
ชุดการสอนแบบศูนยก์ารเรียน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  2 
ชุดท่ี 8 

เร่ือง  ส่ิงปนเป้ือนในอาหาร 
 

 

 
 

 
นางสุมาลยั   มทัธิกนัต ์

ครูช านาญการ  โรงเรียนบา้นสวนหอม 
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เข 2 

สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 
 



ค ำน ำ 

คู่มือการใชชุ้ดการสอนแบบศูนยก์ารเรียน  จดัท าข้ึนเพื่อใชป้ระกอบกระบวนการจดัการเรียนรู้  
กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์  ช่วงชั้นท่ี  3  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  2  หน่วยการเรียนรู้ท่ี  3  อาหารและ
สารเสพติด  เร่ือง  ส่ิงปนเป้ือนในอาหาร  เพื่อพฒันานวตักรรมและกระบวนการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้
ผูเ้รียนเป็นส าคญั  โดยใหน้กัเรียนไดป้ฏิบติั  และศึกษาความรู้ดว้ยตนเองแกปั้ญหาการไม่สนใจเรียน
ของนกัเรียนท าใหมี้ผลสัมฤทธ์ิทางเรียนต ่า   

รายละเอียดประกอบดว้ย  ทดสอบก่อนเรียน  เพื่อตอ้งการทราบวา่นกัเรียนมีความรู้พื้นฐาน
เก่ียวกบัเร่ืองท่ีเรียนมากนอ้ยเพียงใด  ทดสอบระหวา่งเรียนในแต่ละศูนยก์ารเรียน  วา่มีความถูกตอ้งมาก
นอ้ยเพียงใด  สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม  ทดสอบหลงัเรียน  เพื่อตอ้งการทราบวา่นกัเรียนมีความรู้
เพิ่มเติมมากนอ้ยเพียงใด  แจง้ผลความกา้วหนา้ทางการเรียน  และผลการสังเกตพฤติกรรมการท างาน
กลุ่มในแต่ละเร่ืองให้นกัเรียนทราบ  เพื่อปรับปรุงและพฒันาคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์

ชุดการสอนแบบศูนยก์ารเรียน  เร่ือง  ส่ิงปนเป้ือนในอาหาร  ประกอบดว้ยศูนยก์ารเรียน  4  
ศูนยแ์ละศูนยส์ ารอง  1  ศูนย ์ ดงัน้ี 

ศูนยท่ี์  1  พิษของอาหาร 
ศูนยท่ี์  2  ส่ิงปนเป้ือนจากจุลินทรีย ์
ศูนยท่ี์  3  ส่ิงปนเป้ือนโดยพืชและสัตว ์
ศูนยท่ี์  4  ส่ิงปนเป้ือนจากการกระท าของมนุษย ์
ขอขอบพระคุณผูเ้ช่ียวชาญทุกท่าน  และผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่ายท่ีใหค้  าแนะน า  ส่งเสริม  

สนบัสนุน  ใหค้วามรู้เก่ียวกบัการท าชุดการสอนแบบศูนยก์ารเรียนส าเร็จลุล่วงไปดว้ยดี  ผูจ้ดัท าหวงั
เป็นอยา่งยิง่วา่  ชุดการสอนแบบศูนยก์ารเรียน  เร่ือง  ส่ิงปนเป้ือนในอาหาร  ฉบบัน้ี  จะเป็นประโยชน์
ต่อกระบวนการจดัการเรียนรู้กลุ่มสาระวทิยาศาสตร์  และผูท่ี้สนใจต่อไป 
 
 
        สุมาลยั   มทัธิกนัต ์

 
 

 

 



สำรบัญ 

เร่ือง           หน้ำ 
ส่วนประกอบของชุดการสอนแบบศูนยก์ารเรียน      1 
บทบาทของครูผูส้อน         3 
บทบาทของนกัเรียน     
การวดัและประเมินผล 
แผนภูมิการใชชุ้ดการสอนแบบศูนยก์ารเรียน 
แผนผงัความคิด 
สาระการเรียนรู้ 
แผนการจดัการเรียนรู้ 
แบบทดสอบก่อนเรียน 
เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 
 ศูนยท่ี์  1  เร่ือง  พิษของส่ิงปนเป้ือนในอาหาร 
 ศูนยท่ี์  2  เร่ือง  ส่ิงปนเป้ือนจากจุลินทรีย ์
 ศูนยท่ี์  3  เร่ือง  ส่ิงปนเป้ือนโดยพืชและสัตว ์ 
 ศูนยท่ี์  4  เร่ือง  ส่ิงปนเป้ือนจากการกระท าของมนุษย ์
 ศูนยท่ี์  5  ศูนยส์ ารอง  เกมไทยโดมิโน่ 
แบบฝึกปฏิบติัของนกัเรียน 
แบบทดสอบหลงัเรียน 
เฉลยแบบทดสอบหลงัเรียน 
เคร่ืองมือวดัและประเมินผล 
บรรณานุกรม 
 
 

 

 

 



ส่วนประกอบของชุดกำรสอนแบบศูนย์กำรเรียน 

1 

 

 

1.  บทเรียนจดัเป็นศูนยก์ารเรียน  4  ศูนย ์ และศูนยท่ี์  5  ศูนยส์ ารองอีก  1  ศูนย ์
       แต่ละศูนยมี์ส่วนประกอบดงัน้ี 
  ศูนยท่ี์  1  ประกอบดว้ย  ซองบตัรค าสั่ง  บตัรเน้ือหา  บตัรค าถาม  บตัรเฉลย 
  ศูนยท่ี์  2  ประกอบดว้ย  ซองบตัรค าสั่ง  บตัรเน้ือหา  บตัรค าถาม  บตัรเฉลย 
  ศูนยท่ี์  3  ประกอบดว้ย  ซองบตัรค าสั่ง  บตัรเน้ือหา  บตัรค าถาม  บตัรเฉลย 
  ศูนยท่ี์  4  ประกอบดว้ย  ซองบตัรค าสั่ง  บตัรเน้ือหา  บตัรค าถาม  บตัรเฉลย 
  ศูนยท่ี์  5  ประกอบดว้ย  ซองบตัรค าสั่ง  เกมตวัเลขซ่อนหา  บตัรเฉลย 

2. ซองแบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน  พร้อมกระดาษค าตอบ  
3. ซองแบบฝึกปฏิบติัของนกัเรียนในแต่ละศูนย ์
4. คู่มือครู  1  เล่ม 
5. กล่องชุดสอนแบบศูนยก์ารเรียนจ านวน  1  กล่อง 
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1. ครูเตรียมวสัดุอุปกรณ์  ซ่ึงมิไดจ้ดัไวใ้นชุดการสอนล่วงหนา้  (ดูส่ิงท่ีครูตอ้งเตรียม) 
2. ครูจดัชั้นเรียน และจดัวางส่ือการสอนตามขอ้เสนอแนะ  ดงัน้ี 

                   
 
 
 
 
 
 
 
 

/  

 

 

 

 
 

 
3.ก่อนสอนครูศึกษาเน้ือหาท่ีตอ้งสอนใหล้ะเอียดพอสมควร และศึกษาชุดการสอนให้รอบคอบ 
4. ก่อนสอนครูเตรียมชุดการสอนไวบ้นโตะ๊ประจ ากลุ่มใหเ้รียบร้อยและใหเ้พียงพอกบั 

  นกัเรียนในแต่ละกลุ่มจะไดรั้บคนละ1 ชุดยกเวน้แต่ส่ือการสอนท่ีตอ้งใชร่้วมกนัในกลุ่ม 
5.ก่อนสอนครูตอ้งใหน้กัเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียนเสียก่อนตรวจดูแบบทดสอบพร้อม        

  ทั้งกระดาษค าตอบให้เพียงพอกบัจ านวนนกัเรียน 
6.เตรียมแบบฝึกปฏิบติัส าหรับนกัเรียนทุกคน 

 
 

ประตู โต๊ะครู 

            กระดำนด ำ 

โต๊ะอุปกรณ์ 

ศนูยท่ี์ 1 ศนูยท่ี์ 2 

 

ศูนยส์ ารอง 

ศนูยท่ี์ 3 

 

ศนูยท่ี์ 4 

 

บทบำทของครูผู้สอน 
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7.ก่อนสอนครูตอ้งช้ีแจงใหน้กัเรียนรู้เก่ียวกบับทบาทของนกัเรียนในการใชชุ้ดการสอน 

   (ดูบทบาทของนกัเรียน) สามารถปฏิบติัได ้ 3  วธีิ  คือ 
7.1  เปล่ียนกลุ่มพร้อมกนัทุกกลุ่ม หากท ากิจกรรมเสร็จพร้อมกนั 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

7.2  หากมีกลุ่มท่ีท ากิจกรรมเสร็จพร้อมกนั 2 กลุ่มก็ใหเ้ปล่ียนกนัไดเ้ลย 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

7.3  หากมีกลุ่มใดเสร็จก่อนโดยกลุ่มอ่ืนยงัไม่เสร็จก็ให้กลุ่มท่ีเสร็จก่อนเปล่ียนไปยงั
ศูนยส์ ารอง และถา้มีกลุ่มใดวา่งก็ใหล้ะจากศูนยส์ ารองไปยงัศูนยท่ี์วา่งทนัที 
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8.  ขณะท่ีนกัเรียนท ากิจกรรม  ครูผูส้อนสังเกตพฤติกรรมการท างานของนกัเรียน 
แต่ละศูนยอ์ยา่งใกลชิ้ดและบนัทึก  หากมีนกัเรียนคนใดหรือศูนยใ์ดมีปัญหา  ครูควรให้
ค  าแนะน า  ช่วยเหลือ  แกไ้ขพฤติกรรมนกัเรียนท่ีปฏิบติัไม่ถูกตอ้ง 
9. ก่อนใหน้กัเรียนเปล่ียนศูนย ์ ครูจะตอ้งเนน้ใหน้กัเรียนจดัเก็บอุปกรณ์ในศูนย ์
การเรียนไวใ้นสภาพเรียบร้อย  หา้มหยบิของช้ินใด  ๆ  ไป  ยกเวน้กระดาษค าตอบหรือแบบฝึก
ปฏิบติัของนกัเรียน  และใหก้ารเปล่ียนศูนยก์ารเรียนด าเนินไปอยา่งเป็นระเบียบเรียบร้อย 
10.  สรุปบทเรียนควรเป็นกิจกรรมของนกัเรียนและครูผูส้อนร่วมกนั 
11.  สอดแทรกคุณธรรมในคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์
12.  นกัเรียนท าแบบทดสอบหลงัเรียน  และเฉลยค าตอบร่วมกนั 
13.  บนัทึกคะแนนการทดสอบก่อนเรียน  ระหวา่งเรียน  และหลงัเรียน  เพื่อ 
เปรียบเทียบความกา้วหนา้ทางการเรียนของนกัเรียน 
14.  แจง้ผลความกา้วหนา้ทางการเรียนใหน้กัเรียนทราบ  เพื่อปรับปรุงโดยการสอนซ่อมเสริม  
และพฒันาต่อไป 
15.  จดัชั้นเรียนให้เรียบร้อยตามปกติ  เพื่อเรียนวชิาต่อไป      

หมำยเหตุ 
1.  ครูตอ้งช้ีแจงและใหค้  าแนะน านกัเรียนใหเ้กิดความภาคภูมิใจในเกียรติของตนเองท่ี 

  จะไม่คดัลอกหรือแอบดูค าตอบ มีความซ่ือสัตย ์มีจิตสาธารณะ โดยใหค้วามช่วยเหลือผูอ่ื้น  
  เม่ือกิจกรรมเสร็จแลว้ เก็บอุปกรณ์ใหเ้รียบร้อย มุ่งมัน่ในการท างาน มีความตั้งใจท างานใหส้ าเร็จ 

