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คํานํา 
 กรมสามัญศึกษาและธนาคารโลก ได จัดทํ าโครงการพัฒนาคุณภาพการ มัธยมศึกษาใน 
โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ระยะที่ 1(โครงการเงินกูธนาคารโลก) พ.ศ. 2542-2548  เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในสาขาวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และภาษาอังกฤษ  ของ
โรงเรียนในโครงการจํานวน 80 โรง  ในสวนของสาขาวิชาวิทยาศาสตร ไดทําการปรับปรุงหองปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร  จัดหาวัสดุ อุปกรณวิทยาศาสตร  และจัดอบรมครูในโครงการ เก่ียวกับทักษะการจัดการเรียน
การสอนที่เนนนักเรียนเปนสําคัญ ในหัวขอ Active Teaching and Learning Approaches in Science 
(ATLAS) ตามหลักสูตรของศูนยวิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยเชฟฟลด ฮาลลัม แหงสหราชอาณาจักร 
โดยมี Mr.Mark Windale จากศูนยวิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยเชฟฟลด ฮาลลัมเปนวิทยากร 
 โครงการเงินกูธนาคารโลก ไดพิจารณาเห็นวา การอบรมน้ีจะมีประโยชนตอครูวิทยาศาสตรมากขึ้น ถา
มีการจัดทําตัวอยางแผนการจัดการเรียนรูที่ใชเทคนิค ATLAS เผยแพรใหกับทุกโรงเรียนในโครงการ  จึงได
แตงตั้งคณะกรรมการผลิตสื่อประกอบการสอนวิชาวิทยาศาสตร โดยใชเทคนิค ATLAS ตามคําสั่งสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่แทรกไวในภาคผนวก ซ่ึงมีขาพเจารวมเปนคณะกรรมการ ฯ ดวย  
ดําเนินการจัดทําตัวอยางแผนการจัดการเรียนรูวิชาเคมีที่ใชเทคนิค ATLAS ขึ้น  
 เน่ืองจากสื่อประกอบการสอนวิชาวิทยาศาสตรโดยใชเทคนิค ATLAS ที่จัดทําขึ้นโดยคณะกรรมการ
ผลิตสื่อประกอบการสอนวิชาวิทยาศาสตร  เปนเพียงตัวอยางแผนการจัดการเรียนรู ขาดรายละเอียดเก่ียวกับ
เทคนิค ATLAS แบบตาง ๆ ขาพเจาจึงไดจัดทําหนังสือเทคนิคการเรียนการสอนวิทยาศาสตรเชิงรุก  Active 
Teaching and Learning Approach in Science (ATLAS) ขึ้น ดวยการแปล และเรียบเรียง จากหนังสือที่
ปรากฏรายช่ือในบรรณานุกรม และเขียนตัวอยางกิจกรรมที่ใชเทคนิค ATLAS ในวิชาเคมีแทรกไวโดยตลอด 
เพ่ือชวยใหผูอานทําความเขาใจไดงายยิ่งขึ้น โดยแบงสวนประกอบของหนังสือออกเปน 3 บท ไดแก บทที่ 1 
บทนํา กลาวถึงหลักการ เหตุผลและความจําเปนในการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมศักยภาพการเรียนรู 
บทที่ 2 วิธีการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมศักยภาพการเรียนรู และบทที่ 3 การเขียนแผนการจัดการ
เรียนรูที่สงเสริมศักยภาพการเรียนรู พรอมตัวอยาง และไดมอบตนฉบับใหกับโครงการเงินกูธนาคารโลก 
เพ่ิมเติม  เพ่ือจัดพิมพเผยแพรตอไป  
 ขอขอบคุณ Mr.Mark Windale ที่ชวยตรวจสอบใหคําแนะนําและใหแนวทางในการจัดทํา 
ตัวอยางแผนการจัดการเรียนรู  คณะกรรมการผลิตสื่อประกอบการสอนวิชาวิทยาศาสตรโดยใชเทคนิค 
ATLAS และผู เ ก่ียวของท านอื่น ๆ ในการตรวจสอบความถูกตองของตัวอย างแผนการ จัด 
การเรียนรู  และนางวรรณา  ธรรมพาเลิศ นักวิชาการอิสระ ที่เอื้อเฟอเอกสารอางอิง  
 
     ดวยความปรารถนาด ี
         
 
     นายศรัณยู  ศรีสมพร  
          ครูโรงเรียนปราจิณราษฎรอํารุง 
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หลักการและแนวคิด  
  
 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สง เสริมศักยภาพการเรียนรู 

(Active Teaching and Learning Approaches in Science หรือ ATLAS ) 
เปนเทคนิคการเรียนการสอนที่ครูมีความกระตือรือรนที่จะสอน และ 
นักเรียนมีความกระตือรือรนและพอใจที่จะเรียนรู  เทคนิคการเรียน 
การสอนเนนนักเรียนเปนสําคัญ และใหความสําคัญตอการจัดชั้นเรียน
วิทยาศาสตรที่สรางโอกาสใหนักเรียนไดเรียนรูและคนหาความรูดวยตัว 
นักเรียนเอง  นักเรียนสามารถพัฒนาทักษะในการใชความคิดสรางสรรค
และการใชวิจารณญาณ พิจารณาไตรตรองมองปญหาตาง ๆ เทคนิค 
ATLAS สงเสริมการเรียนรูรวมกัน สรางโอกาสใหนักเรียนไดรับความรู มี
ความเขาใจ และพัฒนาทักษะการสืบหาขอเท็จจริง และการทดลอง รวมทั้ง
การพัฒนาการสื่อสารและการนําเสนอความรูหรือความคิดสูผูอ่ืนใหเขาใจ
ได  เทคนิคการเรียนการสอนดังกลาวนี้  เนนที่นักเรียนเปนผูคนหาความรู 
แสวงหาคําตอบหรือขอสงสัย รูจักใชวิจารณญาณคิด  รูจักแลกเปลี่ยน
ประสบการณความรู  สามารถแสดงความคิดออกมาเปนผลงาน และมี 
การนําเสนอความคิด และผลงานตาง ๆ  

  ตัวอยางของเทคนิคการเรียนการสอนที่สงเสริมศักยภาพการเรียนรู 
ไดแก การอานที่สงเสริมศักยภาพการเรียนรู การเขียนที่สงเสริมศักยภาพ
การ เรี ยนรู  การสัมภาษณ  การระดมสมอง  การอภิปรายกลุ ม  
การแสดงบทบาทสมมติ การสรางสถานการณจําลองปรากฏการณทาง
วิทยาศาสตรที่เปนนามธรรมใหเปนรูปธรรม  รวมถึงกระบวนการสืบคนที่
เปดโอกาสใหนักเรียนออกแบบและวางแผนการทดลองเอง เปนตน 

บทนํา 
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  การสรางโอกาสใหนักเรียนเปนผูเรียนรูเองและเปนเจาของผลงาน 
เปนหัวใจสําคัญของการเรียนการสอนที่สงเสริมศักยภาพการเรียนรู การใช
เทคนิคนี้ในชั้นเรียน ผูสอนจึงเปลี่ยนบทบาทจากการเปนผูใหความรูมา
เปนผูที่สงเสริมและใหกําลังใจนักเรียนในการเรียนรูและแสวงหาความรู
ดวยตนเองหรือโดยกลุม ผูสอนจําเปนตองมีทักษะในการใชคําถามชวย 
นักเรียนรวมทั้งการสงเสริมใหนักเรียนสรางสรรคชิ้นงาน แสดงออกซึ่ง 
ความคิด และผูสอนใหคุณคาตอความคิดและผลงานของนักเรียน รวมทั้ง
การติดตามดูความเขาใจและการใชประโยชนจากการเรียนรู 

  การใชเทคนิค ATLAS มีกระบวนการ  ผูสอนที่ใชเทคนิคนี้ไดอยางมี
ประสิทธิภาพจะชวยพัฒนาศักยภาพการเรียนรูวิทยาศาสตรของนักเรียน
ไดอยางมาก เทคนิคนี้สามารถชวยใหนักเรียนที่ไมสนใจวิทยาศาสตรหัน
มาเรียนวิทยาศาสตรไดอยางมีความสุขและมีความเขาใจไดงายข้ึน  และผู
ที่สนใจอยูแลวก็จะมีพัฒนาการทางความคิดมากข้ึน 

 

การเรียนการสอนท่ีสงเสริมศักยภาพการเรียนรูจะเกิดข้ึนเม่ือไร  

คุณลักษณะสําคัญของการเรียนการสอนที่สงเสริมศักภาพการเรียนรูเปน
ดังนี ้

 
  

การเรียนที่สงเสริมศักยภาพการเรียนรู จะเกิดขึ้นเม่ือนักเรียน 
 ทุกคน มีสวนรวม ในการเรียนรู  มีการแกปญหา และตัดสินใจ 
 เปนเจาของงาน  ทดสอบความคิดเห็นของ 

ตนเอง 
 วางแผนและออกแบบการทดลอง

เอง 
 รายงานผลการปฏิบัติงานตอ

ชั้นเรียน 
 มีสวนรวมในการประเมินผลงาน 
 มีการอภิปรายและปฏิบัติงาน

รวมกันในกลุมอยางมีเปาหมาย 

 รวมกันไตรตรองในงานที่ทํา
และดัดแปลง แกไข ความคิด 
ใหดีข้ึน 
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 การสอนที่สงเสริมศักยภาพการเรียนรู จะเกิดขึ้นเม่ือคร ู
 

  

 
 
 
ทําไมจึงตองจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีสงเสริมศักยภาพการเรียนรู 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 กระบวนการเรียนรู เกิด
จากผูเรียนนําขอมูลความรูใหม
ที่ไดรับมาเชื่อมโยงกับความรู
เดิม แลวสรางความรูข้ึนเองใน
ตัวผู เรียน ผู เรียนแตละคนมี
พั ฒ น า ก า ร ใ น ก า ร เ รี ย น รู 
แตกตางกันทั้งนี้ข้ึนอยูกับระดับ
สติปญญา และประสบการณ
เดิมของผูเรียน 

  

  กิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนครูเปนศูนยกลาง ไมไดสงเสริมให 
ผูเรียนคิด ลงมือปฏิบัติ  ชวยเหลือ สื่อสารระหวางกัน  นักเรียนไมมีโอกาส
ที่จะคอย ๆ สรางความรูข้ึนเอง ตามระดับพัฒนาการของแตละบุคคล ขาด
กระบวนการในการเรียนรู  ขาดทักษะปฏิบัติการ  ขาดทักษะการสืบคน 
ขอมูลและการสื่อสารถายทอดความรู 

สมศรีเงียบ ๆ 
หนอย  สมชาย
นั่งลงเด๋ียวนี้   

สงเสริมใหนักเรียนม ี
ความรับผิดชอบ 
ตอการเรียนรู 

สงเสริมใหนักเรียนได
ใชความคิดของตนเอง 

จัดประสบการณการ
เรียนรูดวยวิธีการ
หลากหลาย 

จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ดวย
วิธีการตาง ๆ ที่ สงเสริมศักยภาพ
การเรียนรูของนักเรียน 
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  ผลจากการวิจัยแสดงใหเห็นวา การเรียนการสอนดวยวิธีการตาง ๆ มี
ผลตอความคงทนของความรูที่เกิดข้ึนตอนักเรียนแตกตางกัน  ดังปรามิด
แหงการเรียนรูตอไปนี้  

  

 คาเฉลี่ยความคงทน 

                               การบรรยาย 5 

                                 การอาน 10 

                             โสตทัศนูปกรณ 20 

                                การสาธิต 30 

                            การอภิปรายกลุม 50 

                             การลงมือปฏิบัต ิ 75 

                 การสอนผูอ่ืน/การนําความรูไปใชทันที       90 
 

  จากปรามิดแหงการเรียนรูแสดงใหเห็นวาการเรียนการสอนโดยเนน
การปฏิบัติงาน และการจัดกิจกรรมใหนักเรียนไดสอนกันเอง หรือไดนํา
ความรูที่เกิดข้ึนระหวางเรียนไปใชในทันที  มีผลตอคาเฉลี่ยความคงทนใน
การเรียนรูสูงกวาวิธีอ่ืน เพราะในการปฏิบัติ นักเรียนจําเปนตองใชความรู
และทักษะที่มีอยูเดิม มาคิดแกปญหาใหม ทําใหเกิดการเรียนรูในเรื่องใหม 
ซึ่งเปนวิธีการเรียนรูที่สอดคลองกับสภาพจริงของการดํารงชีวิตในสังคม 
โดยความหมายของการปฏิบัติงานในที่นี้มิใชทักษะพิสัยที่หมายถึง 
ความคลองแคลวทางกายหรือทักษะการเคลื่อนไหวเทานั้น แตหมายถึง
การใชความคิดข้ันสูงในการวางแผนทํางาน การแปลความรู ความเขาใจ
มาสูการกระทํา  การใชทักษะและความรูที่มีอยูมาแกปญหา และการมี
ทักษะปฏิบัติ   

 
 ขอคิด 
  ย่ิงใชการเรียนการสอนที่เนนครูเปนศูนยกลางมากเทาไร  ก็ย่ิงลด 

ความคงทนของความรูที่เกิดข้ึนกับตัวนักเรียนมากเทานั้น 
 ย่ิงใชการเรียนการสอนที่เนนใหนักเรียนเปนสําคัญมากเทาไร ก็จะย่ิง

ทําใหนักเรียนจดจําไดมากข้ึนเทานั้น 
 

 

  นักเรียนแตคนมีวิธีการในการเรียนรูแตกตางกัน จําแนกไดเปน  
4 ประเภท ดังแสดงไวในตาราง ตอไปนี้ 
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ลักษณะของนักเรียน 

กระฉับกระเฉง สะทอนความคิด ทฤษฎ ี จริงจัง 
มีสวนรวมในกิจกรรมที่
ทาทายอยาง
กระฉับกระเฉง และมี
ความกระตือรือรนตอ
ประสบการณใหม 

ชอบสังเกตการณ
มากกวาการลงมือ
ปฏิบัติ   
   ทบทวนสิ่งที่เรียนรู
คิด และตัดสินใจ  

สนใจในสถานการณที่
มีโครงสรางเปนระบบมี
วัตถุประสงคชัดเจน      
   สังเกตระบบหรือ 
รูปแบบ วิเคราะห  
และลงขอสรุป  

สนใจในกิจกรรมที่เปน
รูปธรรม มีประโยชน 
และเก่ียวของกับชีวิต
จริง 

 

 

  แตละกลุมของนักเรียน จะประกอบไปดวยลักษณะของนักเรียนที่มี
วิธีการเรียนรูที่แตกตางกัน จึงจําเปนตองจัดประสบการณการเรียนรู 
หลากหลายวิธี ใหสอดคลองกับลักษณะของนักเรียน เพ่ือสงเสริมให 
นักเรียนไดรับการพัฒนาสูงสุดตามศักยภาพของแตละบุคคล โดยเฉพาะ
อยางย่ิงในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร ครูจําเปนจะตองพัฒนานักเรียน
ใหมีความเขาใจในมโนมติที่เปนนามธรรมอยางตอเนื่องจึงจําเปนตองจัด
ประสบการณการเรียนรูที่เปดโอกาสใหนักเรียนไดลงมือปฏิบัติ เพ่ือพัฒนา
ความรูความเขาใจในมโนมติทางวิทยาศาสตรผานกระบวนการเรียนรู  

  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่นักเรียนไดลงมือปฏิบัติเปนประจํา 
จะชวยทําใหนักเรียนมีความเขาใจในวิชาวิทยาศาสตรเพ่ิมข้ึน ทั้งนี้
เนื่องมาจากนักเรียนทุกคนมีความรูสึกในความเปนเจาของและความ
เก่ียวของกับการเรียน  มีความรูสึกวางานที่ทําและความคิดหรือการคนพบ
ของพวกเขาเปนสิ่งที่มีคุณคา   ทําใหมีความพึงพอใจในการเรียนมากข้ึน  

 

 
 
 
 ขอคิด 
  เราไดยิน แลวเราก็ลืม  

 เราไดเห็นแลวเราจะจําได 
 หากเราไดลงมือปฏิบัติเราจะเขาใจ 
 

 
 
 
 

 

 



 6 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 การจัดกิจกรรมการเรียนรูที่สงเสริมศักยภาพการเรียนรู สามารถ 
ดําเนินการไดอยางหลากหลาย  ดังแสดงไวในแผนภาพตอไปนี้ 

  
 

 
 

           อภิปรายกลุมเล็ก     การอานอยางกระตือรือรน  ระดมพลังสมอง  การโตวาท ี
      การสาธิต   การแกปญหา   การสัมภาษณ   การสํารวจ   การใชคอมพิวเตอรชวยสอน 
 
 
 

รายงาน  การนําเสนองาน  การออกแบบ  วิทยากรพิเศษ  เกม 
การจดบันทึกประจําวันทางวิทยาศาสตร      บทบาทสมมติ     สถานการณจําลอง 

ทัศนศึกษา    โปสเตอร  การเขียนอยางสรางสรรค  ละคร  กรณีศึกษา 
 
 
 

 

ขอคิด 
การไปทัศนศึกษา อาจไมใชกิจกรรมการเรียนการสอนที่สงเสริมศักยภาพการเรียนรู ถา
การไปทัศนศึกษานั้น นักเรียนตองเดินตามและฟงการบรรยายจากมัคคุเทศกเพียง
อยางเดียว  แตการไปทัศนศึกษาจะเปนกิจกรรมการเรียนการสอนที่สงเสริมศักยภาพ
การเรียนรูได  ถาเปดโอกาสใหนักเรียนไดถาม หรือมีงานใหนักเรียนทํา และการไป
ทัศนศึกษาจะนาสนใจและเปนประโยชนกับนักเรียนมากข้ึน  
หากนักเรียนไดจัดการวางแผนการไปทัศนศึกษาดวยตนเอง 
เพ่ือใหบรรลุจุดประสงคของการเรียนรู 

 

 

วิธีการจัดการเรียนการสอนท่ี 
สงเสริมศักยภาพการเรียนรู 

วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สงเสริมศักยภาพการเรียนรู(ATLAS) 

การฟง การลงมือปฏิบัติ การพูด 

การเขียน การจัดการขอมูล การอาน 
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 กิจกรรมการเรียนการสอนที่สงเสริมศักยภาพการเรียนรูแบบตาง ๆ มี
กระบวนการและความเหมาะสมตอการนํามาจัดการเรียนการสอนใน
ลักษณะที่แตกตางกัน ดังนี้ 

 

       เทคนิคการอภิปรายกลุม  
     ( Group Discussion Techniques ) 

 

   
  

เปนกิจกรรมการเรียนการสอนที่สงเสริมศักยภาพการเรียนรู ที่สงเสริม
ใหนักเรียนฝกทักษะการอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นความเขาใจ
ทางวิทยาศาสตร ระหวางเพ่ือนนักเรียนในกลุมเดียวกันหรือในชั้นเรียน
เดียวกัน เปนการฝกทักษะการสื่อสาร พัฒนาการทํางานเปนกลุม  
พัฒนาความคิดสรางสรรค  และพัฒนาความรูความเขาใจทาง 
วิทยาศาสตรอยางเปนระบบ  ดวยรูปแบบกิจกรรมตาง ๆ ดังนี้ 

  
 1.1 การอภิปรายกลุมยอย  
 เปนกิจกรรมที่มีความสําคัญมากกิจกรรมหนึ่งในการศึกษาวิชา 

วิทยาศาสตร  ใชเปนพ้ืนฐานในการเรียนทุก ๆ เนื้อหา มีหลักการใน
การจัดกิจกรรม ดังนี้ 

 สมาชิกในกลุม 
 กลุมละ 3-4 คน(สูงสุดไมเกิน 6คน) 
 ครูลดบทบาทการบงการลง ให 

นักเรียนมีอิสระในการเลือกกลุมได
ตามสมควร 

 พยายามจัดกลุมแบบสุม โดยอาจใช
วิธีแบงกลุมจาก อาหารที่นักเรียน
ไมชอบ รายการทีวีที่ชอบ เปนตน 

 จัดใหอยูในกลุมเดียวกันประมาณ
ครึ่งภาคเรียน 

รูปแสดง ปฏิสัมพันธระหวางกลุมยอย 
 

  การอภิปรายกลุมยอยในเนื้อหาหรือภาระงานที่มีโครงสรางชัดเจน 
เปนตนวา การลงมือปฏิบัติ การแกปญหา การตัดสินใจ จะชวยลดภาระ
ของครูในการดําเนินกิจกรรม ในทางตรงกันขามการอภิปรายในเนื้อหา
ที่มีโครงสรางนอย ตองการความชวยเหลือในการอภิปรายจากครูมาก
ข้ึน วิธีการหนึ่งที่แสดงถึงการจัดวางโครงสรางการอภิปรายที่ดี ไดแก
การอภิปรายกลุมยอยดวย  คําถามที่มีโครงสราง(agenda) ดังนี้ 
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 1.2 การอภิปรายกลุมยอยดวยคําถามที่มีโครงสราง  
  

   
  

เปนการอภิปรายกลุมยอยตามหัวขอคําถามที่ครูไดออกแบบและ 
เรียงลําดับไวอยางเปนข้ันตอนจากงายไปยาก จากรูปธรรมไปเปน
นามธรรม ในลักษณะของการใชคําถามนําเพ่ือนําไปสูการลงขอสรุป
ความรูดวยตนเองของนักเรียน ดวยการชวยเหลือจากเพ่ือนและกลุม   

 ขอปฏิบัติสําหรับครูในกิจกรรมการอภิปรายกลุมยอยดวยคําถามที่มีโครงสราง 
   
  

1) ควรกําหนดใหมีการเลือกประธานกลุม เพ่ือดําเนินกิจกรรม 
การอภิปราย และเลือกเลขานุการกลุม เพ่ือทําหนาที่จดสรุปผล 
การอภิปราย 
2) ควรเริ่มตนการอภิปรายดวยการใหนักเรียนจับคูรวมกันอภิปราย
ในประเด็นที่เปนรูปธรรมกอน แลวจึงสลับคูกันอภิปรายในประเด็นที่
เปนนามธรรมตอไป 
3) ในข้ันตอนการอภิปรายรวมกันทั้งชั้นเรียน  ครูจะเปนผูกําหนดให
นักเรียนตอบคําถาม 
4) คําตอบของนักเรียนแตละคนจะตองไดรับการตอบรับในเชิงบวก 
แมวาคําตอบนั้นจะเปนคําตอบที่ผิดก็ตาม 

