ชุดการสอนแบบศูนย์การเรี ยน
กลุ่มสาระการเรี ยนรู้วทิ ยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2
ชุดที่ 8
เรื่ อง สิ่ งปนเปื้ อนในอาหาร

นางสุ มาลัย มัทธิกนั ต์
ครู ชานาญการ โรงเรี ยนบ้านสวนหอม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสี มา เข 2
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

คำนำ
คู่มือการใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรี ยน จัดทาขึ้นเพื่อใช้ประกอบกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 3 อาหารและ
สารเสพติด เรื่ อง สิ่ งปนเปื้ อนในอาหาร เพื่อพัฒนานวัตกรรมและกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้น
ผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ โดยให้นกั เรี ยนได้ปฏิบตั ิ และศึกษาความรู ้ดว้ ยตนเองแก้ปัญหาการไม่สนใจเรี ยน
ของนักเรี ยนทาให้มีผลสัมฤทธิ์ ทางเรี ยนต่า
รายละเอียดประกอบด้วย ทดสอบก่อนเรี ยน เพื่อต้องการทราบว่านักเรี ยนมีความรู ้พ้ืนฐาน
เกี่ยวกับเรื่ องที่เรี ยนมากน้อยเพียงใด ทดสอบระหว่างเรี ยนในแต่ละศูนย์การเรี ยน ว่ามีความถูกต้องมาก
น้อยเพียงใด สังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม ทดสอบหลังเรี ยน เพื่อต้องการทราบว่านักเรี ยนมีความรู ้
เพิ่มเติมมากน้อยเพียงใด แจ้งผลความก้าวหน้าทางการเรี ยน และผลการสังเกตพฤติกรรมการทางาน
กลุ่มในแต่ละเรื่ องให้นกั เรี ยนทราบ เพื่อปรับปรุ งและพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ชุดการสอนแบบศูนย์การเรี ยน เรื่ อง สิ่ งปนเปื้ อนในอาหาร ประกอบด้วยศูนย์การเรี ยน 4
ศูนย์และศูนย์สารอง 1 ศูนย์ ดังนี้
ศูนย์ที่ 1 พิษของอาหาร
ศูนย์ที่ 2 สิ่ งปนเปื้ อนจากจุลินทรี ย ์
ศูนย์ที่ 3 สิ่ งปนเปื้ อนโดยพืชและสัตว์
ศูนย์ที่ 4 สิ่ งปนเปื้ อนจากการกระทาของมนุษย์
ขอขอบพระคุณผูเ้ ชี่ยวชาญทุกท่าน และผูท้ ี่เกี่ยวข้องทุกฝ่ ายที่ให้คาแนะนา ส่ งเสริ ม
สนับสนุน ให้ความรู ้เกี่ยวกับการทาชุดการสอนแบบศูนย์การเรี ยนสาเร็ จลุล่วงไปด้วยดี ผูจ้ ดั ทาหวัง
เป็ นอย่างยิง่ ว่า ชุดการสอนแบบศูนย์การเรี ยน เรื่ อง สิ่ งปนเปื้ อนในอาหาร ฉบับนี้ จะเป็ นประโยชน์
ต่อกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ และผูท้ ี่สนใจต่อไป

สุ มาลัย มัทธิ กนั ต์

สำรบัญ
เรื่อง

หน้ ำ

ส่ วนประกอบของชุ ดการสอนแบบศูนย์การเรี ยน
บทบาทของครู ผสู้ อน
บทบาทของนักเรี ยน
การวัดและประเมินผล
แผนภูมิการใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรี ยน
แผนผังความคิด
สาระการเรี ยนรู้
แผนการจัดการเรี ยนรู้
แบบทดสอบก่อนเรี ยน
เฉลยแบบทดสอบก่อนเรี ยน
ศูนย์ที่ 1 เรื่ อง พิษของสิ่ งปนเปื้ อนในอาหาร
ศูนย์ที่ 2 เรื่ อง สิ่ งปนเปื้ อนจากจุลินทรี ย ์
ศูนย์ที่ 3 เรื่ อง สิ่ งปนเปื้ อนโดยพืชและสัตว์
ศูนย์ที่ 4 เรื่ อง สิ่ งปนเปื้ อนจากการกระทาของมนุษย์
ศูนย์ที่ 5 ศูนย์สารอง เกมไทยโดมิโน่
แบบฝึ กปฏิบตั ิของนักเรี ยน
แบบทดสอบหลังเรี ยน
เฉลยแบบทดสอบหลังเรี ยน
เครื่ องมือวัดและประเมินผล
บรรณานุกรม
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1
ส่ วนประกอบของชุดกำรสอนแบบศู นย์ กำรเรียน

1. บทเรี ยนจัดเป็ นศูนย์การเรี ยน 4 ศูนย์ และศูนย์ที่ 5 ศูนย์สารองอีก 1 ศูนย์
แต่ละศูนย์มีส่วนประกอบดังนี้
ศูนย์ที่ 1 ประกอบด้วย ซองบัตรคาสั่ง บัตรเนื้อหา บัตรคาถาม บัตรเฉลย
ศูนย์ที่ 2 ประกอบด้วย ซองบัตรคาสัง่ บัตรเนื้อหา บัตรคาถาม บัตรเฉลย
ศูนย์ที่ 3 ประกอบด้วย ซองบัตรคาสั่ง บัตรเนื้อหา บัตรคาถาม บัตรเฉลย
ศูนย์ที่ 4 ประกอบด้วย ซองบัตรคาสั่ง บัตรเนื้อหา บัตรคาถาม บัตรเฉลย
ศูนย์ที่ 5 ประกอบด้วย ซองบัตรคาสั่ง เกมตัวเลขซ่อนหา บัตรเฉลย
2. ซองแบบทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน พร้อมกระดาษคาตอบ
3. ซองแบบฝึ กปฏิบตั ิของนักเรี ยนในแต่ละศูนย์
4. คู่มือครู 1 เล่ม
5. กล่องชุดสอนแบบศูนย์การเรี ยนจานวน 1 กล่อง
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บทบำทของครู ผู้สอน
1. ครู เตรี ยมวัสดุอุปกรณ์ ซึ่ งมิได้จดั ไว้ในชุ ดการสอนล่วงหน้า (ดูสิ่งที่ครู ตอ้ งเตรี ยม)
2. ครู จดั ชั้นเรี ยน และจัดวางสื่ อการสอนตามข้อเสนอแนะ ดังนี้

ศูนย์ที่ 1

ศูนย์ที่ 2

ศูนย์สารอง

ศูน/ ย์ที่ 4

ประตู

ศูนย์ที่ 3
โต๊ ะอุปกรณ์

โต๊ ะครู
กระดำนดำ

3.ก่อนสอนครู ศึกษาเนื้อหาที่ตอ้ งสอนให้ละเอียดพอสมควร และศึกษาชุดการสอนให้รอบคอบ
4. ก่อนสอนครู เตรี ยมชุดการสอนไว้บนโต๊ะประจากลุ่มให้เรี ยบร้อยและให้เพียงพอกับ
นักเรี ยนในแต่ละกลุ่มจะได้รับคนละ1 ชุดยกเว้นแต่สื่อการสอนที่ตอ้ งใช้ร่วมกันในกลุ่ม
5.ก่อนสอนครู ตอ้ งให้นกั เรี ยนทาแบบทดสอบก่อนเรี ยนเสี ยก่อนตรวจดูแบบทดสอบพร้อม
ทั้งกระดาษคาตอบให้เพียงพอกับจานวนนักเรี ยน
6.เตรี ยมแบบฝึ กปฏิบตั ิสาหรับนักเรี ยนทุกคน
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7.ก่อนสอนครู ตอ้ งชี้แจงให้นกั เรี ยนรู ้เกี่ยวกับบทบาทของนักเรี ยนในการใช้ชุดการสอน
(ดูบทบาทของนักเรี ยน) สามารถปฏิบตั ิได้ 3 วิธี คือ
7.1 เปลี่ยนกลุ่มพร้อมกันทุกกลุ่ม หากทากิจกรรมเสร็ จพร้อมกัน

1

2
5

4

3

7.2 หากมีกลุ่มที่ทากิจกรรมเสร็ จพร้อมกัน 2 กลุ่มก็ให้เปลี่ยนกันได้เลย

1

2
5

4

3

7.3 หากมีกลุ่มใดเสร็ จก่อนโดยกลุ่มอื่นยังไม่เสร็ จก็ให้กลุ่มที่เสร็ จก่อนเปลี่ ยนไปยัง
ศูนย์สารอง และถ้ามีกลุ่มใดว่างก็ให้ละจากศูนย์สารองไปยังศูนย์ที่วา่ งทันที

1

2
5

4

3
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8. ขณะที่นกั เรี ยนทากิจกรรม ครู ผสู ้ อนสังเกตพฤติกรรมการทางานของนักเรี ยน
แต่ละศูนย์อย่างใกล้ชิดและบันทึก หากมีนกั เรี ยนคนใดหรื อศูนย์ใดมีปัญหา ครู ควรให้
คาแนะนา ช่วยเหลือ แก้ไขพฤติกรรมนักเรี ยนที่ปฏิบตั ิไม่ถูกต้อง
9. ก่อนให้นกั เรี ยนเปลี่ยนศูนย์ ครู จะต้องเน้นให้นกั เรี ยนจัดเก็บอุปกรณ์ในศูนย์
การเรี ยนไว้ในสภาพเรี ยบร้อย ห้ามหยิบของชิ้นใด ๆ ไป ยกเว้นกระดาษคาตอบหรื อแบบฝึ ก
ปฏิบตั ิของนักเรี ยน และให้การเปลี่ยนศูนย์การเรี ยนดาเนิ นไปอย่างเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย
10. สรุ ปบทเรี ยนควรเป็ นกิจกรรมของนักเรี ยนและครู ผสู ้ อนร่ วมกัน
11. สอดแทรกคุณธรรมในคุณลักษณะที่พึงประสงค์
12. นักเรี ยนทาแบบทดสอบหลังเรี ยน และเฉลยคาตอบร่ วมกัน
13. บันทึกคะแนนการทดสอบก่อนเรี ยน ระหว่างเรี ยน และหลังเรี ยน เพื่อ
เปรี ยบเทียบความก้าวหน้าทางการเรี ยนของนักเรี ยน
14. แจ้งผลความก้าวหน้าทางการเรี ยนให้นกั เรี ยนทราบ เพื่อปรับปรุ งโดยการสอนซ่อมเสริ ม
และพัฒนาต่อไป
15. จัดชั้นเรี ยนให้เรี ยบร้อยตามปกติ เพื่อเรี ยนวิชาต่อไป

