ำใตด้ิน” 

ภาคผนวก 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
   1. ใฝ่เรียนรู ้
   2. มุ่งมั่นในการทำงาน 

- แบบจำลอง  
“การเกิดน้ำใตด้ิน” 

- แบบสังเกตคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์รายบุคคล 

ภาคผนวก 

 



เป้าหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด เกณฑ์การประเมิน 
สมรรถนะสำคัญ   
   1. ความสามารถในการสื่อสาร 
   2. ความสามารถในการคิด 
   3. ความสามารถในการใช้ทักษะชวีิต 

- แบบจำลอง  
“การเกิดน้ำใตด้ิน” 

- แบบสังเกตสมรรถนะ 
ของผู้เรียนรายบุคคล 

ภาคผนวก 

ทักษะ/กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
   1. ทักษะการสังเกต 
   2. ทักษะการทดลอง  

- แบบจำลอง  
“การเกิดน้ำใตด้ิน” 

- แบบประเมินทักษะ 
กระบวนการทางวทิยาศาสตร ์

ภาคผนวก 

 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



บันทึกหลังการสอน 
ผลการสอน 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
ปัญหาและอุปสรรค 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
ข้อเสนอแนะ 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
 
 
          ลงชื่อ …………………………………………. ผู้สอน 
       (นางสาวปัทมาภรณ ์ แกว้คงคา) 
             
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 35 
หน่วยการเรยีนรู้ที่ 6 สินในน้ำ                                   เรื่อง แนวทางการใช้น้ำอยา่งยั่งยืน 
วิชา ว22101  ชื่อรายวชิา วิทยาศาสตร ์3               กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ภาคเรียนที่ 1                        ปีการศึกษา 2565 เวลา 2 ชั่วโมง 
 
มาตรฐานการเรียนรู ้

มาตรฐาน/ตัวชี ้ว ัด  ว 3.2 เข้าใจองค์ประกอบและความสัมพันธ์ของระบบโลก กระบวนการ
เปลี่ยนแปลงภายในโลกและบนผิวโลก ธรณีพิบัติภัย กระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศและภูมิอากาศโลก 
รวมทั้งผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
 
ตัวชี้วัด  
 มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  ว 3.2  ม.2/9 สร้างแบบจำลองที่อธิบายการใช้นำ้ และนำเสนอแนวทางการใชน้้ำ
อย่างยั่งยืนในท้องถิ่นของตนเอง 
 
จุดประสงค์การเรียนรู ้

1. นักเรียนสามารถสร้างแบบจำลองที่อธิบายการใช้น้ำได้ 
2. นักเรียนสามารถนำเสนอแนวทางการใช้น้ำอย่างยั่งยืนในท้องถิ่นของตนเองได้ 

 
สาระสำคัญ 

1. การใช้ประโยชน์แหล่งน้ำ 
2. การอนุรักษ์แหล่งน้ำ 

 
สาระการเรยีนรู ้
 ความรู ้

1. การใช้ประโยชน์ของแหล่งน้ำ มีดังนี้ 
    1.1 ใช้ในการทำเกษตรกรรม การเพาะปลูก การเลี้ยงสัตว์ 
    1.2 ใช้ในการผลิตพลังงานไฟฟ้า 
    1.3 เป็นแหล่งทรัพยากรและแร่ธาตุ เช่น ปิโตรเลียม ดีบุก ทองแดง ฯลฯ 
    1.4 ใช้ในการคมนาคมและการขนส่ง 
    1.5 เป็นแหล่งอาหารและใช้เป็นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเค็ม 
    1.6 ใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น อุตสาหกรรมการผลิตกระดาษ อุตสาหกรรมแร่ เป็นต้น 
    1.7 เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เช่น ริมชายหาดทะเล 
 
2. การอนุรักษ์แหล่งน้ำ มีดังนี้ 
    2.1 ทุกคนร่วมกันไม่ทิ้งขยะมูลฝอยและของเสียลงในแหล่งน้ำ 
    2.2 มีมาตรการควบคุมไม่ให้โรงงานอุตสาหกรรมปล่อยสารพิษลงในแหล่งน้ำ 



    2.3 ขุดลอกคูคลองทำให้น้ำไหลได้สะดวก 
    2.4 ให้ความรู้แก่เกษตรกรเกี่ยวกับการใช้ปุ๋ยและสารเคมีกำจัดศัตรูพืช 
    2.5 ช่วยกันอนุรักษ์ป่าไม้ ทำโครงการปลูกป่าไม้เพิ่มเติม 
 