 
 

 

 

การอภิปรายระหวางนักเรียนแตละคู 
1) ยกตัวอยางการเปลี่ยนแปลงทางเคมี ไมนอยกวา 3 รายการ  พรอมทั้งระบุเกณฑที่ใชใน 
การตัดสินวาการเปลี่ยนแปลงนั้นเปนการเปลี่ยนแปลงทางเคมี 
2) กําหนดหลักการที่ใชในการตัดสินวาการเปลี่ยนแปลงใดเปนการเปลีย่นแปลงทางเคม ี
สลับคูกับนักเรียนอีกคูหน่ึง 
3) แลกเปลี่ยนขอมูลที่ไดจากการอภิปรายในคูเดิมของตนที่ผานมากับนักเรียนที่เปนคูใหม 
4) เขียนสูตรโครงสรางลิวอิสของทุกโมเลกุลที่เก่ียวของกับปฏิกิริยา  
   H2(g)   +   I2(g)      2HI(g) 
5) รวมกันอภิปรายวาในกระบวนการเปลี่ยนแปลงจาก H2  และ I2 ไปเปน 2HI มีกระบวนการ
ในการสลายพันธะและสรางพันธะมาเก่ียวของดวย อยางไร  
อภิปรายทั้งชั้นเรียน 
6) โมเลกุลของ H2  และ  I2 เคลื่อนที่ไดเนื่องจากมีสถานะเปนแกส  นักเรียนคิดวาจะเกิดอะไร
ข้ึนบางถาโมเลกุลของ H2  และ  I2 เคลื่อนที่ไปมาอยูดวยกันในระบบปด    
7) กระบวนการที่เกิดข้ึนในขอ 6 จะเขาไปเก่ียวของกับการสลายพันธะและสรางพันธะเพ่ือทํา
ใหมีปฏิกิริยาเคมีเกิดข้ึนไดหรือไม อยางไร  
 

      ตัวอยางกิจกรรมการอภิปรายกลุมยอยดวยคําถามที่มีโครงสราง 
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 1.3 กิจกรรมภาพตอ(Jigsaw  method)  
  

   
  

เปน กิจกรรมการอภิปรายกลุม  ที่ ใ ช พัฒนาความ รับผิดชอบ  
ความรวมมือในการทํางานรวมกันเปนกลุมและทักษะการสื่อสารที่มี 
ประสิทธิภาพ  เหมาะสําหรับใชในการศึกษาเนื้อหาที่มีหลายหัวขอยอย 
หรือทําการทดลองที่มีตัวแปรเก่ียวของหลายตัวแปร  โดยมีข้ันตอน 
การดําเนินกิจกรรม ดังนี้ 

 1) กําหนดหัวขอเรื่องที่ตองการใหนักเรียนศึกษา  โดยหัวขอเรื่องที่
จะศึกษาจะตองมีหัวขอยอยประมาณ 3-4 หัวขอ 
2) แบงนักเรียนออกเปนกลุมแบบคละความสามารถ จํานวน 
กลุมละ 3-4 คน ตามจํานวนหัวขอยอย  เรียกแตละคนวาผูเชี่ยวชาญ
กลุมที่ประกอบดวยผูเชี่ยวชาญนี้เรียกวากลุมบาน  ในกรณีที่จํานวน 
นักเรียนในแตละกลุมยอยตางกับจํานวนนักเรียนในกลุมเดิมที่แบงไว 
ตั้งแตเริ่มเรียน  ใหจัดกลุมนักเรียนใหมไดตามความเหมาะสม 
3) แจงหัวขอยอยตาง ๆ  ใหนักเรียนในกลุมบานทราบ เพ่ือให 
นักเรียนทําความตกลงรวมกันวาใครจะเปนผูเชี่ยวชาญในหัวขอยอยใด 
4) ผูเชี่ยวชาญแตละคนจะไดรับใบความรู หรือใบกิจกรรม  ที่จะ
นํามาศึกษารวมกันกับผูเชี่ยวชาญในหัวขอยอยเดียวกันที่แยกตัว
ออกมาจากกลุมบานกลุมอ่ืน  เรียกกลุมนักเรียนที่ประกอบดวย
ผูเชี่ยวชาญในหัวขอยอยเดียวกันวากลุมผูเชี่ยวชาญ  ถาจํานวน
นักเรียนในกลุมผูเชี่ยวชาญมีหลายคน ควรแบงกลุมผู เชี่ยวชาญ
ออกเปนหลาย ๆ กลุม  แตละกลุมมีจํานวนประมาณ 3-5  คน   
5) นักเรียนในกลุมผูเชี่ยวชาญรวมกันศึกษาเนื้อหาหรือทํากิจกรรม
ตามที่กําหนดไวใบกิจกรรม  ใหแลวเสร็จภายในเวลาที่กําหนด แลวจึง
นําผลการปฏิบัติงานดังกลาวกลับมายังกลุมบาน 
6) ในกลุมบาน นักเรียนจะตองนําความรูและประสบการณที่ไดรับ
จากการทํากิจกรรมมาถายทอดใหเพ่ือนในกลุมบาน โดยผลัดกัน 
ถายทอดความรูทีละคน  
7) เมื่อนักเรียนทุกคนในกลุมบานผลัดกันถายทอดความรูจนครบทุก
คนแลวใหนักเรียนในกลุมบานรวมกันทํากิจกรรมในกลุมบานที่ 
ครูมอบหมายเพ่ิมเติมใหอีกตอไป   
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 แผนผังแสดงกิจกรรมภาพตอ 
เรื่อง ปจจัยที่มีผลตออัตราการเกิดปฏิกิริยา 

  

 

 
 

 
 
 
 ขอดีของกิจกรรมภาพตอ 
 

1) นักเรียนในกลุมผูเชี่ยวชาญจะตองมีความรับผิดชอบ รวมกัน
ทํางาน ชวยเหลือซึ่งกันและกัน เพ่ือใหแนใจวางานที่ไดรับมอบหมาย
จะประสบผลสําเร็จ  และมีความเขาใจในเรื่องราวตาง ๆ จริง เพ่ือที่จะ
ไดสามารถนําความรูและความเชี่ยวชาญกลับไปยังกลุมบานได 
2) นักเรียนในกลุมบานจะตองพ่ึงพาและรับฟงขอแนะนําจาก 
ผูเชี่ยวชาญที่เปนเพ่ือนสมาชิกภายในกลุม เพ่ือที่จะไดทํางานหรือ 
กิจกรรมที่ไดรับมอบหมายเพ่ิมเติมสําหรับกลุมบาน  ใหถูกตองสมบูรณ 
พรอมที่จะนําเสนอไดตอไป 

 

 

กลุมบาน 

กลุมผูเชี่ยวชาญ 1 
ผลของความเขมขนตอ 
อัตราการเกิดปฏิกิริยา 

กลุมผูเชี่ยวชาญ 2 
ผลของอุณหภูมิตอ 

อัตราการเกิดปฏิกิริยา 

กลุมผูเชี่ยวชาญ 3 
ผลของพื้นที่ผิวตอ 

อัตราการเกิดปฏิกิริยา 

กลุมผูเชี่ยวชาญ 4 
ผลของสารบางชนิดตอ 
อัตราการเกิดปฏิกิริยา 

กลุมบาน 

นําเสนอตอช้ันเรียน,เขียนรายงาน 

ครูนําอภิปรายรวมกันทั้งช้ันเรียน 

ข้ัน 1 
แตละคนเลือก 
หัวขอที่จะศึกษา 

ข้ัน 2 
ศึกษาหัวขอที่เลือกรวมกับ
ผูเชี่ยวชาญคนอื่น ๆ 

ข้ัน 3 
นําความรูกลับมา 
แลกเปล่ียนกัน 

ข้ัน 4 
นําเสนอ 

ข้ัน 5 
สรุปความรู 

จัด
กลุ

มนั
กเ

รีย
นใ

หม
ีจํา

นว
นแ

ละ
สม

าช
ิกต

าง
จา

กก
ลุม

ที่จ
ัดไ

วเด
ิมก

็ได
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 ขอปฏิบัติสําหรับครูผูสอนในการจัดกิจกรรมภาพตอ 
  
 

1) ควรแบงหัวขอยอยที่จะศึกษาใหมีปริมาณเนื้อหาใกลเคียงกัน  
2) กิจกรรมที่มอบหมายเพ่ิมเติมใหทําในกลุมบาน หลังจากกลับจาก
กลุมผูเชี่ยวชาญมารวมกัน ควรเปนกิจกรรมที่บูรณาการความรูจาก 
ทุกหัวขอยอยเขาดวยกัน เพ่ือใหนักเรียนในกลุมบานรวมกันทํา 
กิจกรรมอยางแทจริง 
3) ขณะที่นักเรียนทํากิจกรรม ครูควรตรวจสอบ ดูแล อํานวย 
ความสะดวก และทําการประเมินความรวมมือในการทํากิจกรรม 
รวมกัน  ใหกับนักเรียนทั้งในกลุมบาน และกลุมผูเชี่ยวชาญ เพ่ือจะได
ทราบวานักเรียนเขาใจผิดในเรื่องใด และมีปญหาอยางไร 
4) ในกรณีที่แตละหัวขอยอยมีความยากงายแตกตางกัน ควรแนะนํา
ใหนักเรียนเกงเลือกศึกษาในหัวขอที่ยาก แทนการใหนักเรียนเลือก 
หัวขอยอยที่จะศึกษาเอง 

 

 
 
 1.4 การระดมพลังสมอง( Brainstorming) 
  
 

เปนกิจกรรมการอภิปรายรวมกันทั้งชั้นเรียน เหมาะสําหรับการนําเขาสู
บทเรียนและทบทวนความรู เ ดิมของนักเรียนกอนเรี ยน ดวย 
การกระตุนใหนักเรียนรวมกันระดมพลังสมอง ตอบคําถาม ยกตัวอยาง
ออกแบบการทดลอง การวางแผนการทํางาน หรืออภิปรายรวมกันทั้ง
ชั้นเรียนเก่ียวกับประเด็นปญหาที่ครูกําหนด แลวใหนักเรียนรวมกัน
เสนอวิธีการแกปญหาอยางหลากหลาย ตัดสินใจเลือกวิธีการใน 
การแกปญหา  เพ่ือดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอนตอไป 
 นอกจากนี้กิจกรรมการระดมพลังสมองยังสามารถนํามาใชใน 
ข้ันตอนการอภิปรายหลังเรียน เพ่ือนําไปสูข้ันตอนการสรุปความรู  เปน
ตนวาใหนักเรียนระดมพลังสมองอภิปรายสรุปเนื้อหาที่ไดจากการดู 
วีดิทัศนรวมกัน กิจกรรมการระดมพลังสมองจึงเปนกิจกรรมที่ชวย
กระตุนใหนักเรียนฝกทักษะการสื่อสาร และการทํางานเปนกลุม กระตุน
ใหนักเรียนมีความกระตือรือรนตอเรื่องที่จะเรียน  ตระหนักในปญหา  
สงเสริมความคิดสรางสรรคของนักเรียน และสรุปสาระสําคัญหลังเรียน  
ตลอดจนใชเปนวิธีการในการประเมินกิจกรรมการเรียนการสอนอีกวิธี
หนึ่งดวย  
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 ขอปฏิบัติสําหรับครูผูสอนในการจัดกิจกรรมการระดมพลังสมอง 
 

1) กําหนดหัวขอและเวลาสําหรับการอภิปรายกลุม 
2) ถามความคิดเห็นของนักเรียนแตละคน โดยพยายามกระตุนใหมี
การแสดงความคิดเห็นใหมากและเร็วที่สุด เพ่ือใหนักเรียนทุกคนมีสวน
รวมในกิจกรรมการระดมพลังสมอง 
3) จดรายการทุกรายการที่นักเรียนนําเสนอบนกระดาน เพ่ือที่ 
นักเรียนจะไดไมเสนอประเด็นที่ตลกและไมเขาเรื่องใด ๆ  
4) ใหความสํา คัญกับความคิดเห็นของนักเรียนทุกคน ดวย 
การเขียนขอคิดเห็นของนักเรียนทุกคนบนกระดาน โดยไมมีการตัดสิน 
ทันทีวาผิดหรือถูกอยางไร   
5) เมื่อนักเรียนไดเสนอความคิดเห็นหมดทุกคนแลว ครูจึงเริ่มจัด
กลุมประเด็นตาง ๆ ที่นักเรียนนําเสนอที่มีขอความคลายกัน  อภิปราย
แกไขความเขาใจที่คลาดเคลื่อนตาง ๆ ของนักเรียน และในทายที่สุด
อยาลืมเนนยํ้าในประเด็นที่เปนมโนมติสําคัญ  

 

 1.5 เทคนิคการอภิปรายกลุมวิธี Nominal (NGT) 
 

เปนกิจกรรมการอภิปรายกลุมที่ใชสําหรับใหนักเรียนในกลุมเดียวกัน 
หรือทั้งชั้นเรียนทําความตกลงกันในการตัดสินใจเลือกเนื้อหาหรือ
ประเด็นที่ตองการศึกษา  ดวยวิธีการเรียงลําดับความสําคัญ เชนตัดสิน
วาตัวแปรใดเหมาะสมที่สุดในการสืบคนหาคําตอบเพ่ือแกปญหาที่
กําหนดไว  เปนวิธีการที่กระตุนใหทุกคนมีสวนรวมในการอภิปรายกลุม  
เคารพหลักการประชาธิปไตย และประหยัดเวลาในการอภิปราย 

 ขอปฏิบัติสําหรับครูผูสอนในการจัดกิจกรรมการอภิปรายกลุมวิธี Nominal 
 1) กําหนดประเด็นหรือขอคําถามใหนักเรียนบันทึกถึงสาเหตุหรือ

แนวทางในการแกปญหา และทําการลําดับประเด็นที่สําคัญที่สุดไมนอย
กวา 5 รายการ 
2) เลขานุการกลุมเขียนรายการที่ทุกคนเสนอและแจงใหทุกคนทราบ 
3) นักเรียนแตละคนในกลุมเดียวกัน เลือกประเด็นที่ตองการศึกษา 5 
ประเด็น จากรายการที่แตละคนนําเสนอทั้งหมดอีกครั้งหนึ่ง 
4) นักเรียนแตละคนลําดับความสําคัญของรายการที่ตนเองเลือกไว 
ดวยการใหคะแนนประเด็นที่สําคัญที่สุด 5 คะแนน และประเด็นที่
สําคัญนอยที่สุด 1 คะแนน 
5) จัดกลุมหรือเรียงลําดับประเด็นที่ตองการศึกษาใหม  ดวยการรวม
คะแนนแตละรายการ ตามคะแนนที่ไดจากนักเรียนแตละคน  เพ่ือเลือก
ประเด็นที่สําคัญที่สุด ในการศึกษาตอไป 
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  กิจกรรมการอานท่ีสงเสริมศักยภาพการเรียนรู  
 (Active  Reading) 

  

   
  

วิธีการสอนอยางหนึ่งที่ครูนิยมใชในการถายทอดความรูใหกับนักเรียน  
ไดแกการมอบหมายงานใหนักเรียนศึกษาหาความรูดวยตนเองจาก 
ใบความรูที่ครูสรางข้ึนหรือคัดลอกมาจากหนังสือตาง ๆ  
 จากการศึกษาวิจัย พบวา  สื่อประเภทตาง ๆ มีประสิทธิผลตอ 
การเรียนรูของนักเรียนในระดับที่แตกตางกัน ดังนี้ 

 
 

พฤติกรรมการเรียนรูจากสื่อของนักเรียน ประสิทธิผลในการเรียนรูของนักเรียน 
การอาน รอยละ 10 
การไดยิน รอยละ 20 
การไดเห็น รอยละ 30 
การไดเห็นและไดยิน รอยละ 50 
การไดพูด รอยละ 70 
การไดพูดและไดทํา รอยละ 90 

 
 

 
 

   
  

 จากตารางแสดงใหเห็นวาพฤติกรรมการเรียนรูจากสื่อที่กําหนดให 
นักเรียนอานเพียงอยางเดียว มีประสิทธิผลตอการเรียนรูของนักเรียนเพียง
รอยละ 10 เทานั้น  ทั้งนี้เพราะกิจกรรมการอานที่นักเรียนปฏิบัติสวนใหญ
เปนการอานตามหัวขอที่ครูกําหนด แลวนําความรูที่ไดรับมาตอบคําถาม 
โดยไมไดมีกิจกรรมที่สงเสริมใหการอานมีประสิทธิภาพมากข้ึนแตอยางใด 
ครูควรจัดกิจกรรมที่สงเสริมใหการอานมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน โดยใช 
แนวทางการพัฒนากิจกรรมการอานที่สงเสริมศักยภาพการเรียนรู  เปนตน
วาเลือกใชแหลงขอมูลสําหรับการอานที่เหมาะสม  สงเสริมใหมีการ
อภิปรายกลุมในระหวางการอาน  มีกิจกรรมที่ชวยใหนักเรียนสรุปความรู
ไดเอง และมีกิจกรรมขยายความรูใหนักเรียนมีความรู ความเขาใจ และมี 
ความชํานาญเพ่ิมมากข้ึน  ดังนี้ 
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แหลงขอมูลท่ีใชในกิจกรรมการอานทางวิทยาศาสตร  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
   
  

 กิจกรรมการอานที่สงเสริมศักยภาพการเรียนรู จะเกิดข้ึนไดเสมอไม
วาจะใชแหลงขอมูลใด ถามีกระบวนการจัดการที่เหมาะสม เปนตนวา
เปลี่ยนวิธีการจากการใหนักเรียนคัดลอกขอมูลบนกระดานดําหรือขอมูล
บนแผนโปรง ใส เปนใชกระดานดําหรือแผนโปรง ใสในกิจกรรม 
การระดมสมอง หรือกําหนดประเด็นเพ่ือใชในการอภิปรายทั้งชั้นเรียน 
เปลี่ยนวิธีการจากการกําหนดหัวเรื่องในตําราเรียนหรือเอกสารอางอิงให
นักเรียนอานเพ่ือเตรียมตัวสอบมาเปนการสงเสริมใหนักเรียนรวบรวมหรือ
จัดกระทําขอมูลในประเด็นที่นักเรียนมีความสนใจเปนรายบุคคล เชน 
การสืบคนขอมูลเพ่ือทําโครงงานวิทยาศาสตร หรือจัดทําวารสารเผยแพร
ความรู  เปลี่ยนแนวทางการนําเสนอขอมูลในลักษณะการสรุปขอความรู
ใหกับนักเรียนในใบความรู หรือในเอกสารประกอบการเรียนเปนการ
นําเสนอขอมูลที่สัมพันธกับชีวิตประจําวันและประสบการณเดิมของ
นักเรียน แลวจัดกิจกรรมการอานที่สงเสริมใหนักเรียนเชื่อมโยงความรูเดิม
กับความรูใหมที่ไดรับจากการอานเพ่ือลงสรุปความรูไดดวยตนเอง  

 
 

เครื่องฉายภาพ กระดานดํา 

เอกสารแบบฝกหัด 

ใบความรู/ใบงาน 

ตํารา/หนังสืออางอิง 



 15 

 

การอานท่ีสงเสริมศักยภาพการเรียนรูกับกระบวนการสืบคนทางวิทยาศาสตร 
  

   
  

กระบวนการอานที่สงเสริมศักยภาพการเรียนรูเปนกระบวนการที่มี
ลักษณะคลายกับการสืบคนทางวิทยาศาสตร  ดังแผนภาพตอไปนี้ 

 

 

กระบวนการสืบคนทางวิทยาศาสตร กระบวนการอานที่สงเสริม 
ศักยภาพการเรียนรู 

 

 

 

 
 

    

สืบคนขอมูล 

 

 

 

เก็บรวบรวมขอมูล 

 
 

จัดกระทําขอมูล 

 
 

ประเมินผล 

 

   
  

กิจกรรมการอานที่สงเสริมศักยภาพการเรียนรูเปนกระบวนการที่ 
สงเสริมใหนักเรียนคนหาขอมูลดวยการอาน คลายกับการคนควาหา 
ขอมูลจากการสังเกต ทดลองทางวิทยาศาสตร  มีการเก็บรวบรวม 
ขอมูลที่เปนมโนมติสําคัญจากการอาน แลวนําขอมูลที่ไดมาจัดกระทํา
ใหอยูในรูปแบบใหม เชนเขียนแผนภาพ ติดปายชื่อ สรางตารางจําแนก
หมวดหมู   คลายกับการบันทึกผลการทดลองแลวนําผลการทดลองมา
เขียนกราฟ  จากนั้นจึงทําการประเมินผลการอานเพ่ือลงขอสรุปความรู 
คลายกับข้ันตอนการสรุปผลการทดลอง 

 
 
 



 16 

   
  

 ครูผูสอนสามารถพัฒนากิจกรรมการอานใหมีประสิทธิผลตอ 
การเรียนรูของนักเรียนเพ่ิมข้ึน ดวยการจัดกิจกรรมการอานที่สงเสริม
ศักยภาพการเรียนรู ซึ่งมีรูปแบบ วิธีการ และลําดับข้ันตอนที่เหมาะสม
ตอการพัฒนานักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1 การเก็บรวมรวมขอมูลและจัดกระทําขอมูล 
  

   
  

 การมอบหมายงานใหนักเรียนสืบคนขอมูลจากหองสมุดหรือ
แหลงเรียนรูตาง ๆ เพ่ือทํารายงาน หรือโครงงานวิทยาศาสตร สงเสริม
ใหนักเรียนมีทักษะในการสืบคนขอมูล การรวบรวมขอมูล การจัด
กระทําขอมูลและฝกทักษะการอานจับใจความ 
 การสืบคนขอมูลจะมีประสทิธิผลตอการเรียนรูมากข้ึน เมื่อม ี
การจัดการที่เหมาะสม ดังนี ้
 1) ไมควรกําหนดภาระงานใหนักเรียนสืบคนขอมูลจาก 
หนังสือเรียน เพราะวิธีการดังกลาวสงเสริมใหนักเรียนทําการคัดลอก 
ขอมูลจากหนังสือเรียน   
 2) ควรกําหนดคําถามใหนักเรียนคนหาคําตอบ โดยหลีกเลี่ยง
คําวา จงใหความหมาย จงบรรยาย  แตควรใชคําถามวา ทําไม  อะไร  
อยางไร  เมื่อไร  จงอธิบาย เพ่ือชวยใหนักเรียนไดคิดและพัฒนา 
ความเขาใจจากกิจกรรมการอาน 

