ชุดกิจกรรมการเรียนรู

สําหรับนักเรียน (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๒)
เพ�อการจัดการเรียนรูโดยใชการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

วิทยาศาสตร

ภาคเรียนที่ ๑
ชั้นประถมศึกษาปที่

๔

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

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

ค�ำน�ำ
ตามทีส่ ำ� นักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี ได้จัดท�ำชุดการเรียนรู้ส�ำหรับใช้ในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กที่ขาดครู
มีครูไม่ครบชัน้ หรืออยูใ่ นพืน้ ทีห่ า่ งไกลทุรกันดาร ซึง่ ประกอบด้วยชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับ
ครูผู้สอน) และชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) หลังจากที่มีการน�ำไปใช้ พบว่าสื่อดังกล่าว
ช่วยพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กได้เป็นอย่างดี ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐานจึงเห็นควรให้มกี ารน�ำสือ่ ดังกล่าวมาใช้ในโรงเรียนประถมศึกษาทัว่ ไป เพือ่ ช่วยพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาระดับประถมศึกษาให้ดียิ่งขึ้น
ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานและสถาบั น ส่ ง เสริ ม การสอนวิ ท ยาศาสตร์
และเทคโนโลยี จึ ง ได้ ป รั บ ปรุ ง ชุ ด การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ตั ว ชี้ วั ด
และสาระการเรียนรูแ้ กนกลาง กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) และเพือ่ ให้สะดวกต่อการน�ำไปใช้
โดยจัดแยกเป็นรายชั้น (ประถมศึกษาปีที่ ๑-๖)
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยีนี้ จัดท�ำขึน้
ให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางของหลักสูตร โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
วิทยาศาสตร์ผ่านการสืบเสาะหาความรู้ มีการท�ำกิจกรรมด้วยการลงมือปฏิบัติเพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้
ทั ก ษะกระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร์ และน� ำ ความรู ้ ที่ ไ ด้ ไ ปใช้ ใ นการด� ำ รงชี วิ ต และรู ้ เ ท่ า ทั น
การเปลี่ยนแปลงของโลกได้
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหวังเป็นอย่างยิง่ ว่าชุดกิจกรรมการเรียนรูน้ ี้
จะเป็นประโยชน์ตอ่ การจัดการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ และเป็นส่วนส�ำคัญในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการปรับปรุงและจัดท�ำ
เอกสารมา ณ โอกาส นี้
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สารบัญ
                                                  หน้า
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ การจ�ำแนกสิ่งมีชีวิตรอบตัว
หน่วยย่อยที่ ๑ การจ�ำแนกสิ่งมีชีวิต
		
เรื่อง การจ�ำแนกสิ่งมีชีวิต
		
เรื่อง การจ�ำแนกสัตว์
		
เรื่อง การจ�ำแนกพืชดอก
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ ส่วนต่าง ๆ ของพืช
หน่วยย่อยที่ ๑ หน้าที่ของ ราก ล�ำต้น ใบ และดอกของพืช
เรื่อง หน้าที่ของรากและล�ำต้น
		
เรื่อง หน้าที่ของใบพืช
		
เรื่อง หน้าที่ของดอก
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ แรง
หน่วยย่อยที่ ๑ แรง
		
เรื่อง มวลและน�้ำหนัก
		
เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างมวลและน�้ำหนัก
		
เรื่อง ความสัมพันธ์ของมวลกับการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่
ของวัตถุ
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เเสง
หน่วยย่อยที่ ๑ ตัวกลางของแสง
		
เรื่อง การมองเห็นสิ่งต่าง ๆ ผ่านวัตถุที่นำ� มากั้นแสง
แบบทดสอบ
บรรณานุกรม
คณะผู้จัดท�ำ

๑
๒
๒
๑๔
๒๙
๓๗
๓๘
๓๘
๕๒		
๖๔
๗๗		
๗๘
๗๘
๙๑
๙๘
๑๐๕
๑๐๖		
๑๐๖
๑๑๗
๑๒๖
๑๒๗

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑
การจ�ำแนกสิ่งมีชีวิตรอบตัว

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

1

ใบงาน
บ. ๑.๑ / ผ. ๑.๑

หน่วยย่อยที่ ๑

การจ�ำแนกสิ่งมีชีวิต
เรื่อง การจ�ำแนกสิ่งมีชีวิต

2

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๑.๑ / ผ. ๑.๑ - ๐๑

กิจกรรมที่ ๑ เราจ�ำแนกสิ่งมีชีวิตได้อย่างไร
จุดประสงค์
๑. รวบรวมข้อมูลและเปรียบเทียบลักษณะของสิ่งมีชีวิต
๒. จ�ำแนกสิ่งมีชีวิตออกเป็นกลุ่ม โดยใช้การเคลื่อนที่และการสร้างอาหารเป็นเกณฑ์
วัสดุ-อุปกรณ์
บัตรภาพสิ่งมีชีวิต

วิธีท�ำ
๑. สังเกตสิ่งมีชีวิตในบัตรภาพ อภิปรายและบันทึกลักษณะของสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิด
ในด้านการกินอาหาร การเคลือ่ นไหวได้ดว้ ยตนเอง การหายใจ การเจริญเติบโต
สืบพันธุ์ และลักษณะอื่น ๆ ลงในตาราง บันทึกผล
๒. อ่านใบความรู้เรื่องเห็ด รา และแบคทีเรีย บันทึกผลเพิ่มเติมลงในตาราง
๓. ก�ำหนดเกณฑ์ในการจ�ำแนกสิง่ มีชวี ติ โดยออกเป็นกลุม่ โดยใช้ลกั ษณะของสิง่ มีชวี ติ
ในตาราง
๔. จัดกลุ่มบัตรภาพสิ่งมีชีวิตตามเกณฑ์ที่ร่วมกันก�ำหนดขึ้น บันทึกผล
๕. น�ำเสนอผลการจัดกลุม่ สิง่ มีชวี ติ ในรูปแบบทีน่ า่ สนใจ เปรียบเทียบผลการจัดกลุม่
สิ่งมีชีวิตของกลุ่มตนเองกับเพื่อน
๖. จัดกลุ่มบัตรภาพสิ่งมีชีวิตอีกครั้ง โดยใช้การเคลื่อนที่และสร้างอาหารเป็นเกณฑ์
บันทึกผล

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

3

ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น

เลขที่

เดือน

พ.ศ.

บ. ๑.๑ / ผ. ๑.๑ - ๐๑

บัตรภาพสิ่งมีชีวิต

4

คางคก

ปลา

คน

เห็ด

งู

รา

กุหลาบ

ไก่

ข้าว

ปรง

ม้า

ปู

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่

บ. ๑.๑ / ผ. ๑.๑ - ๐๑

พ.ศ.

ใบความรู้เรื่องเห็ด รา และแบคทีเรีย

เด็ก ๆ เคยสังเกตเห็ดทีข่ นึ้ ตามทีต่ า่ ง ๆ หรือเคยรับประทานเห็ดบ้างไหม
เห็ดเป็นสิง่ มีชวี ติ ซึง่ มีหลายชนิด และแต่ละชนิดมีสี รูปร่างลักษณะแตกต่างกัน
บางชนิดรับประทานได้ บางชนิดมีพิษรับประทานไม่ได้

รูป เห็ดหอม

รูป เห็ดออรินจิ

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
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ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

รูป ราบนฝักข้าวโพด

รูป ราบนผลไม้

6

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๑.๑ / ผ. ๑.๑ - ๐๑

ราก็เป็นสิ่งมีชีวิตซึ่งมีหลายชนิด
แ ต ่ ล ะ ช นิ ด จ ะ มี สี แ ล ะ ลั ก ษ ณ ะ
แตกต่ า งกั น บางชนิ ด มี ป ระโยชน์
ใช้ทำ� ยาหรือใช้ในการผลิตอาหาร เช่น
ซีอิ๊ว เต้าเจี้ยว บางชนิดท�ำให้เกิดโรค
และอาหารเน่าเสีย

เห็ดและรา เป็นสิ่งมีชีวิตที่มี
การหายใจ เจริญเติบโต เคลือ่ นไหว
ได้ดว้ ยตนเองและสืบพันธุเ์ พิม่ จ�ำนวน
ได้ แต่ ไ ม่ ส ามารถเคลื่ อ นที่ แ ละ
ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้ และ
จะได้รับอาหารจากการย่อยสลาย
ซากสิง่ มีชวี ติ รวมทัง้ อาหารทีค่ นและ
สัตว์รับประทานเพื่อการด�ำรงชีวิต

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๑.๑ / ผ. ๑.๑ - ๐๑

เแบคทีเรีย เป็นสิง่ มีชวี ติ อีกชนิดหนึง่ ซึง่ มีขนาดเล็กมาก มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า
พบได้ทั่วไปทั้งในดิน น�้ำ อาหาร หรือในร่างกายของคน สัตว์ พืช ซึ่งแบคทีเรียมีทั้ง
ชนิดที่สร้างอาหารเองได้และสร้างอาหารเองไม่ได้ แบคทีเรียมีลักษณะบางอย่างที่
ไม่จัดอยู่ในกลุ่มพืชหรือกลุ่มสัตว์ได้

รปู แบคทเี รยี ทสี่ รา้ งอา
หารเองไมไ่ ด้

งได้

าหารเอ
อ
ง
า
้
ร
ส
่
ี
ท
ย
ี
ร
เ
ี
ท
ค
รูป แบ

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
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ชื่อ-สกุล

ชั้น

วันที่

เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๑.๑ / ผ. ๑.๑ - ๐๑

ใบงาน ๐๑ : การจ�ำแนกสิ่งมีชีวิต
ท�ำเครื่องหมาย ในลักษณะที่พบ
และ ในลักษณะที่ไม่พบ
รวมทั้งเขียนลักษณะอื่น ๆ ที่พบลงในตาราง

บันทึกผลการท�ำกิจกรรม
๑. ผลการสังเกตลักษณะของสิ่งมีชีวิต
ตาราง ลักษณะของสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ

ลักษณะของสิ่งมีชีวิต
ชนิ ด ของ
สิ่งมีชีวิต

การกินอาหาร
สร้าง
อาหาร
เองได้

การเคลือ่ นไหวได้ดว้ ยตนเอง

สร้างอาหาร เคลื่อนที่ได้
เองไม่ได้
(กินสิ่งมี (ไม่อยูก่ บั ที)่
ชีวิตอื่น)

เคลื่อนที่
ไม่ได้

การ
การ
การ
เจริ
ญ
สืบพันธุ์
หายใจ
เติบโต

ลักษณะ
อื่น ๆ
เช่น
ที่อยู่อาศัย

1. คางคก
2. ปลา
3. คน
4. เห็ด
5. งู
6. รา
7. กุหลาบ
8. ไก่
9. ข้าว
10. ปรง
11. ม้า
12. ปู
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๑.๑ / ผ. ๑.๑ - ๐๑

๒. ผลการจ�ำแนกสิ่งมีชีวิต จากลักษณะของสิ่งมีชีวิตตามเกณฑ์ที่กลุ่มก�ำหนด
เกณฑ์ในการจ�ำแนกสิ่งมีชีวิต คือ
จ�ำแนกสิ่งมีชีวิตได้

กลุ่ม

ลักษณะของสิ่งมีชีวิตกลุ่มที่ ๑ คือ
สิ่งมีชีวิตกลุ่มที่ ๑ ได้แก่
ลักษณะของสิ่งมีชีวิตกลุ่มที่ ๒ คือ
สิ่งมีชีวิตกลุ่มที่ ๒ ได้แก่
ลักษณะของสิ่งมีชีวิตกลุ่มที่ ๓ คือ
สิ่งมีชีวิตกลุ่มที่ ๓ ได้แก่
ลักษณะของสิ่งมีชีวิตกลุ่มที่ ๔ คือ
สิ่งมีชีวิตกลุ่มที่ ๔ ได้แก่

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
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ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๑.๑ / ผ. ๑.๑ - ๐๑

๓. ผลการจ�ำแนกสิ่งมีชีวิต โดยใช้การเคลื่อนที่และการสร้างอาหารเป็นเกณฑ์ร่วมกัน
จ�ำแนกสิ่งมีชีวิตได้

กลุ่ม

ลักษณะของสิ่งมีชีวิตกลุ่มที่ ๑ คือ
สิ่งมีชีวิตกลุ่มที่ ๑ ได้แก่
ลักษณะของสิ่งมีชีวิตกลุ่มที่ ๒ คือ
สิ่งมีชีวิตกลุ่มที่ ๒ ได้แก่
ลักษณะของสิ่งมีชีวิตกลุ่มที่ ๓ คือ
สิ่งมีชีวิตกลุ่มที่ ๓ ได้แก่
ลักษณะของสิ่งมีชีวิตกลุ่มที่ ๔ คือ
สิ่งมีชีวิตกลุ่มที่ ๔ ได้แก่
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๑.๑ / ผ. ๑.๑ - ๐๑

