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ชีวิตมนุษย์และสัตว์

การดำารงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์

สัตว์ต้องก�รปัจจัยเช่นเดียวกันกับมนุษย์ในก�รดำ�รงชีวิตและเจริญเติบโต	 

ซึง่ไดแ้ก่	อ�ห�ร	นำ�้	และอ�ก�ศ	โดยจะมคีว�มแตกต�่งกบัมนษุยบ์�งประก�รดงัตอ่ไปน้ี

อาหาร1.

เป็นปัจจัยที่ทำ�ให้ร่�งก�ยของสัตว์มีก�รเจริญเติบโต	 สัตว์แต่ละชนิดจะ 

กินอ�ห�รแตกต�่งกันไป	ได้แก่

     สัตว์ที่กินพืชเป็นอาหาร    เช่น

• กระต�่ย	วัว	คว�ย	กินหญ�้เป็นอ�ห�ร

• กว�ง	ยีร�ฟ	กินใบไม้เป็นอ�ห�ร

• แพนด้�	กินใบไผ่เป็นอ�ห�ร

• ช�้ง	กินกล้วย	อ้อย	และพืชผัก

บ�งชนิดเป็นอ�ห�ร

• กระรอก	กินผลไม้เป็นอ�ห�ร
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ชีวิตมนุษย์และสัตว์

• วัฏจักรชีวิตแบบ 4 ระยะ	 โดยจะมีลำ�ดับ	คือ	 ไข่	➞	ตัวอ่อน	➞

ดักแด้	➞	 ตัวเต็มวัย	 ได้แก่	 ผีเส้ือ	 เต่�ทอง	 แมลงวัน	 ยุง	 หิ่งห้อย

โดยเมื่อฟักออกจ�กไข่ไปเป็นตัวอ่อนแล้ว	จะมีระยะในก�รเป็นดักแด้

ก่อนที่จะลอกคร�บเพื่อโตเป็นตัวเต็มวัย

วัฏจักรชีวิตของผีเสื้อ : 

ระยะที่	1	คือ ไข่ 

ระยะที	่2	คือ	ตัวอ่อน

ที่ฟักออกจากไข่ 

ระยะที่	3	คือ	ดักแด้ 

และ	ระยะที่	4	คือ	ตัวเต็มวัย

วัฏจักรชีวิตของเต่าทอง : 

ระยะที	่1	คือ	ไข่

ระยะที	่2	คือ	ตัวอ่อน

ที่ฟักออกจากไข่ 

ระยะที	่3	คือ	ดักแด้ 

และ	ระยะที	่4	คือ	ตัวเต็มวัย
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บทที่ 1 

แบบฝึกหัด ตอนที่ 4 : วัฏจักรชีวิตของสัตว์

คำาชี้แจง เรียงลำาดับวัฏจักรของสัตว์แต่ละชนิดให้ถูกต้อง

1

4

7

2

5

8

3

6

9

1. วัฏจักรของ

2. วัฏจักรของ

3. วัฏจักรของ
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อากาศ

 อากาศเป็นหนึ่งในปัจจัยที่สําคัญที่สุดในการดํารงชีวิตของคน สัตว์ และพืช  

สิ่งมีชีวิตทุกชนิดใช้อากาศในการหายใจ นอกจากนี้อากาศยังเป็นสิ่งที่ช่วยปรับ 

สมดุลให้กับโลก ทําให้โลกมีสภาพที่เหมาะสมต่อการดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ  

และเป็นส่วนช่วยป้องกันวัตถุต่าง ๆ ที่มาจากอวกาศไม่ให้เดินทางเข้าสู่โลกได้อีกด้วย

แก๊สออกซิเจนในอากาศ
สามารถทำาให้เกิด

การเผาไหม้ สร้างความร้อน
และแสงสว่างให้สิ่งมีชีวิต

สิ่งมีชีวิตทั้งคน และ สัตว์
ใช้แก๊สออกซิเจนในการหายใจ 
เพื่อสร้างพลังงาน แล้วปล่อยแก๊ส
คาร์บอนไดออกไซด์ออกมา