 
 
 

เทคนิคการอานท่ี
สงเสริมศักยภาพการ

การสราง
คําถาม 

การกําหนด
ปายช่ือ 

การ 
เนนคํา 

การ
เรียงลําดับ 

การเก็บรวบ
ขอมูลและจัด
กระทําขอมูล 

การ
เวนคํา การเขียน

แผนภาพ 
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2.2 การเวนคํา(Cloze)  
  

   
  

เปนการสงเสริมการอาน ดวยการเวนคําสําคัญของเนื้อหาเอาไว เพ่ือให
ผูอาน เติมคํา หรือขอความ ลงในชองวางที่กําหนดไวใหสมบูรณ 
ถูกตอง สามารถใชกับการตรวจสอบความรู พ้ืนฐานของนักเรียน 
กอนเรียน  หรือใชกระตุนการอภิปรายกลุมของนักเรียนในระหวาง 
กิจกรรมการอาน หรือใชประเมินนักเรียนหลังเรียนดวยกิจกรรม 
การอาน การออกแบบขอความที่นํามาใชในการเวนคํา มีหลักการที่
สําคัญ ดังนี้ 

1) เวนคําสําคัญที่เหมาะสม  
2) ไมควรเวนคําหรือวลีไวในประโยคเริ่มตน 2-3 ประโยค และ

ในประโยคสุดทาย 
3) ไมควรเวนคําหรือวลีมากเกินไป 
4) เลือกใชใหเหมาะสมกับระดับสติปญญาของนักเรียน เปน

ตนวาเมื่อนํามาใชกับนักเรียนออน  อาจเวนคําหรือวลีให
นอยลง และอาจกําหนดคําไว ให เลือกนํามาเติมใน 
ชองวางที่เวนไว   

5) ขอความที่นํามาใชในการเวนคําเพ่ือประเมินนักเรียน 
หลังเรียน ควรเปนขอสรุปของเนื้อหาที่กําหนดให โดยเวน
คําสําคัญในเรื่องนั้น ๆ ไว  

 
 
 
 
 

 จงเติมคําลงในชองวางใหไดใจความที่สมบูรณ 
 ก. การตัดของแข็งใหเปนชิ้นเล็ก ๆ หรือบดใหเปนผงละเอียด  ทําใหพ้ืนที่ผิวของของแข็ง 

………………เมื่อพ้ืนที่ผิว……………………ทําใหปฏิกิริยาเกิดไดเร็วข้ึน   ทั้งนี้เพราะ 
การทําใหพ้ืนที่ผิว …………….เปนการ…………..………….ในการชนกันของโมเลกุล 

 ข. การเพ่ิมความเขมขนของสารละลายมีผลทําให ปฏิกิริยาเคมีเกิดได ……….ทั้งนี้เพราะ
การเพ่ิมความเขมขน ทําใหจํานวนอนุภาคของสารตั้งตน ………ในขณะที่ภาชนะมีปริมาตร
เทาเดิม  ทําใหอนุภาคของสารตั้งตน …………..บอยครั้งข้ึน 

 
 
 

      ตัวอยางกิจกรรมการเวนคํา 
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2.3 การเนนคํา(Emphasis)  
  

   
  

เปนการสงเสริมกิจกรรมการอาน  ดวยการใหนักเรียน เนนคํา วลี 
ประโยค หรือขอความที่เปนมโนมติสําคัญหลังการอาน  ดวยการทํา
เครื่องหมาย (ขีดเสนใตดวยสีตาง ๆ  ระบายสี  หรือวงกลมลอมรอบ ) 
ที่สวนตาง ๆ  ของเนื้อหาตามคําชี้แจงที่กําหนดให  เพ่ือใหนักเรียน 
ทบทวนเนื้อหา และนําไปสูการสรุปความรู 
 ภายหลงักิจกรรมการเนนคํา ควรประเมินนักเรียนดวยกิจกรรม 
การกําหนดปายชื่อ  การเขียนแผนภาพ หรือการจัดทําตารางจําแนก
ขอมูล เพ่ือพัฒนาความรู ความเขาใจของนักเรียนใหมากย่ิงข้ึน   

  
  

อานเนื้อหาขอมูลขางลาง แลวทําตามขอแนะนําดังนี ้
1. ขีดเสนใตสีแดง  ขอความที่อธบิายวาปฏิกิริยาเคมีเกิดข้ึนไดอยางไร 
2. ขีดเสนใตดวยเสนประสีน้ําเงิน ขอความที่อธิบายวา “สารเชิงซอนที่ถูกกระตุน” เกิดข้ึนได 
 อยางไร 
3. ขีดเสนใตสีน้ําเงิน  ขอความที่อธิบายวา  มีเหตุการณอะไรเกิดข้ึนในขณะเกิด 
 สารเชิงซอนทีถู่กกระตุน 
4. ขีดเสนใตสดํีา  ขอความที่แสดงถึง  ความแตกตางระหวางพลังงานของสารเชิงซอนที ่
 ถูกกระตุนเปรียบเทียบกับพลังงานของสารตั้งตนและพลังงานของผลิตภัณฑ 

 

 
ปฏิกิริยาเคมีจะเกิดข้ึนเมื่ออนุภาคของสารตั้งตนมาชนกันในทิศทางที่เหมาะสม และมีพลังงาน
เกิดข้ึนอยางนอยเทากับพลังงานกอกัมมันตของปฏิกิริยานั้น  ในขณะที่ชนกันนั้นอนุภาคของ 
สารตั้งตนจะรวมกันเปนสารประกอบที่เรียกวา“สารเชิงซอนที่ถูกกระตุน” ข้ึนชั่วขณะ และจะเกิด
การสลายพันธะในสารตั้งตน และสรางพันธะในสารผลิตภัณฑในขณะที่มีสารประกอบเชิงซอนที่
ถูกกระตุนเกิดข้ึน ดังรูป 
ปฏิกิริยา   H2(g)   +   I2(g)               2HI(g) 
 
 
 
 
                สารตั้งตน             สารเชิงซอนที่ถูกกระตุน          ผลิตภัณฑ 
 

 

 เนื่องจากสารเชิงซอนที่ถูกกระตุนเปนสารที่เกิดข้ึนในขณะที่มีการชนกันของอนุภาค เปน
สารที่ไมเสถียร พลังงานศักยของสารเชิงซอนที่ถูกกระตุนจึงมีคาสูงกวาพลังงานของสารตั้งตน
และผลิตภัณฑเสมอ  

 

 

สลายพันธะ 

สรางพันธะ 

สรางพันธะ 
= H 

กําหนดให 

= I 

      ตัวอยางกิจกรรมการเนนคํา 
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2.4 การเรียงลําดับ(Sequencing)  
  

   
  

เปนการประเมินนักเรียนหลังการอานหนังสือ หรือใบความรูที่ครู
กําหนดให ดวยการแบงขอความสําคัญที่เปนขอสรุปความรูจากเนื้อหา
ออกเปนตอน ๆ ตัดเปนแผนแลวสลับแผนเนื้อหานั้นๆ เหมือนการ 
สับไพแลวใหนักเรียนเรียงลําดับเนื้อหาเหลานั้นใหถูกตอง 
 กิจกรรมการเรียงลําดับอาจนํามาใชกับการเรียงลําดับแผนภาพ 
หรือลําดับข้ันตอนการทดลอง เพ่ือพัฒนาทักษะการวางแผนปฏิบัติการ
ทดลอง โดยนําวิธีปฏิบัติการทดลองมาสลับข้ันตอนตาง ๆ ใหนักเรียน
ลําดับใหถูกตอง  และสําหรับนักเรียนเกงอาจจะพัฒนากิจกรรม 
การเรียงลําดับใหยากมากข้ึน โดยแยกเอาลําดับข้ันตอนบางข้ันตอน
ออกไป  แลวใหนักเรียนเขียนลําดับข้ันตอนที่หายไปข้ึนเอง   
 กิจกรรมการเรียงลําดับสามารถนํามาใชเปนงานกลุม เพ่ือ 
สงเสริมใหนักเรียนไดอภิปรายและรวมมือรวมใจกันทํางาน 

  

 
 

 
จงนําขอความที่กําหนดใหตอไปนี้ มาเรียงลําดับใหถูกตอง 
1.  พลังงานกอกัมมันต 2.  มีพลังงานเกิดข้ึนจากการชนกันมากพอ 
3.  ในทิศทางที่เหมาะสม 4.  โมเลกุลของสารตั้งตนเคลือ่นที่มาชนกัน 
5.  เกิดสารเชิงซอนที่ถูกกระตุน 6.  เปลี่ยนแปลงไปเปนผลิตภัณฑ 
7.  พลังงานที่มีคาอยางนอยที่สุดที่
เพียงพอจะทําใหปฏิกิริยาเกิดข้ึนได
เรียกวา 

8.  ปฏิกิริยาเคมีเกิดข้ึนไดตอเมื่อ 

 
 
 
 
 
 

      ตัวอยางกิจกรรมการเรียงลําดับ 
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2.5 การกําหนดปายชื่อ (Labelling)  
  

   
  

เปนการพัฒนาความรู ความเขาใจของนักเรียน และประเมินความรูของ
นักเรียนภายหลังกิจกรรมการอานแบบเนนคํา หรือเวนคํา ดวยการให
นักเรียนเติมขอมูลลงในกรอบที่กําหนดไวในแผนภาพ  
 ในชวงแรกที่ เริ่มใช กิจกรรมการกําหนดปายชื่อ  อาจจะ
ชวยเหลือนักเรียน ดวยการกําหนดคําตาง ๆ  เอาไวใหนักเรียนเลือก
นําไปติดบนแผนภาพ  แลวจึงพัฒนาเปนใหนักเรียนหาคําหรือขอความ
ที่เหมาะสมมาเติมบนแผนภาพเอง โดยไมมีการกําหนดคําหรือขอความ
ไวให เลือก  ไปจนถึงการใหนักเรียนสรุปองคความรู  ดวยการ
ออกแบบสรางแผนภาพเอง พรอมทั้งเขียนคําอธิบาย หรือพูดอธิบาย
ประกอบแผนภาพ    
 การกําหนดปายชื่อควรกําหนดจํานวนปายชื่อใหเหมาะสมกับ
แผนภาพ โดยคํานึงถึงความเหมาะสมระหวางเนื้อหากับการจัดทํา 
แผนภาพ และตองระมัดระวังวาการกําหนดปายชื่อใหมากเกินไปจะทํา
ใหนักเรียนเกิดความสับสนได 

 
 

  

จงนําขอความที่กําหนดใหในดานขวาของแผนภาพไปเติมลงในแผนภาพ 
ขางลางตอไปนี้ 

 

 ปฏิกิริยา 
    
      

 มีรูปสมการทั่วไปเปน   A      B  เมื่อปฏิกิริยาดําเนินไป  
ปริมาณสาร A   และ B  เปลี่ยนแปลงไป  ดังแผนภาพตอไปนี้ 
 

 
 
 

 

 
 
 
ขอความที่กําหนดให 
 
1. ผลิตภัณฑ B คงที ่
2. สารตั้งตน A หมดไป 
3. ผลิตภัณฑ B เพ่ิมข้ึน 
4. สารตั้งตน A ลดลง 
 

 

CH2 
CH2 

CH2 
H3C-CH=CH2 

ปร
ิมา

ณส
าร

(m
ol)

 

เวลา(s) สิ้นสุดปฏิกิริยา 

…..…………………………

…..…………………………

…..…………………………
…..…………………………

      ตัวอยางกิจกรรมการกําหนดปายช่ือ
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2.6 การสรางคําถาม(Questioning)  
  

   
  

เปนการพัฒนาความรู  ความเขาใจของนักเรียน และสง เสริม 
การประเมินตนเอง และการประเมินเพ่ือนนักเรียน ดวยการใหนักเรียน
นําความรูที่ไดรับจากกิจกรรมการอาน มาสรางขอคําถามสําหรับถาม
เพ่ือนคนอ่ืน ๆ ในกลุมเดียวกัน หรือสลับคําถามกันระหวางกลุม หรือ
นําคําถามมารวมกันไวในกลองแลวใหครู หรือตัวแทนนักเรียนออกมา
จับสลากคําถามนั้น เพ่ือถามนักเรียนทั้งชั้นเรียน 
 การสรางคําถามเปนการพัฒนาความคิดข้ันสูงของนักเรียน 
เพราะนักเรียนจะตองศึกษาเนื้อหาอยางละเอียดและทําความเขาใจใน
เนื้อหาอยางลึกซื้ง  จึงจะสรางคําถามที่สอดคลองกับจุดประสงค  
เนื้อหา และมีระดับความยากงาย เหมาะสมกับนักเรียนได  ควรใช 
กิจกรรมการสรางคําถามในข้ันตอนทายที่สุดหลังจากกิจกรรมการอาน
ที่สงเสริมศักยภาพการเรียนรูแบบอ่ืน ๆ  

 
  
 
 

1.  ใหนักเรียนแตละกลุมตั้งคําถาม 5 คําถามจากเนื้อหาที่ไดศึกษามา 
2. แลกคําถามกับเพ่ือนในกลุมอ่ืนๆ 
3. ตอบคําถามของเพ่ือนอีกกลุมที่รับมา โดยตองตอบคําถามใหมากที่สุดเทาที่จะทําได 
4. สงคําตอบใหเพ่ือนอีกกลุมหนึ่งและเก็บคําตอบของอีกกลุมกลับมา 
5. ใหคะแนนคําตอบจากคําถามที่ตั้งไว พิจารณาคําตอบที่แตละกลุมตอบมา และรวมกัน

อภิปรายกลุมวาจะใหคะแนนอยางไรกับคําตอบของเพ่ือนกลุมอ่ืน ๆ 
 
 การประเมินตนเองของนักเรียนในกิจกรรมการอานที่สงเสริมศักยภาพการเรียนรู 
 ภายหลังกิจกรรมการอาน นักเรียนควรจะไดรับการสงเสริมใหประเมิน

ตนเอง หรือสลับการประเมินระหวางเพ่ือนนักเรียนดวยกันโดยครู 
ผูสอนตองกําหนดเกณฑในการใหคะแนนและใบเฉลยกิจกรรมเอาไว
กอนลวงหนา    

  ในการสรุปกิจกรรมการอาน  ควรใชคําถามนําถามนักเรียนเพ่ือ
นําไปสูการลงขอสรุป  หรือกระตุนใหนักเรียนถาม   นําขอผิดพลาดที่
สังเกตพบในระหวางนักเรียนทํากิจกรรมมาวิจารณ  อธิบาย  เพ่ือแกไข
ความเขาใจที่คลาดเคลื่อนของนักเรียน โดยคํานึงถึงจุดประสงค 
การเรียนรูที่ไดตั้งไวในแผนการจัดการเรียนรู 

 

      ตัวอยางกิจกรรมการสรางคําถาม
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              ข้ันตอนการจัดการเรียนการสอนดวย 
   กิจกรรมการอานท่ีสงเสริมศักยภาพการเรียนรู 

 

 
 การจัดการเรียนการสอนดวยกิจกรรมการอานที่สงเสริมศักยภาพการเรียนรู มี
ลําดับข้ันตอน ดังนี้ 

 

  

1. ขั้นเตรียมการ (Preperation)  

 เตรียมเอกสาร ใบกิจกรรม ใบความรู วัสดุ อุปกรณประกอบการสอนและคูมือครู  

2. ขั้นนําเขาสูบทเรียน(Brief)  

 2.1 ใชคําถามนําเพ่ือทบทวนความรูเดิมของนักเรียน  
 2.2 ชี้แจงวิธีการทํากิจกรรมตาง ๆ ใหนักเรียนทราบ 

 

3. ขั้นปฏิบัติกิจกรรม(Action)  

3.1 แบงกลุมนักเรียนแบบคละความสามารถ 
3.2 แตละกลุมลงมือทํากิจกรรมตาง ๆ  
3.3 ครูคอยอํานวยความสะดวก และใหคําปรึกษาแกนักเรียนระหวางเรียน 

 

4. ขั้นสรุปยอ(Debrief)  

 4.1 นักเรียนแตละกลุมนําเสนอผลงานหนาชั้นเรียน 
 4.2 ครูถามนักเรียนแตละกลุมในหัวขอยอย ที่นักเรียนไดรับมอบหมาย   และแกไข
ความเขาใจที่คลาดเคลื่อนของนักเรียน 
 4.3 เนนยํ้าสาระสําคัญของเนื้อหา 

 

5. ขั้นติดตามผล(Follow-up)  

เนื่องจากกิจกรรมนี้ใชเทคนิคตาง ๆ เพ่ือติดตามความเขาใจของนักเรียนอยูแลว  จึง
ไมจําเปนตองมีข้ันติดตามประเมินผล 
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     กิจกรรมการเขียนท่ีสงเสริมศักยภาพการเรียนรู  
 (Active  Writing) 

  

   
  

การเขียนที่สงเสริมศักยภาพการเรียนรู คือการนําความรูและความคิดที่
สรางสรรคตลอดจนประสบการณตาง ๆ ที่ไดรับจากการปฏิบัติกิจกรรม
ระหวางเรียน และจากการสืบคนจากแหลงเรียนรูตาง ๆ  มาเขียน 
สื่อสาร ใหผูอ่ืนเขาใจ 
 โดยทั่วไปกิจกรรมการเขียนที่สงเสริมศักยภาพการเรียนรู มักจะ
ใชตอนทายของการเรียนในหัวขอหลัก หรือทายการเรียนในหัวขอยอย
ตาง ๆ ในข้ันตอนการติดตามผล  หลังจากการลงขอสรุปความรูดวย 
กิจกรรมอ่ืน ๆ แลว  โดยอาศัยการเขียนในรูปแบบตาง ๆ ดังนี้ 

 
 3.1 การเขียนบันทึกประจําวัน   
   
  

การเขียนบันทึกประจําวัน เปนกิจกรรมที่สงเสริมใหนักเรียนฝกทักษะ
การสื่อสารดวยการเขียนบันทึกทักษะ ประสบการณที่ไดรับจากการ
เรียน สะทอนสิ่งที่นักเรียนไดเรียนรูวาไดรับความรูในเรื่องใด ไดพัฒนา
ทักษะอะไร มีความรูสึกตอกิจกรรมการเรียนการสอนอยางไร และ
ตองการความชวยเหลือในดานใด  ทําใหครูไดรับทราบวานักเรียนมี
ความเขาใจในเรื่องใด และไมเขาใจในเรื่องใด กิจกรรมการเรียน 
การสอนที่ใช มีความเหมาะสมหรือไม  ควรปรับปรุงแกไขอยางไร 
 การเขียนบันทึกประจําวันจึงเปนเครื่องมือสําหรับการประเมิน
การสอนของครูที่ดีอีกวิธีหนึ่ง 

 ขอปฏิบัติสําหรับครูผูสอนตอกิจกรรมการเขียนบันทึกประจําวัน 
 1) ควรอานบันทึกประจําวันของนักเรียนทุกคน แตไมควรใหคะแนน 

ไมควรแกไขบันทึกประจําวัน หากพบขอเสนอแนะก็ใหบอกนักเรียนวา 
ขอบใจ 

 2) เมื่ออานบันทึกของนักเรียนแลว ควรจดบันทึกขอเสนอแนะที่
สําคัญตาง ๆ ตลอดจนความเขาใจที่คลาดเคลื่อนของนักเรียนและ
ปญหาตาง ๆ ที่นักเรียนพบและตองการการแกไขปรับปรุง 

 3) ในกรณีที่มีการวิจารณเก่ียวกับความเขาใจที่คลาดเคลื่อนตาง ๆ 
ของนักเรียนที่พบในบันทึกประจําวัน ไมควรระบุชื่อนักเรียนที่เปน 
ผูเขียนบันทึก แตควรพูดวิจารณโดยรวม 

 4) ควรกําหนดหัวขอ หรือกําหนดขอบขายในการเขียนใหนักเรียน
อยางชัดเจน   
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ตัวอยางแบบบันทึกประจําวัน สะทอนความคิดเห็น 

 

รหัสวิชา …………………รายวิชา……………….เรื่อง ………………………………………….. 
ผูสอน อาจารย…………………..…………วัน………ที่………..เดือน…………พ.ศ. ………… 
เรื่อง………………………………………………………………………………………………… 
 
 

1. นักเรียนไดเรียนรูอะไรบาง ในวันนี ้
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 

2. ทักษะอะไรบาง ที่นักเรียนไดใชและพัฒนาข้ึน 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 

3. หัวขอใดที่นักเรียนเรียนรูไดดีที่สุดประทับใจ / สนุกสนานมากที่สุดเพราะเหตุใด 
………………………………………………………………………………………………… 

4. สิ่งที่นักเรียนเรียนรูสามารถนําไปประยุกตใชในเรื่องใดบาง 
………………………………………………………………………………………………… 

5. นักเรียนรูสึกสนุก หรือพึงพอใจกับสิ่งที่ไดเรียนรู หรือรูสึกดีกับกิจกรรมที่ทําหรือไม  อยางไร 
………………………………………………………………………………………………… 

6. ในการทํากิจกรรม สิ่งใดที่นักเรียนไมสนุก หรือไมมีความสุขดวย 
…………………………………………………………………………………………………… 

7. หัวขอใดที่นักเรียนยังไมเขาใจ  เพราะเหตุใด 
………………………………………………………………………………………………… 

8. มีสิ่งใดในบทเรียนที่นักเรียนตองการเพ่ิมเติม 
………………………………………………………………………………………………… 

9. นักเรียนพบปญหา / อุปสรรคอ่ืนๆ หรือไม (ถามี) ใหระบุ 
 ………………………………………………………………………………………………… 
10. นักเรียน มีความคิดเห็นหรืออยากเสนอแนะอะไรบางเก่ียวกับบทเรียนที่ไดศึกษา 
 ………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………… 
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 3.2 การเขียนจดหมาย  
  