2. กิจกรรมส ารองควรเตรียมไว ้2 ประเภท ส าหรับนกัเรียนท่ีเรียนชา้ และนกัเรียนท่ีเรียน 
  เร็วครูควรพิจารณากิจกรรมส ารองใหเ้หมาะสมกบัเด็กดว้ย 

 

   

 

 

 

 
 



บทบำทของนักเรียน 
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ครูควรช้ีแจงให้นักเรียนปฏิบัติดังนี ้

1. เม่ือแบ่งกลุ่มและเขา้ประจ าศูนยเ์รียบร้อยแลว้ใหแ้ต่ละกลุ่มเลือกประธานกลุ่มและ
เลขานุการกลุ่มเพื่อท าหนา้ท่ีละจดบนัทึกสาระส าคญัในแต่ละศูนยแ์ละรายงานตอนสรุป
บทเรียนขั้นสุดทา้ย 

2. ท าแบบทดสอบก่อนเรียนในแต่ละเร่ือง 
3. ตั้งใจฟังค าอธิบายจากครู  เม่ือครูน าเขา้สู่บทเรียน 
4. อ่านบตัรค าสั่งแลว้ปฏิบติัตามบตัรค าสั่งอยา่งเคร่งครัด 
5. ตั้งใจปฏิบติักิจกรรมใหค้รบทุกขั้นตอนไม่ควรคุยกนัและเล่นกนัค าถามท่ีปรากฏในชุดการ

สอนไม่ใช่ขอ้สอบ  แต่เป็นส่วนหน่ึงของการเรียนรู้ 
6. นกัเรียนตอ้งใชชุ้ดการสอนแบบศูนยก์ารเรียนดว้ยความระมดัระวงัไม่ใหช้ ารุด 
7. นกัเรียนตอ้งตั้งใจท ากิจกรรมในแต่ละศูนยใ์หท้นัเวลา  สามารถปฏิบติัได ้ 3 วธีิ  คือ 

 7.1  เปล่ียนพร้อมกนัทุกศูนย ์ หากท ากิจกรรมเสร็จพร้อมกนั 

 7.2  หากมีสองศูนยท์  ากิจกรรมเสร็จพร้อมกนั  ใหส้ลบัเปล่ียนกนัไดท้นัที 
 7.3  หากมีกลุ่มใดท ากิจกรรมเสร็จก่อนโดยกลุ่มอ่ืนยงัไม่เสร็จ  ใหเ้ขา้ศูนยส์ ารองเม่ือมี
กลุ่มใดวา่ง  ใหอ้อกจากศูนยส์ ารองไปศูนยท่ี์วา่งนั้นทนัที 

8.  ก่อนเปล่ียนศูนยต์อ้งช่วยกนัเก็บอุปกรณ์ใหเ้รียบร้อยทุกช้ินถา้มีส่ิงใดช ารุดหรือสูญหายตอ้ง
รีบแจง้ใหค้รูทราบทนัที 
9.  เม่ือนกัเรียนลุกจากศูนยก์ารเรียนแต่ละศูนยต์อ้งเล่ือนเกา้อ้ีเก็บใหเ้รียบร้อยและ 
    เปล่ียนศูนยก์ารเรียนต่อไป  ดว้ยความมีวนิยั  และเป็นระเบียบเรียบร้อย 

 

 

 

 

 

 



 

กำรวดัและประเมนิผล 

 

1. ทดสอบก่อนเรียน  เพื่อตอ้งการทราบวา่นกัเรียนมีความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัเร่ือ 
ท่ีเรียนมากนอ้ยเพียงใด 
2. ทดสอบระหวา่งเรียน  ประเมินผลจากการตรวจค าตอบจากกิจกรรมในแต่ละ 
ศูนยข์องแต่ละเร่ืองวา่มีความถูกตอ้งมากนอ้ยเพียงใด 
3. สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่มของนกัเรียนในแต่ละศูนยก์ารเรียนเพื่อ 
แกไ้ขหรือพฒันาคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์
4. ทดสอบหลงัเรียน  เพื่อตอ้งการทราบวา่นกัเรียนมีความรู้เพิ่มเติมมากนอ้ย 
เพียงใดและเปรียบเทียบความกา้วหนา้ทางการเรียนของนกัเรียน 
5. แจง้ผลการเรียนใหน้กัเรียนทราบความกา้วหนา้ของตนเอง  ถา้ผลการเรียนไม่ผา่น 
ใหพ้บครูผูส้อนเพื่อจดัการสอนซ่อมเสริมใหผ้ลการทดสอบทางการเรียนผา่นทุกคน 

 

 

      เกณฑก์ารประเมินตอ้งผา่น 
                                                                                             ร้อยละ  80 
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 แผนผงัควำมคิด  ชุดกำรสอนแบบศูนย์กำรเรียน 

แผนภูมกิำรใช้ชุดกำรสอนแบบศูนย์กำรเรียน 
 

ครูช้ีแจงการใชชุ้ดการสอน 

ทดสอบก่อนเรียน 

น าเขา้สู่บทเรียน 

ศูนยท่ี์ 1 ศูนยท่ี์ 2 ศูนยท่ี์ 3 ศูนยท่ี์ 4 

 

ศูนยท่ี์ 5 

ศูนยส์ ารอง
ส ารอง 

กระบวนการจดัการเรียนรู้ 

สรุปบทเรียน 

ทดสอบหลงัเรียน 

แจง้ผลการทดสอบ/ความกา้วหนา้ทางการเรียน 

ไม่ผา่น ผา่น 

ซ่อมเสริม พบครู 
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กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วทิยำศำสตร์  ช้ันมัธยมศึกษำปีที ่ 2 
หน่วยกำรเรียนรู้ที ่ 3  อำหำรและสำรเสพติด 

เร่ือง ส่ิงปนเป้ือนในอำหำร 
 
 

ศูนยท่ี์  1 
พิษของอาหาร 

 
 