ค�ำถามหลังจากท�ำกิจกรรม
๑. ผลการจ�ำแนกสิง่ มีชวี ติ ออกเป็นกลุม่ ของนักเรียนแต่ละกลุม่ เหมือนกันหรือไม่ เพราะเหตุใด

๒. เมื่อจ�ำแนกสิ่งมีชีวิตโดยใช้การเคลื่อนที่และการสร้างอาหารเป็นเกณฑ์ จะจัดสิ่งมีชีวิต
ได้กี่กลุ่ม อะไรบ้าง

๓. สิ่งมีชีวิตแต่ละกลุ่มในข้อ ๒ มีลักษณะอย่างไร

๔. จากกิจกรรมนี้ สรุปได้ว่าอย่าไร

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
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ชื่อ-สกุล

ชั้น

วันที่

เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๑.๑ / ผ. ๑.๑ - ๐๒

ใบงาน ๐๒ : แบบฝึกหัด เรื่องการจ�ำแนกสิ่งมีชีวิต
สังเกตรูปต่อไปนี้ แล้วจ�ำแนกสิ่งมีชีวิตออกเป็นกลุ่ม โดยใช้การเคลื่อนที่และการสร้าง
อาหารเป็นเกณฑ์
๑. เห็ด

๒. เข็ม

๓. วาฬ

๔. รา

๕. นก

๖. บัว

๗. มอส

๘. หอยทาก

๙. ปะการัง

๑๐. เฟิน

๑๑. สิงโต

๑๒. ม้าน�้ำ

๑๓. กบ
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๑๔. มด

๑๕. กิ้งก่า

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๑.๑ / ผ. ๑.๑ - ๐๒

เมื่อใช้เกณฑ์การเคลื่อนที่และการสร้างอาหารเป็นเกณฑ์ จะแบ่งสิ่งมีชีวิตได้เป็น

กลุ่ม

กลุ่มที่ ๑ ได้แก่
ลักษณะของสิ่งมีชีวิตในกลุ่ม คือ

กลุ่มที่ ๒ ได้แก่
ลักษณะของสิ่งมีชีวิตในกลุ่ม คือ

กลุ่มที่ ๓ ได้แก่
ลักษณะของสิ่งมีชีวิตในกลุ่ม คือ

กลุ่มที่ ๔ ได้แก่
ลักษณะของสิ่งมีชีวิตในกลุ่ม คือ

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
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ใบงาน
บ. ๑.๑ / ผ. ๑.๒

หน่วยย่อยที่ ๑

การจ�ำแนกสิ่งมีชีวิต
เรื่อง การจ�ำแนกสัตว์
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

ชื่อชื-สกุ
่อ-สกุลล
วันวันทีที่ ่

ชั้นชั้น
เดืเดือนอน

เลขที
เลขที่ ่
พ.ศ.
พ.ศ.

บ. ๑.๑ / ผ. ๑.๒- ๐๑

กิจกรรมที่ ๑ จ�ำแนกสัตว์ได้อย่างไร
จุดประสงค์
๑. สังเกตลักษณะภายนอกของสัตว์ จ�ำแนกและอธิบายการจ�ำแนกสัตว์ออกเป็น     
        กลุ่มตามเกณฑ์ที่ก�ำหนดขึ้น
๒. สังเกตลักษณะภายในของสัตว์และจ�ำแนกสัตว์ออกเป็นกลุ่มโดยใช้การมีกระดูก
        สันหลังเป็นเกณฑ์
๓. สังเกตลักษณะเฉพาะของสัตว์และจ�ำแนกสัตว์มีกระดูกสันหลังออกเป็นกลุ่ม
วัสดุ-อุปกรณ์
๑. บัตรภาพโครงสร้างภายนอกสัตว์
     ๒. บัตรภาพโครงสร้างภายในสัตว์      
๓. ปลา               
๔. กุ้ง
๕. มีด
๖. ถาด
๗. ถุงมือ
๘. กรรไกร

http://ipst.me/7842

http://ipst.me/7843

บัตรภาพโครงสร้างภายนอกสัตว์

บัตรภาพโครงสร้างภายในสัตว์

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
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ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๑.๑ / ผ. ๑.๒- ๐๑

วิธีท�ำ
     ๑. สังเกตและอภิปรายลักษณะภายนอกของสัตว์ในบัตรภาพ     
๒. ร่วมกันก�ำหนดเกณฑ์ในการจ�ำแนกสัตว์ในบัตรภาพโครงสร้างภายนอกสัตว์  
        โดยใช้ลกั ษณะภายนอกเป็นเกณฑ์ จัดกลุม่ สัตว์ตามเกณฑ์ทใี่ ช้ บันทึกผลและ                                                                                                              
        น�ำเสนอ
๓. สังเกตลักษณะภายนอกและภายในของปลาและกุ้ง บันทึกผล
๔. ร่วมกันเปรียบเทียบลักษณะภายในของปลาและกุ้ง และระบุส่วนที่เป็น          
        กระดูกสันหลัง บันทึกผล
๕. จ�ำแนกสัตว์ต่าง ๆ ในบัตรภาพโครงสร้างภายในสัตว์ โดยใช้การมีกระดูก
        สันหลังเป็นเกณฑ์ จัดกลุ่มสัตว์ บันทึกผลและน�ำเสนอ
๖. เลือกบัตรภาพสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังไว้ อ่านใบความรู้เรื่องกลุ่มสัตว์มี
   กระดูกสันหลัง จัดบัตรภาพสัตว์เข้ากลุ่มต่าง ๆ ตามข้อมูลในใบความรู้
        บันทึกผลโดยเขียนเป็นแผนภาพความคิด
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

ชื่อชื-สกุ
่อ-สกุลล
วันวันทีที่ ่

ชั้นชั้น
เดืเดือนอน

เลขที
เลขที่ ่
พ.ศ.
พ.ศ.

บ. ๑.๑ / ผ. ๑.๒- ๐๑

ใบความรู้เรื่องกลุ่มสัตว์มีกระดูกสันหลัง
สัตว์มีกระดูกสันหลังมีหลายชนิด ซึ่งแต่ละชนิดมีลักษณะบางอย่างเหมือนกัน และ
บางอย่างแตกต่างกัน เราสามารถจัดสัตว์มีกระดูกสันหลังได้เป็น ๕ กลุ่ม แต่ละกลุ่ม
มีลักษณะเฉพาะที่สังเกตได้ ดังนี้
๑. กลุ่มปลา

รูป ปลากัด

รูป ไข่ปลาก

ัดในหวอด

มีครีบอก ครีบเอว ครีบก้น ครีบหลัง และครีบหางยื่นยาวออกมาจากล�ำตัวไว้ใช้
เคลื่อนที่ ผิวหนังมีเกล็ด ด�ำรงชีวิตอยู่ในน�้ำตลอดชีวิต เมื่อเจริญเป็นตัวเต็มวัยจะออกลูก
เป็นไข่ซึ่งจะฟักออกมาเป็นลูกปลาต่อไป
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
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ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๑.๑ / ผ. ๑.๒- ๐๑

๒. กลุ่มสัตว์สะเทินน้ำ�สะเทินบก
มีผวิ หนังเปียกชืน้ ตลอดเวลา ไม่มขี น มีขา ๔ ขา
ใช้ในการเคลือ่ นที่ สามารด�ำรงชีวติ ได้ทงั้ บนบกและในน�ำ้
เมือ่ ถึงเวลาผสมพันธุ์ เพศผูป้ ล่อยอสุจิ เพศเมียจะปล่อยไข่
ออกมาให้ผสมกันในน�ำ 
้ ไข่ทไี่ ด้รบั การผสมจะฟักออกมา
เป็ น ตั ว อ่ อ น ตั ว อ่ อ นของสั ต ว์ บ างชนิ ด เช่ น กบ
จะเรียกว่า ลูกอ๊อด ซึ่งด�ำรงชีวิตอยู่ในน�้ำตลอดเวลา  
จนกระทัง่ เจริญเติบโตเป็นตัวเต็มวัยจึงจะสามารถด�ำรงชีวติ
บนบกได้

รูป กบ

รูป ไข่กบ

รูป ลูกอ๊อด
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

ชื่อชื-สกุ
่อ-สกุลล
วันวันทีที่ ่

ชั้นชั้น
เดืเดือนอน

เลขที
เลขที่ ่
พ.ศ.
พ.ศ.

บ. ๑.๑ / ผ. ๑.๒- ๐๑

๓. กลุ่มสัตว์เลื้อยคลาน
มีผวิ หนังแห้ง ไม่มขี น มีเกล็ดปกคลุมทัว่ ตัว มีขา ๔ ขา มีหางช่วยในการเคลือ่ นที่ อาศัย
ได้ทั้งบนบกและในน้ำ� และจะขึ้นมาวางไข่บนบก สัตว์ในกลุ่มนี้บางชนิดไม่มีขา และ
บางชนิดออกลูกเป็นตัว

รูป ไข่จระเข้

รูป จระเข้
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
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ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๑.๑ / ผ. ๑.๒- ๐๑

๔. กลุ่มสัตว์ปีก
ผิวหนังมีขนทีม่ ลี กั ษณะเป็นแผงปกคลุมร่างกาย มีขา ๑ คู่ มีปกี ๑ คู่
ท�ำให้สัตว์ปีกสามารถเดินบนพื้นดินและบินได้ ออกลูกเป็นไข่ แต่มีสัตว์ปีก
บางชนิดบินไม่ได้ และบางชนิดว่ายน�ำ้ ได้

รูป นกเป็ดผีเล็ก

๕. กลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน�ำ้ นม
ผิวหนังมีขนลักษณะเป็นเส้น ส่วนใหญ่
ออกลูกเป็นตัว บางชนิดออกลูกเป็นไข่ เลีย้ งลูก
ด้วยน�้ำนม บางชนิดมีขา ๔ ขา อาศัยบนบก   
บางชนิดอาศัยอยู่ในน�้ำ
20

รูป แม่แมวกับลูกแมว

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

ชื่อชื-สกุ
่อ-สกุลล
วันวันทีที่ ่

ชั้นชั้น
เดืเดือนอน

เลขที
เลขที่ ่
พ.ศ.
พ.ศ.

บ. ๑.๑ / ผ. ๑.๒- ๐๑

ใบงาน ๐๑ : การจ�ำแนกสัตว์
บันทึกผลการท�ำกิจกรรม
ผลการจ�ำแนกสัตว์จากลักษณะภายนอกของสัตว์ตามเกณฑ์ที่กลุ่มก�ำหนด
           เกณฑ์ในการจ�ำแนกสัตว์คือ
          จ�ำแนกสัตว์ได้                      กลุ่ม
ลักษณะของสัตว์ชนิดที่ ๑ คือ
สัตว์กลุ่มที่ ๑ ได้แก่

ลักษณะของสัตว์ชนิดที่ ๒ คือ
สัตว์กลุ่มที่ ๒ ได้แก่

ลักษณะของสัตว์ชนิดที่ ๓ คือ
สัตว์กลุ่มที่ ๓ ได้แก่

ลักษณะของสัตว์ชนิดที่ ๔ คือ
สัตว์กลุ่มที่ ๔ ได้แก่
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

21

ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่

บ. ๑.๑ / ผ. ๑.๒- ๐๑

พ.ศ.

รูปลักษณะภายนอกและภายในของปลาและกุ้ง
รูปปลา

22

ชี้บอกส่วน
ที่เป็นกระดูก
สันหลัง

รูปกุ้ง

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์
22และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

ชื่อชื-สกุ
่อ-สกุลล
วันวันทีที่ ่

ชั้นชั้น
เดืเดือนอน

เลขที
เลขที่ ่
พ.ศ.
พ.ศ.

บ. ๑.๑ / ผ. ๑.๒- ๐๑

ผลการจ�ำแนกสัตว์โดยใช้การมีกระดูกสันหลังเป็นเกณฑ์
สัตว์มีกระดูกสันหลัง

สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

23

ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๑.๑ / ผ. ๑.๒- ๐๑

แผนภาพความคิด
การแบ่งกลุ่มสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังตามข้อมูลในใบความรู้เรื่องกลุ่มสัตว์มีกระดูกสันหลัง

สัตว์มีกระดูกสันหลัง

24

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

ชื่อชื-สกุ
่อ-สกุลล
วันวันทีที่ ่

ชั้นชั้น
เดืเดือนอน

เลขที
เลขที่ ่
พ.ศ.
พ.ศ.