   
  

เปนการฝกทักษะการสื่อสารดวยการใหนักเรียนเขียนจดหมายทาง
วิทยาศาสตรเพ่ือถายทอดมโนมติ และประสบการณที่ไดรับหลังจาก 
กิจกรรมการเรียนการสอนในหัวขอตาง ๆ ใหผู อ่ืนทราบ  เปน 
การสงเสริมใหนักเรียนทบทวนความรูและพัฒนาความรู ความเขาใจตอ
เนื้อหาที่เรียนใหกวางขวางมากข้ึนตลอดจนเปนเครื่องมือสําหรับ 
การประเมินนักเรียนวามีความเขาใจหรือไมเขาใจในเรื่องใด 

  

 ขอปฏิบัติสําหรับครูผูสอนตอกิจกรรมการเขียนจดหมาย  
   
  

ครูควรกําหนดสถานการณการเขียนจดหมายใหเปนไปตามสภาพจริง 
เปนตนวามีการเขียนจดหมาย หรือสง e-mail  ถามคําถามตาง ๆ ที่
เก่ียวของกับหัวขอที่เรียน ไปยังนักเรียน  โดยใชรูปแบบของจดหมาย
จริง  มีการจาหนาซอง ที่ระบุชื่อ ที่อยูของผูสงจดหมาย  และชื่อ ที่อยู
ของผูรับจดหมาย  ระบุวันที่ในจดหมาย มีคําข้ึนตน และคําลงทาย ตาม
รูปแบบของจดหมายจริง   แลวใหนักเรียนเขียนตอบจดหมาย หรือ
ตอบ e-mail  ตามประเด็นคําถามตาง ๆ ที่ครูกําหนด    

 
  

3.3 การเขียนหนังสือพิมพหรือบทความในวารสาร  
  

   
  

การเขียนบทความในหนังสือพิมพหรือบทความในวารสารเปน 
การพัฒนาทักษะการสื่อสารที่สัมพันธกับชีวิตจริง สงเสริมการทํางาน
กลุมและความคิดสรางสรรคของนักเรียน การเขียนหนังสือพิมพหรือ
บทความในวารสารเปนการสงเสริมกิจกรรมการเขียนที่เลียนแบบ 
วิธีการจริงที่ใชในการสื่อสารเผยแพรความรูทางวิทยาศาสตร  ดวย 
การใหนักเรียนเขียนถายทอดความรูตาง ๆ ที่ทันสมัยและวิทยาการ
ใหม ๆ  ซึ่งไดรับจากการสืบคนหาขอมูลเพ่ิมเติมในเนื้อเรื่อง หรือหัวขอ
ที่สอดคลองกับเนื้อหาที่เรียนเผยแพรตอสาธารณชน ในรูปแบบของ 
บทความในหนังสือพิมพ  หรือบทความในวารสารทางวิทยาศาสตร 
ตาง ๆ  ในรูปแบบของนักเรียนเอง   
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 ขอปฏิบัติสําหรับครูผูสอนตอกิจกรรมการเขียนหนังสือพิมพ 
  

   
  

1) ควรระบุหัวขอที่เหมาะสมใหกับนักเรียนในการเขียนบทความลง
ในหนังสือพิมพ  เปนตนวา การพบเทคโนโลยีใหม ๆ  การประยุกต
ค วา มรู ที่ เ ก่ี ย ว ข อ ง กั บ เ รื่ อ ง ที่ เ รี ย น ไป ใ ช ใ น ชี วิ ต ปร ะ จํ า วั น 
การเปลี่ยนแปลงเก่ียวกับสิ่งแวดลอม สภาพภูมิอากาศ ปรากฏการณ
ทางธรรมชาติ   และการเปลี่ ยนแปลงที่ เ กิด ข้ึนในบรรยากาศ  
สถานการณระบาดของโรคติดตอตาง ๆ  
2) ควรนําบทความที่เก่ียวของกับเนื้อหาทางวิทยาศาสตร  ที่ปรากฏ
ในหนังสือพิมพหรือวารสารตาง ๆ มาเปนตัวอยางใหนักเรียนไดศึกษา
วิธีการและรูปแบบในการเขียน   แนะนําสิ่งที่ควรจะมีในบทความ และ
กําหนดขอบขายในการเขียนใหชัดเจน  เปนตนวา มีสาระ ทันสมัยและ
มีสีสัน นําเสนออยางชัดเจน มีภาพหรือตัวอยางที่ดี นาสนใจ อานแลว
เขาใจงาย  
3) ควรสงเสริมใหนักเรียนทํางานรวมกันในลักษณะของ 
กลุมบรรณาธิการ 

  
 
 3.4 การเขียนรายงานการสืบคน    
  

   
  

การเขียนรายงานการสืบคน เปนการสงเสริมทักษะการเขียนบันทึก 
รายงานการสืบคนขอมูลตาง ๆ ตามที่ครูกําหนด แลวจัดทําเปนเอกสาร
เผยแพรความรูตอสาธารณชนในรูปแบบตาง ๆ เชนการทําแผนพับ 
โปสเตอร หรือหนังสือเลมเล็ก  

  
 
 3.5 การเขียนรายงานการทดลอง  
  

   
  

เปนการเขียนบันทึกผลการทดลอง  การอภิปรายผลการทดลอง ตอบ
คําถามทายการทดลอง และสรุปผลการทดลอง โดยครูผูสอนอาจจะ
พัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ใหนักเรียนเขียนออกแบบ 
การทดลอง  ระบุจุดประสงคการทดลอง  ตลอดจนการระบุตัวแปร 
ตาง ๆ ดวยตนเอง   
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     ข้ันตอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
         ดวยกิจกรรมการเขียนท่ีสงเสริมศักยภาพการเรียนรู 

 

 
 

1. ขั้นเตรียมการ (Preperation)  

1.1 เตรียมหัวขอเรื่องสําหรับกิจกรรมการเขียนที่สงเสริมศักยภาพการเรียนรู 
1.2 เตรียมอุปกรณ 

 

2. ขั้นนําเขาสูบทเรียน(Brief) 
 

1.1 อธิบายวิธีการ  และข้ันตอนการเขียนที่สงเสริมศักยภาพการเรียนรูแบบตาง ๆ 
1.2 กําหนดเวลาในการทํากิจกรรม 
1.3 บอกเกณฑการประเมินผลงาน 

 

3. ขั้นปฏิบัติกิจกรรม(Action) 
 

 ลงมือทํากิจกรรมตามข้ันตอนของการเขียนที่สงเสริมศักยภาพการเรียนรูในแบบ 
 ตางๆ 

 

4. ขั้นสรุปยอ(Debrief) 
 

 อธิบายสรุปการเขียนที่สงเสริมศักยภาพการเรียนรูแบบตาง  ๆ  

5. ขั้นติดตามผล(Follow-up) 
 

 ซักถาม  ตอบคําถาม  ตรวจผลงาน  
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  เกม(Game) 
   
  

 กิจกรรมการเลนเกม/ปริศนาอักษรไขว  เปนกิจกรรมที่เหมาะสม
กับการใชพัฒนาความรู ความเขาใจของนักเรียน ภายหลังการสรุป
ความรูแลว เพ่ือชวยในการทบทวนความรูของนักเรียน  สงเสริมให 
นักเรียนมีความรู ความเขาใจ ในเนื้อหามากย่ิงข้ึน  มีความสนุกสนาน
ในการเรียน หรืออาจนํามาใชในการทดสอบความรู ความเขาใจของ 
นักเรียนเปนระยะระหวางการเรียน และสามารถนํามาใชในการประเมิน
ความรู ความเขาใจของนักเรียนหลังเรียนแทนการทําขอสอบไดดี 

 

 
ข้ันตอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดวยเกม  
1. ขั้นเตรียมการ (Preperation) 

1.1 ศึกษาวิธีการเลนเกม กฎ กติกาในการเลนเกม เกณฑในการตัดสินและการใหคะแนน  
1.2  เตรียมอุปกรณตาง ๆ ที่ใชประกอบการเลนเกมใหพรอม 

2. ขั้นนําเขาสูบทเรียน(Brief) 
 แนะนําวิธีการเลนเกม  กฎ กติกา และเกณฑในการตัดสินเลือกผูชนะในเกม  ข้ันตอนนี้เปน
ข้ันตอนที่จําเปนมาก หากเกมที่เลนคอนขางซับซอน  
3. ขั้นปฏิบัติกิจกรรม(Action) 
 3.1 เปดโอกาสใหนักเรียนไดเลนเกมกันอยางผอนคลาย โดยครูควรรับบทบาทเปนผูให 
การสนับสนุน  ประสานงาน  แทนการกํากับ  ควบคุม และสั่งการ  
 3.2 หากมีข้ันตอนใดที่มีปญหา หรือมีขอขัดแยงทางความคิดระหวางผูเลน  ครูควรทํา 
หนาที่เปนกรรมการผูตัดสิน   
 3.3 พยายามควบคุมการเลนเกมใหอยูในเวลาที่กําหนด ไมควรปลอยใหนักเรียนเลนเกม
นานเกินไป เพราะจะเปนการลดความสนใจของนักเรียน และเสียเวลาเรียนในหัวเรื่องตอไป 
4. ขั้นสรุปยอ(Debrief) 
 4.1 สรุปความรูโดยยอซ้ําอีกครั้งทันที่ที่เลนเกมเสร็จ   
 4.2 เปดโอกาสใหนักเรียนไดอภิปราย แสดงความคิดเห็น ตลอดจนสรุปความรูที่ไดรับจาก
การเลนเกม  
5. ขั้นติดตามผล(Follow- up) 
 มอบหมายใหนักเรียนทํากิจกรรมการเขียนที่สงเสริมศักยภาพการเรียนรู หลังจากการเลน
เกม เชนการเขียนจดหมายทางวิทยาศาสตร การเขียนหนังสือพิมพ 
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 ขอปฏิบัติสําหรับครูผูสอนในการจัดกิจกรรมการเลนเกม  
 

 

   
  

1) ครูควรตัดสินใจวาจะรวมเลนเกมดวยหรือไม  ในกรณีที่ครูรวมเลน
เกมดวย จะเปนการชวยสงเสริมความสัมพันธที่ดีระหวางนักเรียนและ
ครู 
2) ในกรณีที่ครู ไม ได ร วมเลนเกมดวย ครูอาจทําหนาที่ เปน 
ผูประสานงานหรือผูตั้งคําถาม ถามนักเรียนเพ่ิมเติม ในระหวางการเลน 
3) ควรมอบหมายใหนักเรียนทํากิจกรรมการเ ขียนที่สง เสริม 
ศักยภาพการเรียนรู หลังจากการเลนเกม เชนการเขียนจดหมายทาง
วิทยาศาสตร การเขียนหนังสือพิมพ  เพ่ือเปนการเนนยํ้าความรูของ 
นักเรียนและชวยสงเสริมใหการเลนเกมมีคุณคาตอการเรียนมากข้ึน 
4) เกมบางอยางเชน เกมปริศนาอักษรไขว สามารถนํามาใชใน 
การประเมินความรู ความเขาใจของนักเรียนแทนการทําขอสอบไดดี  
5) เลือกใชการเลนเกมกับบางหัวขอที่เหมาะสมในหลักสูตร ไมควร
ใชการเลนเกมอยางพร่ําเพรื่อ 
6) ควรตระหนักวาการเลนเกมเปนกิจกรรมที่ชวยพัฒนาความรู 
ความเขาใจของนักเรียน  นักเรียนควรจะไดนําความรูทางวิทยาศาสตร
มาใชในการเลนเกมไมใชเลนเกมเพ่ือความสนุกสนานเพียงอยางเดียว  
ควรหลีกเลี่ยงการออกแบบเกมที่ใหนักเรียนหยิบบัตรข้ึนมาอาน 
ทบทวนความรูในบัตร แลวเลนเกมตอไปตามคําสั่งที่อยูในบัตร เพราะ
นักเรียนจะสนใจที่จะเลนเกมตอไปตามคําสั่งที่อยูในบัตรมากกวา 
การตั้งใจอานเนื้อหาความรู 
7) การเลนเกมบางชนิดที่มีการสับไพ หรือทอยลูกเตา เปนสวนหนึ่ง
ของการเสี่ยงโชค แมวาจะมีประโยชนในการชวยเหลือนักเรียนที่เรียน
ออนใหมีกําลังใจในการเลนเกม  แตควรตระหนักวาเกมที่ดีจะตองจํากัด
เรื่องการเสี่ยงโชคไมใหมีมากเกินไป  ควรสงเสริมใหนักเรียนนําความรู 
และประสบการณที่เกิดจากการเรียน มาใชในการเลนเกมมากกวา 
การเสี่ยงโชคในเกม 

 

ตัวอยางเกมท่ีใชในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร  

จับคู(matching) จัดหมวดหมู(classifying)  
โดมิโน(domino) ปริศนาอักษรไขว  

บัตรคํา(card game) เกมกระดาน(board game)  
บันไดง ู ทดสอบ(quiz)  
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  กิจกรรมสถานการณจําลอง(Simulation) 
   
  

 เปนกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใชการจําลองสถานการณ  
ปรากฏการณหรือการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ทางวิทยาศาสตรที่เปน
นามธรรม ไมสามารถสาธิต หรืออธิบาย ใหนักเรียนเขาใจไดโดยงาย    
เหมาะสําหรับการอธิบายเนื้อหาที่เขาใจยาก ซับซอน เปนนามธรรม 
เชนการเปลี่ยนแปลงระดับอนุภาค หรือระดับเซลล  ตลอดจนใช
ประเมินความรู ความเขาใจของนักเรียนในเนื้อหาที่เปนนามธรรม  โดย
นักเรียนทุกคนมีสวนรวมในการแสดงบทบาทในสถานการณจําลองนั้น 

 
ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดวยสถานการณจําลอง 

1. ขั้นเตรียมการ (Preperation) 
1.1 กําหนดหัวเรื่องและบทบาทของนักเรียน 
1.2 เตรียมวัสดุ อุปกรณ เชนเอกสารแนะนํากิจกรรม  บัตรกําหนดบทบาทของผูรวม

แสดงสถานการณจําลอง  วัสดุ อุปกรณ  ตลอดจนแบบประเมินผลการทํากิจกรรม 
1.3 เตรียมสถานที่ทํากิจกรรมสถานการณจําลอง 

2. ขั้นนําเขาสูบทเรียน(Brief) 
2.1 สนทนาซักถามเพ่ือสรุปทบทวนความรูเดิมที่เก่ียวของกับเรื่องที่จะศึกษา 
2.2 แจงใหนักเรียนทราบเก่ียวกับขอมูลพ้ืนฐาน ความเปนมา  โครงสรางของ 

สถานการณจําลองและกฎเกณฑตาง ๆ ในการแสดงสถานการณจําลอง 
2.3 แบงบทบาทหนาที่ในการแสดงสถานการณจําลองใหกับนักเรียน แจกบัตรกําหนด

บทบาท ปายชื่อ และหนาที่ใหนักเรียนอาน 
2.4 ซักถามความเขาใจในบทบาทของนักเรียน จนแนใจวานักเรียนเขาใจใน 

บทบาทและหนาที่ของตนเองอยางชัดเจน 

3. ขั้นปฏิบัติกิจกรรม(Action) 
3.1 นักเรียนแสดงสถานการณจําลองตามบทบาทที่กําหนด 
3.2 ครูอํานวยความสะดวก  และประเมินนักเรียนดวยวิธีการสังเกตในระหวางการทํา

กิจกรรมสถานการณจําลอง 
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4. ขั้นสรุปยอ(Debrief) 
 4.1 ครูซักถามนักเรียนวานักเรียนแสดงเปนอะไร มีสิ่งใดเกิดข้ึนกับนักเรียนใน 
สถานการณที่นักเรียนไดแสดงไป เพ่ือใหนักเรียนเห็นภาพรวมของสถานการณจําลองนั้น 
 4.2 ครูสรุปยอสถานการณที่แสดง สรุปความรูความเขาใจ แกไขความเขาใจที่ 
คลาดเคลื่อนของนักเรียน 
 4.3 อธิบายแกไขความเขาใจคลาดเคลื่อน ชี้ใหเห็นสวนที่ไมถูกตองในข้ันตอน 
การดําเนินกิจกรรม 

 
5. ขั้นติดตามผล(Follow- up) 
 ประเมินความรู ความเขาใจของนักเรียนในกิจกรรมสถานการณจําลอง และประเมิน
ความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักการที่ไดรับ    ดวยกิจกรรมตาง ๆ ที่หลากหลาย  เชน  
เติมคํา  ติดปาย  จัดลําดับ เขียนแผนผัง  ทํารายงาน เขียนจดหมาย  หนังสือพิมพ  
บทความในวารสาร เปนตน 
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  กิจกรรมบทบาทสมมติ(Role play) 
   
  

 เปนกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีการกําหนดบทบาทและ 
สถานการณที่สมมติข้ึน ใหนักเรียนเขาสวมบทบาทนั้นแลวแสดงออก
ตามธรรมชาติ โดยอาศัยบุคลิกภาพ ประสบการณ ความรู ความเขาใจ 
และความรูสึกนึกคิดของตนเองเปนหลัก  นักเรียนมีอิสระในการแสดง
บทบาทที่ไดรับ และเรียนรูที่จะควบคุมความรูสึกและอารมณของตนเอง  
 กิจกรรมบทบาทสมมติเหมาะสมมากกับการใชสอนในหัวขอที่มี
การถกเถียงหรือโตแยงกัน  ในลักษณะที่คลายกันกับการโตวาที  ที่มี
การถกเถียงโตแยงระหวางผูรวมโตวาที  ในประเด็นที่กําหนดข้ึน  
 แมวากิจกรรมบทบาทสมมติจะเปนกิจกรรมที่มีการถกเถียง 
โตแยงกัน แตนักเรียนที่แสดงบทบาทสมมติตางกันนั้นควรจะเปน 
นักเรียนในกลุมเดียวกัน ที่จะตองซักซอมแสดงบทบาทที่โตแยงกันโดย
นําความรูทางวิทยาศาสตรมาใชในการโตแยงกันไดอยางสมเหตุ สมผล  
การแสดงบทบาทสมมติ จึงสนับสนุนการอภิปรายกลุม  การทํางานเปน
กลุม   และการเรียนรูแบบรวมมือรวมใจ  

   
  

 เนื่องจากบทบาทสมมติที่ครูกําหนดใหเปนบทบาทกวาง ๆ ที่
ขาดรายละเอียดและเหตุผลประกอบการอภิปราย นักเรียนที่แสดง 
บทบาทสมมติจึงจําเปนตองทบทวนความรูที่ไดรับจากการเรียน และ
ทําการสืบคนขอมูลเพ่ิมเติม กิจกรรมบทบาทสมมติจึงมีสวนสนับสนุน
กิจกรรมการอาน การเขียนและการสืบคนขอมูลจากแหลงเรียนรูตาง ๆ 

 
 

 

 6.1 กิจกรรมเวทีชาวบาน  
  

   
  

เปนเทคนิคบทบาทสมมติรูปแบบหนึ่งที่เปดโอกาสใหผูเรียนไดฝก
แสดงความคิดเห็น หรืออภิปรายมุมมองตาง ๆ ในบทบาทของบุคคลที่
กําหนดให คลายกับรายการเวทีชาวบานทางโทรทัศน  ที่ผูดําเนิน 
รายการเชิญผูเก่ียวของในทองถิ่น รวมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็น
จากความรู ประสบการณ ของแตละบุคคลซึ่งอาจจะมีแนวคิดที่ตางกัน 

   
  

 กิจกรรมนี้ผูเรียนมีโอกาสไดรับฟงความคิดเห็นในหลายมุมมอง 
กิจกรรมเปดโอกาสใหผูเขารวมรายการถามและตอบดวย  ดังนั้นผูสอน
จึงควรทําหนาที่เปนประธานหรือพิธีกรดําเนินรายการ เพ่ือชวยกํากับ
ใหการดําเนินกิจกรรมการอภิปรายอยูในกรอบที่เหมาะสม 
 เมื่อจบการอภิปราย ผูสอนจะตองชวยสรุปประเด็นสาระที่ไดจาก
การทํากิจกรรม และผูเรียนตองทํากิจกรรมในข้ันประเมินผล(follow up)
เพ่ิมเติม  เพ่ือขยายความรูดวย 
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 6.2 กิจกรรมวงแหวนชาวประมง(Fisherman ‘s Ring)  
  

คําวา  
“Fisherman ‘s Ring” มา
จากแหวนที่ชาวประมง
อังกฤษสวมใส มีลักษณะ
เปนแหวน 2 วงคูกัน 

กิจกรรมวงแหวนชาวประมง เปนรูปแบบหนึ่งของกิจกรรมบทบาท
สมมติที่ กําหนดใหนักเรียน ไดแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่
กําหนดให เพ่ือใหนักเรียนสํารวจขอคิดเห็น คิดหาเหตุผล   แสดงความ
คิดเห็น  ในเรื่องใด เรื่องหนึ่ง และสื่อสารความรูสึกตอเรื่องนั้น ๆ ให
ผูอ่ืนทราบ  ใชเมื่อมีกรณีเหตุการณที่มีความคิดเห็นหลากหลาย ยังหา
ขอสรุปไมได  เพ่ือเปนการสะทอนความคิดเห็น  และแนวทางในการ
ตัดสินใจ  และใชเพ่ือเนนยํ้าความรู ในชวงทายของบทเรียน 

 
ขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนดวยกิจกรรมวงแหวนชาวประมง 

1. ขั้นเตรียม (Preparation) 
1.1 เตรียมหัวเรื่องหรือประเด็นที่มีความคิดเห็นแตกตางกันเปน 2 แนวทาง 
1.2 เตรียมสถานที่สําหรับการทํากิจกรรม โดยจัดเกาอ้ีเปนวงกลม หรือวงรีเรียงซอน

กัน 2 วง  

2. ขั้นนําเขาสูบทเรียน(Brief) 
2.1 แจงใหนักเรียนทราบถึงประเด็น/หัวขอทีม่ีความคิดเห็นโตแยงกัน 
2.2 แบงนักเรียนเปน 2 กลุม กลุมที่หนึ่งนั่งเกาอ้ีที่จัดไววงใน กลุมที่สองนั่ง 