ทักษะ/กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
 1. ทักษะการสังเกต 

2. ทักษะการจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูล 
 
คุณลักษณะอันพึงประสงค ์

1. ใฝ่เรียนรู้ 
 2. มุ่งมั่นในการทำงาน 

 
สมรรถนะสำคัญ 

1. ความสามารถในการสื่อสาร 
2. ความสามารถในการคิด 
3. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

 
กิจกรรมการเรียนรู้  
 1. กิจกรรมนำเข้าสู่การเรียน 
  1.1) ครูรว่มกันอภิปรายกับนักเรียนโดยใช้คำถามต่อไปนี้ 
   - สิ่งมีชีวติไดร้ับประโยชน์จากน้ำดา้นใดบ้าง 
  (แนวคำตอบ : ดา้นการอปุโภค บริโภค) 
   - คนในท้องถิ่นที่นักเรียนอาศัยอยู่ใช้น้ำในการอุปโภค บริโภค จากแหล่งน้ำใดบ้าง 
และมีน้ำใช้อย่างสม่ำเสมอตลอดปีหรือไม่ เพราะเหตุใด 
  (แนวคำตอบ : น้ำใต้ดินหรือน้ำบาดาล) 
   - คนในท้องถิ่นที่นักเรียนอาศัยอยู่มีน้ำใชอ้ย่างสมำ่เสมอตลอดปีหรือไม่  
  (แนวคำตอบ : ใช้อย่างสม่ำเสมอ หรือใช้อยา่งไมส่ม่ำเสมอตลอดปี เพราะน้ำบาดาล
เปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาล) 
  1.2) นักเรียนทุกคนร่วมกันตอบคำถามและเกี่ยวกับคำตอบของคำถามเพื่อเชื่อมโยงไปสู่การ
เรียนรู้ เรื่อง แนวทางการใช้น้ำอย่างยั่งยืน 
 2. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
      2.1) นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาวดีิทัศน์ เรื่อง ประโยชน์ของทรัพยากรน้ำ และสืบค้นข้อมูล
เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์และการอนรุักษแ์หล่งน้ำ โดยแบ่งหัวข้อย่อยให้สมาชิกชว่ยกันสืบค้น 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=8g5DrdDjjbA 
      2.2) สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มอภิปรายผลจากการสืบค้น เรื่อง การใช้น้ำอย่างยั่งยืน 
      2.3) นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันสรา้งแบบจำลองการใช้น้ำอย่างยั่งยืน โดยใช้อุปกรณ์ที่ครู
กำหนดให้  
  2.4) ครูคอยแนะนำช่วยเหลือนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม 
  2.5) นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายผลของการปฏิบัติกิจกรรม   
  2.6) นำเสนอแบบจำลองการใช้น้ำหน้าชั้นเรียน พร้อมทั้งร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง 
 3. กิจกรรมรวบยอด 

  3.1) ครูให้นักเรียนแต่ละคนพิจารณาจากหัวข้อที่เรียนมาและการปฏิบัติกิจกรรม มีจุดใดบา้งที่
ยังไม่เข้าใจหรือยังมีข้อสงสัย หากมีครูช่วยอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจ 

  3.2) ครูทดสอบความเข้าใจของนักเรียนโดยการให้ตอบคำถาม ดังนี้ 
   - การกระทำของมนุษย์ในลักษณะใดบ้างที่ส่งผลเสียต่อแหล่งน้ำ 
   - การตดัไม้ทำลายป่าส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ำในลักษณะใด 
   - ยกตัวอย่างการใช้น้ำอย่างประหยัด 
   - ยกตัวอย่างแนวทางการใช้น้ำอยา่งยั่งยืนในท้องถิ่น 
 
สื่อการเรียนรู้ 
 1. Power point สินในน้ำ เรื่อง แนวทางการใชน้้ำอย่างยั่งยืน 
 2. แบบจำลอง “การใช้นำ้อย่างยั่งยืน” 
 
แหล่งการเรียนรู ้
 1. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร ์ชั้น ม.2 เล่ม 2 สำนักพิมพ์อกัษรเจริญทัศน์ จำกดั 
 2. แบบฝึกหัดรายวิชาพืน้ฐานวิทยาศาสตร์ ชั้น ม.2 เล่ม 2 สำนักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์ จำกดั 
 3. Work book 2 Discovering science 
 4. อินเตอร์เน็ต 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=8g5DrdDjjbA


การวดัและการประเมิน 
เป้าหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด เกณฑ์การประเมิน 

สาระสำคัญ 
   1. การใช้ประโยชน์แหล่งน้ำ 
   2. การอนุรักษ์แหล่งน้ำ 

- แบบจำลอง  
“การใช้นำ้อย่างยั่งยืน” 

- แบบประเมินแบบจำลอง 
“การใช้นำ้อย่างยั่งยืน” 