หมำยเหตุ
1. ครู ตอ้ งชี้แจงและให้คาแนะนานักเรี ยนให้เกิดความภาคภูมิใจในเกียรติของตนเองที่
จะไม่คดั ลอกหรื อแอบดูคาตอบ มีความซื่อสัตย์ มีจิตสาธารณะ โดยให้ความช่วยเหลือผูอ้ ื่น
เมื่อกิจกรรมเสร็ จแล้ว เก็บอุปกรณ์ให้เรี ยบร้อย มุ่งมัน่ ในการทางาน มีความตั้งใจทางานให้สาเร็ จ
2. กิจกรรมสารองควรเตรี ยมไว้ 2 ประเภท สาหรับนักเรี ยนที่เรี ยนช้า และนักเรี ยนที่เรี ยน
เร็ วครู ควรพิจารณากิจกรรมสารองให้เหมาะสมกับเด็กด้วย
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บทบำทของนักเรียน
ครู ควรชี้แจงให้ นักเรียนปฏิบัติดังนี้
1. เมื่อแบ่งกลุ่มและเข้าประจาศูนย์เรี ยบร้อยแล้วให้แต่ละกลุ่มเลือกประธานกลุ่มและ
เลขานุการกลุ่มเพื่อทาหน้าที่ละจดบันทึกสาระสาคัญในแต่ละศูนย์และรายงานตอนสรุ ป
บทเรี ยนขั้นสุ ดท้าย
2. ทาแบบทดสอบก่อนเรี ยนในแต่ละเรื่ อง
3. ตั้งใจฟังคาอธิ บายจากครู เมื่อครู นาเข้าสู่ บทเรี ยน
4. อ่านบัตรคาสั่งแล้วปฏิบตั ิตามบัตรคาสั่งอย่างเคร่ งครัด
5. ตั้งใจปฏิบตั ิกิจกรรมให้ครบทุกขั้นตอนไม่ควรคุยกันและเล่นกันคาถามที่ปรากฏในชุดการ
สอนไม่ใช่ขอ้ สอบ แต่เป็ นส่ วนหนึ่งของการเรี ยนรู ้
6. นักเรี ยนต้องใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรี ยนด้วยความระมัดระวังไม่ให้ชารุ ด
7. นักเรี ยนต้องตั้งใจทากิจกรรมในแต่ละศูนย์ให้ทนั เวลา สามารถปฏิบตั ิได้ 3 วิธี คือ
7.1 เปลี่ยนพร้อมกันทุกศูนย์ หากทากิจกรรมเสร็ จพร้อมกัน
7.2 หากมีสองศูนย์ทากิจกรรมเสร็ จพร้อมกัน ให้สลับเปลี่ยนกันได้ทนั ที
7.3 หากมีกลุ่มใดทากิจกรรมเสร็ จก่อนโดยกลุ่มอื่นยังไม่เสร็ จ ให้เข้าศูนย์สารองเมื่อมี
กลุ่มใดว่าง ให้ออกจากศูนย์สารองไปศูนย์ที่วา่ งนั้นทันที
8. ก่อนเปลี่ยนศูนย์ตอ้ งช่วยกันเก็บอุปกรณ์ให้เรี ยบร้อยทุกชิ้นถ้ามีสิ่งใดชารุ ดหรื อสู ญหายต้อง
รี บแจ้งให้ครู ทราบทันที
9. เมื่อนักเรี ยนลุกจากศูนย์การเรี ยนแต่ละศูนย์ตอ้ งเลื่อนเก้าอี้เก็บให้เรี ยบร้อยและ
เปลี่ยนศูนย์การเรี ยนต่อไป ด้วยความมีวนิ ยั และเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย
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กำรวัดและประเมินผล

1. ทดสอบก่อนเรี ยน เพื่อต้องการทราบว่านักเรี ยนมีความรู ้พ้ืนฐานเกี่ยวกับเรื่ อ
ที่เรี ยนมากน้อยเพียงใด
2. ทดสอบระหว่างเรี ยน ประเมินผลจากการตรวจคาตอบจากกิจกรรมในแต่ละ
ศูนย์ของแต่ละเรื่ องว่ามีความถูกต้องมากน้อยเพียงใด
3. สังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่มของนักเรี ยนในแต่ละศูนย์การเรี ยนเพื่อ
แก้ไขหรื อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์
4. ทดสอบหลังเรี ยน เพื่อต้องการทราบว่านักเรี ยนมีความรู ้เพิ่มเติมมากน้อย
เพียงใดและเปรี ยบเทียบความก้าวหน้าทางการเรี ยนของนักเรี ยน
5. แจ้งผลการเรี ยนให้นกั เรี ยนทราบความก้าวหน้าของตนเอง ถ้าผลการเรี ยนไม่ผา่ น
ให้พบครู ผสู ้ อนเพื่อจัดการสอนซ่อมเสริ มให้ผลการทดสอบทางการเรี ยนผ่านทุกคน

เกณฑ์การประเมินต้องผ่าน
ร้อยละ 80
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แผนภูมกิ ำรใช้ ชุดกำรสอนแบบศู นย์ กำรเรียน

ครู ช้ ีแจงการใช้ชุดการสอน

ทดสอบก่อนเรี ยน

นาเข้าสู่ บทเรี ยน
กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้
ศูนย์ที่ 1

ศูนย์ที่ 2

ศูนย์ที่ 3

ศูนย์ที่ 4

ศูนย์ที่ 5

ศูนย์สารอง
สารอง

สรุ ปบทเรี ยน
ทดสอบหลังเรี ยน
แจ้งผลการทดสอบ/ความก้าวหน้าทางการเรี ยน
ไม่ผา่ น

ผ่าน
ซ่อมเสริ ม
แผนผังควำมคิด ชุ ดกำรสอนแบบศู นย์ กำรเรี ยน

พบครู
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กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ วทิ ยำศำสตร์ ชั้ นมัธยมศึกษำปี ที่ 2
หน่ วยกำรเรียนรู้ ที่ 3 อำหำรและสำรเสพติด
เรื่อง สิ่ งปนเปื้ อนในอำหำร