พืชใช้แก๊ส
คาร์บอนไดออกไซด์
ในกระบวนการสร้างอาหาร
ในเวลากลางวันและคาย
แก๊สออกซิเจนออกมา

ความสำาคัญของอากาศ
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บทที่ 4

อากาศช่วยกรองความร้อน
ที่ส่องจากดวงอาทิตย์มายังโลก
ทำาให้อุณหภูมิบนโลกเหมาะสม
ต่อสิ่งมีชีวิต ไม่ให้ร้อนเกินไป

อากาศที่ห่อหุ้มโลก มีแรงต้านทาน
ต่อวัตถุต่าง ๆ ที่ตกมาจากท้องฟ้า 

ตัวอย่างเช่น อุกกาบาตจากนอกโลก 
เมื่อผ่านสู่ชั้นบรรยากาศของโลก

จะเกิดการเผาไหม้ ทำาให้มีขนาดเล็กลง 
ลดอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับโลก

อากาศในโลก เมื่อได้รับความร้อนจากดวงอาทิตย์ 
จะลอยสูงขึ้น ทำาให้เกิดลมพัดและการหมุนเวียน

ของอากาศและนำ้า เป็นการช่วยปรับอุณหภูมิของโลก
ให้เหมาะสมกับสิ่งมีชีวิต และมีส่วนช่วยให้พืช

สามารถเจริญเติบโตได้ดีอีกด้วย
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อากาศ

คำาชี้แจง พิจารณาข้อความต่อไปนี้ แล้วทำาเครื่องหมาย ✓ หน้าข้อความที่ถูกต้อง 

  และเครื่องหมาย ✗ หน้าข้อความที่ไม่ถูกต้อง

แบบฝึกหัด ตอนที่ 1 :
ส่วนประกอบและความสำาคัญของอากาศ

 1. สิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลกใช้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในการหายใจ 

  และคายแก๊สออกซิเจนในเวลากลางวัน

 2. แกส๊ออกซเิจนเปน็แกส๊ทีม่ปีรมิาณมากทีส่ดุในสว่นประกอบของอากาศ

 3. แกส๊ออกซเิจนมสีว่นทำาใหเ้กดิการเผาไหม ้ใหแ้สงสวา่งและความรอ้นได้

 4. อากาศมีสถานะเป็นแก๊ส ไม่มีสี และไม่มีกลิ่น

 5. หากไมม่แีกส๊คารบ์อนไดออกไซด ์จะทำาใหพ้ชืไมส่ามารถสรา้งอาหารได้ 

 6. ไอนำ้าและฝุ่นละออง ไม่นับเป็นส่วนหนึ่งของอากาศ

 7. หากบนโลกไม่มีอากาศ สิ่งมีชีวิตทุกชนิดจะตาย

 8. อากาศประกอบดว้ยแกส๊ออกซเิจนและแกส๊คารบ์อนไดออกไซดเ์ทา่นัน้

 9. หากส่วนประกอบของอากาศมีสัดส่วนของแก๊สต่าง ๆ ผิดปกติไป  

  จะส่งผลต่อการดำารงชีวิตของสิ่งมีชีวิต

   10. แกส๊ไนโตรเจน จะชว่ยเจอืจางแกส๊ออกซเิจนในอากาศใหมี้ปรมิาณ 

  ที่เหมาะสมต่อการดำารงชีวิตของสิ่งมีชีวิต
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บทที่ 4

78%

21%
0.04%

0.96%

คำาชี้แจง   บอกส่วนประกอบและความสำาคัญของแก๊สต่าง ๆ 

  จากแผนภูมิส่วนประกอบของอากาศที่กำาหนดให้ 

แบบฝึกหัด ตอนที่ 2 : ส่วนประกอบของอากาศ 

แก๊ส       ความสำาคัญของแก๊สนี้ คือ

แก๊ส 

ความสำาคัญของแก๊สนี้ คือ

แก๊ส 

ความสำาคัญของแก๊สนี้ คือ

แก๊ส 

ความสำาคัญของแก๊สนี้ คือ
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บทที่ 4