ภาคผนวก 

ตัวชี้วัด 
   - มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  ว 3.2 ม.2/9 สร้าง
แบบจำลองท ี ่อธ ิบายการใช ้น ้ำ และ
นำเสนอแนวทางการใช้น้ำอย่างยั่งยืนใน
ท้องถิ่นของตนเอง 

- แบบจำลอง  
“การใช้นำ้อย่างยั่งยืน” 

- แบบประเมินแบบจำลอง 
“การใช้นำ้อย่างยั่งยืน” 

ภาคผนวก 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
   1. ใฝ่เรียนรู ้
   2. มุ่งมั่นในการทำงาน 

- แบบจำลอง  
“การใช้นำ้อย่างยั่งยืน” 

- แบบสังเกตคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์รายบุคคล 

ภาคผนวก 

สมรรถนะสำคัญ   
   1. ความสามารถในการสื่อสาร 
   2. ความสามารถในการคิด 
   3. ความสามารถในการใช้ทักษะชวีิต 

- แบบจำลอง  
“การใช้นำ้อย่างยั่งยืน” 

- แบบสังเกตสมรรถนะ 
ของผู้เรียนรายบุคคล 

ภาคผนวก 

ทักษะ/กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
   1. ทักษะการสังเกต 
   2. ทักษะการจัดกระทำและ 
สื่อความหมายข้อมูล 

- แบบจำลอง  
“การใช้นำ้อย่างยั่งยืน” 

- แบบประเมินทักษะ 
กระบวนการทางวทิยาศาสตร ์

ภาคผนวก 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



บันทึกหลังการสอน 
ผลการสอน 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
ปัญหาและอุปสรรค 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
ข้อเสนอแนะ 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
 
 
          ลงชื่อ …………………………………………. ผู้สอน 
       (นางสาวปัทมาภรณ ์ แกว้คงคา) 
             
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 36 
หน่วยการเรยีนรู้ที่ 6 สินในน้ำ                                     เรื่อง ผลกระทบจากทรพัยากรน้ำ 
วิชา ว22101  ชื่อรายวชิา วิทยาศาสตร ์3               กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ภาคเรียนที่ 1                        ปีการศึกษา 2565 เวลา 2 ชั่วโมง 
 
มาตรฐานการเรียนรู ้

มาตรฐาน/ตัวชี ้ว ัด  ว 3.2 เข้าใจองค์ประกอบและความสัมพันธ์ของระบบโลก กระบวนการ
เปลี่ยนแปลงภายในโลกและบนผิวโลก ธรณีพิบัติภัย กระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศและภูมิอากาศโลก 
รวมทั้งผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
 
ตัวชี้วัด  
 มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  ว 3.2  ม.2/10 สร้างแบบจำลองที่อธิบายกระบวนการเกิดและผลกระทบของน้ำ
ท่วม การกดัเซาะชายฝั่ง ดินถล่ม หลุมยุบ แผ่นดินทรุด 
 
จุดประสงค์การเรียนรู ้

1. นักเรียนสามารถอธิบายกระบวนการเกิดน้ำท่วม การกัดเซาะชายฝั่ง ดินถล่ม หลุมยุบ แผ่นดินทรุด 
 2. นักเรียนสามารถอธิบายผลกระทบของน้ำท่วม การกัดเซาะชายฝั่ง ดินถล่ม หลุมยุบ แผ่นดินทรุด 
 3. นักเรียนสามารถสร้างแบบจำลองการเกิดดินถล่มได้ 
 
สาระสำคัญ 
 1. น้ำท่วม  
 2. การกัดเซาะชายฝั่ง  
 3. ดินถล่ม 
 4. หลุมยบุ 
 5. การเกิดแผ่นดินทรดุ 
 
สาระการเรยีนรู ้
 ความรู ้
 1. น้ำท่วม หรือน้ำท่วมขัง เป็นลักษณะของอุทกภัยที่เกิดขึ้นจากปริมาณน้ำสะสมจำนวนมาก ที่ไหล
บ่าในแนวระนาบ จากที่สูงไปยังที่ต่ำเข้าท่วมอาคารบ้านเรือน เรือกสวนไร่นาได้รับความเสียหาย หรือเป็น
สภาพน้ำท่วมขัง ในเขตเมืองใหญ่ที่เกิดจากฝนตกหนัก ต่อเน่ืองเป็นเวลานาน มีสาเหตุมาจากระบบการระบาย
น้ำไม่ดีพอ มีสิ่งก่อสร้างกีดขวางทางระบายน้ำ หรือเกิดน้ำทะเลหนุนสูงกรณีพื้นที่อยู่ใกล้ชายฝั่งทะเล 