ศูนย์ที่ 1
พิษของอาหาร

ศูนย์ที่ 5
เกมไทยโดมิโน่

ศูนย์ที่ 2
สิ่ งปนเปื้ อน
จากจุลินทรี ย ์

สิ่ งปนเปื้ อนในอาหาร

ศูนย์ที่ 4
สิ่ งปนเปื้ อนจาก
การกระทาของ
มนุษย์

ศูนย์ที่ 3
สิ่ งปนเปื้ อน
โดยพืชและสัตว์

ชุ ดกำรสอนแบบศู นย์ กำรเรี ยน
สำระกำรเรี ยนรู้ วทิ ยำศำสตร์ วิชำวิทยำศำสตร์ รหัสวิชำ ว32101
หน่ วยที่ 3 อำหำรและสำรเสพติด
ชั้นมัธยมศึกษำปี ที่ 2
เรื่อง สิ งปนเปื้ อนในอำหำร
ศูนย์ ที่ 1 พิษของอำหำร
อาการที่เกิดจากสิ่ งปนเปื้ อนในอาหารที่เรารับประทานมี 2 ลักษณะดังนี้
1. อาการที่เป็ นพิษเฉียบพลัน คือ จะเกิดอาการเป็ นพิษหลังจากกินอาหารนั้น ๆ เข้า
ไปไม่นานนัก ภายใน 2-6 ชัว่ โมง เช่นการกินอาหารที่มีแบคทีเรี ยบางชนิดปะปน จะเกิด
อาการปวดท้องและท้องเสี ยอย่างรุ นแรงเป็ นต้น
2. อาการเป็ นพิษเรื้ อรัง จะเกิดเนื่องจากการกินอาหารที่มีสิ่งปนเปื้ อนอยูใ่ นปริ มาณ
น้อย และเมื่อกินเป็ นเวลานาน สิ่ งเป็ นพิษก็จะค่อย ๆสะสมในร่ างกายมากขึ้น เมื่อกินเป็ น
เวลานานก็จะเกิดอันตราย เช่น โรคอิไต-อิไตเกิดจากการได้รับสารแคดเมียมมากเกินไป พบ
ครั้งแรกที่ประเทษญี่ปุ่น และโรคมินามะตะเกิดจากการได้รับสารปรอทปนเปื้ อนในปลาและ
สัตว์น้ าอื่น ๆ พบครั้งแรกที่อ่าวมินามะตะประเทศญี่ปุ่น
ศูนย์ที่ 2 สิ่ งปนเปื้ อนจากจุลินทรี ย ์
สิ่ งปนเปื้ อนที่เกิดจากจุลินทรี ยบ์ างชนิด
1. อะฟลาทอกซิ นเป็ นสารพิษเกิดจากเชื้อราชื่ อแอสพอร์ จิลลัสฟลาวัสสามารถทนความ
ร้อนได้สูง ไม่อาจทาลายโดยใช้ความร้อน พบมากในถัว่ ลิสง ข้าวโพด งา เครื่ องเทศ และอาหารแห้ง
เช่น กุง้ แห้ง พริ กแห้ง หอม กระเทียม ถ้าร่ างกายรับเข้าไปเป็ นเวลานานจะทาให้เกิดโรคมะเร็ งได้
2. แบคทีเรี ย ไวรัส ยีสต์ รา มักติดมากับผักที่รดน้ าสกปรก ปลาที่อยูใ่ นบ่อน้ าสกปรก
ผูป้ รุ งล้างมือไม่สะอาด หรื อแมลงวันพาเชื้อโรคมาเกาะเป็ นสาเหตุทาให้เกิดโรคอหิวาต์ โรคบิด โรค
วัณโรค ไวรัสทาให้เกิดโรคตับอักเสบ ไขสันหลังอักเสบ ไข้เหลือง โรคท้องร่ วงในเด็ก
3. ไวรัสไข้หวัดนก พบในสัตว์ปีก เช่น นก ไข่ ร่ างกายสามารถรับเชื้ อมาจากการ
สัมผัสสัตย์ที่ป่วยเป็ นโรคไข้หวัดนก หรื อการรับประทานเนื้ อสัตว์ที่มีการปนเปื้ อนของไข้หวัด
นก มีผลทาให้เสี ยชีวติ ได้ในเวลาอันรวดเร็ ว
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ศูนย์ที่ 3 สิ่ งปนเปื้ อนโดยพืชและสัตว์
พืชและสัตว์ที่มกั พบว่า เมื่อนามาประกอบอาหารและกินเข้าไปแล้วเกิดอาการเป็ นพิษมีดงั นี้
1. เห็ดมีพิษ ผักขี้หนอนซึ่ งมีลกั ษณะคล้ายผักหวาน เมื่อกินเข้าไปจะมีอาการคลื่นไส้
อาเจียน เวียนศีรษะ ปวดท้องอย่างรุ นแรง ท้องเดิน มีไข้ และอาจมีอาการเพ้อฝันด้วย
2. หัวมันสาปะหลังดิบ หัวกลอย ลูกเนียง ลูกลาโพง เมื่อกินเข้าไปจะมีอาการมึนซึ ม
หน้าเขียว เล็บเขียว หายใจขัด หอบ หมดสติ และอาจเสี ยชีวติ ได้ถา้ ได้รับการรักษาไม่ทนั ท่วงที
3. ปลาปั กเป้ า แมงดาทะเล เมื่อกินเข้าไปจะมีอาการชาที่ริมฝี ปาก ปลายนิ้วแขนขา
กล้ามเนื้อไม่มีแรง คลื่นไส้ อาเจียน อาเจียน และอาจถึงตายได้
4. หอยทาก หอยโข่ง คางคก เมื่อกินเข้าไปจะเกิดอาการชาที่ปาก หน้า กล้ามเนื้อ
อัมพาต หากได้รับปริ มาณมากจะเสี ยชีวติ ภายใน 12 ชัว่ โมง เนื่ องจากระบบหายใจขัดข้อง
5. พยาธิ บางชนิด เช่น ตัวอ่อนของพยาธิ ใบไม้ตบั ที่ปะปนอยูใ่ นเนื้อดิบ เช่น ก้อยปลา
ปลาร้า ทาให้ผปู ้ ่ วยมีอาการท้องขึ้น ท้องเฟ้ อ อาหารไม่ยอ่ ย นานเข้าร่ างกายจะซูบผอม ตับโตแข็ง
และตายในที่สุด
ศูนย์ที่ 4 สิ่ งปนเปื้ อนที่เกิดจากการระทาของมนุษย์
สิ่ งปนเปื้ อนที่เกิดจากการกระทาของมนุษย์ท้ งั ที่ต้ งั ใจและไม่ต้ งั ใจมีดงั นี้
1.สี ผสมอาหารตั้งใจใช้เพื่อเพิ่มสี สันของอาหารให้ดูสวยงามน่ารับประทานได้แก่ สี สังเคราะห์
และสี ธรรมชาติ สี ธรรมชาติไม่เป็ นอันตรายต่อร่ างกาย แต่ข้ นั ตอนการผลิตยุง่ ยากทาให้คนส่ วนมากใช้
สี สังเคราะห์ เนื่ องจากหาง่ายราคาถูก เมื่อรับประทานเข้าไปจะทาให้เกิดโรคต่าง ๆ
จนเสี ยชีวติ ได้สารพิษที่พบมีหลายชนิด เช่น แคดเมียมอันตรายต่อไตและปอด ตะกัว่ ทาลายเซลล์เม็ด
เลือดแดง ปรอททาลายระบบประสาท โครเมียมอันตรายต่อผิวหนังและปอด
2.สารกันเสี ยตั้งใจใส่ ในอาหารเพื่อช่วยให้อาหารคงสภาพ รส กลิ่น ไว้ได้นานเหมือน
แรกผลิต ได้แก่สารกันหื น สารกันบูด ฟอร์ มาลีนซึ่ งทาให้อาหารไม่เหี่ ยวเฉา อันตรายทาให้ปวดท้อง
รุ นแรง อาเจียน หมดสติ กรดซาลิซิลิกป้ องกันเชื้อราพบในผักกาดดอง แหนม หมูยอ
3. สารแต่งกลิ่น รส หรื อกลิ่นตั้งใจใส่ ได้แก่ ผงชูรสหรื อโมโนโซเดียมกลูตาเมต แซคคาริ น
หรื อขัณฑสกรเป็ นสารให้ความหวาน หวานกว่าน้ าตาล 300-550 เท่า ทาให้เกิดมะเร็ ง น้ าส้มสายชู
ปลอมฤทธิ์ กดั กร่ อนอวัยวะภายใน สารเร่ งเนื้อแดงหรื อซาลบูทามอลทาให้ปวดศีรษะ และอาเจียน บอ
แรกซ์ทาให้อาหารกรอบ สารฟอกขาวใช้กบั ผักผลไม้เพื่อให้สดน่ารับประทานพบในถัว่ งอก ขิงหัน่
ฝอย หน่อไม้ดองทาให้ปวดท้อง และอาเจียน
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แผนกำรจัดกำรเรี ยนรู้
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ วิทยำศำสตร์
วิชำวิทยำศำสตร์ ชั้นมัธยมศึกษำปี ที่ 2
หน่ วยกำรเรียนรู้ ที่ 3 เรื่อง อำหำรและสำรเสพติด
เวลำ 15 ชั่วโมง
เรื่อง สิ่ งปนเปื้ อนในอำหำร
เวลำ 1 ชั่วโมง
สอนวันที.่ ...........เดือน....................................พ.ศ...................
สำระที่ 1 สิ่ งมีชีวติ กับกระบวนการดารงชีวิต
มำตรฐำน ว 1.1 เข้าใจหน่วยพื้นฐานของสิ่ งมีชีวิต ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและ
หน้าที่ของระบบต่าง ๆ ของสิ่ งมีชีวติ ที่ทางานสัมพันธ์กนั มีกระบวน
การสื บเสาะหาความรู้ สื่ อสารสิ่ งที่เรี ยนรู ้ และนาความรู้ไปใช้ในการ
ดารงชีวิตของตนเอง และดูแลสิ่ งมีชีวติ
สำระที่ 8 ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มำตรฐำน ว 8.1 ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสื บเสาะหา
ความรู ้การแก้ปัญหา รู ้วา่ ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นส่ วนใหญ่มีรูปแบบที่
แน่นอนสามารถอธิ บายและตรวจสอบได้ภายใต้ขอ้ มูลและเครื่ องมือที่มีอยูใ่ นช่วงเวลา
นั้น ๆเข้าใจว่าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม และสิ่ งแวดล้อมมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์
กัน
สำระสำคัญ
สิ่ งปนเปื้ อนในอาหารทาให้เกิดการเจ็บป่ วย หรื อเสี ยชีวติ อันเนื่องมาจากการกินทาให้เกิด
อาการเป็ นพิษทั้งเฉี ยบพลันและเรื้ อรัง ซึ่ งมีสาเหตุมาจากเชื้อจุลินทรี ย ์ ผัก สัตว์บางชนิดและที่สาคัญ
พิษที่เกิดจากการกระทาของมนุษย์มีท้ งั ตั้งใจและไม่ต้ งั ใจ
ผลกำรเรียนรู้ ทคี่ ำดหวัง
1. รู้และเข้าใจอาการที่เกิดจากอาหารเป็ นพิษได้
2. รู ้และเข้าใจอันตรายของสิ่ งปนเปื้ อนที่เกิดจากจุลินทรี ยไ์ ด้
3. รู ้และเข้าใจอันตรายของสิ่ งปนเปื้ อนโดยพืชและสัตว์ได้
4. หลีกเลี่ยงจากสิ่ งปนเปื้ อนที่เกิดจากการกระทาของมนุษย์ได้

จุดประสงค์ กำรเรี ยนรู้
1. บอกอาการที่เกิดจากสิ่ งปนเปื้ อนในอาหารได้
2. บอกสิ่ งปนเปื้ อนที่เกิดจากจุลินทรี ยไ์ ด้
3. บอกสิ่ งปนเปื้ อนโดยพืชและสัตว์ได้
4. บอกสิ่ งปนเปื้ อนที่เกิดจากการกระทาของมนุษย์ได้
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สำระกำรเรี ยนรู้
1. อาการที่เกิดจากการกินอาหารที่มีสิ่งปนเปื้ อน
2. สิ่ งปนเปื้ อนที่เกิดจากจุลินทรี ย ์
3. สิ่ งปนเปื้ อนที่เกิดจากพืชและสัตว์
4. สิ่ งปนเปื้ อนที่เกิดจากการกระทาของมนุษย์
คุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์
1. มีเหตุผล
2. ยอมรับผลงานผูอ้ ื่น
3. ใฝ่ รู้ใฝ่ เรี ยน
4. มีความสามัคคี
5. มีความซื่อสัตย์
กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้
1. แจ้งจุดประสงค์การเรี ยนรู้ให้นกั เรี ยนทราบ และชี้แจงเกี่ยวกับบทบาท
ของนักเรี ยนในการใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรี ยน
2. นักเรี ยนทาแบบทดสอบก่อนเรี ยนจานวน 10 ข้อ เพื่อวัดความรู ้พ้ืนฐาน
3. สนทนากับนักเรี ยนเกี่ยวกับสิ่ งปนเปื้ อนในอาหาร ว่าสิ่ งปนเปื้ อนในอาหารทาให้เกิด
อันตรายต่อร่ างกาย ไม่วา่ จะเป็ นสิ่ งปนเปื้ อนจากจุลินทรี ย ์ เช่น อะฟลาทอกซิ น ซึ งเป็ นเชื้อราที่พบใน
พวกถัว่ ลิสง ข้าวโพด พริ กแห้ง กระทียมแห้ง หรื อสิ่ งปนเปื้ อนโดยพืชและสัตว์ เช่น ในหอยบางชนิด
ปลาปั กเป้ า จะทาให้เกิดอันตรายอย่างไร และสิ่ งปนเปื้ อนจากการกระทาของมนุษย์ เช่นสารกันเสี ย สี
ผสมอาหาร และมีจากสาเหตุใดบ้างให้นกั เรี ยนยกตัวอย่างพร้อมบอกอันตรายที่เกิดกับร่ างกายตาม
ความคิดของนักเรี ยน
4. นักเรี ยนและครู สร้างข้อตกลงร่ วมกัน เกี่ยวกับการปฏิบตั ิตนในการเรี ยนแต่ละศูนย์วา่