ตัวอย่างการทดลอง มลพิษทางอากาศ 

อุปกรณ์การทดลอง     

1.  กระดาษแขง็ขนาด 20×30 เซนติเมตร

2.  เทปใส

3.  คัตเตอร์

4.  ไม้บรรทัด 

5.  เชือก

6.  แว่นขยาย

วิธีการทดลอง

1.  ใช้ไม้บรรทัดและคัตเตอร์ 

 ตัดกระดาษแข็ง

 ให้เป็นช่อง 3 ช่อง ดังภาพ 

2.  ติดเทปใสทับช่องที่เจาะไว้

 บนกระดาษ ให้ครอบคลุม

 ทั้งช่องที่เจาะไว้

30 ซม.
20

 ซ
ม.
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บทที่ 4

สรุปผลการทดลอง

จากการทดลองพบว่า

เทปใสที่ติดอยู่บนช่องที่เจาะกระดาษมี ฝุ่นติดเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ

ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า ในอากาศมีฝุ่นละออง

คำาถามชวนคิด

หากนํากระดาษเจาะรูและติดเทปใส ในกิจกรรมการทดลอง

ไปไว้บริเวณท่อไอเสียรถยนต์ จะเกิดผลอย่างไร
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ดวงอาทิตย์

 โลกมีลักษณะเป็นทรงกลม หมุนรอบตัวเองแบบทวนเข็มนาฬิกา และหมุน 

รอบดวงอาทิตย์แบบทวนเข็มนาฬิกาเช่นกัน ทำาให้คนบนโลกมองเห็นดวงอาทิตย์ขึ้น 

ในทางทิศตะวันออกในตอนเช้า ลอยสูงขึ้นไปจนเมื่อถึงเวลาเที่ยงวันจะอยู่ในตำาแหน่ง 

สูงที่สุด และลอยตำ่าลงจนลับขอบฟ้าทางด้านตรงข้าม คือ ทิศตะวันตก ในเวลาเย็น  

หมุนเวียนซำ้า ๆ เรียกว่า การขึ้นและตกของดวงอาทิตย์ มีลักษณะดังนี้

การขึ้นและตกของดวงอาทิตย์
และการกำาหนดทิศ

โลกหมุนทวนเข็มนาฬิกา

เข้าหาดวงอาทิตย์ ฝั่งที่เริ่มมองเห็น

ดวงอาทิตย์ จึงกำาหนดทิศนี้

เป็นทิศตะวันออก

เมื่อโลกหมุนต่อไป 

คนจะเห็นดวงอาทิตย์ค่อย ๆ สูงขึ้น

จนอยู่ตรงกลางศีรษะในเวลากลางวัน

เมื่อโลกหมุนต่อไป 

ดวงอาทิตย์จะค่อย ๆ ลอยตำ่าลง

อีกฝั่งหนึ่ง จนลับขอบฟ้า

จึงกำาหนดทิศนี้เป็นทิศตะวันตก

ทิศตะวันตก

ทิศตะวันตก

ทิศตะวันตก

ทิศตะวันออก

ทิศตะวันออก

ทิศตะวันออก

แสงจากดวงอาทิตย์ 
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ดวงอาทิตย์

 ดวงอาทิตย์ เป็นแหล่งพลังงานที่สำาคัญแหล่งหนึ่งของโลก ดวงอาทิตย์ 

ให้พลังงานความร้อนและพลังงานแสง ซึ่งเป็นสิ่งที่มีความจำาเป็นและมีประโยชน์ต่อ 

สิ่งมีชีวิตบนโลกเป็นอย่างมาก ดังต่อไปนี้

 1.  พลังงานความร้อนจากดวงอาทิตย์ ให้ความอบอุ่นกับสิ่งมีชีวิตท้ังคน  

สัตว์ และพืช ที่อาศัยอยู่บนโลก

 2.  แสงสว่างจากดวงอาทิตย์  

ทำาให้มนุษย์และสัตว์มองเห็นสิ่งต่าง ๆ 

รอบตัวได้ในเวลากลางวัน

ความสำาคัญของดวงอาทิตย์
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บทที่ 6
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 3.  พลังงานของแสงอาทิตย์  

สามารถนำามาใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า  

ผ่านเซลล์สุริยะหรือโซลาร์เซลล์

 4.  พืชใช้พลังงานจากแสงของดวงอาทิตย์ 

ในกระบวนการสังเคราะห์แสง เพื่อสร้างอาหารของพืช

Final AW Set 6 science P3@2022.indd   202 1/7/2565 BE   19:06

ตัวอย่างหนังสือ



บทที่ 6

206

1.  เพราะเหตุใด จึงเกิดการขึ้นและตกของดวงอาทิตย์

 ก.  โลกหมุนรอบตัวเอง

 ข.  ดวงอาทิตย์หมุนรอบตัวเอง

 ค.  โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์

 ง.  ดวงอาทิตย์โคจรรอบโลก

2.  โลกหมุนรอบตัวเองในลักษณะใด

 ก.  หมุนตามเข็มนาฬิกา

 ข.  หมุนทวนเข็มนาฬิกา

 ค.  หมุนไปและหมุนกลับในทุก ๆ วัน

 ง.  ไม่มีข้อใดกล่าวถูกต้อง

3.    เมื่อโลกหมุน เราที่อาศัยอยู่บนโลก

 จะเห็นดวงอาทิตย์ขึ้นและตกในทิศใด

 ก. ทิศเหนือและทิศใต้

 ข. ทิศใต้และทิศเหนือ

 ค. ทิศตะวันออกและทิศตะวันตก

 ง. ทิศตะวันตกและทิศตะวันออก

คำาชี้แจง เลือกคำาตอบที่ถูกต้องเพียงข้อเดียว

แบบทดสอบบทที่ 6 ดวงอาทิตย์

ทิศตะวันตกทิศตะวันออก
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ดวงอาทิตย์

23.  พลังงานแสงจากดวงอาทิตย์ มีความสำาคัญต่อพืชอย่างไร 

 ก.  ใช้ในการมองเห็นและขยับกิ่งก้าน

 ข.  ใช้ในการดูดซึมแร่ธาตุจากดิน

 ค.  ใช้ในการชอนไชรากไปยังแหล่งนำ้า

 ง.  ใช้ในการสังเคราะห์แสงเพื่อสร้างอาหารของพืช

24.  การนำาอาหารไปตากแดดในเวลากลางวัน เพื่อจุดประสงค์ใด

 ก.  ทำาให้อาหารสุกพร้อมรับประทาน

 ข.  ทำาให้ฆ่าเชื้อโรคและเป็นการถนอมอาหาร

 ค.  ทำาให้อาหารมีความอ่อนนุ่มมากขึ้น

 ง.  ทำาให้อาหารพองตัวและมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น

25.  ข้อใดเป็นการใช้ประโยชน์จากดวงอาทิตย์ทีไ่ม่เหมาะสม

 ก.  การมองดวงอาทิตยด์ว้ยตาเปลา่เปน็ประจำาเพ่ือกระตุน้การทำางานของดวงตา

 ข.  การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าผ่านเซลล์สุริยะ

 ค.  การนำาที่นอนมาตากแดดเป็นครั้งคราวเพื่อเป็นการฆ่าเชื้อโรค

 ง.  การวิ่งเล่นกลางแดดอ่อน ๆ ในช่วงเช้า เพื่อให้เกิดความอบอุ่นแก่ร่างกาย

26.  ข้อใดเป็นประโยชน์ของดวงอาทิตย์

 ก.  ใช้ในการถนอมอาหาร

 ข.  ใช้ตากผ้าให้แห้ง

 ค.  ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า

 ง.  ถูกทุกข้อ
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แบบทดสอบบทที่ 1 ชีวิตมนุษย์และสัตว์

เฉลย

แบบฝึกหัด ตอนที่ 4 วัฏจักรชีวิตของสัตว์

1.  ง.  เพราะ อาหาร นำา้ และอากาศ เปน็สิง่ทีม่นุษยแ์ละสตัวข์าดไมไ่ด้ หากขาดจะทำาให้ตายได้

2.  ก.  เพราะ สารอาหารทีไ่ด้รับจากการกินอาหารเปน็ส่วนสำาคญัท่ีสุดทีท่ำาใหร่้างกายเจริญเตบิโต