    1.1 ผลกระทบของน้ำท่วม 
          1.1.1 น้ำท่วมอาคารบ้านเรือน สิ่งก่อสร้างและสาธารณสถาน ซึ่งจะทำให้เกิดความเสียหาย

ทางเศรษฐกิจอย่างมาก บ้านเรือนหรืออาคารสิ่งก่อสร้างที่ไม่แข็งแรงจะถูกกระแสน้ำที่ไกลเชี่ยวพังทลายได้ คน
และสัตว์พาหนะและสัตว์เลี้ยงอาจได้รับอันตรายถึงชีวิตจากการจมน้ำตาย 



                1.1.2 เส้นทางคมนาคมและการขนส่ง อาจจะถูกตัดเป็นช่วง ๆ โดยความแรงของกระแสน้ำ 
ถนน และสะพานอาจจะถูกกระแสน้ำพัดให้พังทลายได้ สินค้าพัสดุอยู่ระหว่างการขนส่งจะได้รับความเสียหาย
มาก 
                 1.1.3 ระบบสาธารณูปโภค จะได้รับความเสียหาย เช่น โทรศัพท์ โทรเลข ไฟฟ้า  
                 1.1.4 พื้นที่การเกษตรและการปศุสัตว์จะได้รับความเสียหาย เช่น พืชผล ไร่นา ทุกประการที่
กำลังผลิดอกออกผล อาจถูกน้ำท่วมตายได้ สัตว์พาหนะ วัว ควาย สัตว์เลี้ยง ตลอดจนผลผลิตที่เก็บกักตุน หรือ
มีไว้เพื่อทำพันธุ์จะได้รับความเสียหาย ความเสียหายทางอ้อม จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยทั่วไป เกิดโรค
ระบาด สุขภาพจิตเสื่อม และสูญเสียความปลอดภัยเป็นต้น 
  
 2. การกัดเซาะชายฝั่ง เกิดจากพลังของคลื่น ลม และกระแสน้ำขึ้นลง (tidal ranges) ที่ส่งผลกระทบ
ต่อชายฝั่งทำให้มีการสึกกร่อนพังทลายไป และเป็นต้นเหตุของการเกิดรูปร่างลักษณะของชายฝั่งทะเลที่
แตกต่างกันไปตามสถานที่ต่าง ๆ ชายฝั่งที่พบลักษณะการกัดเซาะส่วนมากมักเป็นบริเวณชายฝั่งทะเลน้ำลึก ที่
ลักษณะของชายฝั่งมีความลาดชันลงสู่ท้องทะเล ทำให้คลื่นลม และกระแสน้ำสามารถกัดเซาะชายฝั่งได้อย่าง
รุนแรง 

    2.1 ผลกระทบที่เกิดการชายฝั่งถูกกัดเซาะ  
 2.1.1 ระบบนิเวศชายฝั่ง ทำให้ระบบนิเวศชายฝั่ง เช่น แนวปะการัง ป่าไม้ชายเลน หญ้าทะเล 

และสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ถูกทำลาย ส่งผลให้สภาพแวดล้อมชายฝั่งเสื่อมโทรมลง 
 2.1.2 สภาพเศรษฐกิจ เมื่อพื้นที่ชายทั้งทะเลไม่มีความอุดมสมบูรณ์ ไม่มีความสวยงามตาม

ธรรมชาติ ส่งผลให้นักท่องเที่ยวลดน้อยลง กระทบอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นรายได้สำคัญของประเทศ 
และกระทบต่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ส่งผลให้เกิดการสูญเสียทางเศรษฐกิจจำนวนมาก 

 2.1.3 การดำรงชีวิตของประชนการกัดเซาะชายฝั่งทำให้สิ่งปลูกสร้างเสียหาย  สูญเสียที่ดิน
และทรัพย์สิน ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและวิถีชีวิตของคนในชุมชนเปลี่ยนแปลงไป หลายชุมชนต้องอพยพ
ออกจากพื้นที่ 

 
 3. ดินถล่ม การเคลื่อนที่ของมวลดินและหินลงมาตามลาดเขา ดว้ยอิทธพิลของแรงโน้มถ่วงโลก และ
จะมีน้ำเข้ามาเกี่ยวข้องในการทำให้มวลดินและหนิเคลื่อนตัวด้วยเสมอ ดนิถล่มมักเกิดตามมาหลังจากน้ำป่า
ไหลหลาก ในขณะที่เกิดพายุฝนตกหนักรุนแรงตอ่เน่ือง หรือหลังการเกิดแผ่นดินไหว 

