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3
Ë¹‹ÇÂ
¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ·Õè

àÃÕÂ¹ÃÙŒªÕÇÔµ¾×ª
 ¾×ª à»š¹ÊÔè§ÁÕªÕÇÔµ·ÕèµŒÍ§¡ÒÃáÊ§ ¹íéÒ 
ÍÒ¡ÒÈ áÅÐ¸ÒµØÍÒËÒÃ ã¹¡ÒÃ´íÒÃ§ªÕÇÔµ
áÅÐ¡ÒÃà¨ÃÔÞàµÔºâµ
 
 ¾×ª´Í¡àÁ×èÍà¨ÃÔÞàµÔºâµáÅŒÇ¨ÐÁÕ
´Í¡  ́ Í¡ ÐÁÕ¡ÒÃÊ×º¾ à ÅÕè á Å§
ä»à»š¹¼Å ÀÒÂã¹¼ÅÁÕàÁÅḉ  àÁ×èÍàÁÅḉ §Í¡ 
µŒ¹Í‹Í¹·ÕèÍÂÙ‹ÀÒÂã¹àÁÅç´¨Ðà¨ÃÔÞàµÔºâµ
à»š¹¾×ªµŒ¹ãËÁ‹ ¾×ªµŒ¹ãËÁ‹̈ Ðà¨ÃÔÞàµÔºâµ
ÍÍ¡´Í¡à¾×èÍÊ×º¾ ÁÕ ÅÍÕ¡ ËÁ àÇÕ
«íéÒ æ àÃÕÂ¡Ç‹Ò ÇÑ̄ Ñ̈¡ÃªÕÇÔµ¢Í§¾×ª´Í¡

ตัวชี้วัด
1.  ระบุวาพืชตองการแสงและนํ้า เพื่อการเจริญเติบโต โดยใชขอมูลจากหลักฐานเชิงประจักษ มฐ. ว 1.2 ป.2 1

2.  ตระหนักถึงความจําเปนที่พืชตองไดรับนํ้าและแสงเพื่อการเจริญเติบโต โดยดูแลพืชใหไดรับสิ่งดังกลาวอยางเหมาะสม

มฐ. ว 1.2 ป.2 2

3. สรางแบบจําลองที่บรรยายวั จักรชีวิตของพืชดอก มฐ. ว 1.2 ป.2 3



¡ÒÃ´íÒÃ§ªÕÇÔµ¢Í§¾×ª
º··Õè  1

?

¹Ñ¡àÃÕÂ¹¤Ô´Ç‹Ò ¾×ª
µŒÍ§¡ÒÃ»˜¨¨ÑÂã´ºŒÒ§
ã¹¡ÒÃ´íÒÃ§ªÕÇÔµ

light

water

air

คําศัพท คําอาน คําแปล

light ไลท แสง

water 'วอเทอ นํ้า

air แอ อากาศ

oxygen 'อ็อคซิเจ็น ออกซิเจน

carbon dioxide 'คาบัน ได'อ็อคไซด คารบอนไดออกไซด

ศัพทนารู
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 ศึกษาขอมูล แลวตอบคําถาม

กิจกรรมนําสูการเรียน

Ò¡¢ŒÍÁÙÅ ¡àÃÕ ¤Ô´Ç‹ÒàÃÒ¤ÇÃª‹Ç ¡ ÅÙ¡¾×ª ËŒÁÕ Ò Ç à¾ÔèÁÁÒ¡¢Ö ËÃ×ÍäÁ‹ 
à¾ÃÒÐàËµØã´

ËÒ¡¹Ñ¡àÃÕÂ¹µŒÍ§¡ÒÃ»ÅÙ¡¾×ª ¹Ñ¡àÃÕÂ¹¨ÐÁÕÇÔ¸Õ¡ÒÃ´ÙáÅÃÑ¡ÉÒ¾×ªÍÂ‹Ò§äÃºŒÒ§

 พืชมีความสําคัญตอสิ่งมีชีวิต 
เชน สามารถนําไปทําอาหาร ใชทํา
ของเลน ใชสรางบาน นอกจากน้ี
พืชยังชวยผลิตแกสออกซิเจนให
สภาพอากาศรอบตัวเรามีสภาวะที่
เหมาะสมกับการดํารงชีวิตของเรา
และสิ่งมีชีวิตชนิดอื่น ๆ  อีกดวย 
ดังน้ัน เราจึงควรชวยกันปลูกพืช
ใหมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น

