


ค าน า 
 

      ชุดนิเทศเสริมทกัษะการจดัการเรียนรู้ ส าหรับครูวทิยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
จดัท าข้ึนเพื่อยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ทดลองใชต้ั้งแต่  
ปี 2550 – 2551 จ านวน 86 โรงเรียนกบัโรงเรียนเครือข่ายและโรงเรียนท่ีมีความพร้อม พบวา่ 
โรงเรียนส่วนใหญ่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน ในปี 2553 ไดพ้ฒันาชุดนิเทศน้ีให้สมบูรณ์ข้ึน
ในส่วนท่ีเป็นรูปแบบและเน้ือหาบางส่วนเพื่อน าไปใชก้บัโรงเรียนอ่ืน ๆ ต่อไป ชุดนิเทศน้ี มีจ านวน   
7  ชุด  ประกอบดว้ย 
                 ชุดฝึกท่ี  1   กลไกมนุษย ์                                          
                 ชุดฝึกท่ี  2  ชีวติและส่ิงแวดลอ้ม                              
                 ชุดฝึกท่ี  3  สารและสมบติัของสาร                          
                 ชุดฝึกท่ี  4  ไฟฟ้าน่ารู้                                               
                 ชุดฝึกท่ี  5  หินและการเปล่ียนแปลง                        
                 ชุดฝึกท่ี  6  ดาราศาสตร์และอวกาศ                          
                 ชุดฝึกท่ี  7  ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์             
                การพฒันาท่ีจะใหไ้ดผ้ลนั้น ครูผูส้อนตอ้งศึกษาและช้ีแจงใหน้กัเรียนปฏิบติักิจกรรม   
ตามขั้นตอนของแต่ละชุดอยา่งเคร่งครัด  ไม่ควรขา้มขั้นตอนใดขั้นตอนหน่ึงเพราะจะท าให ้       
ขาดความต่อเน่ือง  

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุรินทร์ เขต 1 หวงัเป็นอยา่งยิง่วา่ ชุดนิเทศเสริมทกัษะ       
การเรียนรู้ ส าหรับครูวทิยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 เล่มน้ี คงจะเป็นประโยชน์อยา่งยิง่ส าหรับ
ครูและนกัเรียนท่ีจะน าไปใชเ้พื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา ในชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ไดเ้ป็นอยา่งดี 
ขอขอบคุณคณะท างานและผูท่ี้มีส่วนร่วมทุกท่านท่ีท าใหชุ้ดนิเทศน้ีส าเร็จดว้ยดี  
 
                                                                                                 
 

กลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา 
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุรินทร์ เขต 1 
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ค าช้ีแจง 
 

 ในการใชชุ้ดนิเทศเสริมทกัษะการเรียนรู้ ส าหรับครูวทิยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6 
เล่มน้ี ครูผูส้อนควรแนะน าใหผู้เ้รียนปฏิบติักิจกรรมตามขั้นตอน  ดงัน้ี  

1. ใหน้กัเรียนศึกษาชุดนิเทศน้ีโดยละเอียด  และปฏิบติักิจกรรมตามขั้นตอนดงัน้ี 
         1.1 ท าแบบทดสอบก่อนเรียน  จ านวน  10  ขอ้ 
         1.2  ศึกษาใบความรู้ท่ี         1  เร่ือง  การเจริญเติบโต 
         1.3  ปฏิบติัตามกิจกรรมท่ี   1  เร่ือง   การเจริญเติบโต 
         1.4  ศึกษาใบความรู้ท่ี         2  เร่ือง   ระบบต่าง ๆ ของร่างกาย   
         1.5  ปฏิบติัตามกิจกรรมท่ี   2  เร่ือง   ระบบต่าง ๆ ของร่างกาย 
         1.6  ศึกษาใบความรู้ท่ี         3  เร่ือง   สารอาหารและพลงังานท่ีร่างกายตอ้งการ  
         1.7  ปฏิบติัตามกิจกรรมท่ี   3  เร่ือง  สารอาหารและพลงังานท่ีร่างกายตอ้งการ 
         1.8   ท าแบบทดสอบหลงัเรียน จ านวน  10  ขอ้ 

2.  แนะน าใหน้กัเรียนใชชุ้ดนิเทศและปฏิบติักิจกรรมอยา่งระมดัระวงั  ไม่ขีดเขียน
เคร่ืองหมายใด ๆ ลงในชุดนิเทศน้ีโดยท าลงในแบบบนัทึกท่ีครูผูส้อนก าหนดให้เท่านั้น 

3.  เม่ือนกัเรียนปฏิบติักิจกรรมแต่ละกิจกรรมส าเร็จแลว้  ใหส่้งผลงานการปฏิบติักิจกรรม
ใหค้รูตรวจก่อนท่ีจะด าเนินการศึกษากิจกรรมต่อไป   
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ชุดฝึกที ่1 
เร่ือง  กลไกมนุษย์ 

 
 
 

มาตรฐานการเรียนรู้ 
 

มาตรฐานการเรียนรู้ ว 1.1   เขา้ใจหน่วยพื้นฐานของส่ิงมีชีวติ  ความสัมพนัธ์ของ
โครงสร้างและหนา้ท่ีของระบบต่างๆ ของส่ิงมีชีวติท่ีท างานสัมพนัธ์กนั มีกระบวนการสืบเสาะหา
ความรู้ ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และน าความรู้ไปใชใ้นการด ารงชีวติของตนเองและดูแลส่ิงมีชีวติ   

 

 ตัวช้ีวดั 

 
ว 1.1  ป 6/1  อธิบายการเจริญเติบโตของมนุษยจ์ากวยัแรกเกิดจนถึงวยัผูใ้หญ่   
ว 1.1  ป 6/2   อธิบายการท างานท่ีสัมพนัธ์กนัของระบบยอ่ยอาหาร  ระบบหายใจและ

ระบบหมุนเวยีนเลือดของมนุษย ์  
ว 1.1  ป 6/3  วเิคราะห์สารอาหารและอภิปรายความจ าเป็นท่ีร่างกายตอ้งไดรั้บสารอาหาร

ในสัดส่วนท่ีเหมาะสมกบัเพศและวยั  
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 

         1.  สังเกตและอธิบายการเจริญเติบโตของมนุษยจ์ากวยัแรกเกิดจนถึงวยัผูใ้หญ่ได ้
         2.  ศึกษาและอธิบายการท างานท่ีสัมพนัธ์กนัของระบบยอ่ยอาหาร  ระบบหายใจและระบบ
หมุนเวยีนเลือดของมนุษย ์
          3.  บอกองคป์ระกอบท่ีส าคญัของสารอาหารได ้
          4.  อธิบายความจ าเป็นท่ีร่างกายตอ้งไดรั้บสารอาหารในสัดส่วนท่ีเหมาะสมกบัเพศและวยั 
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แบบทดสอบก่อนเรียน 

ชุดฝึกที ่1 เร่ือง  กลไกมนุษย์ 
 

ค าช้ีแจง   
    1.  แบบทดสอบน้ีมี 10  ขอ้  ใชเ้วลา 10 นาที  คะแนนเตม็  10  คะแนน 

     2.  ใหน้กัเรียนท าเคร่ืองหมาย กากบาท (×) ทบัขอ้ท่ีถูกตอ้งท่ีสุด  ลงในกระดาษค าตอบท่ี
ก าหนดให้ 
 

1.  เด็กในวยัใดท่ีมีการพฒันาการดา้นร่างกาย  และเจริญเติบโตอยา่งรวดเร็ว 
      ก.  วยัทารก 
      ข.  วยัเด็กเล็ก 
      ค.  วยัรุ่น 
      ง. วยัชรา 
2.  ในวยัใดท่ีร่างกายของคนเราไม่มีการเจริญเติบโต 
      ก.  วยัทารก 
       ข.  วยัเด็ก 
      ค.  วยัรุ่น 
      ง.  วยัผูใ้หญ่ 
3. ในระบบยอ่ยอาหารของมนุษย ์ อวยัวะใดดูดซึมอาหารไดม้ากท่ีสุด 
      ก.  ปาก  
      ข.  ล าไส้เล็ก 
      ค.  ล าไส้ใหญ่ 
      ง.  หลอดอาหาร 
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4.  เม่ือเราจบัชีพจรท่ีขอ้มือจะรู้ถึงจงัหวะการเตน้ของหวัใจ  ซ่ึงเกิดจากขอ้ใดต่อไปน้ี 
     ก.  การสูบฉีดของเลือดเขา้สู่หวัใจทางเส้นเลือดด า 
       ข.  การสูบฉีดเลือดเขา้สู่หวัใจทางเส้นเลือดแดง 
      ค.  การสูบฉีดของเลือดออกจากหวัใจทางเส้นเลือดแดง 
       ง.  การสูบฉีดของเลือดออกจากหวัใจทางเส้นเลือดด า 
5.  ตารางแสดงปริมาณวติามินบี 1  ท่ีนกัเรียน   4  คนไดรั้บ 