    3.1 กระบวนการเกิดดินถล่ม 
  เมื่อฝนตกหนัก น้ำจะซึมลงไปในดินอย่างรวดเร็ว ในขณะที่ดินอุ้มน้ำจนอิ่มตัว แรงยึดเกาะ

ระหว่างมวลดินจะลดลง ระดับน้ำใต้ผิวดินสูงข้ึน จะทำให้แรงต้านทานการเลื่อนไหลของดินลดลง 
  เมื่อน้ำใต้ผิวดินมีระดับสูง ก็จะไหลภายในช่องว่างของดินลงมาตามความชันของลาดเขา 
  เมื่อมีการเปลี่ยนความชัน ก็จะเกิดเป็นน้ำผุดและเป็นจุดแรกที่มีการเลื่อนไหลของดิน 
  เมื่อเกิดดินเลื่อนไหลแล้ว ก็จะเกิดต่อเน่ืองขึ้นไปตามลาดเขา 

    3.2 ปัจจัยที่ทำให้เกิดดินถล่ม 
 พื้นที่เป็นหินแข็งเนื้อแน่น แต่ผุง่าย มีชั้นดินสะสมตัวหนาบนภูเขา ภูมิประเทศที่เป็นภูเขาสูง

ชัน ที่ลาดเชิงเขา หุบเขาและหน้าผา ป่าไม้ถูกทำลาย มีฝนตกหนักต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลานาน (มากกว่า 
100 มิลลิเมตรต่อวัน) และภัยธรรมชาติอื่น ๆ เช่น พายุ แผ่นดินไหว และไฟป่า  

    3.3 ลักษณะพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%82%E0%B8%B6%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9D%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87


  ลักษณะของพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มักเป็นพื้นที่ที่อยู่ตามลาดเชิงเขา หรือบริเวณที่ลุ่มที่ติดอยู่
กับภูเขาสูงที่มีการพังทลายของดินสูง หรือสภาพพื้นที่ต้นน้ำที่มีการทำลายป่าไม้สูง นอกจากนั้นในบางพื้นที่
อาจเป็นบริเวณภูเขาหรือหน้าผาที่เป็นหินผุพังง่าย ซึ่งมักก่อให้เกิดเป็นชั้นดินหนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณ
ที่หินรองรับชั้นดินนั้นมีความเอียงเทสูง และเป็นชั้นหินที่ไม่ยอมให้น้ำซึมผ่านได้สะดวก 
  
 4. หลุมยุบ เป็นธรณีพิบัติภัยประเภทหนึ่งที่มีลักษณะพื้นผิวพังทลายเป็นหลุม ซึ่งเกิดจากหินตะกอนที่
มีองค์ประกอบทางเคมีจำพวกคาร์บอเนต เช่น หินปูน ชั้นเกลือ หรือหินตามธรรมชาติที่สามารถถูกละลายด้วย
น้ำ ซึ่งเมื่อเกิดการไหลเวียนของน้ำใต้ดิน จะทำให้หินใต้ดินดังกล่าวละลายเกิดช่องว่างใต้ดนิข้ึนจนถึงจุดจุดหน่ึง
ที่บริเวณพื้นผิวมีน้ำหนักมากเกินไป จะทำให้เกิดการถล่มเกิดเป็นหลุมยุบ 
     4.1 กระบวนการเกิดหลุมยุบ 
  หลุมยุบจากธรรมชาติส่วนใหญ่ เกิดจากกระบวนการละลายของชั้นหินด้วยสารละลายที่เป็น
กรดหรือนำ้ฝนที่เป็นกรดไหลซึมลงใต้ดิน เมื่อหินจำพวกคาร์บอเนต เช่น หินปูน หินโดโลไมต์ ทำปฏิกิริยากับ
น้ำสารละลายกรดก็จะเกดิการละลายกลายเป็นโพรงหรือช่องว่างใต้ผิวดิน 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
ที่มา : https://th.wikipedia.org/wiki/หลุมยุบ 