  เกาอ้ีที่จัดไววงนอก โดยนักเรียนทั้งสองกลุมหันหนาเขาหากันเปนคู ๆ 
2.3 อธิบายใหนักเรียนทราบ วิธีทํากิจกรรมและบทบาทของตน.ในการรวมกิจกรรม 

3. ขั้นปฏิบัติกิจกรรม(Action) 
3.1 ครูเปนผูใหสัญญาณเริ่มและหยุดทํากิจกรรม 
3.2 นักเรียนแตละคูผลัดกันเปนผูแสดงความคิดเห็นและผูรับฟงความคิดเห็น  ใน

ประเด็นที่กําหนด  เมื่อผูพูดฝงหนึ่งพูดอีกฝงหนึ่งตองฟงโดยไมมีการโตแยง  โดยนักเรียนวง
ในเปนผูเริ่มตนอภิปรายกอน  เมื่อหมดเวลาแลวจึงใหนักเรียนวงนอกเปนผูอภิปราย 
โตแยงบาง   

3.3 เมื่อไดยินสัญญาณ ใหนักเรียนทั้งสองวงลุกข้ึนแลวเดินเปนวงสวนทางกันเพ่ือ
เปลี่ยนคูอภิปราย  

3.4 เมื่อไดคูอภิปรายใหมแลวใหนักเรียนทั้งสองวงนั่งลง แลวดําเนินกิจกรรมใน
ลักษณะเดิม โดยเปลี่ยนคูอภิปรายไปประมาณ 3 – 4  คู 

3.5 ครูคอยติดตามดูและสังเกตการณ ไปรอบ ๆ และคอยใหสัญญาณการเปลี่ยนคู 
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4. ขั้นสรุปยอ(Debrief) 
4.1 นักเรียนชวยกันสรุปสาระสําคัญของการอภิปราย 
4.2 ครูเนนยํ้าประเด็นที่สําคัญ และแกไขความคิดเห็นหรือความเขาใจที่คลาดเคลื่อน ที่

พบจากการทํากิจกรรม 
 

5. ขั้นติดตามผล( Follow- up) 
 ใชกิจกรรมการเขียนที่สงเสริมศักยภาพการเรียนรูแบบตาง ๆ  เชน เขียนจดหมาย  
ขาวหรือบทความลงหนังสือพิมพ 

 
 
 



 35 

 

    การทดลอง(Experiment)  
   
  

 กิจกรรมการทดลองเปนกิจกรรมที่มีการกําหนดข้ันตอนเพ่ือ 
อธิบายมโนมติ หลักการ ปรากฎการณและทฤษฎีทางวิทยาศาสตร 
นําไปสูการพัฒนาความรู ฝกทักษะการใชเครื่องมือและฝกทักษะ
พ้ืนฐานการทดลองของนักเรียน เพ่ือใหเกิดประสบการณตรงจาก 
การปฏิบัติจริง ใชเมื่อตองการตรวจสอบหลักการหรือทฤษฎีทาง
วิทยาศาสตร  

 
 ขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนดวยการทดลอง 
1. ขั้นเตรียม (Preparation) 

1.1 เตรียมใบกิจกรรมการทดลองอยางละเอียด  
1.2 เตรียมคําถามทายการทดลอง 
1.3 จัดเตรียมอุปกรณการทดลองใหครบสมบูรณจัดวางไวอยางเปนระเบียบ 

2. ขั้นนําเขาสูบทเรียน(Brief) 
2.1 อธิบายข้ันตอนการทดลองและเนนยํ้าข้ันตอนการทดลองที่ควรระมัดระวัง 
2.2 อธิบายวิธีการบันทึกผลการทดลอง 
2.3 แนะนําหรือสาธิตวิธีการใชเครื่องมือที่นักเรียนไมเคยใช ใหถูกตอง 
2.4 เนนยํ้าในเรื่องความปลอดภัยระหวางการทดลอง 

3. ขั้นปฏิบัติกิจกรรม(Action) 
3.1 นักเรียนทําการทดลองตามลําดับข้ันตอนในใบกิจกรรมการทดลอง 
3.2 จดบันทึกผลการทดลอง จัดกระทําขอมูล และเขียนรายงานการทดลอง 
3.3 ครูคอยดูแล  แนะนํา ใหความชวยเหลือในการดําเนินการทดลองแตละกลุมและ

ชวยแกไขแนะนําเมื่อมีปญหา ตลอดจนดูแลใหนักเรียนทําการทดลองอยาง
ปลอดภัย 

4. ขั้นสรุปยอ(Debrief) 
4.1 ครูถามคําถามเก่ียวกับผลการทดลอง เพ่ือชวยใหนักเรียนแปลความและสรุปขอ

คนพบจากการทดลอง 
4.2 ครูอธิบายเพ่ิมเติมเพ่ือใหนักเรียนเขาใจความคิดรวบยอด หลักการและทฤษฎีให

ตรงกัน  ชี้แจง แนะนําเมื่อพบขอผิดพลาด และเนนยํ้าประเด็นสําคัญ ๆ ในเรื่อง
นั้น ๆ 

5. ขั้นติดตามผล( Follow- up) 
 ใหนักเรียนทํากิจกรรมการเขียนที่สงเสริมศักยภาพการเรียนรูแบบตาง ๆ เพ่ือ 
ตรวจสอบความเขาใจในทฤษฎีหรือหลักการทางวิทยาศาสตร 
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  กระบวนการสืบคน(Investigation) 
   
  

 เปนกิจกรรมสําคัญที่ใชพัฒนาความสามารถดานวิทยาศาสตร
ของนักเรียน  โดยใชรูปแบบการทํางานของนักวิทยาศาสตรเปน 
แนวทางในการจัดกิจกรรม  เหมาะสําหรับหัวขอการทดลองที่มี 
การเปลี่ยนแปลงตัวแปรได  
 กระบวนการสืบคนจึงเปนการนําทักษะกระบวนการทาง 
วิทยาศาสตรมาใชอยางเปนระบบ ไดแก การกําหนดตัวแปร การนํา 
ตัวแปรไปใชในการปฏิบัติการทดลอง  การตั้งสมมุติฐาน การวางแผน
การทดลอง  ทําการทดลอง  การวัด  การบันทึกผล  การวิเคราะหผล  
การแปลผล  การลงขอสรุป  การประเมินผล และการเผยแพรผลงาน  
สามารถจําแนกกระบวนการสืบคนไดเปน 2 แบบ ดังนี้ 

   
  

 1) กระบวนการแบบเปด   (Open Investigation) เปนรูปแบบ
ที่นักเรียนกําหนดตัวแปร  ออกแบบการทดลอง  บันทึกขอมูล  
นําเสนอขอมูล  วิเคราะหขอมูล  ลงขอสรุป  และประเมินผลการสืบคน
ดวยตนเอง 
 2) กระบวนการแบบปด(Close Investigation)เปนรูปแบบที่ครู
ชวยแนะนําการกําหนดตัวแปร  การออกแบบการทดลอง  และ 
การวัดผลประเมินผล 

  
 

ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดวยกระบวนการสืบคน 
 

1. ขั้นเตรียมการ (preparation) 
1.1 พิจารณาวาจะใชการสืบคนในเรื่องอะไร 
1.2 ศึกษาวาเรื่องนั้นมีตัวแปรอะไรบาง และตัวแปรที่มีสามารถวัดไดหรือไม  

เปลี่ยนแปลงไดหรือไม อยางไร 
1.3 เลือก วิธีการในการสืบคนว าจะ ใชแบบเปด หรือแบบปด (Open/Close 

Investigation) โดยพิจารณาจากลักษณะของเรื่องที่ตองการศึกษา และระดับความสามารถ
ของนักเรียน 

1.4 เตรียมใบกิจกรรม  คําถามสําหรับชี้แนะแนวทางการสืบคน  
1.5 เตรียมอุปกรณและสารเคมี ที่ใชในการทดลอง 
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2. ขั้นนําเขาสูบทเรียน(Brief) 
2.1 สรางหรือกระตุนความสนใจดวยการแสดงตัวอยางของสถานการณในเรื่องที่จะ

ทําการสืบคน 
2.2 นํานักเรียนเขาสูกระบวนการสืบคน อาจจะดวยการใหนักเรียนในหองเรียนระดม

พลังสมองเพ่ือใหไดตัวแปร หรือใหสมมุติฐานนักเรียนเพ่ือทําการทดลอง  
2.3 แนะนําข้ันตอนของกระบวนการสืบคน  
2.4 สาธิตการใชเครื่องมือหากเปนเครื่องมือใหม หรือที่ซับซอนยุงยากและบอก 

ขอควรระวัง เพ่ือความปลอดภัยในการทําการทดลอง 
 
3. ขั้นปฏิบัติกิจกรรม(Action) 
 3.1 นักเรียนตอบคําถามในใบกิจกรรม เพ่ือวางแผนออกแบบการทดลอง ครูคอย
อํานวยความสะดวก 
 3.2 นักเรียนออกแบบการทดลอง และนําแผนการทดลองใหครูตรวจสอบ 
ความถูกตองกอนทดลอง 
 3.3 นักเรียนลงมือปฏิบัติการทดลอง  ครูดูแล ชวยเหลือ ตรวจสอบความปลอดภัย
ของการทํางาน 
 
4. ขั้นสรุป (Debrief) 
 4.1 นําเสนอผลการทดลอง   
 4.2 ครูซักถามเก่ียวกับการสืบคนของนักเรียน ถามถึงความนาเชื่อถือของ 
ผลการทดลอง และขอสรุปที่ไดจากกระบวนการสืบคน  
 4.3 ครูยํ้าประเด็นสําคัญๆในการเรียนรูเรื่องนั้นๆ 
 
5. ขั้นติดตามผล (Follow- up) 
 5.1 ทํารายงาน หรือโปสเตอร เพ่ือสรุปผลของการสืบคน 
 5.2 ใหนักเรียนคิดถึงการสืบคนตอไป ที่สามารถทําไดดวยการเสนอแนะตัวแปร
อ่ืนๆเพ่ิมเติม 
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ภาพแสดงกระบวนการวิทยาศาสตร ในข้ันตาง ๆ ของกระบวนการสืบคน 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ดีจริง ลูกบอลสีแดงกระดอนได
ดีกวาสีฟา นั่นอาจเปนเพราะ
มันแข็งกวา 
(การลงขอสรุป) 

  

หากปลอยลูกบอลทั้งสองลูก
ในเวลาเดียวกัน เราก็จะเห็น
วา  ลูกบอลกระดอนไดสูง
แคไหน 
(การวางแผนการทดลอง) 
 

ลูกบอลสีแดง
กระดอนสูงถึงพุงของ
ฉัน แตสีฟา กระดอน
สูงแคหัวเขา 
(ทําการทดลอง) 

ฉันจะไปบอกคุณครู 
(การสื่อสาร) 

ลูกบอลสีฟา 
กระดอนไดมากกวาสีแดง

เพราะวามันนิ่มกวา 
(การตั้งสมมติฐาน) 

มันตลกดี ฉันไมไดคิด
วามันจะเปนแบบนั้น 
(การวิเคราะหและ
แปลผล) 
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รูปแบบของคําถามนําท่ีใชเปนแนวทางในกระบวนการสืบคน 
 
1. ขั้นเริ่มตน (Getting Started) 

1.1  ทานกําลังสืบคนเรื่องอะไร 
1.2  ทานจะเลือกทําการเปลี่ยนแปลงอะไร 
1.3  ทานคิดวาอะไรจะเกิดข้ึน เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสิ่งนั้น 

2. ขั้นวางแผนและออกแบบ (Planning  and  Designing) 
2.1  อะไรที่ตองการเปลี่ยนแปลง 
2.2  ทําการเปลี่ยนแปลงอยางไร 
2.3  อะไรที่จะตองควบคุมใหเหมือนกันทุกครั้ง 
2.4  จะจัดอะไรบางใหเหมือนกัน 
2.5  จะวัดและสังเกตอะไรบาง 
2.6  จะใชอุปกรณอะไรบาง 
2.7  จะทําอยางไรจึงจะปลอดภัยในการสืบคน 
2.8  ทานสามารถวางแผนงานเพ่ือสงครูไดหรือไม  อยางไร 

3. ขั้นรวบรวมขอมูล (Carrying  Out) 
3.1 จะทําอยางไรใหอานผลไดถูกตองและแมนยํา 
3.2 จะบันทึกขอมูลอยางไร 
3.3 สามารถจัดทําเปนตารางบันทึกผลไดหรือไม 

4. ขั้นจัดกระทําขอมูล  วิเคราะหและแปลผล (Processing,  Analysing and Interpreting ) 
4.1 สามารถแสดงผลลัพธในรูปกราฟไดหรือไม 
4.2 ผลที่ไดบอกอะไรทานไดบาง 
4.3 ทานสามารถอธิบายผลลัพธที่เกิดข้ึนไดหรือไม 
4.4 ทานสรุปอะไรไดบางจากการสืบคน 

5. ขั้นประเมินผล (Evaluation) 
5.1 สิ่งที่ไดเปนไปตามแผนที่วางไวหรือไม  อยางไร 
5.2 ทานมั่นใจหรือไมวาจัดสถานการณเหมือนกันทุกครั้ง 
5.3 จะปรับปรุงการสืบคนไดอยางไร 
5.4 จะสืบคนอะไรเพ่ิมเติมใหกวางขวางมากกวานี ้

6. การสื่อสาร (Communicating) 
จะรายงานการสืบคนอยางไรใหผูอ่ืนเกิดการเรียนรูในสิ่งที่ทานคนพบ 
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 การวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สงเสริมศักยภาพการเรียนรูมี 
แนวทางในการดําเนินการ และเขียนบันทึกเปนแผนการจัดการเรียนรู  ดังนี้ 

 

 
   

 1. ศึกษาและวิเคราะหหลักสูตร 
  1.1 ศึกษาความคาดหวังและจุดเนนของหลักสูตร หลักการ จุดหมาย และแนว

ดําเนินการของหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย 
  1.2 ศึกษาจุดประสงคหลักสูตรวิชาวิทยาศาสตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  

โครงสรางหลักสูตรวิชาวิทยาศาสตร  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  และ 
คําอธิบายรายวิชา   

  1.3 วิเคราะหสวนประกอบของคําอธิบายรายวิชา เพ่ือจะไดทราบกิจกรรม  
เนื้อหา  และจุดประสงครายวิชา   

  1.4 นําเนื้อหาจากคําอธิบายรายวิชามาวิเคราะหองคประกอบของเนื้อหา หรือ
วิเคราะหเนื้อหายอย   

  1.5 นําเนื้อหายอยมาลําดับความคิดตอเนื่อง ตามเสนทางการพัฒนาที่ 
เหมาะสม เปนตนวาลําดับเนื้อหายอยจากเรื่องงายไปเรื่องยาก เรื่องที่เปน
พ้ืนฐานกอนเรื่องที่จะนําไปประยุกตใช เรื่องที่เปนรูปธรรมไปนามธรรม  
ข้ันตอนนี้เปนข้ันตอนที่สําคัญมาก  เพราะการกําหนดเสนทางการพัฒนา 
ผูเรียนที่เหมาะสมจะทําใหสามารถพัฒนาผูเรียนไดงาย  ประหยัดเวลาใน 
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน   

การเขียนแผนการจัดการเรียนรู 
ที่สงเสริมศักยภาพการเรียนรู 
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 2. การกําหนดสาระสําคัญและจุดประสงคการเรียนรู 
   กําหนดสาระสําคัญใหกับแตละเนื้อหายอย ทําการวิเคราะหพฤติกรรมหรือ

ผลการเรียนรูที่คาดหวังวาจะใหเกิดกับผูเรียนใหครอบคลุมทั้งดานพุทธิพิสัย 
ทักษะพิสัย และจิตพิสัย โดยคํานึงถึงเจตนารมณของจุดประสงคกลุมวิชา 
วิทยาศาสตรและจุดประสงครายวิชาที่ไดจากการวิเคราะหคําอธิบายรายวิชาดวย  

  
 3.  ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน 
   นําผลการเรียนรูที่คาดหวัง มาวิเคราะหเลือกวิธีการจัดกิจกรรมการเรียน 

การสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหาและผลการเรียนรูที่คาดหวังที่กําหนดไว ดัง 
ตัวอยางตอไปนี ้

  เน้ือหายอย กิจกรรมการเรียนการสอน 
  ความหมายของอัตราการ

เกิดปฏิกิริยาเคม ี
ระดมพลังสมอง  การกําหนดปายชื่อ  
การเวนคําทดลอง  

  อัตราการเกิดปฏิกิริยาเฉลี่ยและอัตรา
การเกิดปฏิกิริยา ณ ขณะใดขณะหนึ่ง 

การเนนคํา  การเวนคํา   

  การดุลสมการดวยแบบจําลอง สถานการณจําลอง 
  ความสัม พันธร ะหวาง อัตราการ

เปลี่ยนแปลงปริมาณสาร 
การกําหนดปายชื่อ  การเวนคํา 

  แนวคิดเก่ียวกับการเกิดปฏิกิริยาเคม ี สถานการณจําลอง  การเรียงลําดับ  การ
เวนคํา 

  พลังงานกับการดําเนินไปของ
ปฏิกิริยาเคม ี

การเนนคํา  การกําหนดปายชื่อ  การเวน
คํา  การตั้งคําถาม   

  ปจจัยที่มีผลตออัตราการเกิดปฏิกิริยา
เคมี 

การทดลอง  การสืบคน  การเขียน 
จดหมาย   

  การอธิบายผลของปจจัยตาง ๆ ที่มี
ตออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคม ี

การกําหนดปายชื่อ สถานการณจําลอง  
การเวนคํา  การเขียนที่สงเสริมศักยภาพ
การเรียนรู  กิจกรรมภาพตอ การติดปาย   
เกม 

  การเลือกภาวะที่เหมาะสมในการผลิต
ไวน 

บทบาทสมมติ   การเ ขียนที่ส ง เสริม 
ศักยภาพการเรียนรู 
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 4.  กําหนดโครงสรางรายวิชา 
   นําหัวขอเรื่อง ผลการเรียนรูที่คาดหวังและจํานวนคาบที่สัมพันธกันกับ 

กิจกรรมการเรียนการสอน มาประกอบกันเปนกําหนดการสอนหรือโครงสราง 
รายวิชาตลอดภาคเรียน 

  
 5.  เขียนแผนการสอนรายคาบตามที่ไดลําดับไวในโครงสรางรายวิชา 
   นําขอมูลทั้งหมดมาเขียนเปนแผนการจัดการเรียนรู โดยโครงสรางของ 

แผนการจัดการเรียนรู ควรประกอบดวยหัวขอหลัก ๆ ดังนี้ 
ชื่อกิจกรรม 
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
เวลาที่ใช 
การเตรียมลวงหนา 
การดําเนินกิจกรรม 

1) ข้ันเตรียมการ (Preperation) 
2) ข้ันนําเขาสูบทเรียน(Brief) 
3) ข้ันปฏิบัติกิจกรรม(Action) 
4) ข้ันสรุปยอ(Debrief) 
5) ข้ันติดตามผล(Follow-up) 

   กําหนดวิธีการประเมินผูเรียนตามสภาพจริง  กลาวคือทําการประเมิน 
ผู เรียนดวยวิธีการที่หลากหลาย ใหสอดคลอง  ตอเนื่อง ควบคู กันไปกับ 
กิจกรรมการเรียนการสอนอยางสม่ําเสมอโดยตลอด  ออกแบบสื่อการเรียน 
การสอนใหสอดคลองกับกิจกรรมการเรียนการสอน ออกแบบเครื่องมือที่ใชใน 
การวัดและประเมินผลใหสอดคลองกับวิธีการวัดผล  นํารายละเอียดทั้งหมดมา
ประกอบกันเปนแผนการสอน เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการเตรียมการสอน  และใช
เปนแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหกับครูที่มาสอนแทน 

   ตัวอยางแผนการจัดการเรียนรู ที่ใชเทคนิค ATLAS ที่จะไดศึกษาตอไปนี้ 
เปนแผนการจัดการเรียนรู เรื่องอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ที่เขียนข้ึนเพ่ือแสดง
การนําเทคนิค ATLAS แบบตาง ๆ ไปใชกับแตละเนื้อหายอยของเรื่อง 
อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี   
 เนื่องจากผูเขียนพยายามนําเทคนิค ATLAS แบบตาง ๆ มาใชประกอบ 
แผนการจัดการเรียนรูใหมากที่สุด ทําใหเวลาที่ใชโดยรวมทั้งหมดของทุกแผน ฯ 
มีมากกวาที่จะนําไปใชสอนไดจริงตามแนวทางที่เสนอไว ดังนั้นในการนําแผน ฯ 
ไปใช  ครูผูสอนจะตองวิเคราะหความเหมาะสมในการเลือกหรือปรับปรุง 
แผนการจัดการเรียนรูใหเหมาะสมกับหลักสูตรสถานศึกษาเองตอไป 
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การทํางานของเอนไซม 
คําชี้แจง  อานขอความขางลางน้ีและทํากิจกรรมตามคําสั่งทีอ่ยูใตขอความ 
ในทุกเซลลของรางกายมนุษยมีปฏกิิริยาเคมีเกิดขึ้นและดําเนินไปอยางตอเน่ือง   อัตราการเกิดปฏิกิริยา
ภายในเซลลถูกควบคุมดวยสารอินทรียทีเ่รียกวา เอนไซม ( Enzyme)   เอนไซมจะถูกทําลายดวยความรอน 
และประสิทธิภาพในการทํางานของเอนไซมขึ้นอยูกับความเปนกรด-เบส ความเขมขนของเอนไซมและ
ปริมาณของสารตั้งตน   ดังน้ันปฏิกิริยาเคมีภายในรางกายของเราจึงตองการสภาวะที่ถูกควบคุมเปนอยางด ี   
ปฏิกิริยาเคมีบางชนิดที่เกิดขึ้นไดทั้งในเซลลพืชและเซลลสัตวกอใหเกิดผลิตภัณฑที่เปนพิษตอเซลล ที่มีช่ือ
เรียกวา ไฮโดรเจนเปอรออกไซด  ( Hydrogen peroxide )   พืชสวนใหญและเซลลบางชนิดของสัตวมีเอนไซม  
ช่ือ  เปอรออกซิเดช   ซ่ึงทําหนาที่เปนตัวเรงปฏิกิริยาในการกําจัดไฮโดรเจนเปอรออกไซดใหสลายไปเปนนํ้า
และออกซิเจน   สารละลายของเอนไซมเปอรออกซิเดช สามารถเตรียมไดจากตับบด  มันฝรั่ง และผักค่ืนชาย   
คําสั่ง 