นักเรียน ปริมาณวติามินบี 1 ( มิลลกิรัมต่อวนั ) 
คนท่ี 1 18 
คนท่ี 2 13 
คนท่ี 3 8 
คนท่ี 4 10 

 
       ถา้เด็กในวยัเรียนตอ้งไดรั้บวติามิน บี 1 ปริมาณ  10  มิลลิกรัมต่อวนั  จากตาราง  นกัเรียนคนใด
มีโอกาสเป็นโรคเหน็บชามากท่ีสุด 
         ก.  นกัเรียนคนท่ี 1 
         ข.  นกัเรียนคนท่ี  2 
         ค.  นกัเรียนคนท่ี  3 
         ง.  นกัเรียนคนท่ี  4 
6.  “ธงโภชนาการ”  ใหรั้บประทานอาหารขอ้ใดนอ้ยท่ีสุด 
      ก.  ขา้ว – แป้ง 
      ข.  ผกั - ผลไม ้
      ค.  เน้ือสัตว ์– ถัว่ – นม 
      ง.  น ้ามนั – น ้าตาล - เกลือ 
7. เม่ือหายใจเขา้  กะบงัลมและกระดูกซ่ีโครงจะมีลกัษณะอยา่งไร 
     ก.  กระดูกซ่ีโครงและกะบงัลมจะเล่ือนสูงข้ึน 

 ข. กระดูกซ่ีโครงและกะบงัลมจะเล่ือนต ่าลง 
     ค. กระดูกซ่ีโครงจะเล่ือนสูงข้ึน   กะบงัลมจะเล่ือนต ่าลง 
     ง. กระดูกซ่ีโครงจะเล่ือนต ่าลง    กะบงัลมจะเล่ือนสูงข้ึน 
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8. การท่ีคนเราเกิดอาการทอ้งผกูเป็นเพราะเหตุใด 
     ก. กากอาหารท่ีสะสมในล าไส้ใหญ่เกิดปฏิกิริยาเคมีกนั   จนท าใหก้ากอาหารแหง้และแขง็  
              ยากแก่การขบัถ่าย 
      ข. ล าไส้ใหญ่จะสะสมกากอาหารมากข้ึน ท าใหก้ากอาหารแขง็ตวั  ยากแก่การขบัถ่าย 
      ค. ล าไส้ใหญ่ยอ่ยอาหารติดต่อกนัหลายวนั  ท าใหเ้กิดกากอาหารท่ีแหง้และแขง็  ยากแก่ 
                  การขบัถ่าย 
  ง. ในล าไส้ใหญ่มีการดูดน ้าจากกากอาหารกลบัคืนสู่ร่างกายตลอดเวลา  ท าใหก้ากอาหาร 
               แขง็ข้ึนเร่ือย  ๆ  ยากแก่การขบัถ่าย 

9.  ส่ิงใดเป็นสาเหตุของหลอดเลือดตีบตนั 
       ก.  ออกก าลงักายนอ้ย 
       ข.  คลอเลสเตอรอลสูง 
       ค.  พนัธุกรรม 
      ง.  ส่ิงแวดลอ้ม 
10.  ถา้นกัเรียนรับประทานขา้วกบัไก่ยา่ง  อวยัวะใดท่ียอ่ยไก่ยา่งเป็นอนัดบัแรก 
         ก.  กระเพาะอาหาร 
         ข.  ล าไส้เล็ก 
         ค.  ล าไส้ใหญ่ 
         ง.  หลอดอาหาร 

                                               
                                                ตั้งใจท าข้อสอบนะครับ.... 
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กจิกรรมที่ 1  เร่ือง  การเจริญเตบิโต 

                                                  (เวลา  1  ช่ัวโมง) 
 
      ค าช้ีแจง 
              1.  นกัเรียนศึกษาใบความรู้ท่ี 1.1 เร่ือง  การเจริญเติบโต 
                 2.  ปฏิบติัตามกิจกรรมท่ี 1.1 เร่ือง  การเจริญเติบโต 
 

     จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 
             สังเกตและอธิบายการเจริญเติบโตของมนุษยจ์ากวยัแรกเกิดจนถึงวยัผูใ้หญ่ได ้  

 
 
 
 

                                                     ตั้งใจเรียนกนัหน่อยนะคะ 
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ใบความรู้ที่ 1 
 เร่ือง  การเจริญเตบิโต 

                การเจริญเติบโต  หมายถึง กระบวนการท่ีท าใหร่้างกายมีการเปล่ียนแปลงไปจากเดิม ซ่ึง
เร่ิมข้ึนหลงัจากเซลลไ์ข่ปฏิสนธิกบัเซลลอ์สุจิกลายเป็นทารก  จากนั้นก็จะมีการเจริญเติบโตผา่น 
วยัต่างๆ ต่อเน่ืองกนัไปจนกลายเป็นผูใ้หญ่ท่ีสมบูรณ์  
                การเจริญเติบโตทางร่างกายของคนเรา  สังเกตไดจ้ากส่ิงต่อไปน้ี 
    1.  น ้าหนกั 
    2.  ส่วนสูง 
    3.  ความยาวของล าตวั 
    4.  ความยาวของช่วงแขนเม่ือกางเตม็ท่ี 
    5.  ความยาวของเส้นรอบวงศีรษะ 
    6.  ความยาวของเส้นรอบอก 
    7.  การข้ึนของฟันแท ้

         วัยทารก  มีอายรุะหวา่งแรกเกิดจนถึง  1 ปี  เป็นวยัท่ียงัช่วยเหลือตวัเองไม่ได ้ ตอ้งไดรั้บการ
ดูแลจากพอ่แม่  ระบบประสาทและกลา้มเน้ือยงัเจริญไม่เต็มท่ี  จึงควบคุมการเคล่ือนไหวไม่ไดแ้ละ
ฟันน ้านมจะข้ึนเม่ืออายปุระมาณ  6  เดือน 

        วัยเด็ก  มีอายรุะหวา่ง  1 – 11 ปี  เด็กวยัน้ีจะมีรูปร่างและสัดส่วนเปล่ียนไปจากวยัทารก
ค่อนขา้งชดัเจน เช่น รูปร่างจะค่อยๆ ยดืตวัออก  ใบหนา้และศีรษะเล็กลงเม่ือเทียบกบัขนาดของ
ล าตวั  ฟันน ้านมจะข้ึนครบเม่ืออายปุระมาณ 3 ปี  และจะเร่ิมหลุดเม่ืออายปุระมาณ 6 ปี  จากนั้น     
ฟันแทก้็จะข้ึนมาแทนท่ี  วยัน้ีมีการเจริญเติบโตทางสมองรวดเร็ว ตอ้งการเรียนรู้ ชอบซกัถาม จ าเก่ง 

         วัยรุ่น  มีอาย ุ12 – 20 ปี  วยัน้ีจะเปล่ียนแปลงทั้งดา้นร่างกาย อารมณ์ สังคม มีความแตกต่าง
ทางเพศชดัเจน วยัน้ีจะมีน ้าหนกัและส่วนสูงเพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็ว  และจะเจริญเติบโตจนถึงอาย ุ                
20 ปี จากนั้นการเจริญเติบโตจะคงท่ี 

          วัยผู้ใหญ่  มีอายรุะหวา่ง 21 – 60 ปี ร่างกายมีการเจริญเติบโตคงท่ี  เป็นวยัเจริญพนัธ์ุและ
สร้างครอบครัว  ร่างกายตอ้งท างานอยา่งเตม็ท่ี มีความรับผดิชอบมาก จึงก่อใหเ้กิดความเครียด                  
ไดง่้าย 