เมื่อเกิดช่องว่างในชั้นหินใต้ดิน เศษตะกอนดินก็จะไหลลงไปเติมในช่องว่างตามแรงโน้มถ่วงของโลก ในระหว่าง
ที่เศษตะกอนเคลื่อนที่ไปก็จะกร่อนชั้นหินใต้หินไปด้วย จนกระทั่งเศษตะกอนเข้าไปเติมเต็มช่องว่างจนหมด ถึง
ตอนนี้พื้นผิวดินด้านบนก็จะทรุดตัวต่ำลงจากระดับปกติกลายเป็นหลุม อย่างไรก็ตามลักษณะการยุบตัวของผิว
ดินเหนือโพรงใต้ดินนั้นข้ึนอยู่กับความหนาและชนิดของชั้นดินที่ปกคลุม รวมไปถึงสภาพของน้ำใต้ดินด้วย 
     4.2 ชนิดของหลุมยุบ 
  4.2.1 หลุมยุบที่เกิดจากกระบวนละลาย (Dissolution sinkholes)  
การละลายของหินปูนหรือหินโดโลไมต์ สามารถเกิดขึ้นได้ง่ายเมื่อหินชนิดนี้โผล่พ้นผิวดิน รอยแตกรอยแยกใน
หินจะเป็นช่องทางให้น้ำฝนหรือน้ำใต้ดินที่เป็นกรดไหลผ่านและทำให้เกิดการละลายขึ้น หลุมยุบลักษณะนี้จะ
ทำให้เกิดหุบเขาขนาดเล็กหรือพื้นที่ทรุดตัวแบบตื้น 
 
 
 
 
 
 



 
  
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : https://th.wikipedia.org/wiki/หลุมยุบ 
  4.2.2 หลุมยุบที่เกิดจากการทรุดตัวของชั้นดินที่ปกคลุม (Cover-subsidence sinkholes) 
หลุมยุบชนิดนี้เกิดจากการไหลของตะกอนร่วนจำพวกทรายลงไปตามโพรงหรือช่องว่างที่อยู่ข้างใต้ ในขณะที่
บนผิวดินจะค่อย ๆ ทรุดตัวลงเนื่องจากตะกอนที่หายไป อัตราการทรุดตัวอาจจะใช้เวลานานหากชั้นดินมีดิน
เหนียวปน หรือมีความหนาของชั้นดินที่ปิดทับมาก 
 
  
 
 
 
 
 

ที่มา : https://th.wikipedia.org/wiki/หลุมยุบ 
  4.2.3 หลุมยุบที่เกิดจากการพังทลายของชั้นดินที่ปกคลุม (Cover-collapse sinkholes) 
หลุมยุบชนิดนี้สามารถเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเพียงไม่กี่ชั่วโมง และสร้างความเสียหายอย่างมาก ซึ่งมักเกิดขึ้นใน
บริเวณที่หินปูนถูกปิดทับด้วยชั้นตะกอนดินเหนียว หลุมยุบจะมีลักษณะผนังที่ชัน ตรงกลางเป็นแอ่งรูปชาม 
  
 
 
 
 
 
 

ที่มา : https://th.wikipedia.org/wiki/หลุมยุบ 
  4.2.4 หลุมยุบที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์ การรั่วซึมของท่อน้ำใต้ดินสามารถทำให้เกิด
การทรุดตัวของพื้นดินได้ มักเกิดในเขตชุมชนเมือง และสามารถเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วจนสร้างความเสียหาย
ให้กับผู้ที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงได้ ซึ่งอาจจะมีรูปร่างของหลุมแตกต่างกันไป การประเมินสาเหตุของหลุบ
ยุบลักษณะน้ีต้องได้รับการตรวจสอบอย่างละเอียด 
 



     4.3 ผลกระทบของหลุมยุบ 
  4.3.1 ทำให้ต้องสูญเสียเงินจำนวนมากในการฟื้นฟู 
  4.3.2 ทำให้ต้องมีการระเบิดภูเขาเพื่อนำดินหรือหินมาถมหลุมยุบ 
  4.3.3 ทำให้ผู้ประสบภัยขาดที่อยู่ เพราะเมื่อบ้านเกิดการทรุดตัว ทำให้ผู้ที่อยู่บริเวณนั้นต้อง
ย้ายไปอยู่ที่อื่นหรือที่ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดหาให้ 
  4.3.4 ทำให้เกิดผู้เสียชีวิต สูญหาย และบาดเจ็บเป็นจำนวนมาก ซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อหลุมยุบมี
ขนาดใหญ่และลึก 
  4.3.5 ทำให้เกิดมลพิษในดิน เมื่อฝนตกอาจมีการทรุดตัวของดินบริเวณนั้น ทำให้ท่อที่ใช้
ลำเลียงสารพิษต่าง ๆ เกิดการรั่วและอาจมีการพัดดินที่มีสารปนเปื้อนหรือละลายสารปนเปื้อนไปบริเวณแหล่ง
น้ำใต้ดินหรือน้ำบาดาล 
  