 

 ศูนยท่ี์  5        ศูนยท่ี์  2 
       เกมไทยโดมิโน่                   ส่ิงปนเป้ือน 

จากจุลินทรีย ์  
    
     

        
        

                                                           ส่ิงปนเป้ือนในอาหาร 
 

 
 

 

 ศูนยท่ี์  4        ศูนยท่ี์  3 
         ส่ิงปนเป้ือนจาก                          ส่ิงปนเป้ือน 
         การกระท าของ                                                                                      โดยพืชและสัตว ์
              มนุษย ์
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ชุดกำรสอนแบบศูนย์กำรเรียน 
สำระกำรเรียนรู้วทิยำศำสตร์   วชิำวทิยำศำสตร์  รหัสวชิำ  ว32101 

      หน่วยที ่ 3  อำหำรและสำรเสพติด      ช้ันมัธยมศึกษำปีที ่ 2 

     เร่ือง  สิงปนเป้ือนในอำหำร 

          
                
 

  อาการท่ีเกิดจากส่ิงปนเป้ือนในอาหารท่ีเรารับประทานมี 2 ลกัษณะดงัน้ี 
1. อาการท่ีเป็นพิษเฉียบพลนั  คือ  จะเกิดอาการเป็นพิษหลงัจากกินอาหารนั้น ๆ เขา้ 

ไปไม่นานนกั  ภายใน  2-6  ชัว่โมง  เช่นการกินอาหารท่ีมีแบคทีเรียบางชนิดปะปน  จะเกิด
อาการปวดทอ้งและทอ้งเสียอยา่งรุนแรงเป็นตน้ 

2.  อาการเป็นพิษเร้ือรัง  จะเกิดเน่ืองจากการกินอาหารท่ีมีส่ิงปนเป้ือนอยูใ่นปริมาณ 
นอ้ย  และเม่ือกินเป็นเวลานาน  ส่ิงเป็นพิษก็จะค่อย ๆสะสมในร่างกายมากข้ึน เม่ือกินเป็น
เวลานานก็จะเกิดอนัตราย  เช่น โรคอิไต-อิไตเกิดจากการไดรั้บสารแคดเมียมมากเกินไป  พบ
คร้ังแรกท่ีประเทษญ่ีปุ่น  และโรคมินามะตะเกิดจากการไดรั้บสารปรอทปนเป้ือนในปลาและ
สัตวน์ ้าอ่ืน ๆ  พบคร้ังแรกท่ีอ่าวมินามะตะประเทศญ่ีปุ่น     

                                    
 

 

  ส่ิงปนเป้ือนท่ีเกิดจากจุลินทรียบ์างชนิด 
1. อะฟลาทอกซินเป็นสารพิษเกิดจากเช้ือราช่ือแอสพอร์จิลลสัฟลาวสัสามารถทนความ 

ร้อนไดสู้ง ไม่อาจท าลายโดยใชค้วามร้อน  พบมากในถัว่ลิสง  ขา้วโพด  งา  เคร่ืองเทศ  และอาหารแหง้  
เช่น  กุง้แหง้  พริกแหง้  หอม  กระเทียม  ถา้ร่างกายรับเขา้ไปเป็นเวลานานจะท าใหเ้กิดโรคมะเร็งได ้

2.  แบคทีเรีย  ไวรัส  ยสีต ์รา มกัติดมากบัผกัท่ีรดน ้าสกปรก  ปลาท่ีอยูใ่นบ่อน ้าสกปรก 
ผูป้รุงลา้งมือไม่สะอาด  หรือแมลงวนัพาเช้ือโรคมาเกาะเป็นสาเหตุท าให้เกิดโรคอหิวาต ์ โรคบิด  โรค
วณัโรค  ไวรัสท าใหเ้กิดโรคตบัอกัเสบ  ไขสันหลงัอกัเสบ  ไขเ้หลือง  โรคทอ้งร่วงในเด็ก 

3.  ไวรัสไขห้วดันก  พบในสัตวปี์ก  เช่น  นก  ไข่  ร่างกายสามารถรับเช้ือมาจากการ 
     สัมผสัสัตยท่ี์ป่วยเป็นโรคไขห้วดันก  หรือการรับประทานเน้ือสัตวท่ี์มีการปนเป้ือนของไขห้วดั     
     นก  มีผลท าใหเ้สียชีวติไดใ้นเวลาอนัรวดเร็ว 
   

ศูนย์ที ่ 1  พษิของอำหำร 

ศูนยท่ี์  2  ส่ิงปนเป้ือนจากจุลินทรีย ์
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ศูนยท่ี์  3  ส่ิงปนเป้ือนโดยพืชและสัตว ์

 
พืชและสัตวท่ี์มกัพบวา่  เม่ือน ามาประกอบอาหารและกินเขา้ไปแลว้เกิดอาการเป็นพิษมีดงัน้ี 

1. เห็ดมีพิษ  ผกัข้ีหนอนซ่ึงมีลกัษณะคลา้ยผกัหวาน  เม่ือกินเขา้ไปจะมีอาการคล่ืนไส้   
อาเจียน  เวยีนศีรษะ  ปวดทอ้งอยา่งรุนแรง  ทอ้งเดิน  มีไข ้ และอาจมีอาการเพอ้ฝันดว้ย 

2.  หวัมนัส าปะหลงัดิบ  หวักลอย  ลูกเนียง  ลูกล าโพง  เม่ือกินเขา้ไปจะมีอาการมึนซึม   
หนา้เขียว  เล็บเขียว  หายใจขดั  หอบ  หมดสติ  และอาจเสียชีวติไดถ้า้ไดรั้บการรักษาไม่ทนัท่วงที 

3.  ปลาปักเป้า  แมงดาทะเล  เม่ือกินเขา้ไปจะมีอาการชาท่ีริมฝีปาก  ปลายน้ิวแขนขา   
กลา้มเน้ือไม่มีแรง  คล่ืนไส้  อาเจียน  อาเจียน  และอาจถึงตายได ้