บ. ๑.๑ / ผ. ๑.๒- ๐๑

ค�ำถามหลังจากท�ำกิจกรรม
๑. นักเรียนใช้เกณฑ์อะไรบ้าง ในการจ�ำแนกสัตว์ชนิดต่างๆ ไว้ในกลุ่มเดียวกัน

๒. การจ�ำแนกสัตว์โดยใช้เกณฑ์ของตนเอง เหมือนหรือแตกต่างกับเกณฑ์
การมีกระดูกสันหลังหรือไม่ อย่างไร

๓. สัตว์มีกระดูกสันหลังจ�ำแนกออกเป็นกลุ่มได้กี่กลุ่ม อะไรบ้าง

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

25

ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๑.๑ / ผ. ๑.๒- ๐๑

๔. สัตว์มีกระดูกสันหลังแต่ละกลุ่มมีลักษณะส�ำคัญอย่างไรบ้าง
กลุ่มปลามีลักษณะส�ำคัญ ได้แก่

กลุ่มสัตว์สะเทินน�ำ้ สะเทินบกมีลักษณะส�ำคัญ ได้แก่

กลุ่มสัตว์เลื้อยคลานมีลักษณะส�ำคัญ ได้แก่

กลุ่มสัตว์ปีกมีลักษณะส�ำคัญ ได้แก่

กลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน�ำ้ นมมีลักษณะส�ำคัญ ได้แก่

๕. จากกิจกรรมนี้ สรุปได้ว่าอย่างไร

26

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

ชื่อชื-สกุ
่อ-สกุลล
วันวันทีที่ ่

ชั้นชั้น

เลขที
เลขที่ ่

เดืเดือนอน

พ.ศ.
พ.ศ.

บ. ๑.๑ / ผ. ๑.๒- ๐๒

ใบงาน ๐๒ : แบบฝึกหัด เรื่องการจ�ำแนกสัตว์
ตอบค�ำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง
ถ้าจ�ำแนกสัตว์ออกเป็น ๒ กลุ่ม ดังรูป
สัตว์กลุ่ม  ก

วัว

เสือ

ม้า

สัตว์กลุ่ม  ข

ไก่

เป็ด

นกยูง

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

27

ชื่อ-สกุล                                  ชั้น         เลขที่
วันที่

เดือน

พ.ศ.

บ. ๑.๑ / ผ. ๑.๒- ๐๒

๑. ใช้เกณฑ์ใดในการแบ่งกลุ่มสัตว์ออกเป็นกลุ่ม ก และกลุ่ม ข เพราะเหตุใด

๒. กระดูกสันหลังมีลักษณะอย่างไร

28

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

ใบงาน
บ. ๑.๑ / ผ. ๑.๓

หน่วยย่อยที่ ๑

การจ�ำแนกสิ่งมีชีวิต
เรื่อง การจ�ำแนกพืชดอก

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

29

ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๑.๑ / ผ. ๑.๓ - ๐๑

กิจกรรมที่ ๑ จ�ำแนกพืชได้อย่างไร
จุดประสงค์
สังเกต เปรียบเทียบและจ�ำแนกพืช
วัสดุ-อุปกรณ์
พืชในโรงเรียน หรือที่บา้ น
วิธีท�ำ
๑. ส�ำรวจพืช ๑๐ ชนิด พร้อมทั้งสังเกตและบันทึกส่วนต่าง ๆ ของพืช
๒. สืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับส่วนต่าง ๆ ของพืชที่สังเกตได้ไม่ชัดเจน หรือ
สังเกตไม่พบ แล้วบันทึกเพิ่มเติม
๓. จ�ำแนกพืชดังกล่าวออกเป็นกลุ่ม ๆ พร้อมทั้งระบุเกณฑ์ที่ใช้ในการจ�ำแนกพืช
บันทึกผล และน�ำเสนอ
๔. ร่วมกันอภิปรายและจัดกลุ่มพืชตามเกณฑ์การมีดอก บันทึกผล

30

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

ใบงาน ๐๑ : ลักษณะของพืช

ท�ำเครื่องหมาย
ในช่องที่พบส่วนของพืช
แต่ละชนิด

บันทึกผลการท�ำกิจกรรม
ผลการสังเกต
ตาราง ส่วนต่าง ๆ ของพืชชนิดต่าง ๆ
ชื่อพืช

บ. ๑.๑ / ผ. ๑.๓ - ๐๑

ส่วนต่าง ๆ ของพืช
ราก

ล�ำต้น

ใบ

ดอก

ผลและเมล็ด

๑.

๒.

๓.

๔.

๕.

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

31

ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น

เลขที่

เดือน

บ. ๑.๑ / ผ. ๑.๓ - ๐๑

พ.ศ.

ตาราง ส่วนต่าง ๆ ของพืชชนิดต่าง ๆ (ต่อ)
ชื่อพืช

ส่วนต่าง ๆ ของพืช
ราก

ล�ำต้น

ใบ

ดอก

ผลและเมล็ด

๖.

๗.

๘.

๙.

๑๐.

32

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๑.๑ / ผ. ๑.๓ - ๐๑

ผลการจ�ำแนกพืช จากลักษณะของส่วนต่าง ๆ ของพืชตามเกณฑ์ที่กลุ่มก�ำหนด
เกณฑ์ที่ใช้ในการจ�ำแนกพืช คือ
จ�ำแนกพืชได้

กลุ่ม

ลักษณะของพืชกลุ่มที่ ๑ คือ
พืชกลุ่มที่ ๑ ได้แก่

ลักษณะของพืชกลุ่มที่ ๒ คือ
พืชกลุ่มที่ ๒ ได้แก่

ลักษณะของพืชกลุ่มที่ ๓ คือ
พืชกลุ่มที่ ๓ ได้แก่

ลักษณะของพืชกลุ่มที่ ๔ คือ
พืชกลุ่มที่ ๔ ได้แก่

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

33

ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๑.๑ / ผ. ๑.๓ - ๐๑

ผลการจ�ำแนกพืช โดยใช้การมีดอกเป็นเกณฑ์
จ�ำแนกพืชได้

กลุ่ม

ลักษณะของพืชกลุ่มที่ ๑ คือ
พืชกลุ่มที่ ๑ ได้แก่
ลักษณะของพืชกลุ่มที่ ๒ คือ
พืชกลุ่มที่ ๒ ได้แก่
ลักษณะของพืชกลุ่มที่ ๓ คือ
พืชกลุ่มที่ ๓ ได้แก่
ลักษณะของพืชกลุ่มที่ ๔ คือ
พืชกลุ่มที่ ๔ ได้แก่

34

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๑.๑ / ผ. ๑.๓- ๐๑

ค�ำถามหลังจากท�ำกิจกรรม
๑. ส่วนต่างๆ ของพืชแต่ละชนิดที่พบเหมือนกัน คืออะไร

๒. ส่วนต่างๆ ของพืชแต่ละชนิดที่พบต่างกัน คืออะไร

๓. ผลการจ�ำแนกพืชที่แต่ละกลุ่มก�ำหนดเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร

๔. ถ้าใช้การมีดอกเป็นเกณฑ์ จะจ�ำแนกพืชได้กี่กลุ่มอะไรบ้าง

๕. จากกิจกรรมนี้ สรุปได้วา่ อย่างไร

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
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ชื่อ-สกุล

ชั้น

วันที่

เดือน

เลขที่

บ. ๑.๑ / ผ. ๑.๓ - ๐๒

พ.ศ.

ใบงาน ๐๒ : แบบฝึกหัด เรื่องการจ�ำแนกพืช
ตอบค�ำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง
๑. ถ้าจ�ำแนกพืชออกเป็น ๒ กลุ่ม ดังรูป เกณฑ์ที่ใช้ในจ�ำแนกพืชเหล่านี้คืออะไร
เพราะเหตุใด

พืชกลุ่ม ๒

พืชกลุ่ม ๑

ทานตะวัน
ปรง

เฟิน

ชบา

บานบุรี

มอส

๒. ถ้าใช้การมีดอกเป็นเกณฑ์ ไข่น�้ำหรือผ�ำควรจัดอยู่ในกลุ่มใด เพราะเหตุใด

ไข่นำ�้ หรือผ�ำ

36

ไข่น�้ำหรือผ�ำ เป็นพืชดอกมีขนาดเล็กที่สุด
ในโลก มีขนาดประมาณ ๓ มิลลิเมตร มีลักษณะ
เป็ น รู ป ไข่ คล้ า ยไข่ ป ลาเล็ ก ๆ สี เ ขี ย ว ไม่ มี ร าก
เพราะผ�ำสามารถดูดน�้ำจากแหล่งที่อยู่ได้โดยตรง
อาจพบผ� ำ ตามผิ ว น�้ ำ ในแหล่ ง น�้ ำ นิ่ ง สะอาดทั่ ว ไป
บางท้องถิ่นน�ำผ�ำมาท�ำเป็นอาหาร

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒
ส่วนต่าง ๆ ของพืช

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
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ใบงาน
บ. ๒.๑ / ผ. ๑.๑

หน่วยย่อยที่ ๑

หน้าที่ของราก ล�ำต้น ใบ และดอกของพืช
เรื่อง หน้าที่ของรากและล�ำต้น

38

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๒.๑ / ผ. ๑.๑- ๐๑

กิจกรรมที่ ๑ รากและล�ำต้นมีหน้าที่อะไร
จุดประสงค์
สังเกตและอธิบายหน้าที่ของรากและล�ำต้น
วัสดุ-อุปกรณ์
๑. ต้นเทียนที่มีราก
๒. น�้ำสีแดงใส่ไว้ในขวด
๓. มีดโกน
๔. แว่นขยาย
๕. สีไม้
วิธีท�ำ
๑. ล้างรากต้นเทียนให้สะอาด สังเกตและบันทึกผลโดยการวาดรูปลักษณะ
ภายนอกของรากและล�ำต้นของต้นเทียน
๒. แช่รากต้นเทียนในน�้ำสีแดง ประมาณ ๓๐ นาที จากนั้นสังเกตแล้วบันทึก
ผลโดยการวาดรูปลักษณะภายนอกของรากและล�ำต้น
๓. ใช้มดี โกนตัดรากและล�ำต้นตามขวางและตามยาวของต้นเทียน สังเกตและ
ใช้แว่นขยายช่วยในการสังเกต บันทึกผล

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
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ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๒.๑ / ผ. ๑ .๑- ๐๑

ใบงาน ๐๒ : หน้าที่ของรากและล�ำต้น
บันทึกผลการท�ำกิจกรรม
ผลการสังเกต
รูปลักษณะภายนอก
ของรากและล�ำต้นของต้นเทียน
ก่อนแช่น�้ำสีแดง
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รูปลักษณะภายนอก
ของรากและล�ำต้นของต้นเทียน
หลังแช่น�้ำสีแดง

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่

บ. ๒.๑ / ผ. ๑ .๑- ๐๑

พ.ศ.

ลักษณะรากของต้นเทียนเมื่อตัดตามขวางและตัดตามยาวหลังจากแช่น�้ำสีแดง
รูปลักษณะรากของต้นเทียน
ตัดตามขวาง

ตัดตามยาว

ลักษณะที่สังเกตได้

ลักษณะที่สังเกตได้

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
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ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่

บ. ๒.๑ / ผ. ๑ .๑- ๐๑

พ.ศ.

ลักษณะล�ำต้นของต้นเทียนเมื่อตัดตามขวางและตัดตามยาวหลังจากแช่น�้ำสีแดง
รูปลักษณะล�ำต้นของต้นเทียน
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ตัดตามขวาง

ตัดตามยาว

ลักษณะที่สังเกตได้

ลักษณะที่สังเกตได้

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๒.๑ / ผ. ๑.๑- ๐๑

ค�ำถามหลังจากท�ำกิจกรรม
๑. หลังจากแช่ตน้ เทียนในน�ำ้ สีแดงเป็นเวลา ๓๐ นาที สังเกตเห็นการเปลีย่ นแปลง
อย่างไรบ้าง

๒. รากและล�ำต้นที่ตัดตามขวางและตัดตามยาวที่สังเกตด้วยแว่นขยาย มีลักษณะ
อย่างไร

๓. รากและล�ำต้นท�ำหน้าที่อะไร ทราบได้อย่างไร

๔. จากกิจกรรมนี้ สรุปได้วา่ อย่างไร

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
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ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๒.๑ / ผ. ๑.๑ - ๐๒

กิจกรรมที่ ๒ รากและล�ำต้นมีหน้าที่อื่นอีกหรือไม่
จุดประสงค์
๑. สังเกตและอธิบายหน้าที่ของรากและล�ำต้น
๒. สังเกต อภิปรายและระบุชนิดของอาหารที่สะสมไว้ที่รากและล�ำต้น
วัสดุ-อุปกรณ์
๑. น�้ำ		
๒. น�้ำแป้งมัน
๓. น�้ำแป้งข้าวโพด				
๔. สารละลายไอโอดีนเข้มข้น ๑ %
๕. หลอดทดลอง		
๖. หลอดหยด
๗. ที่วางหลอดทดลอง
๘. จานหลุมพลาสติก
๙. กระบอกตวงขนาด ๑๐ ลูกบาศก์เซนติเมตร
๑๐. แครอท ขิง ข่า กระชาย เผือก มันเทศ มันฝรั่ง
๑๑. มีดโกน
๑๒. สีเทียนหรือสีไม้
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๒.๑ / ผ. ๑.๑ - ๐๒

วิธีท�ำ
๑. ใส่น�้ำ ๑๐ มิลลิลิตรลงในหลอดทดลองที่ ๑ ใส่น�้ำแป้งมัน ๑๐ มิลลิลิตรลงใน
หลอดทดลองที่ ๒ และใส่น�้ำแป้งข้าวโพด ๑๐ มิลลิลิตรลงในหลอดทดลองที่ ๓
จากนั้นสังเกตและบันทึกผล

หลอดทดลองที่ ๑

๒

๓

๒. หยดสารละลายไอโอดีน ลงในหลอดทดลองที่ ๑ ๒ และ ๓ หลอดละ ๓ หยด
แล้วเขย่าหลอดทดลอง และบันทึกผล

๒
๓
หลอดทดลองที่ ๑
๓. ตัดส่วนของแครอท ขิง ข่า กระชาย เผือก มันเทศ มันฝรั่ง เป็นชิ้นขนาด
ประมาณ ๑ x ๑ เซนติเมตร
๔. น�ำชิ้นส่วนของพืชที่ตัดแล้วใส่ในจานหลุมพลาสติก หลุมละ ๑ ชนิด
๕. สังเกตสีของสารละลายไอโอดีน หยดสารละลายไอโอดีนลงบนชิ้นส่วนของพืช
ชนิดละ ๑ - ๒ หยด แล้วสังเกตการเปลี่ยนแปลงและบันทึกผล
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
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ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่

บ. ๒.๑ / ผ. ๑.๑ - ๐๒

พ.ศ.