3.  ข.  เพราะ ปลาหางนกยูง เป็นสัตว์นำ้า อาศัยอยู่ในนำ้า จึงเป็นการใช้ประโยชน์จากนำ้าเพื่อเป็น 

  ที่อยู่อาศัย

4.  ข.  เพราะ อากาศ เป็นสิ่งที่สิ่งมีชีวิตใช้ในการหายใจ หากขาดอากาศจะตายภายในเวลา 

  อันรวดเร็ว

5.  ค.  เพราะ นกใช้อากาศในการพยุงปีกให้เคลื่อนไหวและลอยตัวในอากาศ

6.  ง.  เพราะ ปลาหายใจโดยใช้แก๊สออกซิเจนที่ละลายอยู่ในนำ้า

7.  ก.  เพราะ เป็นการกินอาหารและออกกำาลังกายอย่างเหมาะสมเพื่อให้ร่างกายเจริญเติบโต 

  แขง็แรง ส่วน ข. เปน็การออกกำาลงักายทีม่ากเกินไป และกินอาหารนอ้ย ค. เปน็การนอนดกึ 

  ทำาให้พักผ่อนไม่เพียงพอ และกินอาหารไขมันสูง และ ง. เป็นการเล่นคอมพิวเตอร์เป็น 

  เวลานานและไม่ชอบกินอาหาร ดังน้ันทั้ง ข. ค. และ ง. เป็นพฤติกรรมที่ส่งผลเสีย 

  ต่อสุขภาพและทำาให้ร่างกายไม่แข็งแรง

8.  ค.  เพราะ มนุษย์และสัตว์หลายชนิดไม่สามารถอาศัยอยู่ในนำ้าได้ 

9.  ง.  เพราะ บริเวณที่มีฝุ่นควันปริมาณมากในอากาศ จะส่งผลเสียต่อสุขภาพปอดและเป็น 

  อันตรายต่อร่างกาย

10.  ข.  เพราะ ร่างกายของมนุษย์ต้องการนำ้าสะอาด ในปริมาณ 8-10 แก้วต่อวัน เพ่ือช่วยให ้

  มีสุขภาพที่ดี

1.   วัฏจักรของ แมว

2.   วัฏจักรของ งู

3.   วัฏจักรของ ผีเสื้อ

4

8

2

9

3

7

5

6 1
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แก๊ส ไนโตรเจน (N2)

ความสำาคัญของแก๊สนี้ คือ ช่วยละลาย

แก๊สออกซิเจนในอากาศให้มีปริมาณ

เหมาะสมตอ่การดำารงชวีติของสิง่มชีีวติ

ชนิดต่าง ๆ บนโลก

แก๊ส อื่น ๆ ได้แก่ แก๊สอาร์กอน แก๊สไฮโดรเจน

ไอนำ้า และฝุ่นละอองต่าง ๆ

ความสำาคัญของแก๊สนี้ คือ ไอนำ้าทำาให้เกิด

ความชืน้ในอากาศ และสง่ผลใหเ้กดิปรากฏการณ์

ด้านลมฟ้าอากาศต่าง ๆ ขึ้นบนโลก

แก๊ส คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)

ความสำาคัญของแก๊สนี้ คือ 

พืชใช้ในกระบวนการสร้างอาหาร

299299

เฉลย

78%

21%
0.04%

0.96%

แก๊ส ออกซิเจน (O2)

ความสำาคัญของแก๊สนี้ คือ สิ่งมีชีวิตใช้แก๊สออกซิเจนในการหายใจ

คำาถามชวนคิด

 หากนักเรียนนำากระดาษเจาะรูและติดเทปใสในกจิกรรม

การทดลองไปไว้บริเวณท่อไอเสียรถยนต์ จะเกิดผลอย่างไร

แนวทางคำาตอบ

 เทปใสที่ติดอยู่บนกระดาษจะมีฝุ่นละอองและเขม่า

ติดจำานวนมาก เพราะท่อไอเสียรถยนต์จะมีการพ่นฝุ่นละออง  

เขม่าควัน และแก๊สต่าง ๆ จากการเผาไหม้เชื้อเพลิงออกมา

แบบฝึกหัด ตอนที่ 2 ส่วนประกอบของอากาศ
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