        วัยชรา  มีอายตุั้งแต่ 60 ปีข้ึนไป  อวยัวะของร่างกายเร่ิมเส่ือมสภาพ  มีประสิทธิภาพในการ
ท างานลดลง  ไม่ควรรับประทานอาหารท่ีมีไขมนัและเน้ือสัตวม์ากเกินไป  
      ท่ีมา : สมศกัด์ิ  สินธุระเวชญ ์  หนงัสือส่ือการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ สมบูรณ์แบบ 6 หนา้ 39 - 44 
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ใบกจิกรรมที่ 1 
เร่ือง   การเจริญเติบโต 

 
   ค าช้ีแจง  ใหน้กัเรียนพิจารณาขอ้ความท่ีก าหนดใหว้า่เป็นลกัษณะของคนในวยัใด  แลว้น า
อกัษรไทยท่ีก าหนดให้เติมลงหนา้ขอ้ความ   
 
              ก.  วยัทารก         ข. วยัเด็ก           ค. วยัรุ่น       ง. วยัผู้ใหญ่         จ. วยัชรา 
 
 
...........1.  น ้าหนกัและส่วนสูงเพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็ว 
...........2.  มีความรับผดิชอบ  และมีพลงัในการท างาน 
...........3.  ร่างกายมีการเจริญเติบโตคงท่ี 
...........4.  ใบหนา้และศีรษะเล็กเม่ือเทียบกบัขนาดของล าตวั 
...........5.  สมองเจริญเติบโตอยา่งรวดเร็ว 
...........6.  อวยัวะของร่างกายเร่ิมเส่ือมสภาพ 
...........7.  จะเห็นความแตกต่างระหวา่งเพศชดัเจน 
...........8.  รับประทานอาหารพวกไขมนัและเน้ือสัตวใ์ห้นอ้ยลง 
...........9.  ช่วยเหลือตวัเองไม่ได ้ ตอ้งดูแลอยา่งใกลชิ้ด 

...........10.  เป็นวยัท่ีมีความเครียดมากท่ีสุด                                           ไม่ยากเลยใช่ไหมคะ 
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กจิกรรมที่ 2  เร่ือง  ระบบต่าง ๆ ของร่างกาย 
(เวลา  1  ช่ัวโมง) 

 
      ค าช้ีแจง 
 
              1.  นกัเรียนศึกษาใบความรู้ท่ี 2.1 เร่ือง  ระบบต่างๆ ของร่างกาย 
                 2.  ปฏิบติัตามกิจกรรมท่ี 2.1 เร่ือง  ระบบต่างๆ ของร่างกาย 
                 

      จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 
             ศึกษาและอธิบายการท างานท่ีสัมพนัธ์กนัของระบบยอ่ยอาหาร  ระบบหายใจและระบบ
หมุนเวยีนเลือดของมนุษย ์

 

  อยากเรียนจังเลย.... 
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ใบความรู้ที่ 2  ระบบต่างๆ ของร่างกาย 

 

  
ระบบย่อยอาหาร 

 

 ระบบยอ่ยอาหารเป็นระบบท่ีน าสารอาหารท่ีจ าเป็นต่อร่างกาย ท่ีเรารับประทานไปใชใ้น
การสร้างเน้ือเยื่อและกระดูก  เพื่อให้ร่างกายเจริญเติบโตโดยมีอวยัวะท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 

 ปาก  เม่ืออาหารเขา้สู่ปาก ฟันจะท าหนา้ท่ีบดเค้ียวอาหารใหมี้ขนาดเล็กลง มีน ้าลายช่วย
คลุกเคลา้อาหาร  และในน ้าลายมีน ้ายอ่ยอะไมเลส ช่วยยอ่ยแป้งใหเ้ป็นน ้าตาล 
             หลอดอาหาร  จะบีบรัดอาหารลงสู่กระเพาะอาหาร 

กระเพาะอาหาร  ภายในมีการสร้างน ้ายอ่ยและกรดไฮโดรคลอริก (กรดเกลือ) มีหนา้ท่ียอ่ย
อาหารประเภทโปรตีน 

             ล าไส้เลก็  มีหนา้ท่ียอ่ยอาหารเป็นขั้นสุดทา้ย  ประกอบดว้ยน ้าดี น ้ายอ่ยจากตบัอ่อน  และ
น ้ายอ่ยจากล าไส้เล็ก  จึงยอ่ยอาหารไดทุ้กประเภท  อาหารท่ีถูกยอ่ยแลว้จะซึมผา่นผนงัล าไส้เขา้สู่
กระแสเลือดเพื่อน าไปเล้ียงส่วนต่างๆ ของร่างกาย  ส่วนกากอาหารจะค่อยๆ เคล่ือนตวัสู่ล าไส้ใหญ่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     
   ท่ีมาของภาพ : www. Sainampeung.ac.th   
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           ล าไส้ใหญ่   ท าหนา้ท่ีขบักากอาหารท่ีเหลือออกทางทวารหนกั  ส่วนท่ีเป็นน ้าจะถูกดูดซึม
กลบัเขา้สู่เส้นเลือด 

          การดูแลระบบย่อยอาหาร 
    ควรรับประทานผกัและผลไม ้ ควรเค้ียวอาหารใหล้ะเอียด อยา่รับประทานอาหารรสจดั 
และออกก าลงักายอยา่งสม ่าเสมอ 

 
ระบบขบัถ่าย 

 
 การขบัถ่ายเป็นระบบก าจดัของเสียจากร่างกาย  ซ่ึงจะท างานต่อจากระบบยอ่ยอาหาร  
ระบบขบัถ่ายประกอบดว้ย  ระบบปัสสาวะ  ระบบขบัถ่ายอุจจาระ  ระบบขบัถ่ายเหง่ือ  และระบบ
ขบัถ่ายแก๊สคาร์บอนไดออกไซด ์
 
               ระบบขับถ่ายปัสสาวะ  มีไต ซ่ึงอยูด่า้นหลงัของช่องทอ้งมี 2 ขา้ง ลกัษณะคลา้ยเมด็ถัว่แดง  
ท าหนา้ท่ีกรองของเสียออกจากหลอดเลือดฝอย  อนัไดแ้ก่ ยเูรีย  น ้าและของเสียอ่ืนๆ รวมเรียกกนัวา่  
ปัสสาวะ  แลว้จึงไหลไปสู่หลอดไต และไหลลงไปสู่กระเพาะปัสสาวะ เม่ือน ้าปัสสาวะมีปริมาณ
มาก ก็จะกระตุน้ใหปั้สสาวะออกมาทางท่อปัสสาวะ   
               การดูแลรักษาไต  ท าไดโ้ดยด่ืมน ้ามากๆ  งดอาหารจ าพวกเกลือหรืออาหารรสเคม็จดั  และ
ไม่ควรกลั้นปัสสาวะนานๆ 
 
 
 
 
 
  
                
 

 

     ท่ีมาของภาพ : www. Thipjinda.com 
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              ระบบขับถ่ายอุจจาระ  กากอาหาร หรือของเสียจากล าไส้ใหญ่  มีลกัษณะเหนียวขน้ท่ี
เรียกวา่  อุจจาระ จะถูกก าจดัออกมาจากร่างกาย  โดยล าไส้ใหญ่บีบตวัให้อุจจาระเคล่ือนท่ีไปท่ีไส้
ตรงและออกมาทางทวารหนกั 
               การดูแลรักษาโดยการเค้ียวอาหารใหล้ะเอียด  และรับประทานอาหารท่ีช่วยในการขบัถ่าย 
คือ  อาหารท่ีมีกากใย  เช่น  ผกัและผลไม ้ และควรด่ืมน ้าใหม้าก 
 
              ระบบขับถ่ายเหงื่อ  ต่อมเหง่ือซ่ึงอยูใ่นชั้นผวิหนงัแท ้ ท าหนา้ท่ีก าจดัของเสียออกจาก
ร่างกายในรูปของเหง่ือ เหง่ือประกอบดว้ยน ้าและยเูรีย      
               การดูแลรักษาท าไดโ้ดยการอาบน ้าช าระร่างกายใหส้ะอาด  ไม่ใหมี้ส่ิงสกปรกอุดรูขมุขน 
 
                      ระบบขับถ่ายแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ มีอวยัวะคือ ปอด  ถุงลมปอด  ขั้วปอด  
หลอดลม  เม่ือเลือดเสียเดินทางผา่นเขา้มาท่ีถุงลมปอด  จะเกิดการแลกเปล่ียนแก๊ส
คาร์บอนไดออกไซดท่ี์ถุงลมปอดทั้งหมด  จากนั้นจะเดินทางออกมาพร้อมกบัลมหายใจออก 
 