ระบายสีในร
ูป
ตามที่สังเกต
ได้

ใบงาน ๐๒ : หน้าที่อื่นของรากและล�ำต้น

บันทึกผลการท�ำกิจกรรม
ผลการสังเกต
ตาราง ๑ ผลการสังเกตสารชนิดต่าง ๆ ก่อนและหลังหยดสารละลายไอโอดีน
สารในหลอดทดลอง

ผลการสังเกต
ก่อนหยดสารละลายไอโอดีน

หลังหยดสารละลายไอโอดีน

๑. น�้ำ

๒. น�้ำแป้งมัน

๓. น�้ำแป้งข้าวโพด
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

ชื่อ-สกุล

ชั้น

วันที่

เดือน

เลขที่

บ. ๒.๑ / ผ. ๑.๑ - ๐๒

พ.ศ.

ตาราง ๒ การเปลี่ยนแปลงของชิ้นส่วนพืชเมื่อหยดสารละลายไอโอดีน
ชนิดของพืช

ผลการสังเกต
ก่อนหยดสารละลายไอโอดีน

หลังหยดสารละลายไอโอดีน

แครอท
ขิง
ข่า
กระชาย
เผือก
มันเทศ
มันฝรั่ง

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
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ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๒.๑ / ผ. ๑.๑ - ๐๒

ค�ำถามหลังจากท�ำกิจกรรม
๑. เมื่อหยดสารละลายไอโอดีนลงในน�้ำ มีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ อย่างไร

๒. เมื่อหยดสารละลายไอโอดีนลงในน�้ำแป้งมันและน�้ำแป้งข้าวโพด มีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่
อย่างไร

๓. ชิ้นส่วนของพืชชนิดใดบ้างที่มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อหยดสารละลายไอโอดีน และมี
เปลี่ยนแปลงอย่างไร

๔. จากกิจกรรรม รากและล�ำต้นของพืชมีอะไรสะสมอยู่ ทราบได้อย่างไร
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๒.๑ / ผ. ๑.๑ - ๐๒

๕. จากกิจกรรมนี้ สรุปได้วา่ อย่างไร

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
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ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๒.๑ / ผ. ๑.๑ - ๐๓

ใบงาน ๐๓ : แบบฝึกหัด เรื่องหน้าที่ของรากและล�ำต้น
ตอบค�ำถามต่อไปนีใ้ ห้ถกู ต้อง
๑. การล�ำเลียงน�ำ้ และธาตุอาหารเป็นไปในทิศทางใด
เขียนลูกศรแสดงทิศทางการล�ำเลียงน�ำ้ และธาตุอาหารลงในภาพต้นพืชด้านล่าง

๒. ถ้าตัดรากออกจะเกิดผลอย่างไรกับต้นพืช เพราะเหตุใด

50

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๒.๑ / ผ. ๑.๑ - ๐๓

๓. รากและล�ำต้นของพืชทุกชนิด ท�ำหน้าที่สัมพันธ์กันหรือไม่ อย่างไร

๔. สารที่ใช้ตรวจสอบแป้งคืออะไร สังเกตการเปลี่ยนแปลงได้อย่างไร

๕. รากและล�ำต้นของพืชบางชนิดสะสมอาหารประเภทใด

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
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ใบงาน
บ. ๒.๑ / ผ. ๑.๒

หน่วยย่อยที่ ๑

หน้าที่ของราก ล�ำต้น ใบ และดอกของพืช
เรื่อง หน้าที่ของใบ
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

ชื่อ-สกุล

ชั้น

วันที่

เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๒.๑ / ผ. ๑.๒ - ๐๑

กิจกรรมที่ ๑ ใบท�ำหน้าที่อะไร
จุดประสงค์
๑. สังเกตและอธิบายหน้าที่ของใบพืช
๒. สังเกตและระบุประเภทของอาหารที่พืชสร้างขึ้น
วัสดุ-อุปกรณ์
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.

ใบพืช		
สีเทียนหรือสีไม้
บีกเกอร์ขนาด ๒๕๐ ลูกบาศก์เซนติเมตร			
หลอดทดลองทนไฟขนาดใหญ่ 		
ตะเกียงแอลกอฮอล์
ที่กั้นลมพร้อมตะแกรงลวด 		
เอทิลแอลกอฮอล์ ๙๕ %		
จานแก้ว
ปากคีบ
ไม้หนีบ
หลอดหยด
สารละลายไอโอดีนเข้มข้น ๑ %
น�้ำ
ไม้ขีดไฟ

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
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ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๒.๑ / ผ. ๑.๒- ๐๑

วิธีท�ำ
๑. สังเกตใบพืชที่มีลักษณะบางและใบไม่ใหญ่เกินไป ๒ ชนิด ที่ได้รับแสงแดด
ประมาณ ๓ ชั่วโมง และบันทึกผล
๒. ใส่น�้ำ ๑๐๐ มิลลิลิตร ลงในบีกเกอร์ แล้วต้มน�้ำให้เดือด ใส่ใบไม้ลงไปต้ม
เป็นเวลา ๓ - ๕ นาที
๓. ใช้ปากคีบ คีบใบไม้ใส่ในหลอดทดลองขนาดใหญ่แล้วใส่เอทิลแอลกอฮอล์
๙๕ % ให้ท่วมใบ
๔. น�ำหลอดทดลองที่มีใบพืชและเอทิลแอลกอฮอล์ ๙๕ % ไปต้มในน�้ำเดือด
ประมาณ ๔ - ๕ นาที จนใบพืชมีสีซีดจาง
๕. น�ำใบพืชมาล้างน�้ำ แล้ววางลงบนจานแก้ว คลี่ใบออก หยดสารละลายไอโอดีน
ลงไปให้ทั่วทั้งใบ ทิ้งไว้ประมาณ ๕ นาที สังเกตการเปลี่ยนแปลงและบันทึกผล

ค�ำเตือน !!
ระวังอย่าให้เอทิลแอลกอฮอล์ ๙๕ % สัมผัสกับเปลวไฟ
จากตะเกียงเเอลกอฮอล์โดยตรง เพราะอาจท�ำให้
เกิดไฟไหม้ได้
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

ชื่อ-สกุล

ชั้น

วันที่

เลขที่

เดือน

พ.ศ.

ใบงาน ๐๑ : หน้าที่ของใบ
บันทึกผลการท�ำกิจกรรม
ผลการสังเกต
ตาราง รูปลักษณะของใบพืชก่อนต้มและหลังต้ม
ชื่อพืช

บ. ๒.๑ / ผ. ๑.๒ - ๐๑

วาดรูปใบพืชและ
ระบายสีตามที่สังเกตได้

ภาพลักษณะใบพืช
ก่อนต้ม

หลังต้ม

๑.

๒.

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
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ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๒.๑ / ผ. ๑.๒ - ๐๑

ค�ำถามหลังจากท�ำกิจกรรม
๑. เพราะเหตุใดเราจึงน�ำใบพืชมาต้มในน�้ำเดือดเป็นเวลา ๓ - ๕ นาที ก่อนน�ำไปต้ม
ในเอทิลแอลกอฮอล์ ๙๕ %

๒. เพราะเหตุใดจึงต้มใบพืชในเอทิลแอลกอฮอล์ ๙๕ %

๓. เมื่อหยดสารละลายไอโอดีนลงบนใบพืชที่ต้มแล้ว เกิดเปลี่ยนแปลงอย่างไร

๔. จากกิจกรรมนี้ สรุปได้วา่ อย่างไร
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๒.๑ / ผ. ๑.๒ - ๐๒

กิจกรรมที่ ๒ พืชสร้างอาหารได้อย่างไร
จุดประสงค์
สืบค้นข้อมูลและอธิบายกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช
วัสดุ-อุปกรณ์
–
วิธีท�ำ
๑. ร่วมกันศึกษาใบความรู้เรื่องการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช
๒. ร่วมกันอภิปรายภายในกลุ่มเกี่ยวกับการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช
แล้วเขียนผังแนวคิดเรื่องปัจจัยในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
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ชื่อ-สกุล

ชั้น

วันที่

เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๒.๑ / ผ. ๑.๒ - ๐๒

ใบความรู้เรื่องการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช
แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์
แก๊สออกซิเจน
แสง
คลอโรฟิลล์
จับพลังงานแสง
น�้ำตาล
น�้ำ
น�้ำ

การสังเคราะห์ด้วยแสงเป็นกระบวนการสร้างอาหารของพืช อาหารที่พืชสร้างขึ้น
คื อ น�้ ำ ตาล พื ช ใช้ น�้ ำ แก๊ ส คาร์ บ อนไดออกไซด์ แสงและคลอโรฟิ ล ล์ ใ นใบพื ช
ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง ผลจากการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชนอกจากจะได้
น�้ำตาลแล้ว ยังได้แก๊สออกซิเจนและน�้ำอีกด้วย
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๒.๑ / ผ. ๑.๒ - ๐๒

คลอโรฟิลล์หรือสารสีเขียวจะพบอยู่บริเวณที่มีสีเขียวของพืช ดังนั้นการสังเคราะห์
ด้วยแสงของพืชส่วนใหญ่จะเกิดขึน้ ทีใ่ บ อย่างไรก็ตาม นอกจากใบแล้ว ส่วนอืน่ ๆ ของพืช
ก็สามารถสังเคราะห์ด้วยแสงได้ เช่น ล�ำต้น รากของกล้วยไม้
ในกระบวนการสังเคราะห์ดว้ ยแสง พืชจะใช้คลอโรฟิลล์ดดู พลังงานจากแสงอาทิตย์
รับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จากอากาศเข้าทางปากใบ และใช้ขนรากดูดน�้ำจากดินแล้ว
ล�ำเลียงส่งมาตามท่อล�ำเลียงจากรากไปสู่ล�ำต้นและใบ
อาหารที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสง คือ น�้ำตาล พืชจะเปลี่ยนน�้ำตาลเป็นแป้ง
เก็บสะสมไว้ตามราก ล�ำต้น ใบ หรือล�ำเลียงไปยังส่วนอื่น ๆ ของพืชที่สร้างอาหารไม่ได้
เพื่อให้น�ำไปใช้ประโยชน์

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
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ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๒.๑ / ผ. ๑.๒- ๐๒

ใบงาน ๐๒ : การสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช
บันทึกผลการท�ำกิจกรรม
ผลการอภิปราย
ผังแนวคิดเรื่อง ปัจจัยในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๒.๑ / ผ. ๑.๒ - ๐๒

ค�ำถามหลังจากท�ำกิจกรรม
๑. สารสีเขียวที่อยู่ในพืชเรียกว่าอะไร และมีความส�ำคัญอย่างไรในกระบวนการ
สังเคราะห์ด้วยแสง

๒. น�้ำที่พืชใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงมาจากที่ใด

๓. อาหารที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงคืออะไร และพืชเก็บสะสมไว้ใช้ประโยชน์
อย่างไร

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
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ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๒.๑ / ผ. ๑.๒- ๐๒

๔. จากกิจกรรมนี้ สรุปได้วา่ อย่างไร
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่

บ. ๒.๑ / ผ. ๑.๒- ๐๓

พ.ศ.