4. หอยทาก  หอยโข่ง  คางคก  เม่ือกินเขา้ไปจะเกิดอาการชาท่ีปาก  หนา้  กลา้มเน้ือ 
อมัพาต  หากไดรั้บปริมาณมากจะเสียชีวติภายใน  12  ชัว่โมง  เน่ืองจากระบบหายใจขดัขอ้ง 

5.  พยาธิบางชนิด  เช่น  ตวัอ่อนของพยาธิใบไมต้บัท่ีปะปนอยูใ่นเน้ือดิบ  เช่น  กอ้ยปลา   
ปลาร้า  ท าใหผู้ป่้วยมีอาการทอ้งข้ึน  ทอ้งเฟ้อ  อาหารไม่ยอ่ย  นานเขา้ร่างกายจะซูบผอม  ตบัโตแขง็  
และตายในท่ีสุด 

 
ศูนยท่ี์  4  ส่ิงปนเป้ือนท่ีเกิดจากการระท าของมนุษย ์

 
ส่ิงปนเป้ือนท่ีเกิดจากการกระท าของมนุษยท์ั้งท่ีตั้งใจและไม่ตั้งใจมีดงัน้ี 

1.สีผสมอาหารตั้งใจใชเ้พื่อเพิ่มสีสันของอาหารใหดู้สวยงามน่ารับประทานไดแ้ก่  สีสังเคราะห์
และสีธรรมชาติ  สีธรรมชาติไม่เป็นอนัตรายต่อร่างกาย  แต่ขั้นตอนการผลิตยุง่ยากท าใหค้นส่วนมากใช้
สีสังเคราะห์  เน่ืองจากหาง่ายราคาถูก  เม่ือรับประทานเขา้ไปจะท าใหเ้กิดโรคต่าง ๆ  
จนเสียชีวติไดส้ารพิษท่ีพบมีหลายชนิด  เช่น  แคดเมียมอนัตรายต่อไตและปอด  ตะกัว่ท าลายเซลลเ์มด็
เลือดแดง  ปรอทท าลายระบบประสาท  โครเมียมอนัตรายต่อผวิหนงัและปอด 

2.สารกนัเสียตั้งใจใส่ในอาหารเพื่อช่วยใหอ้าหารคงสภาพ รส  กล่ิน  ไวไ้ดน้านเหมือน 
แรกผลิต  ไดแ้ก่สารกนัหืน  สารกนับูด  ฟอร์มาลีนซ่ึงท าใหอ้าหารไม่เห่ียวเฉา  อนัตรายท าใหป้วดทอ้ง
รุนแรง  อาเจียน  หมดสติ  กรดซาลิซิลิกป้องกนัเช้ือราพบในผกักาดดอง  แหนม  หมูยอ 
 3. สารแต่งกล่ิน  รส  หรือกล่ินตั้งใจใส่  ไดแ้ก่  ผงชูรสหรือโมโนโซเดียมกลูตาเมต  แซคคาริน
หรือขณัฑสกรเป็นสารใหค้วามหวาน  หวานกวา่น ้าตาล 300-550  เท่า  ท าใหเ้กิดมะเร็ง  น ้าส้มสายชู
ปลอมฤทธ์ิกดักร่อนอวยัวะภายใน  สารเร่งเน้ือแดงหรือซาลบูทามอลท าใหป้วดศีรษะ  และอาเจียน  บอ
แรกซ์ท าใหอ้าหารกรอบ  สารฟอกขาวใชก้บัผกัผลไมเ้พื่อใหส้ดน่ารับประทานพบในถัว่งอก  ขิงหัน่
ฝอย  หน่อไมด้องท าใหป้วดทอ้ง  และอาเจียน 

10 



 
 

แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้  วทิยำศำสตร์ วชิำวทิยำศำสตร์ ช้ันมัธยมศึกษำปีที ่ 2 

หน่วยกำรเรียนรู้ที ่ 3   เร่ือง  อำหำรและสำรเสพติด     เวลำ   15  ช่ัวโมง 

เร่ือง   ส่ิงปนเป้ือนในอำหำร      เวลำ     1  ช่ัวโมง 

สอนวนัที.่...........เดือน....................................พ.ศ................... 

สำระที ่ 1  ส่ิงมีชีวติกบักระบวนการด ารงชีวิต 

มำตรฐำน ว 1.1   เขา้ใจหน่วยพื้นฐานของส่ิงมีชีวิต  ความสัมพนัธ์ของโครงสร้างและ 
                           หนา้ท่ีของระบบต่าง ๆ ของส่ิงมีชีวติท่ีท างานสัมพนัธ์กนั มีกระบวน 
                            การสืบเสาะหาความรู้ ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้  และน าความรู้ไปใชใ้นการ 
                            ด ารงชีวิตของตนเอง และดูแลส่ิงมีชีวติ 

สำระที ่ 8 ธรรมชาติของวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี     

มำตรฐำน ว 8.1 ใชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหา 

ความรู้การแกปั้ญหา รู้วา่ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนส่วนใหญ่มีรูปแบบท่ี
แน่นอนสามารถอธิบายและตรวจสอบไดภ้ายใตข้อ้มูลและเคร่ืองมือท่ีมีอยูใ่นช่วงเวลา
นั้น ๆเขา้ใจวา่วทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีสังคม และส่ิงแวดลอ้มมีความเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์
กนั 

สำระส ำคัญ 

 ส่ิงปนเป้ือนในอาหารท าใหเ้กิดการเจบ็ป่วย  หรือเสียชีวติอนัเน่ืองมาจากการกินท าใหเ้กิด
อาการเป็นพิษทั้งเฉียบพลนัและเร้ือรัง  ซ่ึงมีสาเหตุมาจากเช้ือจุลินทรีย ์ ผกั   สัตวบ์างชนิดและท่ีส าคญั
พิษท่ีเกิดจากการกระท าของมนุษยมี์ทั้งตั้งใจและไม่ตั้งใจ 