                                               

 ระบบหายใจ 
 

       การหายใจ  หมายถึง  การน าแก๊สออกซิเจนเขา้ไปใชใ้นกระบวนการเปล่ียนแปลง
สารอาหารใหเ้ป็นพลงังาน  กระบวนการน้ีจะเกิดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด ์ ซ่ึงเป็นแก๊สพิษต่อ
ร่างกาย   จึงตอ้งขบัออกนอกร่างกายโดยการหายใจออก 
                   การหายใจเข้า  กะบงัลมจะเล่ือนลง  กระดูกซ่ีโครงยกตวัสูงข้ึน  ท าใหช่้องอกขยายใหญ่
ข้ึน  อากาศภายนอกจึงเขา้สู่ปอด 
                   การหายใจออก  กระบงัลมจะเล่ือนตวัสูงข้ึน  กระดูกซ่ีโครงจะเล่ือนต ่าลง  ท าใหช่้องอก
มีขนาดเล็กลง  อากาศจะถูกดนัออกมาจากปอด  ผา่นหลอดลมและท่อลมไปยงัจมูก 
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  ระบบหมุนเวยีนเลอืด 
 
              ระบบหมุนเวยีนเลือดมีอวยัวะท่ีส าคญัท่ีท างานสัมพนัธ์กนัเป็นระบบ  ไดแ้ก่  หวัใจ   
หลอดเลือด  เลือด  และปอด   การหมุนเวยีนเลือดเป็นการล าเลียงอาหารท่ีดูดซึมจากล าไส้เล็ก 
และแก๊สออกซิเจนท่ีเราหายใจเขา้ไปน าไปเล้ียงส่วนต่างๆ ของร่างกาย  และน าแก๊ส
คาร์บอนไดออกไซด ์ จากส่วนต่าง ๆ ของร่างกายล าเลียงเขา้สู่ปอดและก าจดัออกนอกร่างกายในรูป
ของการหายใจออก 

             
              หัวใจ 
               หวัใจมีขนาดเท่าก าป้ันมือของเรา  อยูด่า้นซา้ยของทรวงอก  การเตน้ของหวัใจเกิดจากการ
บีบตวัเพื่อส่งเลือดแดงไปเล้ียงส่วนต่างๆ ของร่างกาย  เม่ือคลายตวัก็จะน าเลือดด าเขา้สู่หวัใจ 
               หวัใจของคนเรามี 4 หอ้ง  คือ หอ้งบนซา้ย  หอ้งบนขวา  หอ้งล่างขวา  หอ้งล่างซา้ย                               
             1.  หวัใจห้องบนซา้ย  มีหนา้ท่ีรับเลือดแดงเป็นเลือดท่ีมีแก๊สออกซิเจนมาก ล าเลียงตาม
หลอดเลือดด า มาจากปอด 
            2.  หวัใจห้องล่างซา้ย จะบีบตวัส่งเลือดแดงล าเลียงไปตามหลอดเลือดแดง ไปเล้ียงส่วน   
ต่าง ๆ ของร่างกาย หวัใจหอ้งน้ีมีกลา้มเน้ือแขง็แรง 
            3.  หวัใจห้องบนขวา รับเลือดด าเป็นเลือดท่ีมีแก๊สคาร์บอนไดออกไซดจ์ากส่วนต่างๆ ของ
ร่างกายท่ีล าเลียงมาตามหลอดเลือดด า 
            4.  หวัใจห้องล่างขวา  ส่งเลือดด าไปตามหลอดเลือดแดงไปท่ีปอด เพื่อฟอกเลือดด าใหเ้ป็น
เลือดแดง 
             หลอดเลอืด  มี  3  ชนิด  ได้แก่ 
              1. หลอดเลือดแดง (Artery)  เป็นหลอดเลือดท่ีน าเลือดออกจากหวัใจไปยงัส่วนต่างๆ ของ
ร่างกาย 
              2.  หลอดเลือดด า (Vein)  เป็นหลอดเลือดท่ีน าเลือดจากส่วนต่างๆ ของร่างกายกลบัสู่หวัใจ 
              3.  หลอดเลือดฝอย (Capillary)  เป็นหลอดเลือดท่ีมีขนาดเล็กมาก  แตกแขนงเล็กๆ ต่อจาก
หลอดเลือดด าและหลอดเลือดแดง   
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รูปการหมุนเวียนเลอืด 
                          
            ชีพจร  เป็นการหดและการขยายตวัของหลอดเลือดตามจงัหวะการเตน้ของหวัใจ เราวดั   
ชีพจรไดจ้ากหลอดเลือดแดง  ซ่ึงวดัไดห้ลายท่ี เช่น บริเวณขอ้มือ  ล าคอ  ชีพจรของแต่ละคนจะ    
ไม่เท่ากนัข้ึนอยูก่บั กิจกรรมท่ีท า วยัและเพศ  ชีพจรของคนหนุ่ม– สาว จะเตน้ประมาณ 70 – 80 
คร้ังต่อนาที 
          ความดันเลอืด  หรือความดนัเลือดปกติของคนทัว่ไป  คือ 120/80  มิลลิเมตรของปรอท 
          120  เป็นความดนัเลือดขณะหวัใจบีบตวั 
           80  เป็นความดนัเลือดขณะหวัใจคลายตวั 
           ***เลือดท่ีเหมาะสมส าหรับวดัความดนัเลือด  คือ  หลอดเลือดแดงท่ีบริเวณตน้แขน 

    
 
 
 
 ท่ีมา :  วรรณิภา  รอดแรงคา้. หนงัสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐานวทิยาศาสตร์   
             ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6. (2549) 
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ใบกจิกรรมที ่2 

เร่ือง ระบบต่างๆ ของร่างกาย 
 

 
ค าช้ีแจง  ใหน้กัเรียนตอบค าถามต่อไปน้ีใหส้มบูรณ์ถูกตอ้งท่ีสุด 
 

1.  ระบบยอ่ยอาหารมีอวยัวะใดบา้ง 
...........................................................................................................................................
........................................................................................................................................... 
2. ในกระเพาะอาหารยอ่ยอาหารประเภทใด 

........................................................................................................................................... 
3.  อวยัวะยอ่ยอาหารใดท่ีมีการดูดซึมของสารมากท่ีสุด 

........................................................................................................................................... 
4.  ส่วนประกอบของน ้าปัสสาวะ  มีอะไรบา้ง 

........................................................................................................................................... 
5.  การรับประทานอาหารรสเคม็จดั ก่อใหเ้กิดโรคใด 

........................................................................................................................................... 
6.  จงอธิบายการท างานของอวยัวะในการหายใจเขา้ 

........................................................................................................................................... 
7.  หวัใจหอ้งใดมีกลา้มเน้ือแขง็แรงมากท่ีสุด เพราะเหตุใด 

........................................................................................................................................... 
8.  ปอดท าหนา้ท่ีอะไร 

........................................................................................................................................... 
9.  การวดัชีพจร  วดัจากหลอดเลือดใด 

........................................................................................................................................... 
10.  ชีพจรของคนเราเหมือนกนัหรือไม่ อยา่งไร 

........................................................................................................................................... 
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กจิกรรมที่ 3  เร่ือง  สารอาหารและพลงังานที่ร่างกายต้องการ 
( เวลา  1  ช่ัวโมง ) 

      
       
        ค าช้ีแจง 
 
              1.  นกัเรียนศึกษาใบความรู้ท่ี 3.1 เร่ือง  สารอาหารและพลงังานท่ีร่างกายตอ้งการ 
                 2.  ปฏิบติัตามกิจกรรมท่ี 3.1 เร่ือง  สารอาหารและพลงังานท่ีร่างกายตอ้งการ 
 

         จุดประสงค์ 
 
                 1 .  บอกองคป์ระกอบท่ีส าคญัของสารอาหารได ้
                 2.  อธิบายความจ าเป็นท่ีร่างกายตอ้งไดรั้บสารอาหารในสัดส่วนท่ีเหมาะสมกบัเพศ 
และวยั 
 

 

                                                       เร่ิมเรียนกนัเลยนะคะ 
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ใบความรู้ที่ 3  เร่ือง  สารอาหารและพลงังานที่ร่างกายต้องการ 

 