ใบงาน ๐๓ : แบบฝึกหัด เรื่องหน้าที่ของใบ
น�ำข้อความที่ก�ำหนดให้ไปเติมในแผนภาพให้ถูกต้อง
พลังงานแสง

แก๊สออกซิเจน

แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์

น�้ำ

คลอโรฟิลล์
น�้ำตาล
น�้ำ

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
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ใบงาน
บ. ๒.๑ / ผ. ๑.๓

หน่วยย่อยที่ ๑

หน้าที่ของราก ล�ำต้น ใบ และดอกของพืช
เรื่อง หน้าที่ของดอก

64

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๒.๑ / ผ. ๑.๓ - ๐๑

กิจกรรมที่ ๑ ดอกมีหน้าที่อะไร
จุดประสงค์
๑. สังเกตและระบุส่วนประกอบต่าง ๆ ของดอก
๒. อภิปรายและอธิบายหน้าที่ของส่วนประกอบต่าง ๆ ของดอก
วัสดุ-อุปกรณ์
๑. ดอกชนิดต่าง ๆ เช่น แค ต้อยติ่ง ชบา มะละกอ มะเขือ ต�ำลึง ฯลฯ
๒. มีดโกน
๓. เทปใส

วิธีท�ำ
๑. สังเกตส่วนประกอบของดอกที่เตรียมมา แยกส่วนต่างๆ ของดอกไม้ออกจาก
ด้านนอกเข้าสู่ด้านใน แล้วใช้มีดโกนผ่าดูส่วนประกอบด้านในของดอกไม้
๒. อ่านใบความรู้เรื่องส่วนประกอบของดอก ร่วมกันอภิปรายและติดแต่ละส่วน
ของดอกลงในใบงาน
๓. ร่วมกันอภิปรายภายในกลุ่มเกี่ยวกับหน้าที่ของส่วนประกอบของดอก
๔. เขียนผังแนวคิดเรื่องหน้าที่ของส่วนประกอบต่าง ๆ ของดอก

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
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ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่

บ. ๒.๑ / ผ. ๑.๓ - ๐๑

พ.ศ.

ใบความรู้เรื่องส่วนประกอบของดอก
ดอกของพืชมีรูปร่างและสีสันแตกต่างกัน โดยทั่วไปดอกมีส่วนประกอบ ๔ ส่วน
ได้แก่ กลีบเลี้ยง กลีบดอก เกสรเพศผู้ และเกสรเพศเมีย ส่วนประกอบทั้ง ๔ ส่วนติดอยู่
บนฐานรองดอก
กลีบดอก

เกสรเพศผู้

อับเรณู
ก้านชูอับเรณู
กลีบเลี้ยง

ยอดเกสรเพศเมีย
ก้านเกสรเพศเมีย เกสรเพศเมีย
รังไข่
ออวุล
ฐานรองดอก

แต่ละส่วนของดอกมีหน้าที่ ดังนี้
กลีบเลี้ยง ท�ำหน้าที่ห่อหุ้มดอกที่ยังตูมอยู่ เพื่อป้องกันอันตรายให้แก่ดอก
กลีบดอก ท�ำหน้าที่ล่อแมลงให้ช่วยถ่ายเรณู
เกสรเพศผู้ ท�ำหน้าที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้ (สเปิร์ม) ซึ่งประกอบด้วยก้านชูอับเรณู
และอับเรณู ภายในอับเรณูมีเรณู และภายในเรณูมีเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้
เกสรเพศเมีย ท�ำหน้าที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศเมีย (เซลล์ไข่) ซึ่งประกอบด้วย ยอดเกสร		
เพศเมีย ก้านเกสรเพศเมีย และรังไข่ ซึ่งภายในรังไข่มีออวุล และภายใน
ออวุลมีเซลล์สืบพันธุ์เพศเมีย
จากหน้าที่ดังกล่าว ช่วยให้ดอกของพืชมีหน้าที่สืบพันธ์ุแล้วเกิดเป็นพืชต้นใหม่ได้
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่

บ. ๒.๑ / ผ. ๑.๓ - ๐๑

พ.ศ.

ใบงาน ๐๑ : ส่วนประกอบของดอก
บันทึกผลการท�ำกิจกรรม
ผลการสังเกตและการอภิปราย
ตาราง ส่วนประกอบของดอกแต่ละชนิด
ชื่อดอก

ส่วนประกอบของดอก
กลีบเลี้ยง

กลีบดอก

เกสรเพศผู้

เกสรเพศเมีย

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
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ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น

เลขที่

เดือน

บ. ๒.๑ / ผ. ๑.๓ - ๐๑

พ.ศ.

ตาราง ส่วนประกอบของดอกแต่ละชนิด (ต่อ)
ชื่อดอก
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ส่วนประกอบของดอก
กลีบเลี้ยง

กลีบดอก

เกสรเพศผู้

เกสรเพศเมีย

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น

เลขที่

เดือน

บ. ๒.๑ / ผ. ๑.๓ - ๐๑

พ.ศ.

ตาราง ส่วนประกอบของดอกแต่ละชนิด (ต่อ)
ชื่อดอก

ส่วนประกอบของดอก
กลีบเลี้ยง

กลีบดอก

เกสรเพศผู้

เกสรเพศเมีย

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
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ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๒.๑ / ผ. ๑.๓ - ๐๑

ผังแนวคิดเรื่องหน้าที่ของส่วนประกอบต่าง ๆ ของดอก
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๒.๑ / ผ. ๑.๓ - ๐๑

ค�ำถามหลังจากท�ำกิจกรรม
๑. ดอกของพืชชนิดใดที่มีส่วนประกอบของดอกครบทุกส่วน

๒. ดอกของพืชชนิดใดมีส่วนประกอบของดอกไม่ครบทุกส่วน อย่างไร

๓. ส่วนประกอบใดบ้างเกี่ยวข้องกับการสืบพันธ์ุของดอก เพราะเหตุใด

๔. จากกิจกรรมนี้ สรุปได้ว่าอย่างไร

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
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ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๒.๑ / ผ. ๑.๓ - ๐๒

ใบงาน ๐๒ : แบบฝึกหัด เรื่องหน้าที่ของดอก
๑. เติมชื่อส่วนประกอบต่าง ๆ ของดอก ลงในช่องสี่เหลี่ยมที่ชี้แสดงส่วนประกอบของดอก
ให้ถูกต้อง

72

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่

บ. ๒.๑ / ผ. ๑.๓ - ๐๒

พ.ศ.

๒. ศึกษาตารางส่วนประกอบของดอกพืชชนิดต่าง ๆ แล้วตอบค�ำถามให้ถูกต้อง
ตาราง ส่วนประกอบของดอกของพืชชนิดต่าง ๆ
ชื่อดอก

ส่วนประกอบของดอก
กลีบเลี้ยง

กลีบดอก

เกสรเพศผู้ เกสรเพศเมีย

ดอกชบา

ดอกต�ำลึง

ดอกฟักทองแบบที่ ๑

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
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ชื่อ-สกุล

ชั้น

วันที่

เดือน

เลขที่

บ. ๒.๑ / ผ. ๑.๓ - ๐๓

พ.ศ.

ตาราง ส่วนประกอบของดอกของพืชชนิดต่าง ๆ ต่อ
ชื่อดอก

ส่วนประกอบของดอก
กลีบเลี้ยง

กลีบดอก

เกสรเพศผู้ เกสรเพศเมีย

ดอกฟักทองแบบที่ ๒

ดอกมะเขือ

ดอกมะละกอ
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๒.๑ / ผ. ๑.๓ - ๐๒

๒.๑ ดอกชนิดใดมีส่วนประกอบครบทั้ง ๔ ส่วน

๒.๒ ดอกชนิดใดมีส่วนประกอบไม่ครบทั้ง ๔ ส่วน

๒.๓ ดอกที่มีส่วนประกอบไม่ครบ สามารถท�ำหน้าที่สืบพันธุ์ได้หรือไม่ เพราะเหตุใด

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓
แรง

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
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ใบงาน
บ. ๓.๑ / ผ. ๑.๑

หน่วยย่อยที่ ๑

แรง
เรื่อง มวลและน�้ำหนัก
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๓.๑ / ผ. ๑.๑-๐๑

กิจกรรมที่ ๑ เมื่อปล่อยวัตถุจากมือ วัตถุเคลื่อนที่อย่างไร
จุดประสงค์
๑. อ่านข้อมูลและบอกความหมายของมวลและน�ำ้ หนัก
๒. สังเกตและอธิบายการเคลื่อนที่ของวัตถุเมื่อถูกปล่อยจากมือ
วัสดุ-อุปกรณ์
๑. ดินน�้ำมัน
๒. ฟองน�้ำ
๓. แท่งไม้
๔. ใบไม้
๕. ลูกบอล
๖. เมล็ดถั่ว
วิธีท�ำ
๑. อ่านใบความรูท้ ่ี ๑ เรือ่ งมวลและแรงโน้มถ่วงของโลก อภิปรายและตอบค�ำถาม
จากการอ่าน
๒. สังเกตวัตถุต่าง ๆ ที่ใช้ในกิจกรรม จากนั้นลงมือท�ำกิจกรรมโดยปล่อยวัตถุ
ต่าง ๆ จากมือ สังเกตและวาดภาพเส้นทางการเคลื่อนที่ของวัตถุตั้งแต่เริ่ม
เคลื่อนที่จนหยุดนิ่ง
๓. อ่านใบความรูท้ ี่ ๒ เรือ่ งแรงโน้มถ่วงโลกทีบ่ ริเวณต่าง ๆ และอภิปรายความรู้
ที่ได้

ชุชุดดกิกิจจกรรมการเรี
นรู้ ้ (ส�(ส�ำำหรั
หรับบนันักกเรีเรียยน)น)กลุกลุ
ม่ สาระการเรี
ว้ ทิ ยาศาสตร์
ภาคเรียนที
่ ๑ ชัยนนที
้ ประถมศึ
กษาปีทกี่ ษาปี
๔ (ฉบั
กรรมการเรียยนรู
ม่ สาระการเรี
ยนรูยว้ นรู
ทิ ยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
ภาคเรี
่ ๑ ชัน้ ประถมศึ
ที่ ๔บปรั
(ฉบับบปรุปรังบ) ปรุง)7979

ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๓.๑ / ผ. ๑.๑-๐๑

ใบความรู้ที่ ๑ เรื่องมวลและแรงโน้มถ่วงของโลก

เคยกินแอปเปิลหรือไม่ แอปเปิลบางผลมีรสหวาน
บางผลมีรสเปรี้ยว กล่าวกันว่าการกิน แอปเปิลวันละผล
ท�ำให้หา่ งไกลจากโรคภัยไข้เจ็บได้ รู้หรือไม่ว่าผลแอปเปิลก็
คือมวลของแอปเปิลนั่นเอง
ม ว ล เ ป ็ น ป ริ ม า ณ เ นื้ อ ข อ ง ส ส า ร ทั้ ง ห ม ด ที่
ประกอบกั น เป็ น วั ต ถุ มี ห น่ ว ยเป็ น กรั ม หรื อ กิ โ ลกรั ม
มวลของวั ต ถุ จ ะไม่ เ ปลี่ ย นแปลงไม่ ว ่ า วั ต ถุ จ ะไปอยู ่
ที่ ใ ดบนโลก หรื อ ในอวกาศ แต่ ถ ้ า มี เ นื้ อ ของวั ต ถุ
บางส่วนหลุดออกไปหรือเพิ่มขึ้นมา มวลของวัตถุจึงจะ
เปลีย่ นแปลง น�ำ้ หนักกับมวลเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๓.๑ / ผ. ๑.๑-๐๑

ถ้าย้อนเวลาไปราว ๓๐๐ กว่าปีกอ่ น แอปเปิลถือเป็นจุดเริม่ ต้นการค้นพบของนักวิทยาศาสตร์
ชาวอังกฤษท่านหนึง่ นัน่ คือ เซอร์ ไอแซก นิวตัน ทีต่ งั้ ข้อสงสัยจากการสังเกตผลแอปเปิลทีห่ ล่น
จากต้นลงสูพ่ นื้ ซึง่ ท�ำให้นวิ ตันค้นพบว่าโลกมีแรงดึงดูดวัตถุหรือแรงโน้มถ่วงซึง่ มีทศิ ทางเข้าสู่
ศูนย์กลางโลก และการทีโ่ ลกมีแรงโน้มถ่วงกระท�ำต่อวัตถุ ท�ำให้วตั ถุมนี ำ�้ หนัก เพือ่ เป็นเกียรติ
แก่เซอร์ ไอแซก นิวตัน นักวิทยาศาสตร์จงึ ก�ำหนดหน่วยของแรงเป็นนิวตัน น�ำ้ หนักซึง่ เป็น
แรงชนิดหนึ่งจึงมีหน่วยเป็นนิวตันด้วย

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
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ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๓.๑ / ผ. ๑.๑-๐๑