1

2
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¹Ñ¡àÃÕÂ¹¤Ô´Ç‹Ò ¹íéÒÁÕ¤ÇÒÁÊíÒ¤ÑÞ
µ‹Í¾×ªËÃ×ÍäÁ‹ ÍÂ‹Ò§äÃ

หนวยการเรียนรูที่ 3
àÃÕÂ¹ÃÙŒªÕÇÔµ¾×ª

  »˜¨¨ÑÂ·Õè¨íÒà»š¹µ‹Í¡ÒÃ´íÒÃ§ªÕÇÔµ¢Í§¾×ª

 พืชจัดเปนสิ่งมีชีวิตเชนเดียวกับคนและสัตว เราสามารถ

พบเหนพืชดํารงชีวิตไดในแหลงที่อยูตาง  เชน บนดิน ในนํ้า 

ในทะเลทราย ซึ่งการที่พืชจะดํารงชีวิตอยู ได พืชตองอาศัย

สิ่งที่จําเปนในการดํารงชีวิตหลายอยางรวมกัน นักเรียนคิดวา 

พืชตองการสิ่งใดบางในการดํารงชีวิต

 าพที่ 3.1 ตัวอยางพืชในนํ้า
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   ทักษะกระบวนการ   
   ทางวิทยาศาสตรที่ ช
 1. การวัด
 2. การสังเกต
 3. การทดลอง
 4. การตั้งสมมติฐาน
 5. การกําหนดและควบคุมตัวแปร
 6. การกําหนดนิยามเชิงป ิบัติการ
 .  การตีความหมายขอมูลและลงขอสรุป

µŒÍ§àµÃÕÂÁµŒÍ§ãªŒ

ÅÍ§·íÒ´Ù

ทดลองและระบุวาพืชตองการแสงเพื่อการเจริญเติบโต

1. ดิน 1 ถุง 5. นํ้า 1 ถัง

2. ถุงพลาสติกสีดํา 1 ใบ 6. ไมบรรทัด 1 อัน

3. กลองทึบมีฝาปด 1 ใบ . กระปองนม 2 ใบ

4. ปายชื่อ (ใบที่ 1 และใบที่ 2) 8. เมลดถั่วเขียว 15 20 เมลด

1.  แบงกลุมไวลวงหนากอนการทํากิจกรรม 10 วัน จากนั้นใหแตละกลุม

เพาะเมลดถั่วเขียวประมาณ 15 20 เมลด ลงในถุงพลาสติกสีดํา

2.  รวมกันตั้งสมมติฐานวา แสงมีผลตอการเจริญเติบโตของพืชหรือไม 

แลวบันทึกผลลงในสมุด

3.  ทําการทดลองเพื่อตรวจสอบผล

การตั้งสมมติฐาน โดยติดปาย

ใบที่ 1 และใบที่ 2 ไวดานนอก

ของกระปองนมอยางละ 1 ใบ 

จากนั้นใสดินปริมาณเทา  กัน 

ลงในกระปองนมทั้ง 2 ใบ

1 ¡Ô¨¡ÃÃÁ·Õè áÊ§ÁÕ¤ÇÒÁÊÒ¤ ¡º¾×ªËÃ×ÍäÁ‹

´ ÃÐÊ§¤

ãº· Õè 1
ãº· Õè 2

´Ô¹

  าพที่ 3.2 ติดปายที่ดานนอกกระปอง48



3.  วาด าพและบันทึกขอมูลท่ีสังเกตไดลงในสมุด แลวนําเสนอหนาชั้น

เรียนเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลกับเพื่อนเพื่อนกลุมอื่น