  
         สารอาหาร  คือ  องคป์ระกอบทางเคมีท่ีมีอยูใ่นอาหาร  ซ่ึงร่างกายน าไปใชป้ระโยชน์ต่าง ๆ  
ซ่ึงแบ่งไดเ้ป็น  2  กลุ่มใหญ่ ๆ   คือ 
    1.  สารอาหารทีใ่ห้พลงังาน  คือสารอาหารท่ีสามารถใหพ้ลงังานแก่ร่างกายได ้ ไดแ้ก่  
คาร์โบไฮเดรต  โปรตีน  ไขมนั 

    2.  สารอาหารทีไ่ม่ให้พลงังาน  คือ สารอาหารท่ีไม่ใหพ้ลงังาน  แต่ช่วยใหร่้างกายแข็งแรง         
ไม่เป็นโรค  ช่วยให้ระบบการท างานต่าง ๆ  ของร่างกายเป็นไปดว้ยดี  ไดแ้ก่  วิตามิน  เกลือแร่  น ้า 
 

       ประเภทของสารอาหาร 
         สารอาหารท่ีจ าเป็นต่อร่างกาย  แบ่งออกไดเ้ป็น  6  ประเภท  ดงัน้ี 

           1.  คาร์โบไฮเดรต   
                     เป็นสารอาหารท่ีมีในอาหารจ าพวกแป้งและน ้าตาล  เช่น  ขา้ว  ขา้วโพด  เผอืก  มนั  
ผลไมท่ี้มีรสหวาน  คาร์โบไฮเดรต 1  กรัม จะใหพ้ลงังาน  4  กิโลแคลอรี 
                ประโยชน์  ช่วยใหเ้กิดพลงังานและความอบอุ่นแก่ร่างกาย  มีก าลงัในการท างาน  ท า
กิจกรรมต่าง ๆ  
           โทษของการขาดคาร์โบไฮเดรต    ร่างกายจะผอม  อ่อนเพลีย  ไม่มีแรง  มีโรคอ่ืนแทรก                          
ไดง่้าย 
           2.  โปรตีน 

                      เป็นสารอาหารท่ีมีในเน้ือสัตว ์ ไข่  นม ถัว่ต่าง ๆ งา     และผลิตภณัฑจ์ากถัว่  เช่น                      
นมถัว่เหลืองท่ีมีโปรตีน  1  กรัม  จะใหพ้ลงังาน  4  กิโลแคลอรี 
          ประโยชน์  ช่วยใหร่้างกายเจริญเติบโต เสริมสร้างกลา้มเน้ือ  ช่วยซ่อมแซมส่วนท่ีสึกหรอ  
และท าใหอ้วยัวะต่าง ๆ ในร่างกายท างานไดต้ามปกติ และใหพ้ลงังานแก่ร่างกายดว้ย 
               โทษของการขาดโปรตีน  ท  าใหเ้ติบโตชา้  ร่างกายจะผอม กลา้มเน้ือลีบ  เหน่ือยง่าย 
ร่างกายไม่แขง็แรง 
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          3.  ไขมัน  เป็นสารอาหารท่ีไดจ้ากพืชและสัตว ์  ไขมนั  1 กรัม จะใหพ้ลงังาน 9 กิโลแคลอรี 
                 ประโยชน์ ใหพ้ลงังานและความอบอุ่นแก่ร่างกาย ช่วยละลายวติามิน เอ ดี อี เค และท า
ใหร่้างกายสามารถดูดซึมไปใชไ้ด ้ แต่ถา้รับประทานไขมนัมากเกินไป จะท าใหเ้ป็นโรคอว้น 

                 โทษของการขาดไขมัน ร่างกายจะผอม ผวิหนงัเห่ียวยน่ 

 

           4.  วติามิน  เป็นสารอาหารท่ีร่างกายตอ้งใชส้ าหรับการท างานของอวยัวะ  และระบบต่าง ๆ 
ในร่างกาย  ช่วยในการเผาผลาญอาหาร  ถา้ขาดวิตามิน  จะท าใหเ้ป็นโรคต่าง ๆได ้ วติามินแบ่งเป็น 
2  ประเภท คือ  วติามินท่ีละลายในน ้า  ไดแ้ก่  วติามินบี  และวติามินซี  กบัวติามินท่ีละลายในไขมนั  
ไดแ้ก่  วติามินเอ  วิตามินดี  วิตามินอี  และวติามินเค 

 

            ตัวอย่างวติามิน 

            วิตามินเอ  ช่วยบ ารุงสายตาและผวิหนงั  ถา้ขาดวิตามินเอจะท าใหเ้กิดโรคตาฟาง  ผวิหนงั
แหง้แหล่งอาหารไดจ้าก  ขา้วโพด  ไข่แดง  ตบั  นม เนย   มะละกอสุก  ใบต าลึง   
            วิตามินบี 1 ช่วยบ ารุงประสาทและการท างานของหวัใจ  ถา้ขาดจะท าใหอ่้อนเพลีย  ระบบ
ประสาทท างานไดไ้ม่ดี  เป็นโรคเหน็บชา  แหล่งอาหารไดจ้าก ถัว่  ตบั ไข่แดง ขา้วซอ้มมือ 
            วิตามินบี 2  ช่วยในการเจริญเติบโตเป็นปกติ  ท าใหผ้วิหนงั ล้ิน ตา มีสุขภาพดี  ถา้ขาดท าให้
เกิดโรคปากนกกระจอก  แหล่งอาหารไดจ้าก ตบัไก่  ตบัหมู  ไข่  ถัว่ นม 
            วิตามินบี 12  ช่วยในการสร้างโลหิตแดง  ถา้ขาดท าใหเ้กิดโรคโลหิตจาง แหล่งอาหารได้
จาก  เคร่ืองในสัตว ์ เน้ือสัตว ์ ไข่ นม เนย 
            วิตามินซี  ช่วยบ ารุงฟันและเหงือก  ท าใหเ้ส้นเลือดแขง็แรง  ร่างกายสามารถตา้นทานโรค
ได ้   ถา้ขาดท าใหเ้กิดโรคเลือดออกตามไรฟัน  เป็นหวดัไดง่้าย  แหล่งอาหารไดจ้าก  ผลไมจ้  าพวก
ส้ม  ฝร่ัง  มะขามป้อม  มะละกอสุก 
            วิตามินดี  ช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟัน  ถา้ขาดท าใหเ้กิดโรคกระดูกเปราะ  แหล่งอาหาร
ไดจ้าก นม ไข่  ตบั  น ้ามนัตบัปลา  และไดจ้ากแสงแดดอ่อนๆ 
            วิตามินเค  ช่วยในการแขง็ตวัของเลือด  ถา้ขาดท าใหเ้ลือดออกในอวยัวะต่างๆ เลือดแขง็ตวั
ชา้  แหล่งอาหารไดจ้าก ผกัใบเขียว  เน้ือสัตว ์ นม เนย 
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            5.  เกลอืแร่  มีบทบาทและหนา้ท่ีส าคญัใน ร่างกายหลายอยา่งโดยเฉพาะอยา่งยิง่ท  า
หนา้ท่ีเป็นโครงสร้างของร่างกาย เป็นองคป์ระกอบของ เซลลเ์น้ือเยือ่และเส้นประสาท เป็น
องคป์ระกอบของเอนไซม ์ฮอร์โมน และวติามิน นอกจากน้ี เกลือแร่ยงัท าหนา้ท่ีควบคุมการท างาน
ของกลา้มเน้ือในทุกอวยัวะ จากความส าคญัและหนา้ท่ี ดงักล่าวนั้น จะเห็นวา่ เกลือแร่เป็น
สารอาหารท่ีมีความส าคญัยิง่ต่อร่างกาย ซ่ึงร่างกายตอ้งได ้รับเพียงพอ ร่างกายจึงจะเจริญเติบโตได้
อยา่งเตม็ท่ีและแขง็แรง อาหารทัว่ไปท่ีเป็นแหล่งของ เกลือแร่ทั้งชนิดหลกัและชนิดปริมาณนอ้ย
แตกต่างกนัออกไปแลว้แต่ชนิดของอาหาร  