 5. การเกิดแผ่นดินทรุด 
 การทรุดตัวของแผ่นดินมีความสัมพันธ์กับน้ำบาดาล ซึ่งอาจเป็นผลจากกระบวนการตามธรรมชาติ 
เช่น การเกิดหลุมยุบ หรือการลดลงของระดับน้ำบาดาลในพื้นที่ที่ปกคลุมด้วยหินปูน อันตรายที่พบได้มาก 
ได้แก่ การพังทลายของเพดานถ้ำและการเกิดหลุมยุบ อาคารสิ่งก่อสร้างและถนน อาจได้รับความเสียหายอย่าง
มากอันเนื่องจากการพังทลายของถ้ำหรือโพรงที่อยู่ข้างใต้ การทำนายถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดการถล่มทำได้
ยากมาก ดังนั้นการสร้างสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ โดยเฉพาะในบริเวณที่มีหินที่สามารถละลายน้ำได้กระจายอยู่ 
จะต้องทำการสำรวจตำแหน่งของถ้ำหรือโพรงที่อยู่ใต้ดิน เมื่อได้ตำแหน่งที่แน่นอนแล้วก็อาจทำการอัดซีเมนต์
เข้าไปในโพรงหรือถ้ำ แต่วิธีการนี้จะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมากและอาจไปเปลี่ยนแปลงรูปแบบและทิศทางการ
ไหลของน้ำบาดาล การกดทับและการทรุดตัวของหลุมยุบ เป็นปัญหาที่สำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณที่มี
การสะสมตัวของตะกอน เมื่อน้ำบาดาลถูกสูบข้ึนมาใช้เป็นปริมาณมาก ทำให้ระดับน้ำบาดาลลดลงและเกิดการ
ทรุดตัว ในบริเวณที่มีการนำเอาน้ำบาดาล ปิโตรเลียม และก๊าซที่อยู่ใต้ดินขึ้นมาใช้ การทรุดตัวของแผ่นดินอาจ
เกิดขึ้นได้เช่นกัน นอกจากนี้แผ่นดินทรุดตัวอาจจะเกิดจากการกระทำของมนุษย์ก็ได้ เช่น การใช้งานที่ดินทาง
ชลประทาน การสูบน้ำเพื่อการก่อสร้างและพัฒนา ซึ่งจะส่งผลกระทบทำให้เกิดการเปลี่ยนระบบทางน้ำทาง
ธรรมชาติใหม่ คือ รถที่บรรทุกของหนัก ๆ ที่วิ่งตามท้องถนนในสายใดสายหน่ึง หลาย ๆ คันจะทำให้บริเวณนั้น
ทรุดตัวลงได้เร็วยิ่งขึ้นเนื่องจากรถมีน้ำหนักมาก 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : https://www.trf.or.th/index.php/ 
 

ทักษะ/กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
 1. ทักษะการสังเกต 
 2. ทักษะการทดลอง  
 3. ทักษะการจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูล 



คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
1. ใฝ่เรียนรู้ 
2. มุ่งมั่นในการทำงาน 
 

สมรรถนะสำคัญ 
1. ความสามารถในการสื่อสาร 
2. ความสามารถในการคิด 
3. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

 
กิจกรรมการเรียนรู้  
 1. กิจกรรมนำเข้าสู่การเรียน 

  1.1) ครูให้นักเรียนดูคลิปวิดีโอข่าว เรื่อง การเกิดแผ่นดินยุบที่จังหวัดเชียงราย 
 
 
 
 
 

 
ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=YJ8IIdvVK_o 

   - จากวดิีโอดังกล่าว เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้น 
  (แนวคำตอบ : เกิดแผ่นดนิยุบ) 
   - นักเรียนทราบหรือไม่วา่ เกิดขึ้นได้อย่างไร 
  (แนวคำตอบ : เกิดจากการถล่มของโครงสรา้งดิน เกิดจากการยุบตัวชองชัน้ดินหรือหินร่วง 
ขึ้นอยู่กับคำตอบของนักเรียน) 
  1.2) นักเรียนทุกคนร่วมกันตอบคำถามและเกี่ยวกับคำตอบของคำถามเพื่อเชื่อมโยงไปสู่การ
เรียนรู้ เรื่อง ผลกระทบจากทรพัยากรน้ำ 
 2. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
  2.1) นักเรียนและครูร่วมกันอภิปราย Power point เรื่อง ผลกระทบจากทรัพยากรนำ้ 

    2.2) นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันทำกิจกรรมสร้างแบบจำลองการเกิดแผ่นดินทรุด ซึ่งสามารถ
สืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมจากอินเทอร์เน็ตได้ โดยมีอุปกรณ์ ดังนี้ 

