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¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ
¢Í§ÊÔè§ÁÕªÕÇÔµ1

หนวยการเรียนรูที่

µÑÇªÕéÇÑ´

 ÊÔè§ÁÕªÕÇÔµÃÍºµÑÇàÃÒÁÕËÅÒÂª¹Ố  áÅÐáµ‹ÅÐª¹Ố ¨Ð
มีลกัษณะส�ำคญับำงอย่ำงเหมือนกนัหรือแตกต่ำงกนั 
ซึง่เรำสำมำรถใช้เป็นเกณฑ์  ในกำรจดักลุม่สิง่มีชวีติ
เป็นกลุม่พชื กลุม่สตัว์ และกลุม่ที ่    ไม่  ใช่พชืและสตัว์   ได้
  พืชดอกม ีโครงสร้ำงภำยนอกทีส่�ำคญัหลำยส่วน 
ซึ่งโครงสร้ำงแต่ละส่วนของพชืดอกท�ำหน้ำทีต่่ำงกนั 
เพื่อให้พืชสำมำรถด�ำรงชีวิตและขยำยพันธุ์ต่อได ้

1. บรรยายหน้าที่ของราก ล�าต้น ใบ และดอก ของพืชดอกโดยใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้ มฐ. ว 1.2 ป.4 1
2.  จ�าแนกสิ่งมีชีวิตโดยใช้ความเหมือนและความแตกต่างของลักษณะของสิ่งมีชีวิตออกเป็นกลุ่มพืช กลุ่มสัตว์ และกลุ่มที่ไม่ใช่พืช 

และสัตว์ มฐ. ว 1.3 ป.4 1
3. จ�าแนกพืชออกเป็นพืชดอกและพืชไม่มีดอก โดยใช้การมีดอกเป็นเกณฑ์ โดยใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้ มฐ. ว 1.3 ป.4 2
4.  จ�าแนกสัตว์ออกเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง โดยใช้การมีกระดูกสันหลังเป็นเกณฑ์ โดยใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้ 

มฐ. ว 1.3 ป.4 3
5.  บรรยายลักษณะเฉพาะที่สังเกตได้ของสัตว์มีกระดูกสันหลังในกลุ่มปลา กลุ่มสัตว์สะเทินน�้าสะเทินบก กลุ่มสัตว์เลื้อยคลาน กลุ่มนก 

และกลุม่สตัว์เลีย้งลกูด้วยน�า้นม และยกตัวอย่างสิง่มชีวีติในแต่ละกลุ่ม มฐ. ว 1.3 ป.4 4
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พืช
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สิ่งมีชีวิต
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 1. ¡ÒÃ¨Ñ´¡ÅØ‹ÁÊÔè§ÁÕªÕÇÔµ
 สิ่งมีชีวิตที่อยู่รอบ ๆ  ตัวเรามีมากมาย นักวิทยาศาสตร์ได้ส�ารวจและเก็บ

รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ  เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตเพื่อน�ามาศึกษาและจ�าแนกประเภทโดย

ใช้ความเหมือนและความแตกต่างจากลักษณะต่าง ๆ  ของสิ่งมีชีวิต เช่น ลักษณะ

ภายนอก การเคล่ือนที่ หรือการกินอาหาร เป็นเกณฑ์ในการจัดกลุ่มสิ่งมีชีวิต 

เป็นกลุ่มพืช กลุ่มสัตว์ และกลุ่มที่ไม่ใช่พืชและสัตว์

ÊÔè§ÁÕªÕÇÔµáµ‹ÅÐ¡ÅØ ‹Á¹Ñé¹ÁÕÅÑ¡É³Ð
àËÁ×Í¹¡Ñ¹ËÃ×Íáµ¡µ‹Ò§¡Ñ¹ ÍÂ‹Ò§äÃ

 ภาพที่ 1.1 สิ่งมีชีวิตชนิดต่าง ๆ
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1¡Ô¨¡ÃÃÁ·Õè

ตอนที่ 1

ตอนที่ 2

การจัดกลุมสิ่งมีชีวิต

 ทักษะกระบวนการ
 ทางวิทยาศาสตรที่ ช
1. การสังเกต
2. การจ�าแนกประเภท
3. การลงความเห็นจากข้อมูล
4. การตีความหมายข้อมูลและการลงข้อสรุป

 ตองเตรียมตองใช

1. แผนภาพกลุ่มพืช กลุ่มสัตว์ และกลุ่มที่ไม่ใช่พืชและสัตว์ (ครูเตรียมให้)

2. แหล่งข้อมูล เช่น หนังสือ อินเทอร์เน็ต เป็นต้น

 ลองทําด ู

1.  แบ่งกลุ่ม แล้วร่วมกันศึกษาแผนภาพลักษณะส�าคัญของกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่ครูเตรียมไว้ 

2. ช่วยกันสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับลักษณะส�าคัญของกลุ่มสิ่งมีชีวิตกลุ่มต่าง ๆ  

3.  น�าข้อมลูจากการศกึษาแผนภาพและการสบืค้นข้อมลูมาอภปิรายและลงความเหน็ร่วมกัน 

แล้วบันทึกผลลงในสมุด

1.  ส�ารวจสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ  ในบริเวณบ้าน โรงเรียน หรือชุมชน แล้วบันทึกผลโดยวาดภาพ