นักเรี ยนอ่านบัตรคาสั่งแล้วปฏิบตั ิตาม อ่านบัตรเนื้ อหา อ่านบัตรคาถาม แล้วตอบคาถามลงในแบบฝึ ก
ปฏิบตั ิของนักเรี ยน ตรวจคาตอบจากบัตรเฉลย แต่ละศูนย์ใช้เวลา 10 นาที ซึ่งประกอบด้วยศูนย์ 4
ศูนย์ และศูนย์สารอง 1 ศูนย์ ดังนี้
ศูนย์ที่ 1 เรื่ อง พิษของอาหาร ประกอบด้วย บัตรคาสัง่ บัตรเนื้อหา บัตรคาถาม บัตรเฉลย
ศูนย์ที่ 2 เรื่ อง สิ่ งปนเปื้ อนจากจุลินทรี ย ์ ประกอบด้วย บัตรคาสั่ง บัตรเนื้อหา บัตรคาถาม
บัตรเฉลย
ศูนย์ที่ 3 เรื่ อง สิ่ งปนเปื้ อนโดยพืชและสัตว์ ประกอบด้วย บัตรคาสั่ง บัตรเนื้ อหา บัตรคาถาม
บัตรเฉลย
ศูนย์ที่ 4 เรื่ อง สิ่ งปนเปื้ อนจากการกระทาของมนุษย์ ประกอบด้วย บัตรคาสัง่ บัตรเนื้อหา
บัตรคาถาม บัตรเฉลย
ศูนย์ที่ 5 เรื่ อง เกมไทยโดมิโน่ ประกอบด้วย บัตรคาสั่ง บัตรเนื้อหา บัตรเฉลย
5. แบ่งนักเรี ยนออกเป็ น 4 กลุ่ม โดยคละนักเรี ยนเรี ยนเก่ง ปานกลางและอ่อน
อยูใ่ นกลุ่มเดียวกัน
6. ให้นกั เรี ยนเลือกประธานกลุ่มและเลขานุการกลุ่ม
7. นักเรี ยนในแต่ละกลุ่มเข้าเรี ยนในแต่ละศูนย์ โดยอ่านบัตรคาสั่งแล้วปฏิบตั ิ
กิจกรรมตามลาดับขั้นตอน ใช้เวลาศูนย์ละ 10 นาที
8. เมื่อทากิจกรรมเสร็ จแล้ว ก่อนจะเปลี่ยนศูนย์การเรี ยนต่อไป ทุกคนในกลุ่ม
ช่วยกันจัดอุปกรณ์ในแต่ละศูนย์ให้เรี ยบร้อย
9. ครู สังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่มของนักเรี ยนในแต่ละศูนย์ และบันทึกเพื่อ
แก้ไขหรื อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์
10. เมื่อทากิจกรรมครบทุกศูนย์แล้ว นักเรี ยนทุกคนช่วยกันจัดเก็บอุปกรณ์ในแต่ละศูนย์ให้
เรี ยบร้อย
11. นักเรี ยนและครู ช่วยกันสรุ ปบทเรี ยน เรื่ อง สิ่ งปนเปื้ อนในอาหาร ว่ามีอนั ตรายต่อ
ร่ างกายซึ่ งอาการมีท้ งั แบบเฉี ยบพลัน และแบบเรื้ อรัง มีผลทาให้ร่างกายมีอาการคลื่นไส้ อาเจียน เวียน
ศีรษะ หรื อถึงแก่ชีวติ ได้ถา้ รักษาไม่ทนั เวลา สิ่ งปนเปื้ อนบางชนิดเป็ นสาเหตุทาให้เกิดโรคมะเร็ ง หรื อ
ทาลายอวัยวะในร่ างกาย เช่น สารตะกัว่ ทาลายเซลล์เม็ดเลือดแดง แคดเมียมทาลายไตและปอด ปรอท
ทาลายระบบประสาท นักเรี ยนควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีสิ่งปนเปื้ อนให้มากที่สุดเพื่อสุ ขภาพที่สมบูรณ์
และแข็งแรง
12. ครู สอดแทรกคุณธรรมในคุณลักษณะที่พึงประสงค์ คือ ความสามัคคีในการทางาน
กลุ่มโดยการช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน การตรงต่อเวลา ทากิจกรรมให้ทนั เวลา 10 นาที ความซื่อสัตย์
ต่อตนเองและผูอ้ ื่น โดยการไม่ดูเฉลยคาตอบก่อนและไม่ลอกคาตอบเพื่อน ความรับผิดชอบต่อหน้าที่
ของตนเอง เมื่อทากิจกรรมแต่ละศูนย์เสร็ จแล้ว ทุกคนช่วยกันจัดเก็บอุปกรณ์ให้เรี ยบร้อย
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13. นักเรี ยนทาแบบทดสอบหลังเรี ยน จานวน 10 ข้อ และเฉลยคาตอบร่ วมกัน
14. ครู แจ้งผลการทดสอบให้นกั เรี ยนทราบ ถ้าไม่ผา่ นครู จดั สอนซ่อมเสริ ม
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รำยกำรทีต่ ้ องกำรวัด

วิธีกำรวัด

เครื่องมือวัด

สื่ อ/นวัตกรรม/แหล่ งเรี ยนรู้
1. แบบทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
2. ชุดการสอนแบบศูนย์การเรี ยน เรื่ อง สิ่ งปนเปื้ อนในอาหาร
3. แบบฝึ กปฏิบตั ิของนักเรี ยน

เกณฑ์ กำรผ่ำน

วัดความรู ้พ้ืนฐาน

ทดสอบก่อนเรี ยน

แบบทดสอบก่อนเรี ยน

1. บอกอาการที่เกิดจากการ ตรวจแบบฝึ กปฏิบตั ิ
กินอาหารที่มีสิ่งปนเปื้ อน ของนักเรี ยน

แบบฝึ กปฏิบตั ิของนักเรี ยน ร้อยละ 80
ในศูนย์ที่ 1

2. บอกสิ่ งปนเปื้ อนที่เกิด
จากจุลินทรี ย ์

ตรวจแบบฝึ กปฏิบตั ิ
ของนักเรี ยน

แบบฝึ กปฏิบตั ิของนักเรี ยน ร้อยละ 80
ในศูนย์ที่ 2

3.บอกสิ่ งปนเปื้ อนที่โดย
พืชและสัตว์

ตรวจแบบฝึ กปฏิบตั ิ
ของนักเรี ยน

แบบฝึ กปฏิบตั ิของนักเรี ยน ร้อยละ 80
ในศูนย์ที่ 3

4. บอกสิ่ งปนเปื้ อนที่เกิด
จากการกระทาของมนุษย์

ตรวจแบบฝึ กปฏิบตั ิ
ของนักเรี ยน

แบบฝึ กปฏิบตั ิของนักเรี ยน ร้อยละ 80
ในศูนย์ที่ 4

5. ตระหนักถึงภัยของสิ่ ง
ปนเปื้ อนที่มากับอาหาร

สังเกตพฤติกรรมการ
ทางานกลุ่ม

แบบสังเกตพฤติกรรมการ
ทางานกลุ่ม

ระดับดี

วัดความก้าวหน้าทางการ
เรี ยน

ทดสอบหลังเรี ยน

แบบทดสอบหลังเรี ยน

ร้อยละ 80

กำรวัดและประเมินผล

กิจกรรมเสนอแนะ
ในขณะที่นกั เรี ยนทากิจกรรม ครู ควรเดินดูการทากิจกรรมของนักเรี ยนในแต่ละศูนย์อย่าง
ใกล้ชิด หากมีนกั เรี ยนคนใดหรื อกลุ่มใดมีปัญหา ครู ให้คาแนะและให้การช่วยเหลือทันที

แบบทดสอบก่อนเรียน
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ วทิ ยำศำสตร์ วิชำวิทยำศำสตร์ มัธยมศึกษำปี ที่ 2
หน่ วยกำรเรียนรู้ ที่ 3 อำหำรและสำรเสพติด
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เรื่อง สิ่ งปนเปื้ อนในอำหำร
คำชี้แจง ให้ นักเรียนทำเครื่องหมำย X ลงในกระดำษคำตอบ ในช่ องทีถ่ ูกต้ องทีส่ ุ ดเพียงข้ อเดียว
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แบบทดสอบก่อนเรียน(ต่ อ)
1. สารพิษที่พบในถัว่ ลิสงป่ น คือสารชนิดใด
ก. กรดเบนโซอิก
ข. อะฟลาทอกซิน
ค. โซดียมไนเตรต
ง. โมโนโซเดียมกลูตาเมต

4. ปลาร้าดิบเป็ นสาเหตุทาให้เกิดโรคใด
ก. โรคบิด
ข. โรคพยาธิใบไม้ตบั
ค. โรคมะเร็ งในกระเพาะ
ง. โรคมะเร็ งในลาไส้ใหญ่

2. สารพิษต่าง ๆ ที่ติดมากับอาหารเมื่อกินเข้าไป
5.ข้อใดกล่าวถึงสี สังเคราะห์ได้ถูกต้อง
จะสะสมไว้ในอวัยวะใด
ก. สี สันไม่ฉูดฉาด
ก. ตับ
ข. สะอาดปลอดภัย
ข. ม้าม
ค. หาง่ายและมีราคาถูก
ค. กล้ามเนื้อ
ง. หายากและมีราคาแพง
ง. บริ เวณหน้าท้อง
3. พืชชนิดใดมียางเหนียวที่เป็ นพิษ
ก. ผักบุง้
ข. ปลีกล้วย
ค. มะละกอ
ง. หัวมันสาปะหลัง

6. อาหารที่มีพิษข้อใดสามารถรับประทานได้เมื่อ
ใช้ความร้อนทาให้สุก
ก. ถัว่ ลิสงขึ้นรา
ข. แหนมที่ทาจากหมู
ค. ขนมถ้วยฟูใส่ สียอ้ มผ้า
ง. ลูกชิ้นเนื้อใส่ สารบอแรกซ์