  - ถุงพลาสติก 
  - ยางรัดของ 
  - ดิน 
  - ไม้ปลายแหลม 
  - ปากกาเคมี 
  - น้ำสะอาด 
  - ตะกร้าพลาสติกที่มรีูระบายด้านล่าง 
 

https://www.youtube.com/watch?v=YJ8IIdvVK_o


  2.3) ครูคอยแนะนำ และสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่มของนักเรียน 
         2.4) ตัวแทนกลุ่มแต่ละกลุ่มนำเสนอผลงานแบบจำลองการเกิดแผ่นดินทรดุ 
  2.5) นักเรียนและครูร่วมกันตรวจสอบความถูกตอ้ง และครูคอยเสริมเพิ่มเติมความรู้ 
 3. กิจกรรมรวบยอด 
  3.1) นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการอนุรักษ์แหล่งน้ำใต้ดิน 

     3.2) ครูทดสอบความเข้าใจของนักเรียนโดยให้นักเรียนเล่มเกมตอบคำถาม “จับดีมีรางวัล” 
โดยให้นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนมาจับลูกบอล ซึ่งลูกบอลแต่ละลูกจะมีหมายเลขคำถามติดอยู่ นักเรียนจับ
ได้เลขใด ก็จะได้ตอบคำถามข้อน้ัน โดยคำถามมีดังนี้ 

    - หลุมยุบ เกิดขึ้นได้อย่างไร 
    - แผ่นดินทรุด เกิดขึ้นได้อย่างไร 
    - บอกผลกระทบที่การเกิดหลุมยุบ 
    - บอกผลกระทบที่การเกิดแผ่นดินทรุด 
    - ยกตัวอย่างวิธีป้องกันการเกิดหลุมยุบ 
    - ยกตัวอย่างวิธีป้องกันการเกิดแผ่นดินทรุด 

 
สื่อการเรียนรู้ 
 1. Power point สินในน้ำ เรื่อง ผลกระทบจากทรัพยากรนำ้ 
 2. แบบจำลอง “การเกิดแผ่นดินทรุด” 
 3. ชุดอุปกรณ์เกม “จับดมีีรางวัล” 
 
แหล่งการเรียนรู ้
 1. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร ์ชั้น ม.2 เล่ม 2 สำนักพิมพ์อกัษรเจริญทัศน์ จำกดั 
 2. แบบฝึกหัดรายวิชาพืน้ฐานวิทยาศาสตร์ ชั้น ม.2 เล่ม 2 สำนักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์ จำกดั 
 3. Work book 2 Discovering science 
 4. อินเตอร์เน็ต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การวดัและการประเมิน 
เป้าหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด เกณฑ์การประเมิน 

สาระสำคัญ 
   1. น้ำทว่ม  
   2. การกดัเซาะชายฝั่ง  
   3. ดินถล่ม 
   4. หลุมยบุ 
   5. การเกิดแผ่นดินทรดุ 

- แบบจำลอง  
“การเกิดแผ่นดินทรุด” 

- แบบประเมินแบบจำลอง 
“การเกิดแผ่นดินทรุด” 

ภาคผนวก 

ตัวชี้วัด 
   - มาตรฐาน/ตัวชี ้วัด  ว 3.2  ม.2/10 
สร้างแบบจำลองที ่อธิบายกระบวนการ
เกิดและผลกระทบของน้ำท่วม การกัด
เซาะชายฝั่ง ดินถล่ม หลุมยุบ แผ่นดินทรุด 

- แบบจำลอง  
“การเกิดแผ่นดินทรุด” 

- แบบประเมินแบบจำลอง   
“การเกิดแผ่นดินทรุด” 

ภาคผนวก 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
   1. ใฝ่เรียนรู ้
   2. มุ่งมั่นในการทำงาน 

- แบบจำลอง  
“การเกิดแผ่นดินทรุด” 

- แบบสังเกตคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์รายบุคคล 

ภาคผนวก 

สมรรถนะสำคัญ   
   1. ความสามารถในการสื่อสาร 
   2. ความสามารถในการคิด 
   3. ความสามารถในการใช้ทักษะชวีิต 

- แบบจำลอง  
“การเกิดแผ่นดินทรุด” 

- แบบสังเกตสมรรถนะ 
ของผู้เรียนรายบุคคล 

ภาคผนวก 

ทักษะ/กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
   1. ทักษะการสังเกต 
   2. ทักษะการทดลอง 
   3. ทักษะการจัดกระทำและ 
สื่อความหมายข้อมูล 

- แบบจำลอง  
“การเกิดแผ่นดินทรุด” 

- แบบประเมินทักษะ 
กระบวนการทางวทิยาศาสตร ์

ภาคผนวก 

 
 

 
 
  
  
 
 
 
 
 
 

บันทึกหลังการสอน 



ผลการสอน 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
ปัญหาและอุปสรรค 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
ข้อเสนอแนะ 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
 
 
          ลงชื่อ …………………………………………. ผู้สอน 
       (นางสาวปัทมาภรณ ์ แกว้คงคา) 
             
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