ใบความรู้ที่ ๒ เรื่องแรงโน้มถ่วงของโลกที่บริเวณต่าง ๆ
แรงโน้มถ่วงของโลกเป็นแรงดึงดูดของโลกที่กระท�ำต่อวัตถุโดยไม่จ�ำเป็นต้อง
สั ม ผั ส กั บ วั ต ถุ นั้ น ไม่ ว ่ า วั ต ถุ จ ะอยู ่ บ นโลกหรื อ จะอยู ่ ไ กลจากโลกออกไป เช่ น
โลกดึงดูดดาวเทียม โลกดึงดูดดวงจันทร์
แรงโน้มถ่วงของโลกที่กระท�ำต่อวัตถุท�ำให้วัตถุมีน�้ำหนัก แรงโน้มถ่วงนี้จะมีค่า
แตกต่า งกันขึ้นอยู่กับระยะห่างของวั ต ถุ จากศู นย์ ก ลางโลก โดยแรงโน้ ม ถ่ ว งจะมี ค ่ า
ลดลงเมื่ อ ระยะห่ า งมากขึ้ น จึ ง มี ผ ลท� ำ ให้ วั ต ถุ นั้ น ๆ มี น�้ ำ หนั ก ลดลง และที่
ระยะห่างจากศูนย์กลางโลกมาก ๆ แรงโน้มถ่วงของโลกจะมีค่าน้อยมาก ท�ำให้ที่ระดับนี้
วัตถุแทบจะไม่มีนำ�้ หนัก ดังนั้นจึงท�ำให้วัตถุสามารถล่องลอยได้โดยไม่ตกสู่พื้นโลก

82

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๓.๑ / ผ. ๑.๑-๐๑

บริเวณเส้นศูนย์สตู รมีระยะห่างจากศูนย์กลางโลกมากกว่าบริเวณขัว้ โลก
ดั ง นั้ น แรงโน้ ม ถ่ ว งที่ โ ลกกระท� ำ ต่ อ วั ต ถุ เ มื่ อ วั ต ถุ อ ยู ่ บ ริ เ วณเส้ น ศู น ย์ สู ต ร
จะน้อยกว่าเมื่อวัตถุอยู่บริเวณขั้วโลก ถ้าเราใช้เครื่องชั่งน�้ำหนักเครื่องเดียวกัน
ชั่งน�้ำหนักวัตถุชิ้นเดียวกัน น�้ำหนักที่อ่านได้บริเวณเส้นศูนย์สูตรจะน้อยกว่า
น�ำ้ หนักที่อ่านได้บริเวณขั้วโลกเสมอ

ระยะทางจากศูนย์กลางโลก
ถึงขั้วโลกประมาณ ๖,๓๕๗ กิโลเมตร

ระยะทางจากศูนย์กลางโลก
ถึงเส้นศูนย์สูตร ประมาณ ๖,๓๗๘ กิโลเมตร

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
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ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๓.๑ / ผ. ๑.๑-๐๑

ใบงาน ๐๑ : มวลและแรงโน้มถ่วงของโลก
บันทึกผลการท�ำกิจกรรม
ตอบค�ำถามจากการอ่านใบความรู้
๑. มวลคืออะไร

๒. วัตถุมีนำ�้ หนักได้อย่างไร

๓. แรงโน้มถ่วงของโลกมีทิศทางใด

84

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๓.๑ / ผ. ๑.๑-๐๑

ผลการสังเกต
ภาพเส้นทางการเคลื่อนที่ของวัตถุแต่ละชิ้นเมื่อถูกปล่อยจากมือจนหยุดนิ่ง
เส้นทางการเคลื่อนที่ของวัตถุต่าง ๆ
ดินน�้ำมัน

แท่งไม้

ฟองน�้ำ	

พื้น

พื้น

พื้น

เส้นทางการเคลื่อนที่ของวัตถุต่าง ๆ
ใบไม้

ลูกบอล

เมล็ดถั่ว

พื้น

พื้น

พื้น

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
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ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๓.๑ / ผ. ๑.๑-๐๑

ค�ำถามหลังจากท�ำกิจกรรม
๑. เมื่อปล่อยวัตถุจากมือ วัตถุมีการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่หรือไม่ อย่างไร

๒. เมื่อปล่อยวัตถุจากมือ มีแรงกระท�ำต่อวัตถุหรือไม่ ถ้ามี แรงนั้นมาจากไหน

๓. เมื่อวัตถุแต่ละชิ้นเคลื่อนที่ เส้นทางการเคลื่อนที่แตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร

๔. วัตถุหนึ่งเมื่ออยู่ที่พื้นโลกกับเมื่ออยู่ที่ระยะห่างจากพื้นโลกออกไป แรงโน้มถ่วงของโลก
ที่กระท�ำต่อวัตถุนี้แตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร

๕. จากกิจกรรมนี้ สรุปได้ว่าอย่างไร
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๓.๑ / ผ. ๑.๑-๐๒

ใบงาน ๐๒ : แบบฝึกหัด เรื่องมวลและแรงโน้มถ่วงของโลก
๑. จากรูปสถานการณ์ต่าง ๆ จงเขียนลูกศรแสดงทิศทางการเคลื่อนที่ของวัตถุลงในรูป
ให้ถูกต้อง พร้อมเขียนอธิบายเหตุผล
๑.๑ ลูกชมพู่ที่หลุดจากขั้วผลไม้
เพราะ

๑.๒ กระจุกฟางที่หลุดจากปากนก
เพราะ

๑.๓ สถานีอวกาศในอวกาศ
เพราะ

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
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ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๓.๑ / ผ. ๑.๑-๐๒

๒. ผลไม้ที่หลุดจากขั้วของต้นพืชจะเคลื่อนที่อย่างไร
เลือกค�ำตอบที่ถูกต้องพร้อมเขียนอธิบายเหตุผล
ก.

ข.

ค.

ง.

ผลไม้เคลื่อนที่ในทิศทางดังกล่าว เพราะ
88

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๓.๑ / ผ. ๑.๑-๐๒

๓. ถ้าเราอยู่ที่เชิงเขากับยอดเขา แรงโน้มถ่วงของโลกที่กระท�ำต่อตัวเราจะเท่ากันหรือไม่
อย่างไร

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
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ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๓.๑ / ผ. ๑.๑-๐๒

๔. เมือ่ นักบินอวกาศอยูบ่ นโลกและเมือ่ อยูใ่ นอวกาศจะมีมวลและน�ำ้ หนักหรือไม่ เพราะเหตุใด
อยู่บนโลก
เพราะ

อยู่ในอวกาศ
เพราะ
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

ใบงาน
บ. ๓.๑ / ผ. ๑.๒

หน่วยย่อยที่ ๑

แรง
เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างมวลและน�้ำหนัก
กรัม
0

นิวตัน
0

100
200

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

300
400
500
600
700
800
900
1000

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
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ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๓.๑ / ผ. ๑.๒-๐๑

กิจกรรมที่ ๑ มวลและน�้ำหนักสัมพันธ์กันอย่างไร
จุดประสงค์
๑. สังเกตและอธิบายการหาน�้ำหนักของวัตถุโดยใช้เครื่องชั่งสปริง
๒. สังเกตและบอกความสัมพันธ์ระหว่างมวลและน�้ำหนักของวัตถุ
วัสดุ-อุปกรณ์
๑. ถุงทราย ๕๐๐ กรัม
500 กรัม
๒. เครื่องชั่งสปริง

วิธีท�ำ
๑. สังเกตลักษณะของเครื่องชั่งสปริง พร้อมวาดรูปและร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับ
วิธีใช้เครื่องชั่งสปริง
๒. ดึงขอเกี่ยวของเครื่องชั่งสปริงในแนวดิ่ง โดยออกแรงดึงให้มากขึ้น ๆ สังเกต
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น บันทึกผล
๓. น�ำถุงทราย ๑ ถุง แขวนกับเครื่องชั่งสปริง เมื่อถุงทรายอยู่นิ่ง สังเกตและ
บันทึกมวลของถุงทรายและค่าของแรงที่อ่านได้จากเครื่องชั่งสปริง
๔. น�ำถุงทรายอีกถุงมาแขวนเพิ่ม สังเกตและบันทึกมวลของถุงทรายและค่าของ
แรงที่อ่านได้จากเครื่องชั่งสปริง
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๓.๑ / ผ. ๑.๒-๐๑

ใบงาน ๐๑ : ความสัมพันธ์ระหว่างมวลและน�้ำหนัก
บันทึกผลการท�ำกิจกรรม
ผลการสังเกต
๑. รูปเครื่องชั่งสปริงที่สังเกตได้

๒. ผลการสังเกตการเปลี่ยนแปลงของเครื่องชั่งสปริง เมื่อออกแรงในการดึงให้มากขึ้น ๆ

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
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ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๓.๑ / ผ. ๑.๒-๐๑

ถุงทราย ๑ ถุง
มวลของถุงทราย เท่ากับ

หน่วยเป็น

ค่าที่อ่านได้ เมื่อแขวนถุงทรายกับเครื่องชั่งสปริง เท่ากับ

หน่วยเป็น

ถุงทราย ๒ ถุง
มวลของถุงทราย เท่ากับ

หน่วยเป็น

ค่าที่อ่านได้ เมื่อแขวนถุงทรายกับเครื่องชั่งสปริง เท่ากับ

หน่วยเป็น

ค�ำถามหลังจากท�ำกิจกรรม
๑. เมื่อดึงเครื่องชั่งสปริงด้วยแรงที่แตกต่างกัน เครื่องชั่งสปริงมีการเปลี่ยนแปลง
แตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร

๒. ค่าที่อ่านได้จากเครื่องชั่งสปริงเมื่อแขวนถุงทรายไว้นิ่ง ๆ คือค่าของอะไร
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๓.๑ / ผ. ๑.๒-๐๑

๓. เมื่อแขวนถุงทรายเพิ่มขึ้น ค่าที่อ่านได้จากเครื่องชั่งสปริงแตกต่างไปจากเดิมหรือไม่
อย่างไร

๔. มวลและน�ำ้ หนักสัมพันธ์กันอย่างไร

๕. ในกิจกรรมนี้ใช้เครื่องชั่งสปริงท�ำอะไร

๖. จากกิจกรรมนี้ สรุปได้ว่าอย่างไร

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
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ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๓.๑ / ผ. ๑.๒-๐๒

ใบงาน ๐๒ : แบบฝึกหัด ความสัมพันธ์ระหว่างมวลและน�้ำหนัก
ตอบค�ำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง
๑. น�ำ้ หนักของวัตถุเกิดจากอะไร

๒. จากรูปเครื่องชั่งสปริง วัตถุมีมวลและมีน�้ำหนักเท่าใด (ตอบค�ำถามพร้อมระบุหน่วย)

กรัม
0
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นิวตัน
0

100

1

200

2

300

3

400

4

500

5

600

6

700

7

800

8

900

9

1000

10

มวล
น�ำ้ หนัก

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

ชื่อ-สกุล

ชั้น

วันที่

เลขที่

เดือน

บ. ๓.๑ / ผ. ๑.๒-๐๒

พ.ศ.

๓. น�ำ้ หนักของดินน�้ำมันในกล่องแต่ละใบมีค่าเท่าใด เขียนน�ำ้ หนักของดินน�ำ้ มันในกล่อง
แต่ละใบ พร้อมระบุหน่วย

กรัม

นิวตัน

กรัม

นิวตัน

กรัม

นิวตัน

0

0

100

1

100

1

2

200

2

200

2

300

3

300

3

300

3

400

4

400

4

400

4

500

5
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5
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5
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600
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7

800

8
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8
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8

900

9

900

9

900

9

1000

10

1000

10

1000

10

0

0

0

100

1

200

A

B

0

C

น�ำ้ หนักของดินน�้ำมันในกล่อง A เท่ากับ
น�ำ้ หนักของดินน�้ำมันในกล่อง B เท่ากับ
น�ำ้ หนักของดินน�้ำมันในกล่อง C เท่ากับ
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
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ใบงาน
บ. ๓.๑ / ผ. ๑.๓

หน่วยย่อยที่ ๑

แรง
เรื่อง ความสัมพันธ์ของมวลกับ
การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุ
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่

บ. ๓.๑ / ผ. ๑.๓-๐๑

พ.ศ.

กิจกรรมที่ ๑ มวลเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุอย่างไร
จุดประสงค์
สังเกตและบรรยายความสัมพันธ์ระหว่างมวลกับการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่
ของวัตถุ
วัสดุ-อุปกรณ์
๑. เชือกฟาง
๒. ทราย
๓. ขวดน�ำ้ พลาสติก
๔. คานไม้
วิธีทำ�
๑. ใส่ทรายลงในขวด ๒ ใบ ใบที่หนึ่งใส่ประมาณ ๑ ส่วน ๕ ของขวด และใส่
ทรายเต็มขวดในขวดใบที่สอง
๒. ผูกเชือกฟางเข้ากับขวดทั้งสองใบแล้วแขวนกับคานไม้ ดังรูป
จากนั้นแตะเบา ๆ ที่ขวดทั้งสอง เพื่อท�ำให้ขวดเริ่ม
เคลื่อนที่ สังเกตและเปรียบเทียบแรงที่ใช้ บันทึกผล

๑

๒

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
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ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๓.๑ / ผ. ๑.๓-๐๑

๓. ถ้าดึงขวดทีละใบโดยให้เชือกท�ำมุมกับแนวดิ่งเท่า ๆ กัน จากนั้นปล่อยขวด
แต่ละใบให้มาปะทะกับฝ่ามือ แล้วจับขวดให้หยุดนิ่ง ดังรูป
สังเกตและเปรียบเทียบแรงที่ใช้ บันทึกผล

๑
๒
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่

บ. ๓.๑ / ผ. ๑.๓-๐๑

พ.ศ.