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ วทิ ยำศำสตร์ วิชำวิทยำศำสตร์ มัธยมศึกษำปี ที่ 2
หน่ วยกำรเรียนรู้ ที่ 3 อำหำรและสำรเสพติด

เรื่อง สิ่ งปนเปื้ อนในอำหำร
คำชี้แจง ให้ นักเรียนทำเครื่องหมำย X ลงในกระดำษคำตอบ ในช่ องทีถ่ ูกต้ องทีส่ ุ ดเพียงข้ อเดียว
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7. ขัณฑสกรมีคุณสมบัติอย่างไร
ก. อาหารสดอยูเ่ สมอ
ข. อาหารกรอบอร่ อย
ค. อาหารสี สันสวยงาม
ง. เพิ่มความหวานให้อาหาร
8. อาหารประเภทใดที่ใส่ ดินประสิ วมากเกินไป
อาจทาให้เกิดโรคมะเร็ งได้
ก. เกี๊ยวปลา ปลาร้า เต้าหู ้
ข. เนื้อเค็ม หมูแหนม ไส้กรอก
ค. ปลากระป่ อง น้ าปลา ผงชูรส
ง. บะหมี่สาเร็ จรู ป ผงชูรส ปลาร้า

9. ถัว่ งอก หน่อไม้ดอง ขิงหัน่ ฝอยจะพบสาร
ปนเปื้ อนประเภทใด
ก. ขัณฑสกร
ข. ฟอร์มาลีน
ค. สารฟอกขาว
ง. กรดซาลิซิลิก
10. สิ่ งมีชีวติ ใดเมื่อรับประทานจะมีอาการชาที่
ฝี ปาก กล้ามเนื้อแขนขาไม่มีแรง
ก. พยาธิ
ข. สัตว์ปีก
ค. เห็ดพิษ
ง. ปลาปักเป้ า

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วทิ ยำศำสตร์ วิชำวิทยำศำสตร์ มัธยมศึกษำปี ที่ 2
หน่ วยกำรเรียนรู้ที่ 3 อำหำรและสำรเสพติด
เรื่อง สิ่งปนเปื้ อนในอำหำร

ข้อ

เฉลย

1

ข

2

ก

3

ง

4

ข

5

ค

6

ข

7

ง

8

ข

9

ค

10

ง
ตอบถูกทุกข้อ..
เยีย่ มมากเลยครับ
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=
ชุ ดกำรสอนแบบศู นย์ กำรเรียน
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ วทิ ยำศำสตร์ วิชำวิทยำศำสตร์ รหัสวิชำ ว32101
หน่ วยกำรเรียนรู้ ที่ 3 อำหำรและสำรเสพติด ชั้นมัธยมศึกษำปี ที่ 2
เรื่อง สิ่ งปนเปื้ อนในอำหำร
บัตรคำสั่ ง

ศูนย์ ที่ 1 พิษในอำหำร
ให้ นักเรียนอ่ำนคำสั่ งและปฏิบัติตำมขั้นตอนอย่ ำงเคร่ งครัด
1. นักเรี ยนอ่านบัตรเนื้อหาและอภิปรายร่ วมกัน
2. อ่านบัตรคาถามและตอบคาถามลงในแบบฝึ กปฏิบตั ิของนักเรี ยน
3. เมื่อตอบเสร็ จแล้วตรวจเฉลยคาตอบจากกบัตรเฉลย
4. สมาชิกทุกคนช่วยกันจัดเก็บอุปกรณ์ให้เรี ยบร้อยก่อนจะเปลี่ยน
ศูนย์การเรี ยนต่อไป
5. ห้ามหยิบของชิ้นใด ๆ ไปด้วย ยกเว้นแบบฝึ กปฏิบตั ิของนักเรี ยน
เราสัญญา...จะเก็บอุปกรณ์ให้
เรี ยบร้อยครับ
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ชุ ดกำรสอนแบบศู นย์ กำรเรี ยน
กลุ่มสำระกำรเรี ยนรู้ วิทยำศำสตร์ วิชำวิทยำศำสตร์ รหัสวิชำ ว3210
หน่ วยกำรเรียนรู้ ที่ 3 อำหำรและสำรเสพติด ชั้นมัธยมศึกษำปี ที่ 2
เรื่อง สิ่ งปนเปื้ อนในอำหำร
บัตรเนือ้ หำ

ศูนย์ ที่ 1 อำกำรทีเ่ กิดจำกกำรกินอำหำรทีม่ ีสิ่งปนเปื้ อน

อาการที่เกิดจากสิ่ งปนเปื้ อนในอาหารที่เรารับประทานมี 2 ลักษณะดังนี้
1. อาการที่เป็ นพิษเฉี ยบพลัน คือ จะเกิดอาการเป็ นพิษหลังจากกินอาหารนั้น ๆ เข้า
ไปไม่นานนัก ภายใน 2-6 ชัว่ โมง เช่นการกินอาหารที่มีแบคทีเรี ยบางชนิ ดปะปน จะเกิดอาการปวด
ท้องและท้องเสี ยอย่างรุ นแรงเป็ นต้น
2. อาการเป็ นพิษเรื้ อรัง จะเกิดเนื่องจากการกินอาหารที่มีสิ่งปนเปื้ อนอยูใ่ นปริ มาณ
น้อยและค่อยสะสมมากขึ้นทุกวัน อาจเป็ นเดือนหรื อปี จึงจะปรากฏให้เห็น เช่น โรคอิไต – อิไต เกิด
จากการได้รับสารแคดเมียมมากเกินไป พบครั้งแรกที่ประเทศญี่ และโรคมินามะตะเกิดจากการได้รับ
สารปรอทที่ปนเปื้ อนในปลาและสัตว์น้ าอื่นๆ พบครั้งแรกที่ประเทศญี่ปุ่นที่อ่าวมินามะตะ

โรคอิไต – อิไต
โรคมินามะตะ
ภาพแสดงผูป้ ่ วยที่ได้รับสารพิษจากตะกัว่ และปรอท
ที่มา ; http://www.google.co.th/imgres?
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ชุ ดกำรสอนแบบศู นย์ กำรเรี ยน
สำระกำรเรี ยนรู้ วทิ ยำศำสตร์ วิชำวิทยำศำสตร์ รหัสวิชำ ว 32101
หน่ วยกำรเรียนรู้ ที่ 3 อำหำรและสำรเสพติด ชั้นมัธยมศึกษำปี ที่ 2

เรื่อง สิ่ งปนเปื้ อนในอำหำร

บัตรคำถำม
ศูนย์ ที่ 1 พิษในอำหำร

คาชี้แจง ให้นกั เรี ยนเขียนเครื่ องหมาย หน้าข้อถูก และเครื่ องหมาย X หน้าข้อผิด
..............1. อาการเป็ นพิษที่เกิดจากการกินอาหารที่มีสิ่งปนเปื้ อนมี 2 ลักษณะ
..............2. อาการเป็ นพิษเฉี ยบพลันจะเกิดขึ้นทันทีหลังจากกินอาหารเสร็ จ
..............3. อาการเป็ นพิษเรื้ อรังเนื่องจากการกินสะสมเป็ นเวลานาน
.............4. สิ่ งปนเปื้ อนในอาหารไม่เป็ นอันตรายถึงแก่ชีวิต
.............5. สิ่ งปนเปื้ อนในอาหารส่ วนมากร่ างกายได้รับเข้าสู่ ร่างกายโดยวิธีการสัมผัส
เพื่อน ๆ ตั้งใจทานะครับ
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ชุ ดกำรสอนแบบศูนย์ กำรเรียน
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ วทิ ยำศำสตร์ วิชำวิทยำศำสตร์ รหัสวิชำ ว 32101
หน่ วยกำรเรียนรู้ ที่ 3 อำหำรและสำรเสพติด ชั้นมัธยมศึกษำปี ที่ 2

เรื่อง สิ่ งปนเปื้ อนในอำหำร

บัตรเฉลย

ศูนย์ ที่ 1 พิษในอำหำร

ข้ อ

เฉลย

1



2

x

3



4

X

5

x
ทาถูกหมดทุกข้อเลย
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ชุ ดกำรสอนแบบศู นย์ กำรเรี ยน
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ วทิ ยำศำสตร์ วิชำวิทยำศำสตร์ รหัสวิชำ ว 32101
หน่ วยกำรเรี ยนรู้ ที่ 3 อำหำรและสำรเสพติด ชั้นมัธยมศึกษำปี ที่ 2

เรื่อง สิ่ งปนเปื้ อนในอำหำร
บัตรคำสั่ ง

ศูนย์ ที่ 2 สิ่ งปนเปื้ อนทีเ่ กิดจำกจุลนิ ทรี ย์
ให้ นักเรียนอ่ำนคำสั่ งและปฏิบัติตำมขั้นตอนอย่ำงเคร่ งครัด
1. นักเรี ยนอ่านบัตรเนื้อหาและอภิปรายร่ วมกัน
2. อ่านบัตรคาถามและตอบคาถามลงในแบบฝึ กปฏิบตั ิของนักเรี ยน
3. เมื่อตอบเสร็ จแล้วตรวจเฉลยคาตอบจากกบัตรเฉลย
4. สมาชิกทุกคนช่วยกันจัดเก็บอุปกรณ์ให้เรี ยบร้อยก่อนจะเปลี่ยน
ศูนย์การเรี ยนต่อไป
5. ห้ามหยิบของชิ้นใด ๆ ไปด้วย ยกเว้นแบบฝึ กปฏิบตั ิของนักเรี ยน
เราจะปฏิบตั ิ
ตามคาสั่งครับ
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ชุ ดกำรสอนแบบศู นย์ กำรเรี ยน
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ วทิ ยำศำสตร์ วิชำวิทยำศำสตร์ รหัสวิชำ ว32101
หน่ วยกำรเรียนรู้ ที่ 3 อำหำรและสำรเสพติด ชั้นมัธยมศึกษำปี ที่ 2
เรื่อง สิ่ งปนเปื้ อนในอำหำร
บัตรเนือ้ หำ
ศูนย์ ที่ 2 สิ่ งปนเปื้ อนทีเ่ กิดจำกจุลนิ ทรีย์

