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ªÕÇÔµ¢Í§Á¹ØÉÂ�áÅÐÊÑµÇ�2
หนวยการเรียนรที่

1.  บรรยายสิ่งที่จ�าเปนต่อการด�ารงชีวิต	และการเจริญเติบโตของมนุษย์และสัตว์	โดยใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้	
มฐ. ว 1.2 ป.3 1

2. 	ตระหนักถึงประโยชน์ของอาหาร	น�้า	และอากาศ	โดยการดูแลตนเองและสัตว์ให้ได้รับสิ่งเหล่านี้อย่างเหมาะสม	
มฐ. ว 1.2 ป.3 2

3.  สร้างแบบจ�าลองท่ีบรรยายวัฏจักรชวิีตของสัตว์	และเปรยีบเทยีบวฏัจกัรชวีติของสัตว์บางชนดิ	 มฐ. ว 1.2 ป.3 3
4. ตระหนักถึงคุณค่าของชีวิตสัตว์	โดยไม่ท�าให้วัฏจักรชีวิตของสัตว์เปลี่ยนแปลง	 มฐ. ว 1.2 ป.3 4

µÑÇªÕéÇÑ´

มนุษยและสัตวเปนสิ่งมีชีวิตที่ตองการปจจัย 
ในการดํารงชีวิตและการเจริญเติบโตของรางกาย
ไดแก อาหาร นํ้า และอากาศ
 เมื่อสัตวตัวเต็มวัยไดรับการผสมพันธุจนมีลูก 
(ตวัออน) ตวัออนจะเจริญเตบิโตไปเปนตวัเตม็วัย
จนกระทัง่สบืพันธุได และจะเกิดการหมนุเวียนเปน
วัฏจักรแบบน้ี ไปเร่ือย ๆ  เรียกวา วัฏจักรชีวิต
ของสัตว
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คําศัพท คําอาน คําแปล

water 'วอเทอ นํ้า

air แอ อากาศ

food ฟูด อาหาร

grow โกรว การเจริญเติบโต

ศัพทนารู

ÊÔè§ã´ã¹ÀÒ¾ÁÕ¼Åµ‹Í¡ÒÃ
ด�ารงชีวิตของมนุÉย�บ้าง

สัตว�ต้องการอาหารในการ
ด�ารงชีวิตเหมือนมนุÉย�

หรือไม่	อย่างไร 23



ชวนอานชวนคิด
กอนเรียน

ใน	 1	 วัน	คนเราต้องรับประทานอาหาร	ดื่มน�้า	 และหายใจเพ่ือน�า
อากาศเข้าสู่ร่างกาย	เพ่ือน	ๆ 	คิดว่า	หากเราขาดปัจจัยใดปัจจัยหนÖ่ง
ไปจะส่งผลกระทบต่อร่างกายของเราหรือไม่	อย่างไร

รับประทานค่ะ รับประทานค่ะ

อากาศค่ะ อากาศค่ะ

รับประทานครับ

น�้าครับ

อาหารเป็นปัจจัยหนÖ่งในการด�ารงชีวิตของเรานะคะนักเรียน
แล้วเช้านี้นักเรียนได้รับประทานอาหารมากันหรือเปล่า

นอกจากอาหารแล้ว	ใน	1	วัน
เราต้องการสิ่งใดในการด�ารงชีวิตอีกบ้าง

ข้าวผัดหมูหอมมาก โจ�กกุ้งใส่ไข่ด้วยไก่ทอดอร่อยจัง

ชวนตอบ
คําถาม

ตอน   การดํารงชีวิตของมนุษย

ถามตอบ

24



สิ่งที่จ�าเป็นต่อการด�ารงชีวิตของ
มนÉุย�มอีะไรบ้าง	เพือ่น	ๆ 	จะได้
เรยีนรูจ้ากการท�า
กจิกรรมต่อไปนี้

 1. » ÑÂ·Õè Òà»¹µ‹Í¡ÒÃ´ÒÃ§ªÕÇÔµ¢Í§Á¹ØÉÂ�
	 ในการเจรญิเติบโตและการด�ารงชวีติของมนษุย์	เราต้องการ

ปจจัยต่าง	ๆ 	 ในการด�ารงชีวิต	 ได้แก่	 อาหาร	 น�้า	 และอากาศ	

ถ้าเราขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปอาจท�าให้เราด�ารงชีวิตอยู่ได้อย่างยาก

ล�าบาก	และอาจตายได้ในที่สุด

	ภาพที่	2.1	สมาชิกในครอบครัวก�าลังรับประทานอาหารร่วมกัน

หนวยการเรียนรูที่ 2
ªÕÇÔµ¢Í§Á¹ØÉÂ�áÅÐÊÑµÇ�
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จุดประสงค์

	1.	 สังเกตและอธิบายสิ่งที่จ�าเปนต่อการด�ารงชีวิตและ
		 การเจริญเติบโตของมนุษย์
	2.	 ตระหนักถึงประโยชน์ของอาหาร	น�้า	และอากาศ

1 ¡Ô ¡ÃÃÁ·Õè

การด�ารงชีวิตของมนุษย์

ทักษะกระบวนการ
 ทางวิทยาศาสตรที่ใช
1.	การสังเกต
2.	การวัด
3.	การใช้จ�านวน
4.	การลงความเห็นจากข้อมูล
5.	การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป
6.	การหาความสัมพันธ์ของสเปซกับเวลา
7.	การจัดกระท�าและสื่อความหมายข้อมูล