Ë¹ÙµÍºä´Œ

1. แสงเปนปจจัยในการเจริญเติบโตของพืชหรือไม อยางไร

2. นักเรียนคิดวา ถาตนไมขาดแสงเปนเวลานานจะเกิดผลอยางไร

3.  ถานักเรียนตองการปลูกตนไมขนาดเลกไวในบาน จะเลือกวางไวริม

หนาตางหรือประตูทางเขาออก เพราะอะไร

4.  ชวยกันเลือกตนถั่วเขียวที่เพาะ

ไวลวงหนา ซึง่มคีวามสงูเทากนั 

2 ตน มาปลกูลงในกระปองใบละ 

1 ตน

5.  ตัง้ตนถัว่เขยีวกระปองท่ี 1 ไวในบรเิวณทีม่แีสงสองถงึ แลวต้ังตนถัว่เขียว

กระปองที่ 2 ไวในกลองทึบและปดฝาเพื่อไมใหแสงเขา จากนั้นรดนํ้า

ตนถั่วเขียวทั้ง 2 กระปองในปริมาณเทา  กันทุกวัน วันละ 2 ครั้ง โดย

ป ิบัติเชนนี้เปนเวลา 10 วัน

6.  เมือ่ครบ 10 วัน ใหสงัเกตลักษณะของตนถัว่เขียวทัง้ 2 กระปอง แลว

เปรียบเทียบกัน โดยวัดความสูงของลําตน สังเกตขนาดและสีของใบ 

จากนั้นบันทึกผล

.  นําเสนอผลการทดลองหนาช้ันเรียน แลวรวมกันอ ิปรายและสรุปผล

ายในชั้นเรียน

หนวยการเรียนรูที่ 3
àÃÕÂ¹ÃÙŒªÕÇÔµ¾×ª

ãº·Õè 2ãº·Õè 1

 าพที่ 3.3 ปลูกตนถั่วเขียว
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   ทักษะกระบวนการ   
   ทางวิทยาศาสตรที่ ช
 1. การวัด
 2. การสังเกต
 3. การทดลอง
 4. การตั้งสมมติฐาน
 5. การกําหนดและควบคุมตัวแปร
 6. การกําหนดนิยามเชิงป ิบัติการ
 .  การตีความหมายขอมูลและลงขอสรุป

µŒÍ§àµÃÕÂÁµŒÍ§ãªŒ

ÅÍ§·íÒ´Ù

ทดลองและระบุวาพืชตองการนํ้าเพื่อการเจริญเติบโต

1. นํ้า 1 ถัง 4. ดิน 1 ถุง 

2. ปายชื่อ (ใบที่ 1 และใบที่ 2) 5. ไมบรรทัด 1 อัน

3. ตนถั่วเขียว 2 ตน (จากกิจกรรมที่ 1) 6. กระปองนม 2 ใบ

1.  แบงกลุม กลุมละ 3 4 คน แลวรวมกันตั้งสมมติฐานวา นํ้ามีผลตอ

การเจริญเติบโตของพืชหรือไม จากนั้นบันทึกผลลงในสมุด

2.  ทําการทดลองเพื่อตรวจสอบผลการตั้งสมมติฐาน โดยติดปายใบที ่ 1 

และใบที ่2 ไวดานนอกของกระปองนมอยางละ 1 ใบ จากนั้นเตรียมดนิ

ปริมาณเทา  กัน ใสลงไปในกระปองนมทั้ง 2 ใบ

2 ¡Ô¨¡ÃÃÁ·Õè ÒÁÕ¤ÇÒÁÊÒ¤ ¡º¾×ªËÃ×ÍäÁ‹

´ ÃÐÊ§¤

ãº·Õè 1
ãº·Õè 2

´Ô¹

 าพที่ 3.4 ใสดินลงในกระปองนม
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