สิ่ งปนเปื้ อนที่เกิดจำดจุลนิ ทรีย์บำงชนิด
1. อะฟลาทอกซิ นเป็ นสารพิษเกิดจากเชื้อราชื่ อแอสพอร์ จิลลัสฟลาวัสสามารถทนความ
ร้อนได้สูง ไม่อาจทาลายโดยใช้ความร้อน พบมากในถัว่ ลิสง ข้าวโพด งา เครื่ องเทศ และอาหารแห้ง
เช่น กุง้ แห้ง พริ กแห้ง หอม กระเทียม ถ้าร่ างกายรับเข้าไปเป็ นเวลานานจะทาให้เกิดโรคมะเร็ งได้
2. แบคทีเรี ย ไวรัส ยีสต์ รา มักติดมากับผักที่รดน้ าสกปรก ปลาที่อยูใ่ นบ่อน้ าสกปรก
ผูป้ รุ งล้างมือไม่สะอาด หรื อแมลงวันพาเชื้อโรคมาเกาะเป็ นสาเหตุทาให้เกิดโรคอหิวาต์ โรคบิด โรค
วัณโรค ไวรัสทาให้เกิดโรคตับอักเสบ ไขสันหลังอักเสบ ไข้เหลือง โรคท้องร่ วงในเด็ก
3. ไวรัสไข้หวัดนก พบในสัตว์ปีก เช่น นก ไข่ ร่ างกายสามารถรับเชื้ อมาจากการ
สัมผัสสัตย์ที่ป่วยเป็ นโรคไข้หวัดนก หรื อการรับประทานเนื้ อสัตว์ที่มีการปนเปื้ อนของไข้หวัด
นก มีผลทาให้เสี ยชีวติ ได้ในเวลาอันรวดเร็ ว
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ชุ ดกำรสอนแบบศู นย์ กำรเรี ยน
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ วทิ ยำศำสตร์ วิชำวิทยำศำสตร์ รหัสวิชำ ว 32101
หน่ วยกำรเรียนรู้ ที่ 3 อำหำรและสำรเสพติด ชั้นมัธยมศึกษำปี ที่ 2
เรื่อง สิ่ งปนเปื้ อนในอำหำร
บัตรคำถำม

ศูนย์ ที่ 2 สิ่ งปนเปื้ อนทีเ่ กิดจำกจุลนิ ทรี ย์

คำชี้แจง ให้ นักเรียนนำอักษรหน้ ำข้ อควำมขวำมือทีม่ ีควำมสั มพันธ์ กนั กับ
ข้ อควำมซ้ ำยมือ มำเติมลงหน้ ำข้ อควำมด้ ำนซ้ ำยมือ
............1. อะฟลาทอกซิน
ก. พบในสัตว์ปีก
.............2. ไวรัสไข้หวัดนก
ข. ท้องเสี ย บิด ไทฟอยด์
............3. เชื้อราในกุง้ แห้ง พริ กแห้ง ค. แบคทีเรี ย ไวรัส
...........4. อาหารบูดเสี ย
ง. เชื้ อราแอสเพอร์ จิลลัสฟลาวัส
...........5. จุลินทรี ย ์
จ. เป็ นสารก่อมะเร็ ง
ตรวจคาตอบหน้าต่อไปครับ
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ชุ ดกำรสอนแบบศู นย์ กำรเรี ยน
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ วทิ ยำศำสตร์ วิชำวิทยำศำสตร์ รหัสวิชำ ว 32101
หน่ วยกำรเรียนรู้ ที่ 3 อำหำรและสำรเสพติด ชั้นมัธยมศึกษำปี ที่ 2
เรื่อง สิ่ งปนเปื้ อนในอำหำร
บัตรเฉลย

ศูนย์ ที่ 2 สิ่ งปนเปื้ อนทีเ่ กิดจำกจุลนิ ทรีย์

ข้ อ

1
2

เฉลย
ง
เก่งจังเลย..
ตอบถูกกทุกข้ อเลย

3

จ

4

ข

5

ค

ดีใจจังเลย...ถูกอีกแล้ว
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ชุ ดกำรสอนแบบศู นย์ กำรเรี ยน
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ วทิ ยำศำสตร์ วิชำวิทยำศำสตร์ รหัสวิชำ ว 32101
หน่ วยกำรเรียนรู้ ที่ 3 อำหำรและสำรเสพติด ชั้นมัธยมศึกษำปี ที่ 2
เรื่อง สิ่ งปนเปื้ อนในอำหำร
บัตรคำสั่ ง

ศู นย์ ที่ 3 สิ่ งปนเปื้ อนโดยพืชและสั ตว์

ให้ นักเรียนอ่ำนคำสั่ งและปฏิบัติตำมขั้นตอนอย่ำงเคร่ งครัด
1. นักเรี ยนอ่านบัตรเนื้อหาและอภิปรายร่ วมกัน
2. อ่านบัตรคาถามและตอบคาถามลงในแบบฝึ กปฏิบตั ิของนักเรี ยน
3. นักเรี ยนเฉลยคาตอบจากกบัตรเฉลย
4. สมาชิกทุกคนช่วยกันจัดเก็บอุปกรณ์ให้เรี ยบร้อยก่อนจะเปลี่ยน
ศูนย์การเรี ยนต่อไป
5.ห้ามหยิบของชิ้นใด ๆ ไปด้วย ยกเว้นแบบฝึ กปฏิบตั ิของนักเรี ยน
พวกเราจะตรงต่อเวลาครับ

ชุ ดกำรสอนแบบศู นย์ กำรเรี ยน
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ วทิ ยำศำสตร์ วิชำวิทยำศำสตร์ รหัสวิชำ ว 32101
หน่ วยกำรเรียนรู้ ที่ 3 อำหำรและสำรเสพติด ชั้นมัธยมศึกษำปี ที่ 2
เรื่อง สิ่ งปนเปื้ อนในอำหำร
บัตรเนือ้ หำ
ศูนย์ ที่ 3 สิ่ งปนเปื้ อนโดยพืชและสั ตว์
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พืชและสัตว์ที่มกั พบว่า เมื่อนามาประกอบอาหารและกินเข้าไปแล้วเกิดอาการเป็ น
พิษมีดงั นี้
1. เห็ดมีพิษ ผักขี้หนอนซึ่ งมีลกั ษณะคล้ายผักหวาน เมื่อกินเข้าไปจะมีอาการคลื่นไส้
อาเจียน เวียนศีรษะ ปวดท้องอย่างรุ นแรง ท้องเดิน มีไข้ และอาจมีอาการเพ้อฝันด้วย
2. หัวมันสาปะหลังดิบ หัวกลอย ลูกเนียง ลูกลาโพง เมื่อกินเข้าไปจะมีอาการมึนซึ ม
หน้าเขียว เล็บเขียว หายใจขัด หอบ หมดสติ และอาจเสี ยชีวติ ได้ถา้ ได้รับการรักษาไม่ทนั ท่วงที
3. ปลาปั กเป้ า แมงดาทะเล เมื่อกินเข้าไปจะมีอาการชาที่ริมฝี ปาก ปลายนิ้วแขนขา
กล้ามเนื้อไม่มีแรง คลื่นไส้ อาเจียน อาเจียน และอาจถึงตายได้
4. หอยทาก หอยโข่ง คางคก เมื่อกินเข้าไปจะเกิดอาการชาที่ปาก หน้า กล้ามเนื้อ
อัมพาต หากได้รับปริ มาณมากจะเสี ยชีวติ ภายใน 12 ชัว่ โมง เนื่ องจากระบบหายใจขัดข้อง
5. พยาธิ บางชนิด เช่น ตัวอ่อนของพยาธิ ใบไม้ตบั ที่ปะปนอยูใ่ นเนื้อดิบ เช่น ก้อยปลา
ปลาร้า ทาให้ผปู ้ ่ วยมีอาการท้องขึ้น ท้องเฟ้ อ อาหารไม่ยอ่ ย นานเข้าร่ างกายจะซูบผอม ตับโตแข็ง
และตายในที่สุด

ปลาปักเป้ า

ลูกเนียง
หัวมันสาปะหลัง
ภาพแสดงพืชและสัตว์มีพิษบางชนิด

ลูกลาโพง

ที่มา: http://www.google.co.th/imgres?
ชุ ดกำรสอนแบบศู นย์ กำรเรี ยน
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ วทิ ยำศำสตร์ วิชำวิทยำศำสตร์ รหัสวิชำ ว 32101
หน่ วยกำรเรียนรู้ ที่ 3 อำหำรและสำรเสพติด ชั้นมัธยมศึกษำปี ที่ 2
เรื่อง สิ่ งปนเปื้ อนในอำหำร
บัตรคำถำม
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ศูนย์ ที่ 3 สิ่ งปนเปื้ อนจำกพืชและสั ตว์

คำชี้แจง ให้ นักเรียนเติมข้ อควำมในช่ องว่ ำงให้ สมบูรณ์
1.
2.
3.
4.
5.