ใบงาน ๐๑ : มวลกับการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุ
บันทึกผลการท�ำกิจกรรม
ผลการสังเกตและการเปรียบเทียบ
๑. แรงที่ใช้ในการท�ำให้ขวดเริ่มเคลื่อนที่

ท�ำเครื่องหมาย
ลงบนค�ำตอบที่เลือก

แรงที่ใช้เพื่อท�ำให้ขวดที่มีปริมาณทรายเต็มขวดเริ่มเคลื่อนที่
จะ น้อยกว่า มากกว่า ขวดที่มีทราย ๑/๕ ของขวด
๒. แรงที่ใช้ท�ำให้ขวดที่ก�ำลังเคลื่อนที่หยุดนิ่ง
แรงที่ใช้เพื่อท�ำให้ขวดที่มีปริมาณทรายเต็มขวดก�ำลังเคลื่อนที่หยุดนิ่ง
จะ น้อยกว่า
มากกว่า ขวดที่มีทราย ๑/๕ ของขวด

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
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ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๓.๑ / ผ. ๑.๓-๐๑

ค�ำถามหลังจากท�ำกิจกรรม
๑. ขวดที่ใส่ทรายทั้งสองใบมีมวลแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร

๒. เมื่อแตะข้างขวดทั้งสองใบให้เริ่มเคลื่อนที่ ขวดใดเคลื่อนที่ได้ยากกว่ากัน รู้ได้อย่างไร

๓. เมื่อปล่อยให้ขวดทั้งสองใบเคลื่อนที่มาปะทะมือ ขวดใดหยุดยากกว่ากัน รู้ได้อย่างไร

๔. มวลกับการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุสัมพันธ์กันอย่างไร

๕. จากกิจกรรมนี้ สรุปได้ว่าอย่างไร
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๓.๑ / ผ. ๑.๓-๐๒

ใบงาน ๐๒ : แบบฝึกหัด เรื่องมวลกับการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่
ของวัตถุ
ตอบค�ำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง
๑. รถบรรทุกและรถจักรยานยนต์วิ่งมาด้วยความเร็วเท่ากัน เมื่อต้องหยุดจอดที่สัญญาณไฟ
จราจรโดยเบรคด้วยแรงเท่า ๆ กัน รถคันไหนจะหยุดได้ยากกว่ากัน เพราะเหตุใด

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

103

ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่

บ. ๓.๑ / ผ. ๑.๓-๐๒

พ.ศ.

๒. นัทต้องการโยนลูกบอล ๓ ลูก ที่มีมวลแตกต่างกันไปให้เพื่อน ดังรูป แรงที่ใช้ในการโยน
ลูกบอลแต่ละลูกแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร

ลูกบอล A
๑ กิโลกรัม
ลูกบอล B
๐.๕ กิโลกรัม

ลูกบอล C
๒ กิโลกรัม
104

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔
แสง

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
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ใบงาน
บ.บ.๑.๑
๔.๑/ ผ.
/ ผ.๑ -๑.๑
๐๑

หน่วยย่อยที่ ๑

ตัวกลางของแสง
เรื่อง การมองเห็นสิ่งต่าง ๆ ผ่านวัตถุที่น�ำมากั้นแสง

106

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๔.๑ / ผ. ๑.๑ – ๐๑

กิจกรรมที่ ๑ ลักษณะการมองเห็นต่างกันอย่างไรเมื่อมีวัตถุมากั้นแสง
จุดประสงค์
๑. สังเกตความชัดเจนในการมองเห็นแสงไฟฉาย เมื่อมองผ่านวัตถุต่าง ๆ
๒. จ�ำแนกวัตถุต่าง ๆ โดยใช้ความชัดเจนในการมองเห็นแสงไฟฉายเป็นเกณฑ์
วัสดุ-อุปกรณ์
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.

ไฟฉายกระบอกเล็ก
กรรไกร
แผ่นไม้
ถุงพลาสติกมีหูหิ้ว
กระดาษแข็งสี
กระดาษไข
แผ่นพลาสติกใส
กระจกใส
กระจกเงา
แว่นกันแดด
วัตถุอื่น ๆ (ตามความสนใจ)

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
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ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่

บ. ๔.๑ / ผ. ๑.๑ – ๐๑

พ.ศ.

๑. สังเกตและอภิปรายลักษณะของวัตถุต่าง ๆ ที่เตรียมไว้ในตาราง ๑
๒. จับคู่แล้วนั่งหันหน้าเข้าหากัน จากนั้นนักเรียนคนที่ ๑ ฉายไฟฉายไปด้านหน้าตรงๆ
แล้วให้นักเรียนคนที่ ๒ ซึ่งนั่งอยู่ตรงข้าม น�ำวัตถุทีละอย่างมาบังแสงไฟฉายแล้ว
สังเกตแสงของไฟฉายผ่านวัตถุแต่ละอย่างทีน่ ำ� มาบังแสง ดังรูป บันทึกผลการสังเกต
๓. จ�ำแนกวัตถุตา่ ง ๆ ทีน่ ำ� มาใช้กนั้ แสงตามความชัดเจนในการมองเห็นแสงไฟฉายแล้ว
บันทึกผลการจ�ำแนก
๔. อ่านใบความรู้เรื่องการมองเห็นสิ่งต่าง ๆ ผ่านวัตถุที่น�ำมากั้น และร่วมกันอภิปราย
ผลการจ�ำแนกวัตถุตา่ ง ๆ ทีน่ ำ� มาใช้กนั้ แสงตามความชัดเจนในการมองเห็นแสงไฟฉาย

วัตถุ

นักเรียนคนที่ ๑
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นักเรียนคนที่ ๒

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๔.๑ / ผ. ๑.๑ – ๐๑

ใบความรู้เรื่องการมองเห็นสิ่งต่าง ๆ ผ่านวัตถุที่น�ำมากั้นแสง
เมื่อมองสิ่งต่าง ๆ โดยมีวัตถุต่างชนิดมากั้น จะทำ�ให้มองเห็น
สิ่งต่าง ๆ ได้ต่างกัน จึงใช้ลักษณะการมองเห็นสิ่งต่าง ๆ ผ่านวัตถุที่มา
กั้นแสงเป็นเกณฑ์ในการจำ�แนกวัตถุ โดยวัตถุที่แสงเคลื่อนที่ผ่านไม่ได้
เรี ย กว่ า วั ต ถุ ทึ บ แสง ส่ ว นวั ต ถุ ที่ แ สงเคลื่ อ นที่ ผ่ า นได้ เรี ย กว่ า
ตัวกลางของแสง ซึง่ จำ�แนกออกเป็นตัวกลางโปร่งใสและตัวกลางโปร่งแสง

๑. ตัวกลางโปร่งใส เป็นวัตถุที่แสงเคลื่อนที่
ผ่านได้ และเมื่อมองผ่านวัตถุที่นำ�มากั้น
จะมองเห็นสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่ด้านหลังวัตถุ
นั้นได้ชัดเจน

๒. ตัวกลางโปร่งแสง เป็นวัตถุทแี่ สงเคลือ่ นที่
ผ่ า นได้ เ ช่ น กั น แต่ เ มื่ อ มองผ่ า นวั ต ถุ
ที่ นำ�มากั้ น จะทำ�ให้ ม องเห็ น สิ่ ง ต่ า ง ๆ
ที่อยู่ด้านหลังวัตถุนั้นได้แต่ไม่ชัดเจน

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
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ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

การมองเห็นผ่าน
ตัวกลางโปร่งใส
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เลขที่
พ.ศ.

การมองเห็นผ่าน
ตัวกลางโปร่งแสง

บ. ๔.๑ / ผ. ๑.๑ – ๐๑

การมองเห็นผ่าน
วัตถุทึบแสง

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่

บ. ๔.๑ / ผ. ๑.๑ – ๐๑

พ.ศ.

ใบงาน ๐๑ : ลักษณะการมองเห็นเมื่อมีวัตถุมากั้นแสง
บันทึกผลการท�ำกิจกรรม
ผลการสังเกต
ตาราง ๑ ผลการสังเกตแสงไฟฉาย เมื่อมองผ่านวัตถุต่าง ๆ

ท�ำเครื่องหมาย √
ลงในช่องต่าง ๆ ในตาราง
ที่ตรงกับผลการสังเกต

ผลการสังเกต
วัตถุต่าง ๆ

เห็นแสงไฟฉาย เห็นแสงไฟฉาย
ชัดเจน
ไม่ชัดเจน

ไม่เห็นแสง
ไฟฉาย

แผ่นไม้
กระจกใส
กระจกเงา
แว่นกันแดด
ถุงพลาสติกมีหูหิ้ว
กระดาษแข็งสี
กระดาษไข
แผ่นพลาสติกใส
วัตถุอนื่ คือ
วัตถุอนื่ คือ
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
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ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

ผลการจ�ำแนก
ตาราง ๒ ผลการจ�ำแนกวัตถุต่างๆ ตามความชัดเจน
ในการมองเห็นแสงไฟฉายเมื่อมองผ่านวัตถุต่าง ๆ

วัตถุที่ท�ำให้มองเห็น
แสงได้อย่างชัดเจน
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วัตถุที่ท�ำให้มองเห็น
แสงได้ แต่ไม่ชัดเจน

บ. ๔.๑
/ ผ. ๑.๑
– ๐๑– ๐๑
บ. ๔.๑
/ ผ. ๑.๑

เขียนชื่อวัตถุ
ลงในช่องต่าง ๆ
ให้ถูกต้อง

วัตถุที่ท�ำให้มองไม่เห็น
แสง

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๔.๑ / ผ. ๑.๑ – ๐๑
บ. ๔.๑ / ผ. ๑.๑ – ๐๑

ค�ำถามหลังจากท�ำกิจกรรม
๑. วัตถุชนิดใดบ้างเป็นวัตถุทึบแสง เพราะเหตุใด

๒. วัตถุชนิดใดบ้างเป็นตัวกลางของแสง เพราะเหตุใด

๓. วัตถุที่น�ำมากั้นแสง แล้วเห็นแสงไฟฉายชัดเจนมีอะไรบ้าง เรียกวัตถุนั้นว่าอะไร

๔. วัตถุที่น�ำมากั้นแสง แล้วเห็นแสงไฟฉายไม่ชัดเจนมีอะไรบ้าง เรียกวัตถุนั้นว่าอะไร

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
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ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๔.๑ / ผ. ๑.๑ – ๐๑

๕. จากกิจกรรมนี้ สรุปได้ว่าอย่างไร
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๔.๑ / ผ. ๑.๑ – ๐๒
บ. ๔.๑ / ผ. ๑.๑ – ๐๒

ใบงาน ๐๒ : แบบฝึกหัด เรือ่ งการมองเห็นสิง่ ต่าง ๆ ผ่านวัตถุทนี่ ำ� มากัน้ แสง
ตอบค�ำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง
๑. เมื่อมองแสงจากแหล่งก�ำเนิดแสงผ่านกระจกใส กับเมื่อมองผ่านกระจกที่มีนำ�้ เกาะ
จะมองเห็นแสงจากแหล่งก�ำเนิดแสงได้แตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร

๒. กระจกใสเป็นตัวกลางชนิดใด
๓. กระจกที่มีน�้ำเกาะเป็นตัวกลางชนิดใด
๔. ท�ำไมกระจกทีก่ นั้ ส�ำหรับอาบน�ำ้ จึงมีลกั ษณะเป็นฝ้า ไม่ใส

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
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ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๔.๑ / ผ. ๑.๑ – ๐๒

๕. ในวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศเป็นตัวกลางชนิดใด เพราะเหตุใด

๖. ในวันที่มีหมอกควัน อากาศเป็นตัวกลางชนิดใด เพราะเหตุใด
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

โรงเรียน
ภาคเรียนที่

ปีการศึกษา

ชื่อ - นามสกุล

แบบทดสอบวิชาวิทยาศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่
เลขที่

ชั้น

ค�ำชี้แจง :

แบบทดสอบมีทั้งหมด ๒๐ ข้อ รวม ๘ หน้า เวลา ๓๐ นาที คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน
ให้เขียนเครื่องหมาย X ทับตัวอักษรหน้าค�ำตอบที่ถูกต้องที่สุด