           
          ตัวอย่างเกลอืแร่ 
            เหลก็  เป็นส่วนประกอบของเมด็เลือดแดง  ถา้ขาดจะท าใหเ้กิดโรคโลหิตจาง  แหล่งอาหาร
ไดจ้าก ตบั  เน้ือววั  ผกัสีเขียว  ไข่แดง 
            แคลเซียม  เป็นส่วนประกอบของกระดูกและฟัน  ถา้ขาดจะท าใหเ้กิดโรคกระดูกอ่อน  
แหล่งอาหารไดจ้าก  นม เน้ือ  ไข่   
            ไอโอดีน  ช่วยในการเจริญเติบโตและป้องกนัโรคคอพอก  ถา้ขาดจะท าใหเ้กิดโรคคอพอก  
ร่างกายแคระแกร็น  แหล่งอาหารไดจ้าก  อาหารทะเลและเกลือแกง 
 
              6. น า้  เป็นสารอาหารท่ีจ าเป็นต่อร่างกาย   ช่วยน าอาหารและออกซิเจนไปเล้ียงส่วนต่าง ๆ 
ของร่างกาย  ช่วยควบคุมอุณหภูมิภายในร่างกายใหอ้ยูใ่นภาวะปกติ  และช่วยละลายวติามิน บี 
วติามินซี 
               อาหารแต่ละชนิดท่ีรับประทานจะประกอบดว้ยสารอาหารท่ีแตกต่างกนั  และใหพ้ลงังาน
แตกต่างกนั   การรับประทานอาหารใหไ้ดส้ารอาหารครบถว้นและเพียงพอกบัความตอ้งการของ
ร่างกาย    เรียกวา่  การรับประทานอาหารใหไ้ดส้ัดส่วน   พลงังานท่ีไดรั้บจากอาหารในแต่ละวนั
ควรเหมาะสมกบัพลงังานท่ีร่างกายตอ้งการในแต่ละวนั  ซ่ึงทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัเพศ  วยั  และกิจกรรม   
พลงังานท่ีไดรั้บจากสารอาหารถา้มากกวา่พลงังานท่ีร่างกายตอ้งการใน  1  วนั  ร่างกายก็จะสะสม
พลงังานนั้นไวใ้นรูปไขมนัโดยสะสมตามส่วนต่าง ๆ  ของร่างกาย  แต่บางคนออกก าลงักายทุกวนั  
พลงังานส่วนเกินก็จะถูกใชไ้ปในการออกก าลงักายท าใหร่้างกายสมส่วน  ดงันั้นเราควรกินอาหาร
ใหเ้พียงพอต่อความตอ้งการของร่างกายและออกก าลงักายสม ่าเสมอ  การกินดีมีผลใหเ้กิด  “ภาวะ
โภชนาการท่ีดี” 

              
 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%97
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%8B%E0%B8%A1%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AE%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3


 19 

        ธงโภชนาการ   คือ  เคร่ืองมือท่ีจะช่วยอธิบาย  และช่วยใหเ้ขา้ใจ โภชนบญัญติั  9 ประการ  
เพื่อน าไปสู่การกินอาหารในแต่ละวนัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ทั้งสัดส่วน ปริมาณ และความหลากหลาย  
ซ่ึงมีหลกั ดงัน้ี 
            1.  อาหารท่ีหลากหลายชนิดในแต่ละกลุ่ม  สามารถเลือกกินสลบัเปล่ียนหมุนเวียนกนัได้
ภายในกลุ่มเดียวกนั  ทั้งกลุ่มผกั ผลไม ้เน้ือสัตว ์ ส าหรับกลุ่มขา้ว – แป้ง  ใหกิ้นขา้วเป็นหลกั  อาจ
สลบัดว้ยผลิตภณัฑท่ี์ท าจากแป้งเป็นบางม้ือ 
            2.  ปริมาณอาหาร  บอกจ านวนเป็นหน่วยครัวเรือน  เช่น ทพัพี  ชอ้นกินขา้ว  แกว้  และ
ผลไมเ้ป็นสัดส่วน 

             3.  ชนิดของอาหารท่ีควรบริโภคนอ้ย ๆ เท่าท่ีจ  าเป็น  คือ  น ้ามนั  น ้าตาล  เกลือ 
 

           โภชนบญัญติั  9  ประการ  มีดงัน้ี 

1.  กินอาหารครบ  5  หมู่  แต่ละหมู่ใหห้ลากหลายและหมัน่ดูแล น ้าหนกัตวั 
2.  กินขา้วเป็นอาหารหลกัสลบักบัอาหารประเภทแป้งเป็นบางม้ือ 
3.  กินพืชผกัใหม้ากและกินผลไมเ้ป็นประจ า 
4.  กินปลา  เน้ือสัตวไ์ม่ติดมนั  ไข่  และถัว่เมล็ดแหง้เป็นประจ า 
5.  ด่ืมนมใหเ้หมาะสมตามวยั 
6.  กินอาหารท่ีมีไขมนัแต่พอควร 
7.  หลีกเล่ียงการกินอาหารรสหวานจดั  และเคม็จดั 

8.  กินอาหารท่ีสะอาด  ปราศจากการปนเป้ือน 

9.  งดเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล ์       

 
  ทีม่า :  ประดิษฐ ์ เหล่าเนตร์. (2548). หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ป 4. หนา้ 115 -143.  
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ใบกจิกรรมที ่ 3 
เร่ือง  สารอาหารและพลงังานที่ร่างกายต้องการ 

 
1.  สารอาหารประเภทใดท่ีใหพ้ลงังานมากท่ีสุดในปริมาณอาหารท่ีเท่ากนั 

............................................................................................................................................................. 
2.  สารอาหารชนิดใด  ถา้ขาดแลว้ท าใหร่้างกายเติบโตชา้  ร่างกายจะผอม 

............................................................................................................................................................. 
3.  สารอาหารใดท่ีใหพ้ลงังาน 

............................................................................................................................................................. 
4.  พลงังานท่ีคนเราควรไดรั้บจากอาหารในแต่ละวนั  เท่ากนัหรือไม่ อยา่งไร 
............................................................................................................................................................. 
5.  เราควรงดอาหารชนิดใด 

............................................................................................................................................................. 
6.  จากธงโภชนบญัญติั  อาหารท่ีควรกินนอ้ย ๆ เท่าท่ีจ  าเป็น  คืออาหารชนิดใด 

............................................................................................................................................................. 
7.  อาหารกลุ่ม ขา้ว – แป้ง  เราควรกินอาหารชนิดใดเป็นอาหารหลกั 
............................................................................................................................................................. 
8.  กิจกรรมใดท่ีช่วยลดไม่ใหร่้างกายสะสมพลงังานไวใ้นรูปของไขมนั 

............................................................................................................................................................. 
9.  วติามินใดท่ีละลายไดใ้นน ้ ามนั 
............................................................................................................................................................. 
10.  จงยกตวัอยา่งของโภชนบญัญติัท่ีเป็นขอ้ตอ้งหลีกเล่ียง 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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แบบทดสอบหลงัเรียน 

ชุดฝึกที ่1 เร่ือง  กลไกมนุษย์ 
ค าช้ีแจง   
    1.  แบบทดสอบน้ีมี 10  ขอ้  ใชเ้วลา 10 นาที  คะแนนเตม็  10  คะแนน 

     2.  ใหน้กัเรียนท าเคร่ืองหมาย กากบาท (×) ทบัขอ้ท่ีถูกตอ้งท่ีสุด  ลงในกระดาษค าตอบท่ี
ก าหนดให ้
1. ในระบบยอ่ยอาหารของมนุษย ์ อวยัวะใดดูดซึมอาหารไดม้ากท่ีสุด 
      ก.  หลอดอาหาร  
      ข.  ล าไส้เล็ก 
      ค.  ล าไส้ใหญ่ 
      ง.   ปาก 
2.  เม่ือเราจบัชีพจรท่ีขอ้มือจะรู้ถึงจงัหวะการเตน้ของหวัใจ  ซ่ึงเกิดจากขอ้ใดต่อไปน้ี 
      ก.  การสูบฉีดของเลือดเขา้สู่หวัใจทางเส้นเลือดด า 
       ข.  การสูบฉีดของเลือดออกจากหวัใจทางเส้นเลือดแดง 
       ค.  การสูบฉีดเลือดเขา้สู่หวัใจทางเส้นเลือดแดง    
       ง.  การสูบฉีดของเลือดออกจากหวัใจทางเส้นเลือดด า 
3.  เด็กในวยัใดท่ีมีการพฒันาการดา้นร่างกาย  และเจริญเติบโตอยา่งรวดเร็ว 
      ก.  วยัรุ่น 
      ข.  วยัเด็กเล็ก 
      ค.  วยัทารก 
      ง. วยัชรา 
4.  ในวยัใดท่ีร่างกายของคนเราไม่มีการเจริญเติบโต 
      ก.  วยัทารก 
      ข.  วยัผูใ้หญ่ 
      ค.  วยัรุ่น 
      ง.  วยัเด็ก 
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5. เม่ือหายใจเขา้  กะบงัลมและกระดูกซ่ีโครงจะมีลกัษณะอยา่งไร 
     ก. กระดูกซ่ีโครงจะเล่ือนสูงข้ึน   กะบงัลมจะเล่ือนต ่าลง 
     ข. กระดูกซ่ีโครงจะเล่ือนต ่าลง    กะบงัลมจะเล่ือนสูงข้ึน 
     ค.  กระดูกซ่ีโครงและกะบงัลมจะเล่ือนสูงข้ึน 