การรับประทานปลาร้าดิบทาให้เกิดโรค.........................................................
อาการมึนซึม เล็บเขียว หายใจขัด เกิดจากสิ่ งมีพิษใด...................................
ลูกเนียง มีสารปนเปื้ อนประเภทพืชหรื อสัตว์...............................................
ปลามีพิษ รอบตัวมีหนามแหลมคือปลา........................................................
หัวกลอย ลูกเนียง คางคก สิ่ งมีพิษใดต่างจากพวก......................................
อยากทราบว่าตอบถูกไหม
ไปดูเฉลยเลยครับ
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ชุ ดกำรสอนแบบศู นย์ กำรเรี ยน
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ วิทยำศำสตร์ วิชำวิทยำศำสตร์ รหัสวิชำ ว 32101
หน่ วยกำรเรี ยนรู้ ที่ 3 อำหำรและสำรเสพติด ชั้นมัธยมศึกษำปี ที่ 2

เรื่อง สิ่ งปนเปื้ อนในอำหำร

บัตรเฉลย
ศูนย์ ที่ 3 สิ่ งปนเปื้ อนโดยพืชและสั ตว์

ข้อ
1
2
3
4
5

เฉลย
พยาธิใบไม้ตบั
หัวมันสาปะหลัง
พืช
ปลาปักเป้ า
คางคก

ตอบถูกอีกแล้ว...ดีใจจริ ง ๆ
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ชุ ดกำรสอนแบบศู นย์ กำรเรี ยน
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ วทิ ยำศำสตร์ วิชำวิทยำศำสตร์ รหัสวิชำ ว 32101
หน่ วยกำรเรียนรู้ ที่ 3 อำหำรและสำรเสพติด ชั้นมัธยมศึกษำปี ที่ 2
เรื่อง สิ่ งปนเปื้ อนในอำหำร

บัตรคำสั่ ง

ศูนย์ ที่ 4 สิ่ งปนเปื้ อนทีเ่ กิดจำกกำรกระทำของมนุษย์
ให้ นักเรียนอ่ำนคำสั่ งและปฏิบัติตำมขั้นตอนอย่ำงเคร่ งครัด
1. นักเรี ยนอ่านบัตรเนื้อหาและอภิปรายร่ วมกัน
2. อ่านบัตรคาถามและตอบคาถามลงในแบบฝึ กปฏิบตั ิของนักเรี ยน
3. นักเรี ยนเฉลยคาตอบจากกบัตรเฉลย
4. สมาชิกทุคนช่วยกันจัดเก็บอุปกรณ์ให้เรี ยบร้อยก่อนจะเปลี่ยน
ศูนย์การเรี ยนต่อไป
5.ห้ามหยิบของชิ้นใด ๆ ไปด้วย ยกเว้นแบบฝึ กปฏิบตั ิของนักเรี ยน
ผมสัญญาว่าจะเป็ นเด็กดี
และซื่ อสัตว์ต่อตนเอง

ชุดกำรสอนแบบศู นย์ กำรเรียน
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ วทิ ยำศำสตร์ วิชำวิทยำศำสตร์ รหัสวิชำ ว 32101
หน่ วยกำรเรียนรู้ ที่ 3 อำหำรและสำรเสพติด ชั้นมัธยมศึกษำปี ที่ 2
เรื่อง สิ่ งปนเปื้ อนในอำหำร
บัตรเนือ้ หำ
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ศูนย์ ที่ 4 สิ่ งปนเปื้ อนทีเ่ กิ ดจำกกำรกระทำของมนุษย์
สิ่ งปนเปื้ อนที่เกิดจากการกระทาของมนุษย์ท้ งั ที่ต้ งั ใจและไม่ต้ งั ใจมีดงั นี้
1.สี ผสมอาหารตั้งใจใช้เพื่อเพิ่มสี สันของอาหารให้ดูสวยงามน่ารับประทานได้แก่ สี สังเคราะห์
และสี ธรรมชาติ สี ธรรมชาติไม่เป็ นอันตรายต่อร่ างกาย แต่ข้ นั ตอนการผลิตยุง่ ยากทาให้คนส่ วนมากใช้
สี สังเคราะห์ เนื่ องจากหาง่ายราคาถูก เมื่อรับประทานเข้าไปจะทาให้เกิดโรคต่าง ๆ
จนเสี ยชีวติ ได้สารพิษที่พบมีหลายชนิด เช่น แคดเมียมอันตรายต่อไตและปอด ตะกัว่ ทาลายเซลล์เม็ด
เลือดแดง ปรอททาลายระบบประสาท โครเมียมอันตรายต่อผิวหนังและปอด
2.สารกันเสี ยตั้งใจใส่ ในอาหารเพื่อช่วยให้อาหารคงสภาพ รส กลิ่น ไว้ได้นานเหมือน
แรกผลิต ได้แก่สารกันหื น สารกันบูด ฟอร์ มาลีนซึ่ งทาให้อาหารไม่เหี่ ยวเฉา อันตรายทาให้ปวดท้อง
รุ นแรง อาเจียน หมดสติ กรดซาลิซิลิกป้ องกันเชื้อราพบในผักกาดดอง แหนม หมูยอ
3.สารแต่งกลิ่น รส หรื อกลิ่นตั้งใจใส่ ในอาหาร ได้แก่ ผงชูรสหรื อโมโนโซเดียมกลูตาเมต
แซกคาริ นหรื อขัณฑสกรเป็ นสารให้ความหวาน หวานกว่าน้ าตาล 300-550 เท่า ทาให้เกิดมะเร็ ง
น้ าส้มสายชูปลอมฤทธิ์ กดั กร่ อนอวัยวะภายใน สารเร่ งเนื้ อแดงหรื อซาลบูทามอลทาให้ปวดศีรษะ และ
อาเจียน บอแรกซ์ทาให้อาหารกรอบ สารฟอกขาวใช้กบั ผักผลไม้เพื่อให้สดน่ารับประทานพบใน
ถัว่ งอก ขิงหัน่ ฝอย หน่อไม้ดองทาให้ปวดท้อง และอาเจียน
4. เกิดจากความไม่ต้ งั ใจ เช่น สารปรอท ตะกัว่ แคดเมียม สารหนูทาให้เป็ นมะเร็ งผิวหนัง
สารฆ่าแมลง เชื้ อรา และเชื้อแบคทีเรี ย

สี ผสมอาหาร

สารแต่งกลิ่น

ผงชูรส

ที่มา ; http://www.google.co.th/search?

ชุ ดกำรสอนแบบศู นย์ กำรเรี ยน
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ วทิ ยำศำสตร์ วิชำวิทยำศำสตร์ รหัสวิชำ ว 32101
หน่ วยกำรเรียนรู้ ที่ 3 อำหำรและสำรเสพติด ชั้นมัธยมศึกษำปี ที่ 2
เรื่อง สิ่ งปนเปื้ อนในอำหำร
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บัตรคำถำม
ศูนย์ ที่ 4 สิ่ งปนเปื้ อนทีเ่ กิดจำกกำรกระทำของมนุษย์
คำชี้แจง ทำเครื่องหมำย X ข้ อทีถ่ ูกทีส่ ุ ด เพียงข้ อเดียว
1. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับสี สังเคราะห์
ก. การผลิตยุง่ ยาก
ข. มีอนั ตรายน้อย
ค. สะอาดปลอดภัย
ง. หาง่าย ราคาถูก
2. ฟอร์ มาลีนมีผลต่ออาหารอย่างไร
ก. มีสีสันสวยงาม
ข. ทาให้อาหารกลิ่นหอม
ค. อาหารสด ไม่เหี่ ยวเฉา
ง. ทาให้อาหารมีรสหวาน
3. ผงชูรสมีชื่อเรี ยกอีกอย่างหนึ่งว่าอะไร
ก. ซาลิซิลิก
ข. ขัณฑสกร
ค. ซาลบูทามอล
ง. โมโนโซเดียมกลูตาเมต

4. บอแรกซ์ พบในอาหารประเภทใด
ก. อาหารกระป๋ อง
ข. ลูกชิ้น ไส้กรอก
ค. ถัว่ งอก ขิงหัน่ ฝอย
ง. อาหารทะเล อาหารแห้ง
5. การรับประทานอาหารในข้อใดทาให้เกิด
อันตรายได้
ก. ขนมช่อม่วง ทาจากดอกอัญชัน
ข. ขนมปุยฝ้ ายสี เขียวได้จากใบเตย
ค. ขนมสี เหลืองได้มาจากดอกคาฝอย
ง. เนื้อเค็มสี แดงจากการใส่ ดินประสิ ว

ชุ ดกำรสอนแบบศู นย์ กำรเรี ยน
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ วทิ ยำศำสตร์ วิชำวิทยำศำสตร์ รหัสวิชำ ว32101
หน่ วยกำรเรี ยนรู้ ที่ 3 อำหำรและสำรเสพติด ชั้นมัธยมศึกษำปี ที่ 2
เรื่อง สิ่ งปนเปื้ อนในอำหำร
บัตรเฉลย
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ศูนย์ ที่ 4 สิ่ งปนเปื้ อนจำกกำรกระทำของมนุษย์

ตอบถูกทุกข้อ...เยีย่ มมาก

ข้อ

เฉลย
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ค
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ง
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ง
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ง

เลย
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กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ วทิ ยำศำสตร์ วิชำวิทยำศำสตร์ รหัสวิชำ ว 32101
หน่ วยกำรเรียนรู้ ที่ 3 อำหำรและสำรเสพติด ชั้นมัธยมศึกษำปี ที่ 2

เรื่อง สิ่ งปนเปื้ อนในอำหำร

บัตรคำสั่ ง
ศูนย์ ที่ 5 เกมไทยโมมิโน่

ให้ นักเรียนอ่ำนคำสั่ งและปฏิบัติตำมขั้นตอนอย่ำงเคร่ งครัด
1. นักเรี ยนอ่านบัตรเนื้อหาและอภิปรายร่ วมกัน
2. อ่านบัตรคาถามและตอบคาถามลงในแบบฝึ กปฏิบตั ิของนักเรี ยน
3. นักเรี ยนเฉลยคาตอบจากกบัตรเฉลย
4. สมาชิกทุคนช่วยกันจัดเก็บอุปกรณ์ให้เรี ยบร้อยก่อนจะเปลี่ยน
ศูนย์การเรี ยนต่อไป
5. ห้ามหยิบของชิ้นใด ๆ
ไปด้วย ยกเว้นแบบฝึ กปฏิบตั ิของนักเรี ยน
การเล่นเกมเป็ นการพัฒนาสมอง
วิธีหนึ่งนะครับ

36

ชุ ดกำรสอนแบบศู นย์ กำรเรี ยน
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ วทิ ยำศำสตร์ วิชำวิทยำศำสตร์ รหัสวิชำ ว 32101
หน่ วยกำรเรียนรู้ ที่ 3 อำหำรและสำรเสพติด ชั้นมัธยมศึกษำปี ที่ 2

เรื่อง สิ่ งปนเปื้ อนในอำหำร
บัตรเนือ้ หำ
ศูนย์ ที่ 5 เกมไทยโมมิโน่
วิธีเล่น เกมนี้ จะกาหนดคาศัพท์มาให้ครบตามจานวนช่อง โดยจุดเริ่ มต้นจะกาหนดให้
1 คา และคาต่อไปจะขึ้นต้นด้วยพยัญชนะตัวสุ ดท้ายของคาแรก
ฟอร์มาลีน