ต้องเตรียมต้องใช้

	1.	 กระดาษแข็ง	1	แผ่น	 4.	 แหล่งข้อมลู	เช่น	หนงัสอืเรยีน	อนิเทอร์เน็ต
	2.	 เครื่องวัดส่วนสูง	1	เครื่อง	 5.	 ข้อมูลน�้าหนักและส่วนสูงจากสมุดรายงาน	
	3.	 เครื่องชั่งน�้าหนัก	1	เครื่อง	 	 สุขภาพประจ�าป

ลองท�าดู

	1.	 	นักเรียนแต่ละคนชั่งน�้าหนักและวัด
ส่วนสูงของตนเอง	 แล้วบันทึกผลลง
ในสมุด

	ภาพที่	2.2	นักเรียนชั่งน�้าหนัก

	2.	 	จดบันทกึข้อมลูน�า้หนักและส่วนสูงของ
ตนเองในปทีผ่่านมาจากคณุครู	

	3.	 	เปรียบเทียบค่าน�้าหนักและส่วนสูงที่
เปลีย่นแปลงไปจากปทีแ่ล้ว	แล้วบนัทกึ
ข้อมูล

	4.	 	ส�ารวจเพื่อนอีก	5	คนว่า	น�้าหนักและ
ส่วนสูงมีการเปลี่ยนแปลงเหมือนกับ
ตนเองหรือไม่	แล้วบันทึกข้อมูล

µÍ¹·Õè 1

	5.	 	ร่วมกันอภิปรายและสรุปผลเกี่ยวกับการเจริญเติบโตของมนุษย์กับเพ่ือนคนอื่น	ๆ 	
ภายในชั้นเรียน

2



วัน  ที่  เดือน  พ.ศ. 

อากาศอาหาร

ปจจัยที่จ�าเปนต่อการด�ารงชีวิตและ
การเจริญเติบโตของมนุษย์

น�้า

หนูตอบได้

 1.  น�้า	 อาหาร	 และอากาศ	 มีความส�าคัญต่อเราอย่างไร	 หากเราขาดปจจัยทั้ง	 3	 อย่างนี้

จะส่งผลต่อการด�ารงชีวิตของเราอย่างไร

2.  ในวนัทีอ่ากาศร้อน	หากท่ีโรงเรยีนไม่มีน�า้เปล่าไว้ส�าหรบัดืม่	นกัเรยีนจะเลอืกดืม่น�า้แตงโม

ปนหรือน�้าส้มปน	เพราะเหตุใด

µÍ¹·Õè 2

	1.	 	แบ่งกลุ่ม	 จากนั้นสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับปจจัยที่จ�าเปนต่อการด�ารงชีวิตและการ
เจริญเติบโตของมนุษย์	และประโยชน์ของปจจัย	แล้วบันทึกข้อมูล	

	2.	 	ร่วมกนัอภปิรายและสรุปข้อมูลทีไ่ด้จากการสืบค้น	แล้วน�าข้อมลูมาจดัท�าในรปูแบบ
ต่าง	ๆ 	เช่น	แผนผัง	แผนภาพ	ลงในกระดาษแข็ง	พร้อมตกแต่งให้สวยงาม

	3.	 	น�าเสนอผลงานเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลกับเพื่อนกลุ่มอื่นภายในชั้นเรียน

	ภาพที่	2.3	น�าเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน

หนวยการเรียนรูที่ 2
ªÕÇÔµ¢Í§Á¹ØÉÂ�áÅÐÊÑµÇ�
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	 มนษุย์จะด�ารงชวิีตอยูไ่ด้นัน้ต้องอาศยัปจจยัในการด�ารงชวีติ	

เพือ่ให้สามารถด�ารงชวีติอยูไ่ด้	สิง่ทีจ่�าเปนในการด�ารงชวีติของเรา

มี	3	ประการ	ดังนี้

1. อาหาร
	 อาหารเปนส่ิงทีม่ปีระโยชน์ต่อร่างกาย	ช่วยท�าให้ร่างกายของ

เราเจริญเติบโต	แข็งแรง	และด�ารงชีวิตอยู่ได้

	 ตามปกตคินเรารบัประทานอาหารวนัละ	3	มือ้	ได้แก่	มือ้เช้า

มื้อกลางวัน	และมื้อเย็น	

	 อาหารที่เราควรรับประทานทุก	ๆ 	วัน	คือ	อาหารหลัก	5	หมู่	

ซึ่งมีประโยชน์ต่อร่างกาย	เช่น

	ภาพที่	2.4	ในทุก	ๆ 	วัน	เราควรรับประทานอาหารให้ครบ	5	หมู่

หากเรารบัประทานอาหารไม่ครบ	5	หมู่	เปนเวลานาน	ๆ 	จะส่งผลต่อร่างกาย

ของเราอย่างไร

¤Ó¶ÒÁ·ŒÒ·ÒÂ¡Òร¤Ô´¢ÑéนสÙง

ไดแกไขมนัจากพืชและสัตว ใหสารอาหารประเภทไขมนั
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