สิ่งมีชีวิต และอธิบายลักษณะส�าคัญที่สังเกตได้

2.  ช่วยกันจัดกลุ่มสิ่งมีชีวิตท่ีส�ารวจพบ โดยใช้ลักษณะความเหมือนและความแตกต่างของ

กลุ่มสิ่งมีชีวิตเป็นเกณฑ์ 

3. น�าเสนอผลการจัดกลุ่มสิ่งมีชีวิตหน้าชั้นเรียน เพื่อเปรียบเทียบผลกับกลุ่มอื่น ๆ

 จุดประสงค

1. ส�ารวจและสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะส�าคัญของสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ

2.  จ�าแนกสิ่งมีชีวิตโดยใช้ลักษณะความเหมือนและความแตกต่างของสิ่งมีชีวิตเป็นเกณฑ์

 หนูตอบได

1. เราสามารถจัดกลุ่มสิ่งมีชีวิตได้กี่กลุ่ม อะไรบ้าง

2. กลุ่มสิ่งมีชีวิตแต่ละกลุ่มมีลักษณะเหมือนกันหรือแตกต่างกัน อย่างไรไร
3.  หากต้องการจัดกลุ่มส่ิงมีชีวิตกลุ่มสัตว์และกลุ่มที่ไม่ใช่พืชและสัตว์ออกจากกัน เราควรใช้

เกณฑ์ใดจึงเหมาะสมที่สุด ระหว่างการย่อยสลายสิ่งมีชีวิตอื่นหรือลักษณะการกินอาหาร 

เพราะอะไร

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต
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 พชื เป็นกลุม่สิง่มชีวีติทีส่ามารถสร้างอาหารได้เองจากกระบวนการสงัเคราะห์

ด้วยแสง โดยใช้รงควัตถุสีเขียวที่พืชสร้างขึ้น เรียกว่า คลอโร ลล พืชสามารถ

เคลื่อนไหวได้แต่เคลื่อนที่ด้วยตนเองไม่ได้ สิ่งมีชีวิตที่จัดอยู่ในกลุ่มพืช เช่น พริก

ดาวเรือง กุหลาบ มะนาว มะม่วง มอสส์ ผักแว่น ผักกูด เป็นต้น

 สัตว เป็นกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถสร้างอาหารได้เองจึงต้องกินสิ่งมีชีวิต

อื่นเป็นอาหารเพื่อให้ได้พลังงานในการด�ารงชีวิต แต่สัตว์ชนิดต่าง ๆ  สามารถ

เคลื่อนไหวร่างกายและเคลื่อนที่ได้ สิ่งมีชีวิตที่จัดอยู่ในกลุ่มสัตว์ เช่น สุนัข แมว 

ลิง ไก่ ปลา งู กบ ไฮดรา ดาวทะเล กิ้งกือ แมลงต่าง ๆ  เป็นต้น

กลุ่มสัตว์

กลุ่มพืช

 สิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดมีลักษณะโครงสร้างและการด�ารงชีวิตแตกต่างกันไป 

สิง่มชีวีติทีจ่ดัอยูใ่นกลุม่เดยีวกนัจะมลีกัษณะบางประการทีเ่หมอืนกนั จึงสามารถ

ใช้ลกัษณะความเหมอืนหรอืความแตกต่างของสิง่มชีวีติเป็นเกณฑ์ในการจดักลุม่

สิ่งมีชีวิตเป็น 3 กลุ่มใหญ่ ดังนี้

 ภาพที่ 1.2 มะนาว  ภาพที่ 1.3 พริก  ภาพที่ 1.4 ผักแว่น

 ภาพที่ 1.5 ไฮดรา  ภาพที่ 1.6 กิ้งกือ  ภาพที่ 1.7 เต่าทอง
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กลุม่ที่ ไม่ ใช่พชืและสตัว์

à¡Ãḉ ÇÔ·Â�¹‹ÒÃÙŒ
 จุลินทรีย์ (Microorganism) เช่น รา แบคทเีรีย ยสีต์ เปนต้น เปนสิง่มชีวีติขนาดเลก็ที่

มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า ต้องใช้กล้องจลุทรรศน์ในการส่องด ูจลุนิทรย์ีบางชนดิมปีระโยชน์

สามารถน�าไปใช้ผลติยารกัษาโรค หรอืใช้หมกัอาหารต่าง ๆ  ได้ และจลุนิทรย์ีบางชนดิอาจ

ก่อให้เกิดโรคต่าง ๆ  กับคน สัตว์ และพืชได้

หนักเรียนแบงกลุม แลวรวมกันป ิบัติกิจกรรม ดังนี้
1) พจิารณาลกัษณะของสิง่มชีีวติโดยใช้ความเหมอืนและความแตกต่างเป็นเกณฑ์ 
2) จ�าแนกสิ่งมีชีวิตเป็นกลุ่มพืช กลุ่มสัตว์ และกลุ่มที่ไม่ใช่พืชและสัตว์
3) น�าเสนอหน้าชั้นเรียนเพื่ออภิปรายร่วมกัน