ไวรัสไข้หวัดนก บอแรกซ์

ตะกัว่

น้ าตาลเทียม

มะเร็ งตับ

กระเทียม

โมโนโซเดียมกลูตาเมต
ลูกเนียง

ฟอร์มาลีน

ซาลาบูทามอล
37

ชุ ดกำรสอนแบบศู นย์ กำรเรี ยน
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ วทิ ยำศำสตร์ วิชำวิทยำศำสตร์ รหัสวิชำ ว 32101
หน่ วยกำรเรียนรู้ ที่ 3 อำหำรและสำรเสพติด ชั้นมัธยมศึกษำปี ที่ 2
เรื่อง สิ่ งปนเปื้ อนในอำหำร

บัตรเฉลย
ศูนย์ ที่ 5 เกมไทยโดมิโน่

วิธีเล่น เกมนี้ จะกาหนดคาศัพท์มาให้ครบตามจานวนช่อง โดยจุดเริ่ มต้นจะกาหนดให้
1 คา และคาต่อไปจะขึ้นต้นด้วยพยัญชนะตัวสุ ดท้ายของคาแรก
ฟอร์มาลีน

น้ าตาลเทียม

โมโนโซเดียมกลูตาเมต

ตะกัว่

ไวรัสไข้หวัดนก

กระเทียม

มะเร็ งตับ

บอแรกซ์

ซาลาบูทามอล

ลูกเนียง

ไวรัสไข้หวัดนก บอแรกซ์

ตะกัว่

น้ าตาลเทียม

มะเร็ งตับ

กระเทียม

โมโนโซเดียมกลูตาเมต
ลูกเนียง

ฟอร์มาลีน

ซาลาบูทามอล

แบบฝึ กปฏิบัติ โดยใช้ ชุดกำรสอนแบบศู นย์ กำรเรี ยน
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ วทิ ยำศำสตร์ ชั้ นมัธยมศึกษำปี ที่ 2
เรื่อง สิ่ งปนเปื้ อนในอำหำร
ชื่ อ..................................สกุล..........................เลขที.่ .........วันที.่ ........เดือน...................พ.ศ...............
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ทดสอบก่อนเรียน
ศูนย์ ที่ 1 วิตำมิน
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1.........................................................................
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ศูนย์ ที่ 2 แร่ ธำตุ
1.........................................................................
2.........................................................................
3........................................................................
4.........................................................................
5.........................................................................
ศูนย์ ที่ 3 นำ้
1.........................................................................
2.........................................................................
3........................................................................
4.........................................................................
5.........................................................................
ศูนย์ ที่ 4 เส้ นใย
1.........................................................................
2.........................................................................
3........................................................................
4.........................................................................
5.........................................................................
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แบบทดสอบหลังเรียน
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ วทิ ยำศำสตร์ มัธยมศึกษำปี ที่ 2
หน่ วยกำรเรียนรู้ ที่ 3 อำหำรและสำรเสพติด
เรื่อง สิ่งปนเปื้ อนในอำหำร
คำชี้แจง ให้ นักเรียนทำเครื่องหมำย X ลงในกระดำษคำตอบ ในช่ องทีถ่ ูกต้ องทีส่ ุ ดเพียงข้ อเดียว

1. สิ่ งมีชีวติ ใดเมื่อรับประทานจะมีอาการชาที่
ฝี ปาก กล้ามเนื้อแขนขาไม่มีแรง
ก. พยาธิ
ข. สัตว์ปีก
ค. เห็ดพิษ
ง. ปลาปักเป้ า
2. ถัว่ งอก หน่อไม้ดอง ขิงหัน่ ฝอยจะพบสาร
ปนเปื้ อนประเภทใด
ก. ขัณฑสกร
ข. ฟอร์มาลีน
ค. สารฟอกขาว
ง. กรดซาลิซิลิก
3. ขัณฑสกรมีคุณสมบัติอย่างไร
ก. อาหารกรอบอร่ อย
ข. อาหารสดอยูเ่ สมอ
ค. อาหารสี สันสวยงาม
ง. เพิ่มความหวานให้อาหาร

4. อาหารที่มีพิษข้อใดสามารถรับประทานได้เมื่อ
ใช้ความร้อนทาให้สุก
ก. ถัว่ ลิสงขึ้นรา
ข. แหนมที่ทาจากหมู
ค. ขนมถ้วยฟูใส่ สียอ้ มผ้า
ง. ลูกชิ้นเนื้อใส่ สารบอแรกซ์
5. สารพิษต่าง ๆ ที่ติดมากับอาหารเมื่อกินเข้า
ไปจะสะสมไว้ในอวัยวะใด
ก. ตับ
ข. ม้าม
ค. กล้ามเนื้อ
ง. บริ เวณหน้าท้อง
6. พืชชนิดใดมียางเหนียวที่เป็ นพิษ
ก. ผักบุง้
ข. ปลีกล้วย
ค. มะละกอ
ง. หัวมันสาปะหลัง
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แบบทดสอบหลังเรียน
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ วทิ ยำศำสตร์ มัธยมศึกษำปี ที่ 2
หน่ วยกำรเรียนรู้ ที่ 3 อำหำรและสำรเสพติด
เรื่อง สิ่งปนเปื้ อนในอำหำร
คำชี้แจง ให้ นักเรียนทำเครื่องหมำย X ลงในกระดำษคำตอบ ในช่ องทีถ่ ูกต้ องทีส่ ุ ดเพียงข้ อเดียว

7. สารพิษที่พบในถัว่ ลิสงป่ น คือสารชนิดใด
ก. กรดเบนโซอิก
ข. อะฟลาทอกซิน
ค. โซเดียมไนเตรต
ง. โมโนโซเดียมกลูตาเมต

9. ปลาร้าดิบเป็ นสาเหตุทาให้เกิดโรคใด
ก. โรคบิด
ข. พยาธิใบไม้ตบั
ค. โรคมะเร็ งในกระเพาะ
ง. โรคมะเร็ งในลาไส้ใหญ่

8. ข้อใดกล่าวถึงสี สังเคราะห์ได้ถูกต้อง
ก. สี สันไม่ฉูดฉาด
ข. สะอาดปลอดภัย
ค. หาง่ายและมีราคาถูก
ง. หายากและมีราคาแพง

10. อาหารประเภทใดที่ใส่ ดินประสิ วมากเกินไป
อาจทาให้เกิดโรคมะเร็ งได้
ก. เกี๊ยวปลา ปลาร้า เต้าหู้
ข. ปลากระป่ อง น้ าปลา ผงชูรส
ค. เนื้อเค็ม หมูแหนม ไส้กรอก
ง. บะหมี่สาเร็ จรู ป ผงชูรส ปลาร้า

ง่ายใช่ไหมครับ.....
ไปดูเฉลยกันเลย
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เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน ชุดกำรสอนแบบศู นย์ กำรเรียน
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ วทิ ยำศำสตร์ มัธยมศึกษำปี ที่ 2
หน่ วยกำรเรียนรู้ ที่ 3 อำหำรและสำรเสพติด

เรื่อง สิ่ งปนเปื้ อนในอำหำร

ข้ อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

เฉลย
ง
ค
ง
ข
ก
ง
ข
ค
ข
ค
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แบบสั งเกตพฤติกรรมกำรทำงำนกลุ่ม
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ วทิ ยำศำสตร์ ชั้ นมัธยมศึกษำปี ที่ 2
เรื่อง สิ่ งปนเปื้ อนในอำหำร
คำชี้แจง ใส่ เครื่องหมำย .....ในช่ องรำยกำรทีน่ ักเรียนปฏิบัติ และ

x ในช่ องรำยกำรที่

นักเรียนไม่ ปฏิบัติ
เลขที่
รายการประเมิน

รวม

มี
ใฝ่ ซื่อสัตย์ มีจิต
มุ่งมัน่
วินยั เรี ยนรู้ สุ จริ ต สาธารณะ ในการ
ทางาน

5

สรุ ป
ผลการ
ระดับ
ประเมิน
คุณภาพ
3
ผ่าน/ไม่ผา่ น

1
2
3
4
5
1. เกณฑ์การประเมิน
ระดับคุณภาพ 3 หมายถึง นักเรี ยนผ่าน 5 รายการ ระดับ ดีเยีย่ ม
ระดับคุณภาพ 2 หมายถึง นักเรี ยนผ่าน 3-4 รายการ ระดับ ดี
ระดับคุณภาพ 1 หมายถึง นักเรี ยนผ่าน 1-2 รายการ ระดับ ปรับปรุ ง
2. เกณฑ์การผ่านอยูใ่ นระดับดี
(ลงชื่อ)

ผูป้ ระเมิน

(นางสุ มาลัย มัทธิ กนั ต์)
ครู ชานาญการ โรงเรี ยนบ้านสวนหอม
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แบบบันทึกคะแนนกำรทดสอบก่อนเรียน ระหว่ำงเรียน และหลังเรี ยน
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ วทิ ยำศำสตร์ ชั้ นมัธยมศึกษำปี ที่ 2
เรื่อง สิ่ งปนเปื้ อนในอำหำร
ก่อน
ระหว่างเรี ยน
หลัง

ค่า

เรี ยน
10

ศูนย์ที่
1
5

ศูนย์ที่
2
5

ศูนย์ที่
3
5

ศูนย์ที่
4
5

รวม

เรี ยน
10

ความแตกต่าง
D
D2

20

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
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แบบบันทึกคะแนนกำรทดสอบก่อนเรียน ระหว่ำงเรียน และหลังเรียน
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ วทิ ยำศำสตร์ ชั้ นมัธยมศึกษำปี ที่ 2
เรื่อง สิ่ งปนเปื้ อนในอำหำร
ก่อน
ระหว่างเรี ยน
หลัง

ค่า

เลขที่

เรี ยน
10

ศูนย์ที่
1
5

ศูนย์ที่
2
5

ศูนย์ที่
3
5

ศูนย์ที่
4
5

รวม

เรี ยน
10

ความแตกต่าง
D
D2

20

16
17
18
รวม
คะนน
เฉลี่ย
ร้อยละ

t=

S.D.

(ลงชื่อ)

ผูก้ รอกคะแนน
(นางสุ มาลัย มัทธิ กนั ต์)
ครู ชานาญการ โรงเรี ยนบ้านสวนหอม