 ง. กระดูกซ่ีโครงและกะบงัลมจะเล่ือนต ่าลง 
6. การท่ีคนเราเกิดอาการทอ้งผกูเป็นเพราะเหตุใด 
     ก. กากอาหารท่ีสะสมในล าไส้ใหญ่เกิดปฏิกิริยาเคมีกนั   จนท าใหก้ากอาหารแหง้และแขง็  
                  ยากแก่การขบัถ่าย 
      ข. ล าไส้ใหญ่จะสะสมกากอาหารมากข้ึน ท าใหก้ากอาหารแขง็ตวั  ยากแก่การขบัถ่าย 
      ค. ล าไส้ใหญ่ยอ่ยอาหารติดต่อกนัหลายวนั  ท าใหเ้กิดกากอาหารท่ีแหง้และแขง็  ยากแก่ 
                  การขบัถ่าย 
  ง.  ในล าไส้ใหญ่มีการดูดน ้าจากกากอาหารกลบัคืนสู่ร่างกายตลอดเวลา  ท าใหก้ากอาหาร 
               แขง็ข้ึนเร่ือย  ๆ  ยากแก่การขบัถ่าย 

7.  “ธงโภชนาการ”  ใหรั้บประทานอาหารขอ้ใดนอ้ยท่ีสุด 
      ก.  ขา้ว – แป้ง 
     ข.  ผกั - ผลไม ้
      ค.  น ้ามนั – น ้าตาล - เกลือ 
      ง.  เน้ือสัตว ์– ถัว่ – นม 
8.  ถา้นกัเรียนรับประทานขา้วกบัไก่ยา่ง  อวยัวะใดท่ียอ่ยไก่ยา่งเป็นอนัดบัแรก 
       ก.  หลอดอาหาร 
       ข.  ล าไส้เล็ก 
       ค.  ล าไส้ใหญ่ 
       ง.  กระเพาะอาหาร 
9.  ส่ิงใดเป็นสาเหตุของหลอดเลือดตีบตนั 
       ก.  ส่ิงแวดลอ้ม 
       ข.  คลอเลสเตอรอลสูง 
       ค.  พนัธุกรรม 
       ง.   ออกก าลงักายนอ้ย 
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10.  ตารางแสดงปริมาณวิตามินบี 1 ท่ีนกัเรียน  4   คนไดรั้บ 

นักเรียน ปริมาณวติามินบี 1 ( มิลลกิรัมต่อวนั ) 
คนท่ี 1 18 
คนท่ี 2 13 
คนท่ี 3 8 
คนท่ี 4 10 

 
       ถา้เด็กในวยัเรียนตอ้งไดรั้บวติามิน บี 1 ปริมาณ  10  มิลลิกรัมต่อวนั  จากตาราง  นกัเรียนคนใด
มีโอกาสเป็นโรคเหน็บชามากท่ีสุด 
         ก.  นกัเรียนคนท่ี 1 
         ข.  นกัเรียนคนท่ี  2 
         ค.  นกัเรียนคนท่ี  3 
         ง.  นกัเรียนคนท่ี  4 
 
 
 
 

                                    คราวนีต้้องท าได้มากกว่าเดมิแน่นอนครับ.... 
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เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 
ชุดฝึกที ่ 1 กลไกมนุษย์ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์  ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 

 
1.  ค 
2.  ง 
3.  ข 
4.  ค 
5.  ค 
6.  ง 
7.  ค 
8.  ง 
9.  ข 

10.  ข 
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แนวการตอบใบกจิกรรมที่ 1 

เร่ือง   การเจริญเติบโต 
 
 
   ค าช้ีแจง  ใหน้กัเรียนพิจารณาขอ้ความท่ีก าหนดใหว้า่เป็นลกัษณะของคนในวยัใด  แลว้น า
อกัษรไทยท่ีก าหนดให้เติมลงหนา้ขอ้ความ   
 
              ก.  วยัทารก         ข. วยัเด็ก           ค. วยัรุ่น       ง. วยัผู้ใหญ่         จ. วยัชรา 
 
 
.....ค......1.  น ้าหนกัและส่วนสูงเพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็ว 
......ง…..2.  มีความรับผดิชอบ  และมีพลงัในการท างาน 
......ง......3.  ร่างกายมีการเจริญเติบโตคงท่ี 
......ก......4.  ใบหนา้และศีรษะเล็กเม่ือเทียบกบัขนาดของล าตวั 
......ข......5.  สมองเจริญเติบโตอยา่งรวดเร็ว 
......จ.......6.  อวยัวะของร่างกายเร่ิมเส่ือมสภาพ 
......ค.......7.  จะเห็นความแตกต่างระหวา่งเพศชดัเจน 
......จ.......8.  รับประทานอาหารพวกไขมนัและเน้ือสัตวใ์ห้นอ้ยลง 
......ก.......9.  ช่วยเหลือตวัเองไม่ได ้ ตอ้งดูแลอยา่งใกลชิ้ด 

......ง.......10.  เป็นวยัท่ีมีความเครียดมากท่ีสุด                                           ไม่ยากเลยใช่ไหมคะ 
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  เกณฑ์การให้คะแนนการตอบกจิกรรม 
      ขอ้ละ 1 คะแนน 
      1.  ตอบค าถามไดถู้กตอ้ง                       1     คะแนน 
      2.  ตอบไดไ้ม่ถูกตอ้ง                             0      คะแนน 

 
 

                                  สรุปผลการประเมนิกจิกรรมที ่1 
 
 

 
รวมคะแนนทั้งส้ิน     10  คะแนน     คะแนนทีไ่ด้...........คะแนน 

                                            ระดับคุณภาพ    3   ดี             ( 8 – 10  คะแนน ) 
                                            ระดับคุณภาพ    2   พอใช้       ( 5 – 7  คะแนน )   
                                            ระดับคุณภาพ     1  ปรับปรุง   ( ต ่ากว่า  5  คะแนน )     
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แนวการตอบกจิกรรมที่ 2 

เร่ือง ระบบต่างๆ ของร่างกาย 
 

 
ค าช้ีแจง  ใหน้กัเรียนตอบค าถามต่อไปน้ีใหส้มบูรณ์ถูกตอ้งท่ีสุด 
 

1.  ระบบยอ่ยอาหารมีอวยัวะใดบา้ง 
      ปาก , หลอดอาหาร , กระเพาะอาหาร , ล าไส้เล็ก , ล าไส้ใหญ่ 
2. ในกระเพาะอาหารยอ่ยอาหารประเภทใด 
     โปรตีน 
\3.  อวยัวะยอ่ยอาหารใดท่ีมีการดูดซึมสารมากท่ีสุด 
      ล าไส้เล็ก 
4.  ส่วนประกอบของน ้าปัสสาวะ  มีอะไรบา้ง 
     ยเูรีย , น ้า 
5.  การรับประทานอาหารรสเคม็จดั ก่อใหเ้กิดโรคใด 
     โรคไต 
6.  จงอธิบายการท างานของอวยัวะต่างๆ ในการหายใจเขา้ 
     กระบงัลมเล่ือนตวัต ่าลง  กระดูกซ่ีโครงเล่ือนตวัสูงข้ึน  ช่องอกขยายใหญ่ข้ึน 
7.  หวัใจหอ้งใดมีกลา้มเน้ือแขง็แรงมากท่ีสุด เพราะเหตุใด 
     หวัใจหอ้งล่างซา้ย  เพราะตอ้งบีบตวัเพื่อส่งเลือดไปเล้ียงส่วนต่างๆ ของร่างกาย 
8.  ปอดท าหนา้ท่ีอะไร 
     ฟอกเลือดด าใหเ้ป็นเลือดแดง 
9.  การวดัชีพจร  วดัจากหลอดเลือดใด 
     หลอดเลือดแดง 
10.  ชีพจรของคนเราเหมือนกนัหรือไม่ อยา่งไร 
     ไม่เหมือนกนั  ข้ึนอยูก่บักิจกรรมท่ีท า  วยั  เพศ 
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  เกณฑ์การให้คะแนนการตอบกจิกรรม 
      ขอ้ละ 1 คะแนน 
      1.  ตอบค าถามไดถู้กตอ้ง                       1     คะแนน 
      2.  ตอบไดไ้ม่ถูกตอ้ง                             0      คะแนน 