ผลกำรเรียนรู้ทีค่ำดหวงั  
1. รู้และเขา้ใจอาการท่ีเกิดจากอาหารเป็นพิษได ้
2. รู้และเขา้ใจอนัตรายของส่ิงปนเป้ือนท่ีเกิดจากจุลินทรียไ์ด ้
3. รู้และเขา้ใจอนัตรายของส่ิงปนเป้ือนโดยพืชและสัตวไ์ด ้
4. หลีกเล่ียงจากส่ิงปนเป้ือนท่ีเกิดจากการกระท าของมนุษยไ์ด ้
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จุดประสงค์กำรเรียนรู้ 
1. บอกอาการท่ีเกิดจากส่ิงปนเป้ือนในอาหารได ้
2. บอกส่ิงปนเป้ือนท่ีเกิดจากจุลินทรียไ์ด ้
3. บอกส่ิงปนเป้ือนโดยพืชและสัตวไ์ด ้
4. บอกส่ิงปนเป้ือนท่ีเกิดจากการกระท าของมนุษยไ์ด ้

สำระกำรเรียนรู้ 
1. อาการท่ีเกิดจากการกินอาหารท่ีมีส่ิงปนเป้ือน 
2. ส่ิงปนเป้ือนท่ีเกิดจากจุลินทรีย ์
3. ส่ิงปนเป้ือนท่ีเกิดจากพืชและสัตว ์
4. ส่ิงปนเป้ือนท่ีเกิดจากการกระท าของมนุษย ์

คุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์ 

1.   มีเหตุผล 
2.  ยอมรับผลงานผูอ่ื้น 
3.  ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
4.   มีความสามคัคี 
5.  มีความซ่ือสัตย ์

กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ 
1. แจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้ให้นกัเรียนทราบ  และช้ีแจงเก่ียวกบับทบาท 

ของนกัเรียนในการใชชุ้ดการสอนแบบศูนยก์ารเรียน 
2.  นกัเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียนจ านวน  10  ขอ้ เพื่อวดัความรู้พื้นฐาน 
3.  สนทนากบันกัเรียนเก่ียวกบัส่ิงปนเป้ือนในอาหาร  วา่ส่ิงปนเป้ือนในอาหารท าให้เกิด

อนัตรายต่อร่างกาย  ไม่วา่จะเป็นส่ิงปนเป้ือนจากจุลินทรีย ์ เช่น  อะฟลาทอกซิน  ซึงเป็นเช้ือราท่ีพบใน
พวกถัว่ลิสง  ขา้วโพด  พริกแหง้  กระทียมแหง้  หรือส่ิงปนเป้ือนโดยพืชและสัตว ์ เช่น  ในหอยบางชนิด  
ปลาปักเป้า  จะท าใหเ้กิดอนัตรายอยา่งไร  และส่ิงปนเป้ือนจากการกระท าของมนุษย ์ เช่นสารกนัเสีย  สี
ผสมอาหาร  และมีจากสาเหตุใดบา้งใหน้กัเรียนยกตวัอยา่งพร้อมบอกอนัตรายท่ีเกิดกบัร่างกายตาม
ความคิดของนกัเรียน 

4.  นกัเรียนและครูสร้างขอ้ตกลงร่วมกนั เก่ียวกบัการปฏิบติัตนในการเรียนแต่ละศูนยว์า่ 
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นกัเรียนอ่านบตัรค าสั่งแลว้ปฏิบติัตาม  อ่านบตัรเน้ือหา  อ่านบตัรค าถาม  แลว้ตอบค าถามลงในแบบฝึก
ปฏิบติัของนกัเรียน  ตรวจค าตอบจากบตัรเฉลย  แต่ละศูนยใ์ชเ้วลา  10  นาที  ซ่ึงประกอบดว้ยศูนย ์ 4  
ศูนย ์ และศูนยส์ ารอง  1  ศูนย ์ดงัน้ี 
 ศูนยท่ี์ 1  เร่ือง  พิษของอาหาร  ประกอบดว้ย  บตัรค าสั่ง  บตัรเน้ือหา  บตัรค าถาม  บตัรเฉลย 
 ศูนยท่ี์ 2  เร่ือง  ส่ิงปนเป้ือนจากจุลินทรีย ์ ประกอบดว้ย  บตัรค าสั่ง  บตัรเน้ือหา  บตัรค าถาม 
  บตัรเฉลย 
 ศูนยท่ี์ 3  เร่ือง  ส่ิงปนเป้ือนโดยพืชและสัตว ์ ประกอบดว้ย  บตัรค าสั่ง  บตัรเน้ือหา  บตัรค าถาม  
บตัรเฉลย 
 ศูนยท่ี์ 4  เร่ือง  ส่ิงปนเป้ือนจากการกระท าของมนุษย ์ ประกอบดว้ย  บตัรค าสั่ง  บตัรเน้ือหา  
บตัรค าถาม  บตัรเฉลย 
 ศูนยท่ี์  5  เร่ือง  เกมไทยโดมิโน่  ประกอบดว้ย  บตัรค าสั่ง  บตัรเน้ือหา  บตัรเฉลย 

5. แบ่งนกัเรียนออกเป็น  4  กลุ่ม  โดยคละนกัเรียนเรียนเก่ง  ปานกลางและอ่อน 
อยูใ่นกลุ่มเดียวกนั 

6. ใหน้กัเรียนเลือกประธานกลุ่มและเลขานุการกลุ่ม 
7. นกัเรียนในแต่ละกลุ่มเขา้เรียนในแต่ละศูนย ์ โดยอ่านบตัรค าสั่งแลว้ปฏิบติั 

กิจกรรมตามล าดบัขั้นตอน  ใชเ้วลาศูนยล์ะ  10  นาที 
8. เม่ือท ากิจกรรมเสร็จแลว้  ก่อนจะเปล่ียนศูนยก์ารเรียนต่อไป  ทุกคนในกลุ่ม 