 สิ่งมีชีวิตที่ ม ชพืชและสัตว เป็นกลุ่มของสิ่งมีชีวิตนอกเหนือจากกลุ่มพืช
และกลุ่มสัตว์ ซึ่งสิ่งมีชีวิตบางชนิดสร้างอาหารได้ บางชนิดสร้างอาหารไม่ได้ 
บางชนิดช่วยย่อยสลายสิ่งมีชีวิตชนิดอ่ืน บางชนิดสามารถเคล่ือนไหวร่างกาย

และเคลื่อนที่ได้ แต่บางชนิดไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ 
 นอกจากนี้ สิ่งมีชีวิตบางชนิดในกลุ่มนี้อาจก่อให้เกิดโรคกับคน สัตว์ หรือ
พืชได้ สิ่งมีชีวิตที่จัดอยู่ในกลุ่มนี้ เช่น แบคทีเรีย เห็ด รา ไวรัส เป็นต้น

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต

¡Ô¨¡ÃÃÁ ¾Ñ ¹Ò¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ·Õè 1

ชมพู่ ราด�า แบคทีเรีย เสือ หญ้า

หอยทาก เห็ดฟาง หนูนา มอสส์ วัว

พริก มะลิ ไส้เดือนดิน มด ยีสต์

 ภาพที่ 1.8 เห็ด  ภาพที่ 1.9 ราขนมปัง  ภาพที่ 1.10 แบคทีเรีย
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¾×ª´Í¡áÅÐ¾×ªäÁ‹ÁÕ´Í¡
ÁÕÅÑ¡É³Ðáµ¡µ‹Ò§¡Ñ¹ÍÂ‹Ò§äÃ

 2. ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ¢Í§¾×ª
 พืชรอบตัวเรามีมากมายหลายชนิด พืชบางชนิดมีล�าต้นใหญ่ พืชบางชนิด

มีล�าต้นขนาดเล็ก พืชบางชนิดมีดอก พืชบางชนิดไม่มีดอก ซึ่งเราจะเห็นได้ว่า

พืชแต่ละชนิดมีลักษณะบางอย่างต่างกัน และอาจมีลักษณะบางอย่างเหมือนกัน 

ดงัน้ัน เพ่ือให้ง่ายต่อการศกึษาเกีย่วกบัชวีติของพชื นกัวทิยาศาสตร์จงึจดักลุม่พชื

ออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ได้แก่ พืชดอก และพืชไม่มีดอก นอกจากนี้ หากจัดกลุ่ม

พชืดอกโดยใช้ลกัษณะภายนอกของพชืเป็นเกณฑ์ เราสามารถแบ่งพชืดอกได้เป็น     

พืชใบเลี้ยงเดี่ยว และพืชใบเลี้ยงคู่

กุหลาบ บัว

เ รนขาหลวง

มอสส

มะระ

 ภาพที่ 1.11 ตัวอย่างพืชชนิดต่าง ๆ
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การจัดกลุ่มพืช

พืชมีดอกพืชไม่มีดอก

การจัดกลุมพืช

 ทักษะกระบวนการ
 ทางวิทยาศาสตรที่ ช
1. การสังเกต
2. การจ�าแนกประเภท
3. การลงความเห็นจากข้อมูล
4. การจัดกระท�าและสื่อความหมายข้อมูล
5. การตีความหมายข้อมูลและการลงข้อสรุป

 ตองเตรียมตองใช

1. กระดาษแข็งแผ่นใหญ่ 1 แผ่น

2. แหล่งข้อมูล เช่น หนังสือ อินเทอร์เน็ต เป็นต้น

3. ต้นพืช 2 ชนิด ได้แก่ พริก และเฟร์น (ครูเตรียมให้)  

4. บัตรภาพต้นพืชต่าง ๆ  เช่น ข้าวโพด มอสส์ ใบบัวบก เป็นต้น (ครูเตรียมให้)

 ลองทําด ู

1.  ให้แบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3 - 4 คน แล้วรับบัตรภาพต้นพืชชนิดต่าง ๆ  จากครูกลุ่มละ 1 ชุด 

(ชุดละ 8 - 10 ใบ)

2.  ช่วยกันสังเกตลักษณะภายนอกของต้นพืชในบัตรภาพ และบันทึกผลลงในสมุด

3.  ร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการสังเกต จากนั้นช่วยกันจัดกลุ่มพืชโดยใช้ลักษณะ

ภายนอกของพืชเป็นเกณฑ์

4.  จัดท�าแผนผัง แผนภาพ หรือตารางการจัดกลุ่มพืช ลงในกระดาษแข็ง เพื่อน�าเสนอข้อมูล

หน้าชั้นเรียน และร่วมกันอภิปรายผลการจัดกลุ่มพืช

 จุดประสงค

1. สังเกตและอธิบายลักษณะภายนอกของพืชชนิดต่าง ๆ

2. อธิบายการจัดกลุ่มพืชโดยใช้ลักษณะภายนอกของพืชเป็นเกณฑ์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต

 ภาพที่ 1.12
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