 
 

                                  สรุปผลการประเมนิกจิกรรมที ่2 
 

 
 

รวมคะแนนทั้งส้ิน     10  คะแนน     คะแนนทีไ่ด้...........คะแนน 
                                          ระดับคุณภาพ    3   ดี             ( 8 – 10  คะแนน ) 
                                          ระดับคุณภาพ    2   พอใช้       ( 5 – 7  คะแนน )   
                                          ระดับคุณภาพ    1  ปรับปรุง   ( ต ่ากว่า  5  คะแนน )     
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แนวการตอบใบกจิกรรมที่  3 

เร่ือง  สารอาหารและพลงังานที่ร่างกายต้องการ 
 
 

1.  สารอาหารประเภทใดท่ีใหพ้ลงังานมากท่ีสุดในปริมาณอาหารท่ีเท่ากนั 

      ไขมนั 
2.  สารอาหารชนิดใด  ถา้ขาดแลว้ท าใหร่้างกายเติบโตชา้  ร่างกายจะผอม 

      โปรตีน 
3.  สารอาหารใดท่ีใหพ้ลงังาน 

      ไขมนั    คาร์โบไฮเดรต    โปรตีน 
4.  พลงังานท่ีคนเราควรไดรั้บจากอาหารในแต่ละวนั  เท่ากนัหรือไม่ อยา่งไร 
    ไม่เท่ากนั  ข้ึนอยูก่บัเพศ วยั และกิจกรรม 
5.  เราควรงดอาหารชนิดใด 

     เคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ 
6.  จากธงโภชนบญัญติั  อาหารท่ีควรกินนอ้ย ๆ เท่าท่ีจ  าเป็น  คืออาหารชนิดใด 

     น ้าตาล  น ้ามนั  เกลือ 
7.  อาหารกลุ่ม ขา้ว – แป้ง  เราควรกินอาหารชนิดใดเป็นอาหารหลกั 
     ขา้ว   
8.  กิจกรรมใดท่ีช่วยลดไม่ใหร่้างกายสะสมพลงังานไวใ้นรูปของไขมนั 

     ออกก าลงักาย  
9.  วติามินใดท่ีละลายไดใ้นน ้ ามนั 
      วติามินเอ   วติามินดี  วิตามินอี  วิตามินเค 
10.  จงยกตวัอยา่งของโภชนบญัญติัท่ีเป็นขอ้ตอ้งหลีกเล่ียง 
      1.  กินอาหารครบ  5  หมู่  แต่ละหมู่ใหห้ลากหลายและหมัน่ดูแล น ้าหนกัตวั 
      2.  กินขา้วเป็นอาหารหลกัสลบักบัอาหารประเภทแป้งเป็นบางม้ือ 
      3.  กินพืชผกัใหม้ากและกินผลไมเ้ป็นประจ า 
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  เกณฑ์การให้คะแนนการตอบกจิกรรม 
      ขอ้ละ 1 คะแนน 
      1.  ตอบค าถามไดถู้กตอ้ง                       1     คะแนน 
      2.  ตอบไดไ้ม่ถูกตอ้ง                             0      คะแนน 

 
 

                                  สรุปผลการประเมนิกจิกรรมที ่3 
 
 

 
รวมคะแนนทั้งส้ิน     10  คะแนน     คะแนนทีไ่ด้...........คะแนน 

                                           ระดับคุณภาพ    3   ดี             ( 8 – 10  คะแนน ) 
                                           ระดับคุณภาพ    2   พอใช้       ( 5 – 7  คะแนน )   
                                           ระดับคุณภาพ    1  ปรับปรุง   ( ต ่ากว่า  5  คะแนน )     
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เฉลยแบบทดสอบหลงัเรียน 
ชุดฝึกที ่ 1 กลไกมนุษย์ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์  ช้ันประถมศึกษาปีที ่6 
 
 

1.  ข 
2.  ข 
3.  ก 
4.  ข 
5.  ก 
6.  ง 
7.  ค 
8.  ง 
9.  ข 
10. ค 
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คณะท างาน 
 

คณะผู้จัดท าชุดนิเทศเสริมทักษะฯ 
 1. นายชูชยั  ประดบัสุข ศึกษานิเทศก ์สพท.สุรินทร์ เขต 1   ประธานกรรมการ 
 2. นางสาวจนัทร์สาย  ถือกลา้      ครูโรงเรียนบา้นนาโพธ์ิ   กรรมการ 
 3.  นางก่ิงแกว้  พลค ามาก          ครูโรงเรียนบา้นตากกู   กรรมการ 
 4.  นางเรณู  กระจายศรี            ครูโรงเรียนบา้นตลาดตาโหมก  กรรมการ 
 5.  นางสุภีร์  สุปิงคลดั            ครูโรงเรียนบา้นภูดินหนองตะครอง กรรมการ 
 6.  นางสาวนาถกานต ์ หฤทยัถาวร   ครูโรงเรียนบา้นระไซร์สองชั้น  กรรมการ 
 7. นางสาวเกศินี  ชมเกียรติกุล    ครูโรงเรียนบา้นสวาย   กรรมการ 
 8.  นางสาวนิภา  แสนสุข ศึกษานิเทศก ์สพท.สุรินทร์ เขต 1       กรรมการและเลขานุการ 
คณะปรับปรุงชุดนิเทศเสริมทกัษะฯ 
 1. นายชูชยั  ประดบัสุข ศึกษานิเทศก ์สพท.สุรินทร์ เขต 1   ประธานกรรมการ 
 2.  นายเกียรติ  อาจภกัดี  ครูโรงเรียนบา้นเกาะแกว้   กรรมการ  
 3.  นางอนุรักษ ์ มัน่ยนื  ครูโรงเรียนบา้นดงเคง็   กรรมการ  
 4.  นางสาวจนัทร์สาย   ถือกลา้ ครูโรงเรียนบา้นนาโพธ์ิ   กรรมการ 
 5.  นางพนูสิน  ขาวงาม  ครูโรงเรียนบา้นเปรียง   กรรมการ 
 6.  นางพิมล  หายทุกข ์  ครูโรงเรียนบา้นแตล   กรรมการ 
 7. นางฐิติรัตน์    ประสานดี               ครูโรงเรียนบา้นระเภาว ์   กรรมการ 
 8. นายนิราศ  บุญร่วม  ครูโรงเรียนบา้นคาบ   กรรมการ 
 9. นางสาวเกศินี   ชมเกียรติกุล ครูโรงเรียนบา้นสวาย   กรรมการ 
 10.  นางสาวนิภา  แสนสุข       ศึกษานิเทศก ์สพท.สุรินทร์ เขต 1    กรรมการและเลขานุการ 
คณะพจิารณาชุดนิเทศเสริมทกัษะฯ 
 1. นายชูชยั  ประดบัสุข ศึกษานิเทศก ์สพท.สุรินทร์ เขต 1   ประธานกรรมการ 
 2.  นายสุพรรณ  ทองสุข  ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นสวาย  กรรมการ 
 3.  นายมาโนช  ลาภจิตร  รองผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นล าดวน กรรมการ 
 4.  นางรัตนา  ชิดชอบ  ครูโรงเรียนสิรินธร   กรรมการ 
 5.  นางบวัเพียง  จนัทร์หอม               ครูโรงเรียนบา้นอาคตหนองขอนฯ กรรมการ 
 6. นางเอเดียน  คุณาสิทธ์ิ  ครูโรงเรียนบา้นกาเกาะระโยง  กรรมการ 
 7.  นางสาวนิภา  แสนสุข  ศึกษานิเทศก ์สพท.สุรินทร์ เขต 1     กรรมการและเลขานุการ 
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