1. ขีดเสนสีดํา ใตช่ือสารที่ควบคุมปฏิกิริยาทางเคมีในเซลลทุกเซลล 
2. วงกลมสีนํ้าเงินลอมรอบปจจัยที่มีผลตอการทํางานของเอนไซม 
3. ขีดเสนนํ้าเงิน ใตช่ือเอนไซมทีท่ําหนาทีส่ลายไฮโดรเจนเปอรออกไซด 
4. วงกลมโดยใชสีแดงสําหรับสารที่ไดจากการสลายไฮโดรเจนเปอรออกไซด 
5. นําคําตอบจากขอ  3  และ 4  มาใสในสมการแสดงปฏิกิริยาการสลายตัวของไฮโดรเจนเปอร

ออกไซดในกลองขอความดานลาง ตอไปน้ี 
 
 

 
 

6. แผนภาพดานลางตอไปน้ีแสดงอุปกรณที่ใชสําหรับแยกสลายไฮโดรเจนเปอรออกไซด 
ก )   จงระบุช่ือของแกสที่เก็บไวในหลอดทดลองดวยการแทนที่นํ้า  
ข )   สามารถทดสอบแกสที่เกิดขึ้นไดอยางไร 
ค )    มีวิธกีารใดบางที่จะเรงใหอัตราการเกิดแกสในหลอดทดลองเพ่ิมเร็วขึ้น 
ง )   นักเรียนจะใชวิธีการใดในการวัดอัตราเร็วของการเกิดแกสในหลอดทดลอง 
           
 

 
 
 

สารละลายเอนไซม 



 46 

การสังเคราะหดวยแสง 
 
คําชี้แจง  อานขอความตอไปน้ี แลวดําเนินกิจกรรมตามขั้นตอนที่ระบุไวตอไป 
 

แปงเปนสารอาหารประเภทคารโบไฮเดรตชนิดหน่ึง ซ่ึงผลิตขึ้นจากการสังเคราะหดวยแสงของพืช  โดยการ
สังเคราะหดวยแสงของพืชเปนการเปล่ียนแปลงทางเคมีที่มีสารตั้งตนเปนแกสคารบอนไดออกไซด และนํ้า  และ
ใชพลังงานแสงในการทําใหปฏิกิรยิาเกิดขึ้นได  พืชใชใบในการดูดกลืนแกสคารบอนไดออกไซดจากอากาศ  ใช
รากพืชดูดนํ้าขึ้นมาจากดินมาสงใหใบ  และใชรงควัตถุสีเขียวที่เรียกวาคลอโรฟลลซ่ึงมีอยูในใบไมดูดซับพลังงาน
จากแสงอาทิตยเพ่ือนํามาใชในการผลิตแปงใหเกิดขึ้นในใบพืช  การสังเคราะหดวยแสงมีแกสออกซิเจนเปนของ
เสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการ ซ่ึงพืชจะขับแกสออกซิเจนออกทางใบปลอยสูบรรยากาศตอไป 

 
1. ขีดเสนใตสีดํา ใตช่ือสารอาหารที่เกิดขึ้นจากการ

สังเคราะหดวยแสง 
2. วงกลมสีดํา  ลอมรอบประเภทของสารอาหารที่ได 
3. ขีดเสนใตสีแดง  ใตช่ือแหลงพลังงานที่ใชใน 

การสังเคราะหดวยแสง 
4. วงกลมสีแดง  ลอมรอบช่ือสารพืชใชดูดซับ

พลังงานจากแสง 
5. ขีดเสนใตสีนํ้าเงินใตสารสองชนิดที่นํามาใช

รวมกันในการผลิตแปงดวยการสังเคราะหดวย
แสง 

6. วงกลมสีนํ้าเงินลอมรอบของเสียที่ถูกขับออกมา
จากการสังเคราะหดวยแสง 

7. นําช่ือสารหรือพลังงานที่ไดจากกิจกรรมในขอ  
3 – 5 มาเติมลงในปายช่ือของแผนภาพดานซาย 

 
 
 
 

 
8. รูปภาพดานลาง แสดงเครื่องมือที่ใชเก็บของเสียที่ได 
 จากการสังเคราะหแสง 

a. แกสที่เกิดขึ้นคือแกสอะไร 
b. จะทดสอบแกสน้ีไดอยางไร 
c. ทําอยางไรจึงจะทําใหแกสน้ีเกิดไดเร็วขึ้น 
d. วัดอัตราเร็วในการเกิดแกสไดอยางไร

หลอดทดลอง 

ฟองแกส 

น้ํา 

สาหราย 

บีกเกอร 
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กลไกการทํางานของวัคซีนปองกันโรคโปลิโอ 
คําชี้แจง  บทความตอไปนี้กลาวถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนภายในรางกาย ภายหลังจากการฉีด
วัคซีนปองกันโรคโปลิโอ  เพ่ืออธิบายกลไกการทํางานของวัคซีนปองกันโรคโปลิโอ  ใหนักเรียนตัด
กลองขอความทั้ง 6 กลอง ( รูปภาพกับขอความอยูในกลองขอความเดียวกัน ไมตองตัดแยกออกจาก
กัน) ศึกษาเนื้อหาในแตละกลองขอความ แลวเรียงลําดับกลองขอความใหมตามลําดับข้ันตอนที่เกิดข้ึน
อยางถูกตอง  แลวนําตัวอักษรภาษาอังกฤษแสดงรหัสของแตละขอความมาเรียงลําดับกัน เมื่อเสร็จ
ภารกิจแลวใหยกมือข้ึนแลวแจงใหชั้นเรียนทราบวาขอความที่เรียงได อานวาอะไร 
รหัส T 
 
 
ไวรัสถูกทําลายแตแอนติบอดียังคงมีอยูในรางกาย 

 

รหัส Y 
 
ในขณะนี้เลือดของทารกมีแอนติบอดีเพียงพอที่จะปองกันโรคโปลิโอ
ไดตอไปอีกหลายป 

 

รหัส M 
 
 
ไวรัสแบงตัวอยางชา ๆ ภายในรางกาย 

 

รหัส A 
 
 
รางกายของทารกสรางแอนติบอดี ซึ่งสามารถทําลายไวรัสโปลิโอได 

 

รหัส S 
 
เมื่อทารกอายุประมาณ 3 เดือน จะไดรับการฉีดเชื้อไวรัสโปลิโอที่ไม
แข็งแรงในปริมาณเพียงเล็กนอย 

 

รหัส R 
ตอมาทารกจะไดรับการฉีดเชื้อไวรัสโปลิโออีกเปนครั้งที่สองและครั้งที่
สาม  ทําใหรางกายของทารกสรางแอนติบอดีเพ่ิมมากข้ึนและเชื้อ
ไวรัสโปลิโอในรางกายของทารกจะถูกกําจัดไปจนหมด 

 

 
สัญลักษณ          =  เชื้อไวรัสโปลิโอ     =  แอนติบอดี 
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วัฏจักรของหิน 
 

คําชี้แจง  นักธรณีวิทยาแบงหินออกเปน 3 ประเภท ตามลักษณะการเกิดคือ หินอัคนี หินตะกอน และ
หินแปร อานขอมูลเก่ียวกับหินตอไปน้ีอยางละเอียด  แลวนําความรูที่ไดไปทํากิจกรรมเรื่องวัฏจักรของหิน 
ตอไป 
 

หินอัคนี (มาจากคําวาอิกนิสในภาษาละติน แปลวา ไฟ ) 
เม่ือภูเขาไฟระเบิด หินหลอมเหลวที่เรียกวาแมกมาภายในภเูขาไฟ
จะประทุขึ้นมา แมกมาทีป่ระทุออกมาจากภูเขาไฟจะเปนหิน
หลอมเหลวที่เรียกวา ลาวา ซ่ึงจะแข็งตัวอยางรวดเร็ว กลายเปนหิน
ที่มีผลึกเล็กมากจัดเปน หินอัคนีพุ ไดแก หินบะซอลต  หินออบซิ
เดียน   ในขณะที่แมกมาที่แทรกซอนไปตามรอยแตกของภูเขาไฟ 
จะเกิดการเย็นตัวลงอยางชา ๆ เกิดเปนหินอัคนีที่มีรูปผลึกขนาด
ใหญ จัดเปนหินอัคนีแทรกซอน  ไดแก หินแกรนิต  
หินอัคนีบริเวณเปลือกโลกจะผุกรอนเน่ืองมาจากสภาพภูมิอากาศ เชน 
นํ้าแข็ง ลม และ นํ้า ทําใหเกิดการผุกรอนเปนเศษหินช้ินเล็ก ๆ  

หินตะกอน 
 เม่ือเศษหินช้ินเล็ก ๆ และเศษของซากสัตว  ที่ ลม นํ้า หรือ 
นํ้าแข็ง พามาตกตะกอนรวมกัน  ตะกอนตาง ๆ  จะซอนทับถม
กันไปเรื่อย ๆ ตะกอนที่อยูดานลางจะไดรับอิทธิพลของความ
รอนและความดันสูง จึงเกิดการประสานกัน จนแข็งตัวเปนหิน
ตะกอน  สวนประกอบหลักของหินตะกอน ไดแก ทราย ทราย
แปง และ โคลน  ตัวอยางของหินตะกอน ไดแก หินทรายและ
หินปูน 
 

 
 

 

หินแปร 
 หินอัคนีและหินตะกอน   เม่ือสัมผัสกับความรอน
สูง และความดันสูง จากการเล่ือนตัวของเปลือกโลก 
หรือเปนหินที่อยูใกลกับภูเขาไฟ จะเปล่ียนสภาพ เปน 
หินแปร 
     ตัวอยางของหินแปร ไดแก หินออน (เกิดจาก 
หินปูน) และ หินไนส (เกิดจาก หินแกรนิต) 
 ถาหินแปรสัมผัสกับอุณหภูมิ และความดันที่สูง
มากพอก็จะหลอมเหลวกลายเปน แมกมา  ไดอีก และ
หินใด ๆ ก็ตามที่กลาวมา  ถาปรากฏอยูบนผิวโลก  จะผุกรอนไดดวยสภาพอากาศ และผุพังทับถมเปนตะกอน
แลวเปล่ียนไปเปน หินตะกอน ไดอีกเชนกัน      
 
 

ใบความรู  ชนิดของหิน 

ภูเขาไฟ 

ควันของ 
เถาภูเขาไฟ 

ลาวา 
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ใบงาน  วัฎจักรของหิน 

1. ในกลุมใหตั้งคําถาม 10 คําถาม จากเน้ือเรื่องที่อานมา 
2.  แลกคําถามจากเพ่ือนอีกกลุมหน่ึง 
3.  ตอบคําถามของเพ่ือนอีกกลุมที่ไดรับมาหากทานไดอานอยางละเอียด ทานจะทําไดโดยไมตองกลับไปดู

อีก ใหตอบคําถามใหมากที่สุดเทาที่จะทําได 
4.  สงคําตอบใหเพ่ือนอีกกลุมหน่ึง และเก็บคําตอบของเพ่ือนอีกกลุมกลับมา 
5.  ใหคะแนนคําตอบที่ทานตั้งไวอภิปรายคําถาม คําตอบที่เพ่ือนตอบ และ อธิบายวาทานใหคะแนนอยางไร 

กับเพ่ือนอีกกลุมหน่ึง 
6.  ทานจะเขาใจวาจากการอานเน้ือหาอยางละเอียดพบวาหินประเภทหน่ึงจะเปล่ียนไปเปนอีกประเภทหน่ึง

ได และในที่สุดก็จะกลับไปเปนหินประเภทเดิมอีกครั้ง สามารถสรางแผนภูมิแสดงวัฏจักรของหินไดโดย
ตัดกระดาษที่ใหไวดานหลังน้ีและจัดวางใหเปนไปตาม วัฏจักรของหิน หากคิดวาถูกตองแลวใหเชิญครูมา
ตรวจและติดวัฎจักรของหินไวในสมุดของทาน 

 
 

  การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและการผุกรอน 

หินอัคนี 
(แกรนิตและบะ

ซอลต) แมกมา 

การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและการผุกรอน 

การผุกรอน 

ความรอนและความดันสูง 

ความรอนและความดันสูง 

หินตะกอน 
(หินทรายและ

หินปูน) 

การตกผลึก 

การทับถม 

การหลอมเหลว 

หินแปร 
(หินออนและหิน

ไนส) 

ตะกอน 
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 รกัษธรรมชาติ  
ใหใชประเด็นตอปในการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเก่ียวกับสาระในเอกสารจากนั้นให
เตรียมการนําเสนอตอชั้นเรียน 
ประเด็นสําหรับการอภิปราย 

1. ขอเสียของการใชเชื้อเพลิงซากดึกดําบรรพ ( ถานหิน หิน น้ํามัน และปโตรเลียม ) มี
อะไรบาง    

2. แหลงพลังงานทดแทนอ่ืน ๆ นอกเหนือจากเชื้อเพลิงซากดึกดําบรรพมีอะไรบาง 
3. จะนําแหลงพลังงานเหลานี้มาใชประโยชนไดอยางไร 
4. ขอดีและขอเสียของแหลงพลังงานเหลานั้นมีอะไรบาง 
5. วิธีการใดบางที่จะทําใหเราใชพลังงานจากแหลงพลังงานตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
6. ศึกษาแผนที่แลวตัดสินใจวาจะใชแหลงพลังงานใด และจะสรางเครื่องมือหรือสิ่งกอสรางที่

จําเปนสําหรับแหลงพลังงานนั้นไวทีใ่ด 
 
แผนที่นี้แสดงพ้ืนที่ในภูมิภาคหนึ่ง
ซึ่งกําลังจะมีการสรางหมูบานที่ชื่อ
วา  รักษธรรมชาติ  ซึ่งเปน
หมูบานที่อนุรักษสิ่งแวดลอม   
หมูบานนี้จะไมใชเชื้อเพลิงซากดึก
ดําบรรพที่นํากลับมาใชใหมอีก
ไมได   เชน  ถานหิน น้ํามัน หรือ  
แกสปโตรเลียม   

เมื่อสิ้นสุดการอภิปรายแลว ให
นักเรียนปฏิบัติดังนี ้
 ทําเครื่องหมายแสดงแหลง

พลังงานแตละแหลงในแผนที ่
 คัดลอกตารางขางลางลงใน

กระดาษ A4 แลวเติมขอมูลใน
ตารางใหสมบูรณ 

 เตรียมการนําเสนอสั้น ๆ  หนาชั้นเรียน 
 
 แหลงพลังงาน 

 
              ขอดี ขอเสีย/ขอจํากัด เหตุผลในการเลือก

ตําแหนงของแหลง
พลังงานนี ้
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หนวยที่ 5 สถานการณจําลอง 
การทํางานของเอนไซม ( lock  and  key  model ) 

 
กิจกรรม 7 เอนไซม 
 เอนไซมเปนตัวเรงปฏิกิริยาที่ทําใหอัตราการเกิดปฏิกิริยาในเซลลตาง ๆ ของรางกายสูงข้ึน  
เอนไซมมีความสําคัญตอรางกายมาก เนื่องจากถาไมมีเอนไซมแลวปฏิกิริยาในรางกายจะเกิดข้ึนไดชา
มาก  เอนไซมมีความแตกตางกับตัวเรงปฏิกิริยาทั่วไป  เชนแมงกานีส(IV)ออกไซด  เนื่องจากเอนไซม
มีรูปรางพิเศษเฉพาะตัว  รูปรางพิเศษนี้รวมไปถึงบริเวณเรง( active  site ) ซึ่งพอเหมาะและจําเพาะ
เจาะจงกับรูปรางของโมเลกุลของสารตั้งตนที่เอนไซมเขาไปชวยทําปฏิกิริยาดวย  คลายกันกับแม
กุญแจที่มีความจําเพาะเจาะจงกับลูกกุญแจ 

 
 
เปนตนวา เอนไซมที่ทําหนาที่เรงปฏิกิริยาระหวางมอลโทสและน้ําในรางกายเพ่ือทําใหเกิดกลูโคส  มี
ชื่อเรียกวา มอลเทส   
 
 มอลโทส   +  น้ํา   กลูโคส    +    กลูโคส 
 
มอลโทสเกิดจากน้ําตาลกลูโคสสองโมเลกุลเชื่อมตอกัน  เอนไซมมอลเทสสลายโมเลกุลของมอลโทสให
กลายเปนสองโมเลกุลของกลูโคส  โมเลกุลของมอลโทสเรยีกวาสารตั้งตน ( substrate )  และโมเลกุล
ของกลูโคสจัดเปนผลิตภัณฑ  บริเวณเรงที่อยูบนโมเลกุลของมอลเทสเหมาะเจาะพอดีกับโมเลกุลของ
มอลโทส  ดังนั้นมอลเทสจึงสามารถแยกสลายโมเลกุลของมอลโทสได  เปรียบเสมือนมอลเทสเปน
กุญแจที่เปดล็อคโมเลกุลของมอลโทส 
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เอนไซมทํางานอยางไร 
a. เตรียมกระดาษสี  2 แผน ที่มีสีตางกัน  กรรไกร  กาว และ กระดาษสีขาวขนาด A4 อีก  1 แผน   
b. เตรียมแบบจําลองโมเลกุลของมอลโทส 2 โมเลกุล  โดยลอกรูป A ตามแบบ  2 รูป  ลงบน

กระดาษสี  พยายามวัดใหมีขนาดเทากันกับแบบทุกสวน  ตัดรูปทรง A ทั้ง 2 รูป  และเขียนคําวา 
มอลโทสลงไป   

 
c. เตรียมแบบจําลองโมเลกุลของกลูโคส 2 โมเลกุลโดยลอกรูป  B ตามแบบ  2 รูป  ลงบนกระดาษสี

เดียวกันกับมอลโทส  ตัดรูปทรง B ทั้ง 2 รูป  และเขียนคําวากลูโคสลงไป 
d. ใชกระดาษอีกสีหนึ่ง ตัดกระดาษรูปทรงคลาย C  จํานวน 2 แผน  แลวเขียนคําวามอลเทสลงไป 
e. ตัดบริเวณเรงบนโมเลกุลของมอลเทสแตละโมเลกุล  ใหมีความจําเพาะกับโมเลกุลของมอลโทส  

อานบทความเก่ียวกับการทํางานของเอนไซมอีกครั้งถาไมมั่นใจวาจะทําอยางไร 
f. เขียนคําวา  เอนไซมทํางานอยางไร  ลงบนกระดาษเปลา  และใตหัวขอดังกลาว ใหคัดลอกสมการ

ตอไปนี้ลงบนกระดาษ 
 เอนไซม + สับเสตรต       เอนไซม/สับเสตรต         ผลิตภัณฑ   +   เอนไซม 
g. ปดรูปโมเลกุลที่ตัดไวลงใตสมการใหสัมพันธกัน  
h. ภายใตแผนภูมิ  จงเขียนคําอธิบายวาเอนไซมมอลเทสสลายโมเลกุลของมอลโทสใหกลายเปน

กลูโคสสองโมเลกุลไดอยางไร 
i. แผนภาพตอนี้แสดงการยอยสลายสายโปรตนีโดยเอนไซมโปรติเอส นักเรียนคิดวาแผนภาพนี้มี

สวนใดผิดพลาดหรือไม                            
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Electrolysis 
 
 อิเล็กโทรไลตหมายถึงสารที่มีการแตกตัวเปนไอออนเมื่อหลอมเหลวหรือละลายน้ํา 
กระบวนการอิเล็กโทรลิซิส (Electrolysis) เปนกระบวนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนเมื่อผานกระแสไฟฟา
ลงไปในอิเล็กโทรไลตหลอมเหลว    

นักเรียนจะไดเขารวมแสดงสถานการณจําลอง (Simulation) ซึ่งแสดงใหเห็นวา เมื่อผานไฟฟา
ลงไปในโซเดียมคลอไรดที่หลอมเหลวจะมีการเปลี่ยนแปลงอยางไร ในกระบวนการ 
อิเลก็โทรไลซิส (Electrolysis) ที่เกิดข้ึน    
 ในกระบวนการสรางสถานการณจําลอง นักเรียนอาจจะแสดงเปนข้ัวแอโนด (Anode) ข้ัว
แคโทด (Cathode) แบตเตอรี่ คลอไรดไอออน หรือโซเดียมไอออน ครูจะเปนคนเปด-ปดสวิทซไฟฟา
ในหอง  เพ่ือจําลองการเปดสวิทซควบคุมการปลอยอิเล็กตรอนของแบตเตอรี ่ เมื่อเปดสวิทซจะทําให
อิเล็กตรอนเคลื่อนที่ไปในวงจรทําใหมีกระแสไฟฟาเกิดข้ึน นักเรียนทุกคนที่เขารวมสถานการณจะทํา
หนาที่ตามที่ไดระบุไวในบัตรคําสั่ง  เมื่อไฟฟาดับหรือปดสวิทซ ทุกคนจะตองหยุดการเคลื่อนที ่
 เมื่อนักเรียนไดบัตรคําสั่งที่ระบุหนาที่ของตนแลวใหอานอยางละเอียด อาจจะมีการซกัซอมการ
แสดงกับเพ่ือน ๆ ในกลุมได   และเมื่อครูใหสัญญาณแสดงสถานการณจําลอง 
อิเล็กโทรลิซิส(Electrolysis)จริง  ใหแสดงตามบทบาทหนาที่ที่ระบุไวเทานั้น 
 

 
  ฉันตองการบัตร 
  คลอไรดไอออน บัตรแกส 
  คลอรีนและบัตรอิเล็กตรอน 
 
 
 
 