ช่วยกนัจดัอุปกรณ์ในแต่ละศูนยใ์หเ้รียบร้อย 
9. ครูสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่มของนกัเรียนในแต่ละศูนย ์ และบนัทึกเพื่อ 

แกไ้ขหรือพฒันาคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์
10.  เม่ือท ากิจกรรมครบทุกศูนยแ์ลว้  นกัเรียนทุกคนช่วยกนัจดัเก็บอุปกรณ์ในแต่ละศูนยใ์ห ้

เรียบร้อย 
11.  นกัเรียนและครูช่วยกนัสรุปบทเรียน  เร่ือง  ส่ิงปนเป้ือนในอาหาร  วา่มีอนัตรายต่อ 

ร่างกายซ่ึงอาการมีทั้งแบบเฉียบพลนั  และแบบเร้ือรัง  มีผลท าใหร่้างกายมีอาการคล่ืนไส้  อาเจียน  เวยีน
ศีรษะ  หรือถึงแก่ชีวติไดถ้า้รักษาไม่ทนัเวลา   ส่ิงปนเป้ือนบางชนิดเป็นสาเหตุท าให้เกิดโรคมะเร็ง  หรือ
ท าลายอวยัวะในร่างกาย  เช่น  สารตะกัว่ท าลายเซลลเ์มด็เลือดแดง  แคดเมียมท าลายไตและปอด  ปรอท
ท าลายระบบประสาท  นกัเรียนควรหลีกเล่ียงอาหารท่ีมีส่ิงปนเป้ือนใหม้ากท่ีสุดเพื่อสุขภาพท่ีสมบูรณ์
และแขง็แรง 

12.   ครูสอดแทรกคุณธรรมในคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์ คือ  ความสามคัคีในการท างาน 
กลุ่มโดยการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั  การตรงต่อเวลา  ท ากิจกรรมใหท้นัเวลา  10  นาที  ความซ่ือสัตย์
ต่อตนเองและผูอ่ื้น  โดยการไม่ดูเฉลยค าตอบก่อนและไม่ลอกค าตอบเพื่อน  ความรับผิดชอบต่อหนา้ท่ี
ของตนเอง  เม่ือท ากิจกรรมแต่ละศูนยเ์สร็จแลว้  ทุกคนช่วยกนัจดัเก็บอุปกรณ์ใหเ้รียบร้อย 
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13.  นกัเรียนท าแบบทดสอบหลงัเรียน  จ  านวน  10  ขอ้  และเฉลยค าตอบร่วมกนั 
14. ครูแจง้ผลการทดสอบใหน้กัเรียนทราบ  ถา้ไม่ผา่นครูจดัสอนซ่อมเสริม 

 

 

ส่ือ/นวตักรรม/แหล่งเรียนรู้ 
1.  แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 
2. ชุดการสอนแบบศูนยก์ารเรียน  เร่ือง  ส่ิงปนเป้ือนในอาหาร 
3. แบบฝึกปฏิบติัของนกัเรียน 

รำยกำรทีต้่องกำรวดั วธีิกำรวดั เคร่ืองมือวดั เกณฑ์กำรผ่ำน 
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กำรวดัและประเมินผล 

 

กจิกรรมเสนอแนะ 
ในขณะท่ีนกัเรียนท ากิจกรรม  ครูควรเดินดูการท ากิจกรรมของนกัเรียนในแต่ละศูนยอ์ยา่ง 

ใกลชิ้ด หากมีนกัเรียนคนใดหรือกลุ่มใดมีปัญหา  ครูใหค้  าแนะและใหก้ารช่วยเหลือทนัที 
   
 

แบบทดสอบก่อนเรียน 
  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วทิยำศำสตร์  วชิำวทิยำศำสตร์  มัธยมศึกษำปีที ่2 

     หน่วยกำรเรียนรู้ที ่3  อำหำรและสำรเสพติด 

 

วดัความรู้พื้นฐาน ทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบก่อนเรียน  

1. บอกอาการท่ีเกิดจากการ
กินอาหารท่ีมีส่ิงปนเป้ือน 

ตรวจแบบฝึกปฏิบติั
ของนกัเรียน 

แบบฝึกปฏิบติัของนกัเรียน  
ในศูนยท่ี์  1 

ร้อยละ 80 

2. บอกส่ิงปนเป้ือนท่ีเกิด
จากจุลินทรีย ์

ตรวจแบบฝึกปฏิบติั
ของนกัเรียน 

แบบฝึกปฏิบติัของนกัเรียน  
ในศูนยท่ี์  2 

ร้อยละ 80 

3.บอกส่ิงปนเป้ือนท่ีโดย
พืชและสัตว ์

ตรวจแบบฝึกปฏิบติั
ของนกัเรียน 

แบบฝึกปฏิบติัของนกัเรียน  
ในศูนยท่ี์  3 

ร้อยละ 80 

4. บอกส่ิงปนเป้ือนท่ีเกิด
จากการกระท าของมนุษย ์

ตรวจแบบฝึกปฏิบติั
ของนกัเรียน 

แบบฝึกปฏิบติัของนกัเรียน  
ในศูนยท่ี์  4 

ร้อยละ  80 

5. ตระหนกัถึงภยัของส่ิง
ปนเป้ือนท่ีมากบัอาหาร 

สังเกตพฤติกรรมการ
ท างานกลุ่ม 

แบบสังเกตพฤติกรรมการ
ท างานกลุ่ม 

ระดบัดี 

วดัความกา้วหนา้ทางการ
เรียน 

ทดสอบหลงัเรียน แบบทดสอบหลงัเรียน ร้อยละ  80 
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เร่ือง  ส่ิงปนเป้ือนในอำหำร 
ค ำช้ีแจง ให้นักเรียนท ำเคร่ืองหมำย  X ลงในกระดำษค ำตอบ ในช่องทีถู่กต้องทีสุ่ดเพยีงข้อเดียว 

 

 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน(ต่อ) 