คะแนนเต็ม

คะแนนที่ ได้

๒๐

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
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แบบทดสอบ
แบบทดสอบ
ป.๔ เล่ม ๑

๑. ด.ช.ภาคภูมิทดลองแช่ต้นเทียนที่มีรากลงในน�้ำหมึกสีแดงแล้วเป็นเวลา ๑ ชั่วโมง
เมื่อเขาตัดล�ำต้นของต้นเทียนตามยาว จะสังเกตเห็นอะไร
ก.
ข.
ค.
ง.
๒. จากข้อ ๑ เพราะเหตุใดจึงต้องใส่นำ�้ หมึกสีแดงลงในน�ำ้ ที่แช่ต้นเทียน
ก. ช่วยให้ต้นเทียนล�ำเลียงน�ำ้ ได้ดีขึ้น
ข. ช่วยให้ต้นเทียนสังเคราะห์ด้วยแสงดีขึ้น
ค. ช่วยให้สังเกตเห็นท่อล�ำเลียงน�ำ้ ได้ชัดเจน
ง. ช่วยให้สังเกตเห็นท่อล�ำเลียงอาหารได้ชัดเจน
๓. เพราะเหตุใดจึงเปรียบเทียบใบไม้เป็นห้องครัว
ก. ใบท�ำหน้าที่หายใจ
ข. ใบท�ำหน้าที่สร้างอาหาร
ค. ใบท�ำหน้าที่ลำ� เลียงน�้ำ
ง. ใบเป็นบริเวณเดียวที่มีการสะสมอาหาร
๔. ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องเกี่ยวกับการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช
ก. การสังเคราะห์ด้วยแสงต้องใช้แก๊สออกซิเจน
ข. การสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชเกิดขึ้นที่บริเวณใบเท่านั้น
ค. น�้ำตาลที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงจะถูกล�ำเลียงไปเลี้ยงส่วนต่าง ๆ
ง. สิ่งที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

แบบทดสอบ ป.๔ เล่ม ๑

กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชมีการเปลี่ยนแปลง ดังนี้
A+B

แสง
คลอโรฟิลล์

D+E+F
เปลี่ยนเป็น
G

๕. D E และ F คือข้อใด ตามล�ำดับ
ก. น�ำ้ ตาล น�้ำ คลอโรฟิลล์
ข. น�้ำตาล แก๊สออกซิเจน น�้ำ
ค. น�ำ้ น�้ำตาล แก๊สออกซิเจน
ง. แก๊สออกซิเจน น�ำ้ แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์
๖. G จากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชในข้อ ๕ คืออะไร
ก. น�ำ้
ข. แป้ง
ค. แก๊สออกซิเจน
ง. แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์
๗. จากค�ำกล่าวทีว่ า่ “ในบรรยากาศทีม่ แี ก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นอ้ ยหรือไม่มเี ลย จะมี
ผลต่อการเจริญเติบโตของพืช” นักเรียนเห็นด้วยกับค�ำกล่าวนี้หรือไม่ อย่างไร
ก. เห็นด้วย เพราะพืชใช้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ส�ำหรับหายใจ
ข. เห็นด้วย เพราะแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นปัจจัยที่ส�ำคัญในการสังเคราะห์
ด้วยแสงของพืช
ค. ไม่เห็นด้วย เพราะพืชต้องการแก๊สออกซิเจนช่วยในการเจริญเติบโต
ง. ไม่เห็นด้วย เพราะการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชไม่จ�ำเป็นต้องใช้
แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)
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แบบทดสอบ ป.๔ เล่ม ๑

๘. ข้อใดจัดเรียงส่วนประกอบของดอกที่ครบส่วนจากชั้นนอกสุดไปยังชั้นในสุดได้
ถูกต้อง
ก. กลีบเลี้ยง กลีบดอก เกสรเพศเมีย เกสรเพศผู้
ข. กลีบเลี้ยง กลีบดอก เกสรเพศผู้ เกสรเพศเมีย
ค. กลีบดอก กลีบเลี้ยง เกสรเพศเมีย เกสรเพศผู้
ง. กลีบดอก กลีบเลี้ยง เกสรเพศผู้ เกสรเพศเมีย
๙. มีขนเป็นแผง ออกลูกเป็นไข่ เป็นลักษณะของสัตว์กลุ่มใด
ก. สัตว์ปีก
ข. สัตว์เลื้อยคลาน
ค. สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน�้ำนม
ง. สัตว์สะเทินน�้ำสะเทินบก
๑๐. สัตว์ในข้อใดเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังทั้งหมด
ก. หอยแครง งู เต่า
ข. กบ แมงมุม ปลาทู
ค. แมลงวัน ไก่ เม่นทะเล
ง. ผีเสื้อ ตะขาบ ดอกไม้ทะเล
๑๑. สัตว์ในข้อใดจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกันหมด
ก. กุ้ง หอย หมึก
ข. ปะการัง ปลา เต่า
ค. ไส้เดือนดิน หอยทาก กบ
ง. พยาธิไส้เดือน พยาธิตัวจี๊ด จิ้งจก
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ใช้ผังแนวคิดการจัดกลุ่มสิ่งชีวิตนี้ ตอบค�ำถามข้อ ๑๒ - ๑๓
สิ่งมีชีวิต
แบ่งเป็นกลุ่มโดยใช้เกณฑ์

การสร้างอาหาร และการเคลื่อนที่
ได้เป็น
กลุ่มที่สร้างอาหารเองไม่ได้
เคลื่อนที่ได้

กลุ่มที่สร้างอาหารเองได้
เคลื่อนที่ไม่ได้

คือ

A

คือ

B

กลุ่มที่สร้างอาหารเองไม่ได้
เคลื่อนที่ไม่ได้

กลุ่มที่สร้างอาหารเองได้
เคลื่อนที่ได้

คือ

C

คือ

D

๑๒. จากผังแนวคิดถ้าพบสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ที่สร้างอาหารเองไม่ได้เคลื่อนที่ไม่ได้
จะจัดสิ่งมีชีวิตนี้อยู่ในกลุ่มเดียวกับสิ่งมีชีวิตชนิดใด
ก. แมงมุม
ข. มอส
ค. เห็ดหูหนู
ง. คางคก
๑๓. ข้อใดเป็นตัวอย่างสิ่งมีชีวิต A B C และ D ถูกต้องตามล�ำดับ
ก. กุ้ง เห็ด แบคทีเรียที่สร้างอาหารเองไม่ได้ รา
ข. หนอน เฟิร์น รา แบคทีเรียที่สร้างอาหารเองได้
ค. รา แบคทีเรียที่สร้างอาหารเองได้ ปะการัง ต้นต�ำลึง
ง. เห็ด รา แบคทีเรียที่สร้างอาหารเองได้ หนอน
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แบบทดสอบ ป.๔ เล่ม ๑

๑๔. นักวิทยาศาสตร์พบต้นไม้ชนิดหนึ่งมีรากสั้น ล�ำต้นเตี้ย ใบใหญ่ ถ้าใช้การมีดอก
เป็นเกณฑ์ จะจัดต้นไม้นี้เป็นพืชไม่มีดอกได้หรือไม่ เพราะเหตุใด
ก. ได้ เพราะมีรากสั้น ล�ำต้นเตี้ย
ข. ได้ เพราะมีใบใหญ่แล้วจะไม่มีดอก
ค. ไม่ได้ เพราะอาจไม่พบดอกในช่วงที่สังเกต
ง. ไม่ได้ เพราะพืชส่วนใหญ่เป็นพืชดอก
๑๕. จากภาพข้อใดต่อไปนี้เรียงล�ำดับประเภทของวัตถุ A B และ C ที่กั้นระหว่าง
แจกันดอกไม้กับดวงตา ตามล�ำดับ ได้อย่างถูกต้อง

วัตถุกั้นแสง

A

B

C

ก. วัตถุทึบแสง ตัวกลางโปร่งใส ตัวกลางโปร่งแสง
ข. วัตถุทึบแสง ตัวกลางโปร่งแสง ตัวกลางโปร่งใส
ค. ตัวกลางโปร่งใส ตัวกลางโปร่งแสง วัตถุทึบแสง
ง. ตัวกลางโปร่งแสง ตัวกลางโปร่งใส วัตถุทึบแสง
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แบบทดสอบ ป.๔ เล่ม ๑

ใช้ข้อมูลต่อไปนี้ในการตอบค�ำถามข้อ ๑๖

จากการทดลองน�ำวัตถุ A B และ C มาวางไว้ระหว่างผู้สังเกตและต้นไม้ แล้วมอง
ต้นไม้ได้ผลการสังเกตดังนี้
ชนิดของวัสดุ

ผลการสังเกต

A

มองเห็นต้นไม้ได้ไม่ชัดเจน

B

มองเห็นต้นไม้ได้อย่างชัดเจน

C

ไม่สามารถมองเห็นต้นไม้ได้

๑๖. ถ้าต้องการเลือกวัตถุทั้งสามชนิดไปใช้ในการท�ำกระจกหน้ารถยนต์ ควรเลือกวัตถุใด
ก. A
ข. B
ค. C
ง. A และ B
๑๗. ขณะที่ลูกโป่งก�ำลังลอยขึ้นไปบนท้องฟ้า แรงโน้มถ่วงของโลกกระท�ำกับลูกโป่ง
ในทิศทางใด
ก. ทิศทางขึ้นในแนวดิ่ง
ข. ทิศทางลงในแนวดิ่ง
ค. ไม่มีแรงโน้มถ่วง เพราะลูกโป่งก�ำลังลอย
ง. ไม่มีทิศทางที่แน่นอนขึ้นอยู่กับต�ำแหน่งของลูกโป่ง
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แบบทดสอบ ป.๔ เล่ม ๑

ใช้ข้อมูลต่อไปนี้ ตอบค�ำถามข้อ ๑๘ - ๑๙

นักเรียนปั้นดินน�้ำมันเป็นก้อนแล้วน�ำไปหย่อนในภาชนะที่ใส่นำ�้ ปรากฎว่า
ก้อนดินน�้ำมันจมลง ดังรูปที่ ๑ แต่เมื่อน�ำดินน�ำ้ มันก้อนเดิมมาปั้นให้มีรูปร่างคล้าย
ชามแล้วหย่อนไปในภาชนะอีกครั้ง พบว่าดินน�ำ้ มันลอยบนผิวน�้ำ ดังรูปที่ ๒

รูปที่ ๑
ก่อนหย่อน

หลังหย่อน
รูปที่ ๒

๑๘. มวลของดินน�้ำมันก่อนหย่อนลงน�้ำ ระหว่าง ๑ และรูปที่ ๒ เป็นอย่างไร
ก. เท่าเดิม
ข. น้อยลง
ค. มากขึ้น
ง. เป็นไปได้ทั้งเท่าเดิมและน้อยลง
๑๙. น�้ำหนักของดินน�ำ้ มันก่อนหย่อนลงน�้ำ ระหว่างรูปที่ ๑ และรูปที่ ๒ เป็นอย่างไร
ก. เท่าเดิม
ข. น้อยลง
ค. มากขึ้น
ง. เป็นไปได้ทั้งเท่าเดิมและน้อยลง
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แบบทดสอบ ป.๔ เล่ม ๑

๒๐. ถ้ารถ ๔ คัน A B C และ D มีมวลเท่ากับ ๑,๒๐๐ กิโลกรัม ๑,๑๐๐ กิโลกรัม
๑,๕๐๐ กิ โ ลกรั ม ๑,๐๐๐ กิ โ ลกรั ม ตามล� ำ ดั บ วิ่ ง ด้ ว ยความเร็ ว ที่ เ ท่ า กั น
ถ้าต้องการให้รถทัง้ ๔ คัน หยุดในระยะทางทีเ่ ท่ากัน รถคันใดใช้แรงในการหยุด
มากที่สุด
ก. A
ข. B
ค. C
ง. D
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ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
คณะท�ำงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาศาสตร์)
ดร.พจนา
ดอกตาลยงค์
นักวิชาการอาวุโสสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
ดร.วันชัย
น้อยวงค์
นักวิชาการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ดร.เบ็ญจวรรณ
หาญพิพัฒน์
นักวิชาการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับนักเรียน) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๔ (ฉบับปรับปรุง)

127

ดร.ณัฐธิดา

พรหมยอด

นางสาวสุณิสา

สมสมัย

นางสาวจีรนันท์

เพชรแก้ว

นางสาวกมลลักษณ์

ถนัดกิจ

คณะบรรณาธิการกิจ
ดร.พจนา
ดอกตาลยงค์
ดร.วันชัย
น้อยวงค์
ดร.ณัฐธิดา
พรหมยอด
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เทคโนโลยี
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เทคโนโลยี
นักวิชาการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
นักวิชาการอาวุโสสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิชาการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิชาการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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