 
 ฉันตองการบัตร 
โซเดียมไอออน และ  
บัตรธาตุโซเดียม 

ฉันเปนคลอไรดไอออน มีประจุไฟฟาเปนลบ   เม่ือเปดสวิทซ
ไฟฟาภายในหองเพ่ือแสดงสัญญาณการเริ่มสถานการณจําลอง 
ฉันจะเคล่ือนที่ไปทั่วบรเิวณหองอยางชา ๆ  เพ่ือนําอิเล็กตรอน
ไปใหกับแอโนด เม่ือไปถึงฉันจะรอจนกวาจะมีคลอไรดไอออนอีก
ตัวหน่ึงมาถึง แลวเม่ือคลอไรดไอออนอีกตัวหน่ึงใหบัตร
อิเล็กตรอนกับอาโนดแลว ฉันจะจับมือกับคลอไรดไอออนอีกตัว
หน่ึงน้ัน   เพ่ือรวมตัวกันเปนแกสคลอรีนแลวไปน่ังที่หนาหอง
พรอมกับเก็บบัตรคลอไรดไอออนแลวถือบัตรแกสคลอรีนไว 

ฉันเปนโซเดียมไอออนมีประจุไฟฟาเปนบวก เม่ือเริ่ม
สถานการณจําลอง ฉันจะเคล่ือนที่ไปทั่วบริเวณหองอยางชา ๆ  
เพ่ือไปรับอิเล็กตรอนจากแคโทด  เม่ือฉันไดรับอิเล็กตรอนแลว
ฉันจะน่ังลงขางแคโทดเพ่ือแสดงวาฉันกลายเปนอะตอมของ
โซเดียมเกาะติดอยูกับแคโทดและถือบัตรแสดงสัญญลักษณของ
ธาตุโซเดียมไว 
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ฉันตองการบัตร 
แคโทด 
 
 
 
 

 
ฉันตองการบัตร 
แอโนด 
 
 
 

 
  ฉันตองการบัตร 
แบตเตอรี่  
 
 
  

ฉันเปนแคโทด ทําหนาที่เปนขั้วไฟฟาลบซ่ึงทําดวยแกรไฟต  
เม่ือเริ่มตนฉันจะยืนอยูในตําแหนงแคโทด เม่ือเปดสวิทซไฟฟา
ฉันจะอยูที่เดิม  รอจนกวาแบตเตอรี่จะใหบัตรอิเล็กตรอนแกฉัน 
แลวฉันจึงใหบัตรอิเล็กตรอนน้ันกับโซเดียมไอออนแตละตัวที่
เคล่ือนที่มาหาฉัน 

ฉันเปนแอโนด ทําหนาที่เปนข้ัวไฟฟาบวกซึ่งทําดวย
แกรไฟต  เมื่อเริ่มตนฉันจะยืนอยูในตําแหนงแอโนด เมื่อ
เปดสวิทซไฟฟา ฉันจะยืนอยูที่เดิม  รอจนกวาคลอไรด
ไอออนจะเดินมาใหบัตร 
อิเล็กตรอนแกฉันและฉันจะใหบัตรอิเล็กตรอนนั้นกับ

ฉันเปนแบตเตอรี่และเม่ือเริ่มตนฉันจะยืนอยูที่ตําแหนง
แบตเตอรี่ เม่ือเปดสวิทซไฟฟา ฉันจะรอรับบัตรอิเล็กตรอนที่
แอโนดสงมาใหฉัน แลวฉันจะใหบัตรอิเล็กตรอนน้ันกับ
แคโทด 
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แผนการจัดการเรียนรู 1  

  

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
 เขียนและดุลสมการเคมีได 

การเตรียมลวงหนา (Advanced  Preparation) 
 1. ใบกิจกรรม 3 
 2. ฝาขวดน้ําอัดลม 20 ฝา 
 3. กระดาษสี (ตางกัน 3 สี) 
 4. กรรไกร 
 5. กาว 

การดําเนินกิจกรรม (สถานการณจําลอง,การเขียนที่สงเสริมศักยภาพการเรียนรู) 
 1. ข้ันนํา(Brief) 
 สนทนาซักถามเพ่ือทบทวนความรูเดิมเก่ียวกับการเขียนสมการแสดง              

การเกิดปฏิกิริยาเคมี  
 2. ข้ันปฏิบัติกิจกรรม(Action) 
 2.1 นักเรียนแตละกลุมรวมกันศึกษาใบกิจกรรม 3 การแสดงสถานการณจําลอง

แสดงการทําปฏิกิริยาของโมเลกุลของสารตางชนิดกัน และการดุลสมการดวย 
แบบจําลอง (ใชฝาขวดน้ําอัดลมแทนแบบจําลองอะตอม) โดยกําหนดเลขที่นักเรียน
เปน 1 2 3 4  นักเรียนหมายเลข 1 จับคูทํากิจกรรมกับหมายเลข 2   นักเรียน
หมายเลข 3 จับคูทํากิจกรรมกับหมายเลข 4 เสร็จแลวสลับคูใหมเปนหมายเลข 1 
จับคูกับหมายเลข 3 และหมายเลข 2 จับคูกับหมายเลข 4 ตรวจสอบผลงานรวมกัน 
เพ่ือนําไปสูการลงขอสรุปเก่ียวกับการเขียนและการดุลสมการเคมี    

  2.2 ประเมินผลการทํากิจกรรมโดยสุมเลือกตัวแทนนักเรียนในแตละกลุมอธิบาย
วิธีการดุลสมการและแสดงการดุลสมการดวยแบบจําลองหนาชั้นเรียน ถาตอบถูก 
นักเรียนทุกคนในกลุมเดียวกัน ได 1 คะแนน 

 3. ข้ันสรุป(Debrief) 
  สรุปหลักการเขียนและดุลสมการเคมี 
 4. ข้ันติดตามผล(Follow-up) 
  มอบหมายใหนักเรียนสืบคนสมการเคมีแสดงปฏิกิริยาเคมีที่พบในชีวิตประจําวัน  

รวบรวมเขียนเปนรายงานสงครู 
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ใบกิจกรรม 
การดุลสมการดวยแบบจําลอง 

 

 

 ปฏิกิริยาเคมีเปนการเปลี่ยนแปลงที่ไดสารใหม ดวยการเขาทํา
ปฏิกิริยากันระหวางโมเลกุลของสารตั้งตน แลวเกิดการเปลี่ยนแปลงไป
เปนโมเลกุลของผลิตภัณฑ   เปนตนวาปฏิกิริยาการสลายตัวของ
ไนโตรเจนไดออกไซด(NO2)ไปเปนไนโตรเจนมอนอกไซด(NO)และ
ออกซิเจน(O2) เกิดข้ึนตามสมการ 

 

 

 NO2(g)        NO(g)  +  O2(g) 
ดุลสมการ โดยเติม 2 หนา NO2 และ NO 
 2NO2(g)    2NO(g)   +   O2(g) 

 

 จากสมการ  2NO2(g)    2NO(g)   +   O2(g)   อธิบายไดวา   
เมื่อ NO2 จํานวน 2 โมเลกุลสลายตัวไป จะเกิดแกส NO 2 โมเลกุล และ  
O2 1 โมเลกุล ดังแบบจําลองตอไปนี้ 

 

 

 แบบจําลองโมเลกุล 

 
 
 
 

 

 N O 

O 

O 

O 
N 

N 
N 

O 
N 

O 
O 
O 
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1. สมมติใหฝาขวดน้ําอัดลมเปนอะตอมของธาตุชนิดตาง ๆ ที่อยูในสมการเคม ี
2. ตัดกระดาษสีเปนวงกลมปดทับบนดานหลังของฝาขวดน้ําอัดลมโดยอะตอมของธาตุชนิด

เดียวกัน ใชสีเดียวกัน แตตางสีกันกับอะตอมของธาตุตางชนิด  
3. ใชแบบจําลองฝาขวดน้ําอัดลมประกอบการดุลสมการ โดยทดลองแยกสลายโมเลกุลของ 

สารตั้งตนออกจากกันแลวนํามาประกอบเขาดวยกันใหมเปนโมเลกุลผลิตภัณฑ เพ่ือแสดง
ปฏิกิริยาที่เกิดข้ึน 

4. วาดแบบจําลองที่ไดจากการทํากิจกรรมดุลสมการ โดยใชรูปวงกลมแทนฝาขวดน้ําอัดลม ลง
ในตารางตอไปนี ้

 

     
1.  CO           +        H2O        CO2         +         H2  
แบบจําลอง 
 

     

สมการสมดุล ……………………………………………………………...  
2.        H2   +         Cl2                    HCl  
แบบจําลอง 
 

     

สมการสมดุล ……………………………………………………………...  
3.     N2      +          O2                      N2O4   
แบบจําลอง 
 

     

สมการสมดุล ……………………………………………………………...  
4.    N2       +          H2                     NH3   
แบบจําลอง 
 

     

สมการสมดุล ……………………………………………………………...  
5.      SO2   +         O2                   SO3   
แบบจําลอง 
 

     

สมการสมดุล ……………………………………………………………...  
 

      กิจกรรม  
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แผนการจัดการเรียนรู 2  

แนวคิดเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี  
 

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง  
 จําลองสถานการณ  อธิบายการเกิดปฏิกิริยาเคมีโดยใชทฤษฎีการชนกันของอนุภาคได 

เวลาท่ีใช  2 ชั่วโมง 

การเตรียมลวงหนา (Advanced  Preparation) 
 1. ใบกิจกรรม  5  
 2. อุปกรณ 

 2.1 บัตรกําหนดบทบาทของนักเรียน  ไดแก 
  2.1.1 บัตร H อะตอม จํานวน 20 ใบ 
  2.1.2 บัตร I อะตอม จํานวน 20 ใบ 
 2.2 ปายชื่อ H อะตอม จํานวน 20 ใบ 
 2.3 ปายชื่อ I อะตอม จํานวน 20 ใบ 

 
การดําเนินกิจกรรม (สถานการณจําลอง,การอานท่ีสงเสริมศักยภาพการเรียนรู ) 
 1. ข้ันนํา (Brief) 
  1.1 สนทนาซักถามนักเรียน เพ่ือทบทวนความรูเดิมเก่ียวกับกระบวนการ 

เปลี่ยนแปลงจากสารตั้งตนไปเปนผลิตภัณฑในการเกิดปฏิกิริยาเคมี วามี 
ความเก่ียวของกับการสรางพันธะและการสลายพันธะอยางไร   
1.2 ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายเก่ียวกับกระบวนการสลายพันธะใน 
สารตั้งตนและกระบวนการสรางพันธะในสารผลิตภัณฑวาเกิดข้ึนไดอยางไร  ซึ่ง
นักเรียนจะไดศึกษาจากสถานการณจําลองเก่ียวกับกระบวนการเกิดปฏิกิริยา
ระหวางแกส H2 กับแกส I2    
1.3 นักเรียนแตละคนรับใบกิจกรรม 5 เรื่องแนวคิดเก่ียวกับการเกิดปฏิกิริยาเคม ี  
บัตรปายชื่อและบัตรกําหนดสถานการณจําลอง แนะนําใหนักเรียนศึกษาบทบาท
และหนาที่ใหเขาใจ 

  1.4 นักเรียนศึกษาบัตรกําหนดสถานการณจําลอง และรวมกันอภิปรายกับเพ่ือน
ในกลุมเดียวกัน เพ่ือทําความเขาใจเก่ียวกับบทบาทที่กําหนดไวในสถานการณ
จําลองที่ตนเองไดรับ 



 59 

 

 2. ข้ันปฏิบัติกิจกรรม (Action) 
  2.1 ครูเปนผูใหสัญญาณการเริ่มแสดงสถานการณจําลองในแตละข้ันตอน  

2.2 นักเรียนแสดงสถานการณจําลองตามบทบาท หนาที่ของแตละคนตาม 
ข้ันตอนดังนี้ 

2.2.1 การชนกันเบา ๆ ในทิศทางที่เหมาะสม  
2.2.2 การชนกันอยางแรง ในทิศทางที่เหมาะสม 
2.2.3 การชนกันอยางแรง  ในทิศทางที่ไมเหมาะสม 

   
 3. ข้ันสรุป( Debrief) 
  3.1 ครูถามนักเรียนดวยคําถามตอไปนี้ 

- แกส H2 และ I2 ทําปฏิกิริยากันแลวกลายเปนแกส HI ไดอยางไร 
- การชนกันของอนุภาคของแกส H2 และ I2 มีผลทําใหเกิดปฏิกิริยาไดทุก   

ครั้งหรือไม อยางไร 
- มีเงื่อนไขใดบางที่การชนกันของอนุภาคจะมีผลทําใหมีปฏิกิริยาเคมี 

เกิดข้ึนได 
3.2 ครูแกไขความเขาใจที่คลาดเคลื่อนตาง ๆ ที่พบในการแสดงสถานการณ

จําลองของนักเรียน 
3.3 ครูและนักเรียนรวมกันสรุปความรูเก่ียวกับการใชทฤษฎีการชนอธิบาย 

การเกิดปฏิกิริยาเคม ี  
   
 4. ข้ันติดตามผล (Follow-up) 
  4.1 แตละกลุมรวมกันทํากิจกรรม 5.1 และ 5.2 การใชทฤษฎีการชนอธิบาย 

การเกิดปฏิกิริยาเคม ี
  4.2 นักเรียนศึกษาเรื่องการกระจายพลังงานจลนของโมเลกุลในใบกิจกรรม 5 

มอบหมายใหนักเรียนทํากิจกรรม 5.3 –5.4  ศึกษากราฟการกระจายพลังงานจลน
ของโมเลกุล เพ่ือศึกษาผลของพลังงานกอกัมมันตและจํานวนโมเลกุลที่มีพลังงาน
สูงตออัตราการเกิดปฏิกิริยา 
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ใบกิจกรรม 
แนวคิดเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคม ี

 

 

 

 ปฏิกิริยาเคมีเกิดข้ึนเมื่อมีการสลายพันธะในโมเลกุลของสารตั้งตน 
และมีการสรางพันธะข้ึนใหมในโมเลกุลของผลิตภัณฑ กระบวนการดังกลาว 
จะเกิดข้ึนพรอม ๆ กันในขณะที่เกิดการชนกันของโมเลกุล   ในขณะที่
โมเลกุลเคลื่อนที่เขามาใกลกันจะเกิดแรงผลักระหวางกลุมหมอกอิเล็กตรอน
ที่อยูโดยรอบของทั้งสองอะตอม ถาโมเลกุลที่ชนกันมีอัตราเร็วหรือมี 
พลังงานจลนสูงพอที่จะเอาชนะแรงผลักระหวางกลุมหมอกอิเล็กตรอนที่อยู
โดยรอบของทั้งสองอะตอม  จะเปนผลใหกลุมหมอกอิเล็กตรอนของทั้งสอง
อะตอมเขามาซอนทับกันเพ่ือสรางพันธะใหมเกิดเปนผลิตภัณฑตอไป และ
ในขณะเดียวกันพลังงานจํานวนดังกลาว ก็จะถูกใชไปในการทําใหเกิด 
แรงสั่นสะเทือนจนเปนผลใหพันธะเดิมในสารตั้งตนสลายออกดวย  เรียก 
พลังงานที่มีคาอยางนอยที่สุดที่เพียงพอจะทําใหปฏิกิริยาเคมีเกิดข้ึนไดวา 
 พลังงานกอกัมมันต 

 

 นอกจากพลังงานจลนจากการชนกันของโมเลกุลจะมีผลตอการ
เกิดปฏิกิริยาเคมีแลว  ทิศทางในการชนกันของโมเลกุลก็เปนอีกปจจัยหนึ่ง
ที่ มี ผ ล ต อ ก า ร เ กิ ด ป ฏิ กิ ริ ย า   เ ช น ป ฏิ กิ ริ ย า ร ะ ห ว า ง ไ อ น้ํ า กั บ 
แกสคารบอนมอนอกไซด เ กิดผลิต ภัณฑ เปนแกส ไฮโดรเจนและ 
แกสคารบอนไดออกไซด  ดังสมการ   
      H2O(g)       +      CO(g)        H2(g)      +      CO2(g ) 
แบบจําลองโมเลกุล 
 

                       +                                     + 

 
 
 
 
      กําหนดให 
 
               =  H 
               =  O 
               =   C 

 
 การชนกันของโมเลกุลไอน้ํากับโมเลกุลคารบอนมอนอกไซด  จะ
เปนผลใหมีผลิตภัณฑเกิดข้ึนไดเมื่อชนกันแลวมีพลังงานสูงพอ (อยางนอย
ที่สุดตองเทากับพลังงานกอกัมมันต) และจะตองเปนการชนกันในทิศทาง
ที่เหมาะสม ดังรูป 5.1 
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การชนกันในทิศทางไมเหมาะสม                        โมเลกุลสารตั้งตนแยกออกจากกัน 
                                                                 ไมเกิดปฏิกิริยา 
 
 
 
 
 
 
  การชนกันในทิศทางไมเหมาะสม    โมเลกุลสารตั้งตนแยกออกจากกัน
        ไมเกิดปฏิกิริยา 
 
 
 
 

 
 โมเลกุลเคลื่อนที่เร็วมาชนกัน        มีการสรางพันธะในสารใหม      เกิดเปนสารผลิตภัณฑ 
     ในทิศทางที่เหมาะสม             และสลายพันธะในสารเดิม            แยกออกจากกัน 
 
 
 
 
 
 
           โมเลกุลเคลื่อนที่ชา            โมเลกุลมาแตะกัน                  แลวแยกออกตามเดิม 
        ชนกันในทิศทางที่เหมาะสม                                                 ไมเกิดปฏิกิริยา  
 

รูป 2.1 แบบจําลองแสดงการชนกันของโมเลกุล 

สลายพันธะ 

สรางพันธะ 
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บัตรแสดงสถานการณจําลอง 
แนวคิดเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคม ี

 

 
 

  ในกระบวนการเกิดปฏิกิริยาระหวางแกสไฮโดรเจนกับแกสไอโอดีนเกิดเปนแกส
ไฮโดรเจนไอโอไดด  อนุภาคของสารตั้งตนจะตองเคลื่อนที่เขามาชนกัน   
นักเรียนจะตองแสดงสถานการณจําลองเปนโมเลกุลของไฮโดรเจนและโมเลกุล
ของไอโอดีน  ตามสถานการณที่กําหนดใหตอไปนี้ 

 

ไฮโดรเจนอะตอม ฉันเปนไฮโดรเจนอะตอมจับมือเปนคูอยูกับเพ่ือนไฮโดรเจนอะตอมของฉัน
รวมกันเปนโมเลกุลของไฮโดรเจน(H2)  โมเลกุลไฮโดรเจนของฉันเคลื่อนที่ไป
มาปะปนไปกับแกสอ่ืน   เมื่อโมเลกุลไฮโดรเจนของฉันเคลื่อนที่ไปชนกับ
โมเลกุลของแกสไอโอดีน(I2)เบา ๆ โมเลกุลไฮโดรเจนของฉันจะเคลื่อนที่แยก
ออกจากโมเลกุลของไอโอดีน  แตเมื่อชนกันอยางแรงในทิศทางที่ฉันและเพ่ือน
แตละอะตอมกระทบกับอะตอมทั้งสองในโมเลกุลของไอโอดีน พันธะในโมเลกุล
ไฮโดรเจนของฉันและพันธะในโมเลกุลของไอโอดีนจะแตกสลาย  ฉันจึงปลอย
มือออกจากเพ่ือนแลวไปสรางพันธะใหมกับอะตอมของไอโอดีนเกิดเปนโมเลกุล
ใหมของไฮโดรเจนไอโอไดด(HI) แตถาเปนการชนกันอยางแรงในทิศทางที่ฉัน
หรือเพ่ือนของฉันเพียงอะตอมใดอะตอมหนึ่งกระทบกับอะตอมใดอะตอมหนึ่ง
ของไอโอดีน  โมเลกุลไฮโดรเจนของฉันจะเคลื่อนที่แยกออกจากโมเลกุลของ
ไอโอดีน 

  

ไอโอดีนอะตอม ฉันเปนไอโอดีนอะตอมจับมือเปนคูอยูกับเพ่ือนไอโอดีนอะตอมของฉันรวมกัน
เปนโมเลกุลของไอโอดีน(I2)  โมเลกุลไอโอดีนของฉันเคลื่อนที่ไปมาปะปนไปกับ
แกส อ่ืน เมื่ อโมเลกุลไอโอดีนของฉันเคลื่ อนที่ ไปชนกับโมเลกุลของ 
แกสไฮโดรเจน(H2)เบา ๆ โมเลกุลไอโอดีนของฉันจะเคลื่อนที่แยกออกจาก
โมเลกุลของไฮโดรเจน  แตเมื่อชนกันอยางแรงในทิศทางที่ฉันและเพ่ือนแตละ
อะตอมกระทบกับอะตอมทั้งสองในโมเลกุลของไฮโดรเจน พันธะในโมเลกุล
ไอโอดีนของฉันและพันธะในโมเลกุลของไฮโดรเจนจะแตกสลาย  ฉันจึงปลอย
มือออกจากเพ่ือนแลวไปสรางพันธะใหมกับอะตอมของไฮโดรเจนเกิดเปน
โมเลกุลใหมของไฮโดรเจนไอโอไดด(HI) แตถาเปนการชนกันอยางแรงใน 
ทิศทางที่ฉันหรือเพ่ือนของฉันเพียงอะตอมใดอะตอมหนึ่งกระทบกับอะตอมใด
อะตอมหนึ่งของไฮโดรเจน  โมเลกุลไอโอดีนของฉันจะเคลื่อนที่แยกออกจาก
โมเลกุลของไฮโดรเจน 
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 การเรียงลําดับ 
จงนําขอความที่กําหนดใหตอไปนี้ มาเรียงลําดับใหถูกตอง  
1.  พลังงานกอกัมมันต 2.  มีพลังงานเกิดข้ึนจากการชนกันมากพอ 
3.  ในทิศทางที่เหมาะสม 4.  โมเลกุลของสารตั้งตนเคลื่อนที่มาชน

กัน 
5.  เกิดสารเชิงซอนที่ถูกกระตุน 6.  เปลี่ยนแปลงไปเปนผลิตภัณฑ 
7.  พลังงานที่มีคาอยางนอยที่สุดที่
เพียงพอจะทําใหปฏิกิริยาเกิดข้ึนได
เรียกวา 

8.  ปฏิกิริยาเคมีเกิดข้ึนไดตอเมื่อ 

 
 
 
 

 

 
 
 

 การสราง 
แบบจําลอง 

จงเขียนภาพแสดงการชนกันของโมเลกุลของสารตั้งตนที่กําหนดให เติมลงใน
ชองวางตอไปนี ้

 

2NOCl(g)  2NO(g)        +       Cl2(g) 
  

 
 

 
 

2H2(g)      +        O2(g)  2H2O(g) 
 
 
 

  

 
 

กิจกรรม 2.1 

กิจกรรม 2.2 
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ตัวอยางเกมแบบตาง ๆ 
พลังงาน 

 
                                  เติมปริศนาอักษรไขว 
         ดวยขอมูลตอไปนี้ 
 

แนวนอน 
1. พลังงานที่สะสมในอาหาร 
3.  พลังงานที่ใชใน 
 คอมพิวเตอร 
6.  พลังงานในขดลวดสปริง 
7.  พลังงานที่ไดจากการ 
 เผาไหม 
9.  พลังงานของรถยนตที่จอด
 อยูบนยอดเขา 
10.  เมื่อรถยนตว่ิงลงเขา  จะมี
 พลังงาน.......... 

 
แนวต้ัง 

2. พลังงานทีเ่กิดจากถูลูกโปง 
 กับ เสื้อไหมพรม 
4.  พลังงานที่ไดจากหลอดไฟ 
5.  พลังงานที่ไดจากน้ําไหลใน 
 แมน้ํา 
8.  พลังงานที่ไดจากลําโพงของ 
 เครื่องขยายเสียง 

 
อักษร พลังงาน เปลี่ยนรูปเปนพลังงาน ดวยอุปกรณ 
a    
b    
c    
d    
e    

ชองสี่เหลี่ยมระบุอักษร a - f ดังที่ไดระบายสีเทาไว  แสดงตําแหนง
อักษรที่ใชรวมกันระหวางชื่อของพลังงานสองประเภท   จงเติมชื่อ
พลังงานทั้งสองประเภทที่ใชอักษรรวมกันดังกลาว ลงในตาราง
ดานลาง  และระบุอุปกรณที่ใชในการเปลี่ยนรูปพลังงานทั้งสอง  
เปนตนวา พลังงานไฟฟาเปลี่ยนรูปเปนพลังงานแสง  ไดโดยใชไส
หลอดไฟ 
 



 65 

ดาวนพเคราะหและดาวเคราะห 

 

บันทึกของคร ู
วิธีเลนแบบที่ 1 
1.เกม XO เปนเกมที่ทีมใดสามารถวางรูปตัวโอ
หรือกากบาทเรียงเปนเสนตรงไดกอนจะเปนฝาย
ชนะ 
2. ถายแผนตาราง XO พรอมตัวโอ 5 ตัว และ
กากบาท 5 ตัว ลงแผนใส  
3. ตัดตัวโอและกากบาทออกแตละตัว เพื่อใชวาง
ในชองที่ตองการในแผนตาราง XO  
4. แบงผูเรียนออกเปน 2 ทีม โดยทีมแรกเลือกชอง
ที่ตองการในตารางเชน A1 แลวใชคําถามในชอง 
A1 ที่เลือกมาตอบคําถาม 
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ดาวนพเคราะหและดาว 
 
                         คําถาม               คําตอบ 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                            
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A1. ดาวเคราะหดวงที่อยูถัดจากดาวเสารออกไปคือดาวอะไร   
ดาวยูเรนัสใชเวลาโคจรรอบดวงอาทิตยเทาไร  84 ปหรือ256ป 
หรือ126 ป 
ดาวยูเรนัสมีอุณหภูมิเทาไร   225 oc หรือ -210oc หรือ  -22 oc 
ดาวยูเรนัสมีขนาดใหญกวา หรือเล็กกวา หรือเทากับขนาดของ
โลก 

A2.ดาวเคราะหที่ไดรับการคนพบเปนดวงสุดทายคือดาวอะไร   
ระยะทางจากดาวพลูโตถึงดวงอาทิตยเปนเทาไร  
5900 Mkm หรือ 59 Mkm หรือ 5900 km 
ดาวพลูโตใชเวลาโคจรรอบดวงอาทิตยเทาไร  84 ป หรือ56ป 
หรือ248 ป 
ดาวพลูโตมีขนาดใหญกวา หรือเล็กกวา หรือเทากับขนาดของ
ดาวพุธ 

ดาวยูเรนัส 
84 ป 

-210 oc 
ใหญกวา 

ดาวพลูโต 
 

5900 Mkm  
 

248 ป 
เล็กกวา 

A3. ดาวเคราะหดวงนี้มีชื่อตามเทพเจากรีก   
ดาวเนปจูนใชเวลาโคจรรอบดวงอาทิตยเทาไร165 ปหรือ256ป
หรือ126 ป 
ดาวเนปจูนมีอุณหภูมิเทาไร   225 oc หรือ -220oc หรือ  -22 oc 
ดาวเนปจูนมีขนาดใหญกวา หรือเล็กกวา หรือเทากับขนาดของ
โลก 

B1. ดาวเคราะหดวงนี้ไดชื่อวาเปนดาวเคราะหเขียว   
โลกใชเวลาโคจรรอบดวงอาทิตยเทาไร 365 วันหรือ 367 วันหรือ
369 วัน 
ระยะทางจากโลกถึงดวงอาทิตยเปนเทาไร   
150 Mkm   หรือ 15 Mkm หรือ 1500 km 
โลกรอนกวาหรือเย็นกวาหรือมีอุณหภูมิเทากับดาวอังคาร 
B2.ดาวเคราะหที่มีขนาดใหญสุดในบรรดาดาวเคราะหที่มีวง
แหวน 
เสนผานศูนยกลางของดาวเสารเปน  
51800 km หรือ 119300 km หรือ 142200 km 
ดาวดวงใดที่มีวงโคจรรอบดวงอาทิตยยาวที่สุด ดาวเสาร ดาว
ยูเรนัส  

ดาวเนปจูน 
165 ป  
-220 oc 
ใหญกวา 

โลก 
365 วัน  

150 Mkm  
 

รอนกวา 

ดาวเสาร 
 

142200km  
 

ยูเรนัส 
 

เย็นกวา 
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ดาวนพเคราะหและดาว 

 
                       คําถาม               คําตอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B 3. ดาวเคราะหดวงนี้ไดชื่อวาเปนดาวเคราะหแดง   
ดาวอังคารใชเวลาโคจรรอบดวงอาทิตยเทาไร  1 ปหรือ 2 ป หรือ 
3 ป 
ดาวดวงใดที่อยูใกลดาวอังคารมากที่สุด ดาวศุกร หรือ โลก หรือ
ดาวพฤหัส 
เกิดอะไรข้ึนกับน้ําที่ข้ัวดาวอังคาร   แข็งตัว หรือกําลังเดือด หรือ
เปลี่ยนเปนสีเขียว 

C 1. เคปแปอรเปนผูคนพบวาดาวเคราะหดวงนี้มีดวงจันทร 4 
ดวง   
บนดวงเคราะหดวงใดที่ทําใหน้ําในขวดเปนน้ําแข็งเร็วที่สุด  ดาว
อังคารหรือดาวพฤหัส หรือดาวพลูโต 
ดาวดวงใดที่อยูใกลดาวพฤหัสมากที่สุด ดาวเสาร หรือ ดาวพุธ 
หรือดาวศุกร 
ดาวพฤหัสใชเวลาโคจรรอบดวงอาทิตยเร็วกวา ชากวา หรือ
เทากับดาวอังคาร 

C 2. สิ่งที่เปนวงของดาวเคราะหขนาดเล็กจํานวนมาก  
จํานวนกลุมดาวในดาวเคราะหนอยมีก่ีดวง  1000 ดวง 4000ดวง 
8000000 ดวง 
ดาวเคราะหนอยเปนดาวเคราะหหรือดาวเทียม 
ดาวเคราะหนอยเย็นกวา หรือรอนกวา ดาวพลูโต 

C 3. ดาวเคราะหดวงนี้ไดชื่อวาเปนดาวเคราะหแดง   
ดาวเคราะหในระบบสุริยจักรวาลไดรับพลังงานความรอนมาจาก
ไหน 
จํานวนดาวเคราะหในระบบสุริยจักรวาล 
เมื่อทานเขาใกลดวงอาทิตยทานมีความรูสึกอยางไร รอนกวา 
หรือเย็นกวาหรือไมรูสึกอะไร 

ดาวอังคาร 
1 ป 
โลก 

แข็งตัว 

ดาวพฤหัส 
ดาวพลูโต 

 
ดาวเสาร 
ชากวา 

ดาวเคราะห
นอย 

4000ดวง  
 

ดาวเคราะห 

ดวงอาทิตย 
ดวงอาทิตย 

9 
รอนกวา 
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จงพิจารณากิจกรรมตอไปนี้ ถาคุณคิดวาคุณทําได 

 ใหเขียนสมบัติของธาตุทั้ง 14 ธาตุเพ่ิมเติม 
 เลือกธาตุ 2 ธาตุ ที่ทําปฏิกิริยากันได  มาเขียนสมการแสดงปฏิกิริยาที่เกิดข้ึนระหวางธาตุทั้ง

สอง  พรอมทั้งระบุชื่อผลิตภัณฑที่เกิดข้ึนจากปฏิกิริยาไวในสมการเคมีดวย 

ใหจับคูชนิดของธาตุทางซายมือใหสอดคลอง
กับสมบัติบางประการของธาตุทางขวามือ โดย
การลากเสนเชื่อมจุดสองจุดเขาดวยกัน  เสนที่
ลากจะผานตัวอักษร ทั้งหมด 14 ตัวแลวอาน
ตัวอักษรจาก 
ขางบนลงขางลาง จะไดชื่อของคนที่ฉลาดที่สุด 

 
แกสเฉ่ือยที่ใชสองสวางตามทาง 
ทําปฏิกิริยากับน้ํารุนแรง ไดแกสไฮโดรเจน 
จําเปนตองใชในการเผาไหม 
ชิปคอมพิวเตอร 
เปนแกสที่มีมากในอากาศและใชผลิตปุย 
สกัดจากแรบอกไซตโดยการแยกดวยไฟฟา 
โลหะที่มีสถานะของเหลว ที่อุณหภูมิหอง 
โลหะที่ใชผสมกับสังกะสีเพ่ือผลิตทองเหลือง 
โลหะออนสีเทาใชเปนวัสดุมุงหลังคา 
รูปหนึ่งของธาตุนี้คือแกรไฟต 
โลหะที่เปนสารแมเหล็ก 
ไมเกิดปฏิกิริยา แตลํ้าคา 
ทําปฏิกิริยากับโซเดียมไดเกลือแกง 
โลหะที่ใชกัลวาไนซเหล็กปองกันการเกิดสนิม 



 69 

 
 

 
 
 
 

ปอด 
เซลเม็ดเลือดแดงที่ยัง
ไมไดรับออกซิเจน ให
เดินจนตกอยูที่พื้นที่สี
แดงจึงจะออกจากปอด

เปดบัตร 
เสี่ยงโชค 

 

เม็ดเลือดแดง 
ไมมีออกซิเจน 
กลับไปท่ี X 

 

บอกช่ือ 
เสนเลือดแลว 

เดินไป 5ชอง(a) 
 

คร
ั้งแ

รก
เด

ิน
ผา

นลํ
าไ

ส 
คร

ั้งแ
รก

เด
ิน

ผา
นต

ับ  

หัวใจ 

 
เม่ือเดินผานตับ จะสูญเสียออกซิเจนและรับของเสีย
เพ่ิม 

บอกช่ือ 
เสนเลือดแลว 
เดนิไป 3ชอง 

(f) 
 ถาเปนแดงเดิน

กลับไปท่ี 
หองลางขวา 

บอกช่ือ 
เสนเลือดถาถูก 
เดินไป 2ชอง 

(e) 
 

บนซาย 

บนขวา 

ลางซาย ลางขวา 

เริ่มตน เปดบัตร 
เสี่ยงโชค 

 

เปดบัตร 
เสี่ยงโชค 

 

ถา
เป

นแ
ดง

 เด
ิน

ตอ
ไป

อีก
 4 

ชอ
ง 

บอกช่ือเสนเลือด
ถาถูกเดินไป  

6ชอง(b) 
 

บอกช่ือเสนเลือด
ถาถูกเดินไป  

4ชอง(c) 
 

ถา
เป

นแ
ดง

 เด
ิน

ตอ
ไป

อีก
 2 

ชอ
ง 

เปดบัตร 
เสี่ยงโชค 

 

ตับ 

ไต 

ลําไส 

 
เม่ือเดินผานไตสูญเสียออกซิเจนและของเสีย 

 
เม่ือเดนิผานลําไส จะสูญเสียออกซิเจน 

เปดบัตร 
เสี่ยงโชค 

 

บอกช่ือเสนเลือด
ถาถูกเดินไป  

3ชอง(d) 
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เกมการหมุนเวียนโลหิต : บัตรเสี่ยงโชค 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

ทานด่ืมแอ
ลกฮอลมาก
เกินไปเปน

อันตรายตอตับ 
 
 

คุณเกิดอุบัติเหต ุ
ทําใหไตพิการ 

 
 

 
รับยูเรียเพ่ิมอีก

ทานกําลังลด
ความอวนและไม

ทานผักทําให
เปนมะเร็งใน

ลําไส 
 

ทานดมสาร
ระเหยเปน

อันตรายตอปอด 
 
 
 

ทานทํางาน
บริเวณที่มีมลพิษ 

ทําใหปอด
ทํางานไม
สมบูรณ 

 

ทานสูบบุหรี่วัน
ละ 20 มวน 

 

ถาคุณเปนเม็ด
เลือดที่มี

ออกซิเจน(สีแดง)
ใหพลิกกลับเปน

ทานสูบบุหรี่มาก
เกินไปทําให
หัวใจผิดปกต ิ

 
 
 

ทานรับประทาน
ไขมันอ่ิมตัวมาก
เกินไป เสี่ยงตอ

การเปน
โรคหัวใจ 

 

หัวใจคุณไม
แข็งแรงคุณตอง
ออกกําลังกาย 

 
 
 

ทานเปน
โรคหัวใจ 

 
 
 
 

ไตของทานถูก
ทําลายดวยโรค

หวัด 
 
 
 

ทานทองเสีย
เพราะทาน
อาหารที่มี
แบคทีเรีย 

 
 

ทานเสพย
ยาเสพติด ทําให

อวัยวะใน
รางกายถูก

ทําลาย 
 

ทานออกกําลัง
กายอยาง
สม่ําเสมอ 

 
 
 

ทานทานอาหาร
ที่มีผลดีตอ
สุขภาพและ

ควบคุมน้ําหนัก 
 
 

ทานไมสูบบุหรี่
และไมด่ืม

แอลกอฮอล 
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เกมการหมุนเวียนโลหิต 

จุดมุงหมายของเกม 
 ใหผูเรียนทุกคนเปนเม็ดเลือดแดงในเลือด ไหลเวียนทั่วรางกาย 2 รอบ รอบแรกจะรับของเสีย
จากตับ และรอบสองยูเรียจะถูกกําจัดที่ไต  ผูชนะจะเปนเซลเม็ดเลือดแดงมาถึงหัวใจหองลางขวาโดย
ปราศจากยูเรียติดมาดวย 
อุปกรณที่ตองใช 

1. เหรียญที่ใชแทนเซลเม็ดเลือดแดง  ดานหนึ่งเปนสีแดง อีกดานหนึ่งเปนสีน้ําเงิน 
2. โมเลกุลของยูเรีย (อาจทํามาจากกานไมขีดหรืออ่ืน ๆ ) 
3. แผนเกมการหมุนเวียนโลหิต 
4. บัตรเสี่ยงโชค 
5. ลูกเตา 

กฏกติกา 
1. เกมนี้เลนได 2-4 คนและแตละคนเปนเซลลเม็ดเลือดแดง 
2.  เริ่มตนจากหัวใจหองลางขวา โดยทุกเซลลเปนเม็ดเลือดแดงที่ขาดออกซิเจน (พลกิ 
 ดานสีน้ําเงินข้ึน) 
3.  ทุกครั้งที่ผูเลนเขยาลูกเตา หมายถึงการเตนของหัวใจ  ใหเดินตามเสนเลือดไปทั่ว 
 รางกายตามจํานวนตัวเลขที่ไดจากการเขยาลูกเตา  โดยผูที่โยนไดเลข 6 จะไมได 
 รับสิทธิพิเศษใหโยนลูกเตาซ้ําอีกครั้ง 
4. เม็ดเลือดแดงจะไดรับออกซิเจน เมื่อเดินไปตกที่วงกลมสีแดงในปอด เมื่อเม็ดเลือด 
 แดงรับออกซิเจนแลวใหพลิกดานสีแดงข้ึน แตถาไมไดรับออกซิเจนตองเดินวนอยู 
 ในปอดจนกวาจะไดรับออกซิเจน 
5. เมื่อเม็ดเลือดแดงผานตับ  ลําไสเล็กหรือไต เม็ดเลือดแดงจะสูญเสียออกซิเจน และ 
 ใหพลิกดานสีน้ําเงินข้ึน 
6.  ในรอบแรกของการไหลเวียนของโลหิต เม็ดเลือดแดงมีโอกาสที่จะไหลผานตับ 
 โดยตรงหรือไหลผานลําไสเล็กกอนเขาสูตับ  โดยทั้งสองกรณีเม็ดเลือดแดงจะไดรับ 
 ยูเรียจากตับติดมาดวย   
7. ในรอบสองของการไหลเวียนโลหิตทั่วรางกาย  เม็ดเลือดแดงจะตองไหลผานไต เพ่ือ 
 นํายูเรียไปกําจัดทิ้งที่ไต 1 โมเลกุล  ดังนั้นถาเม็ดเลือดแดงมียูเรียติดมาดวย 2  
 โมเลกุล ตองหมุนเวียนผานไตอีกหนึ่งรอบ เพ่ือกําจัดยูเรียทิ้งใหหมด 
8.  เมื่อเม็ดเลือดแดงผานอวัยวะที่มีคําวาบัตรเสี่ยงโชค  ตองอานบัตรเสี่ยงโชค แลวทํา 
 ตามคําสั่งนั้น ในลักษณะเดียวกัน ถาเม็ดเลือดแดงไปหยุดอยู ณ กรอบสี่เหลี่ยม 
 ใด ๆ บนเสนเลือดที่มีขอความระบุไว  ใหตอบคําถามหรือปฏิบัติตามคําสั่งที ่ กําหนด 
9.  ผูชนะจะตองเปนเซลเม็ดเลือดแดงที่ผานหัวใจหองลางขวาโดยไมมียูเรียติดมาดวย 
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เฉลยการตอบคําถามในเสนเลือด(a-f) 
 
ใหคัดลอกคําตอบ  a – f  ดานลางลงในบัตร  โดยเขียนตัวอักษรที่สัมพันธกันไวบนดานหลังบัตร  ควํ่า
บัตรไว  และเปดข้ึนเมื่อตองการดูคําตอบ 
 
(a) เสนเลือดดําพลูโมนารี            (b) เสนเลือดแดงเรนัล    (c)เสนเลือดดําเรนัล                
(d) เสนเลือดดําเฮพาติคพอรทัล    (e)เสนเลือดดํา             (f)เสนเลือดแดงอารเทอรี่                
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เกมโดมิโน เร่ืองสถานะของสาร 
 

 เกมนี้เปนการทบทวนสถานะของสาร ทั้ง 3 สถานะคือ  ของแข็ง  ของเหลว และแกส 
 
วิธีการเลน  (ผูเลน 2 – 4 คน) 

1. สลับแผนโดมิโนทั้ง 24 แผนและแบงใหผูเลนเทา ๆ กัน 
2. ผูเลนคนแรก เริ่มตนเลนโดยการวางแผนโดมิโนหงายข้ึน ผูเลนคนที่สองอยูทางดานซายมือ

หยิบโดมิโนที่เปนชื่อสารหรือสถานะมาจับคูกับโดมิโนที่เปนชื่อสารหรือสถานะที่ตรงกับของผู
เลนคนแรก 

3. เกมดําเนินตอกันไปเรื่อย ๆ โดยผูเลนคนตอ ๆ ไป วางโดมโินตามขอ 2 
4. หากผูเลนคนใดไมสามารถหาโดมิโนของตนเองใหตรงกับโดมิโนที่วางไวได ก็ใหผานไปและให

ผูเลนทางดานซายมือเลนตอไป จนผูเลนคนใดคนหนึ่งไมมีแผนโดมิโนเหลืออยู 
5. ในขณะเลนเกม อาจจะตองมีการตรวจสอบวาวางถูกตองหรือไม/การนับคะแนนถูกตองหรือไม  

ผูสอนอาจทําหนาที่ชวยตรวจสอบได  โดยมีหลักเกณฑวา ผูเลนคนใดตรวจสอบแลวพบวาผู
เลนคนนั้นวางผิดจริง จะไดคะแนนเพ่ิม 4 คะแนน และคนที่วางโดมิโนผิด จะเสียคะแนน 4  
คะแนน และจะไมไดเลนในรอบตอไป 

 
การใหคะแนน 

1.  ทุกครั้งที่วางโดมิโนลงไปและถูกตอง  ผูเลนจะบวกคะแนนทั้งหมดจากจํานวนจุดที่แสดงหนา
ชื่อสารกับสถานะ  เชน ไดคะแนน 3+2 = 5  
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3.  เมื่อเกมสิ้นสุดลง คะแนนที่ไดนับจาก จํานวนจุดทั้งหมดในตัวโดมิโนที่เหลือลบออกจาก 
 คะแนนที่ได 
4.  ผูเลนคนใดที่โดมิโนในมือหมดกอน จะไดคะแนนเพ่ิม 10 คะแนน 
5.  ผูชนะคือผูที่ไดคะแนนสูงสุด ไมใชผูที่แผนโดมิโนหมด 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.  หากผูเลนสามารถจับคูชื่อสารกับสถานะไดจํานวนจุดเทากันจะไดคะแนนเพ่ิมเปน 2 
เทาของจํานวนจุด เชน 
 สถานะแกสในโดมิโน 3 จับคูกับ มีเทน ในโดมิโน 1 และมีจํานวนจุดเทากัน ดังนั้น
คะแนนที่ไดจะเทากับ (2+2)x2 = 8 
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โดมิโน  เรื่องสถานะของสาร 