  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วทิยำศำสตร์  วชิำวทิยำศำสตร์  มัธยมศึกษำปีที ่2 
     หน่วยกำรเรียนรู้ที ่3  อำหำรและสำรเสพติด 

1. สารพิษท่ีพบในถัว่ลิสงป่น  คือสารชนิดใด 
           ก.  กรดเบนโซอิก  
           ข.  อะฟลาทอกซิน 
           ค.  โซดียมไนเตรต  
           ง.   โมโนโซเดียมกลูตาเมต   

2. สารพิษต่าง ๆ ท่ีติดมากบัอาหารเม่ือกินเขา้ไป
จะสะสมไวใ้นอวยัวะใด 

            ก.  ตบั  
            ข.  มา้ม 
            ค.  กลา้มเน้ือ  
            ง.  บริเวณหนา้ทอ้ง 

        3.  พืชชนิดใดมียางเหนียวท่ีเป็นพิษ 
 ก.  ผกับุง้                   
             ข.   ปลีกลว้ย 
 ค.  มะละกอ 
             ง.   หวัมนัส าปะหลงั 
 

4. ปลาร้าดิบเป็นสาเหตุท าให้เกิดโรคใด 
 ก.   โรคบิด 
 ข.    โรคพยาธิใบไมต้บั 
 ค.    โรคมะเร็งในกระเพาะ                  
             ง.     โรคมะเร็งในล าไส้ใหญ่ 

5.ขอ้ใดกล่าวถึงสีสังเคราะห์ไดถู้กตอ้ง 
        ก.    สีสันไม่ฉูดฉาด                 
        ข.    สะอาดปลอดภยั 
  ค.    หาง่ายและมีราคาถูก                 
        ง.     หายากและมีราคาแพง 

6.  อาหารท่ีมีพิษขอ้ใดสามารถรับประทานไดเ้ม่ือ
ใชค้วามร้อนท าใหสุ้ก 
 ก.  ถัว่ลิสงข้ึนรา                
             ข.   แหนมท่ีท าจากหมู 
 ค.  ขนมถว้ยฟูใส่สียอ้มผา้               
             ง.   ลูกช้ินเน้ือใส่สารบอแรกซ์ 
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เร่ือง  ส่ิงปนเป้ือนในอำหำร 

 
ค ำช้ีแจง ให้นักเรียนท ำเคร่ืองหมำย  X ลงในกระดำษค ำตอบ ในช่องทีถู่กต้องทีสุ่ดเพยีงข้อเดียว 

 

 

 

                    

                                    
 

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน  
             กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วทิยำศำสตร์  วชิำวทิยำศำสตร์  มัธยมศึกษำปีที่ 2 
                              หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 3  อำหำรและสำรเสพตดิ 

      เร่ือง  ส่ิงปนเป้ือนในอำหำร 

7.  ขณัฑสกรมีคุณสมบติัอยา่งไร 
 ก.  อาหารสดอยูเ่สมอ  
 ข.  อาหารกรอบอร่อย 
 ค.  อาหารสีสันสวยงาม   
             ง.   เพิ่มความหวานใหอ้าหาร 
   

9.  ถัว่งอก  หน่อไมด้อง  ขิงหัน่ฝอยจะพบสาร
ปนเป้ือนประเภทใด 
 ก.  ขณัฑสกร                
              ข. ฟอร์มาลีน 
 ค.  สารฟอกขาว                 
              ง.   กรดซาลิซิลิก 

8.   อาหารประเภทใดท่ีใส่ดินประสิวมากเกินไป
อาจท าใหเ้กิดโรคมะเร็งได ้
           ก.   เก๊ียวปลา  ปลาร้า  เตา้หู ้    
           ข.   เน้ือเคม็  หมูแหนม  ไส้กรอก 
           ค.   ปลากระป่อง  น ้าปลา  ผงชูรส 
           ง.   บะหม่ีส าเร็จรูป  ผงชูรส ปลาร้า 

10. ส่ิงมีชีวติใดเม่ือรับประทานจะมีอาการชาท่ี
ฝีปาก  กลา้มเน้ือแขนขาไม่มีแรง 
             ก.  พยาธิ    
             ข.  สัตวปี์ก 
 ค.  เห็ดพิษ 
             ง.   ปลาปักเป้า 
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ตอบถูกทุกขอ้.. 
เยีย่มมากเลยครับ 
 

                                                                               

ขอ้ เฉลย 

1 ข 

2 ก 

3 ง 

4 ข 

5 ค 

6 ข 

7 ง 

8 ข 

9 ค 

10 ง 

 

 

 

 
 
= 
                 ชุดกำรสอนแบบศูนย์กำรเรียน 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วทิยำศำสตร์  วชิำวทิยำศำสตร์   รหัสวชิำ  ว32101 
                       หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 3  อำหำรและสำรเสพติด  ช้ันมัธยมศึกษำปีที ่2 

            
  เร่ือง  ส่ิงปนเป้ือนในอำหำร 

 
บัตรค ำส่ัง 
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                                                   ศูนย์ที ่1  พษิในอำหำร                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                     
ให้นักเรียนอ่ำนค ำส่ังและปฏิบัติตำมขั้นตอนอย่ำงเคร่งครัด 

1. นกัเรียนอ่านบตัรเน้ือหาและอภิปรายร่วมกนั 
2.  อ่านบตัรค าถามและตอบค าถามลงในแบบฝึกปฏิบติัของนกัเรียน 
3.  เม่ือตอบเสร็จแลว้ตรวจเฉลยค าตอบจากกบตัรเฉลย 
4. สมาชิกทุกคนช่วยกนัจดัเก็บอุปกรณ์ให้เรียบร้อยก่อนจะเปล่ียน 
ศูนยก์ารเรียนต่อไป 
5. หา้มหยบิของช้ินใด  ๆ  ไปดว้ย  ยกเวน้แบบฝึกปฏิบติัของนกัเรียน 
 

เราสัญญา...จะเก็บอุปกรณ์ให้
เรียบร้อยครับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                         ชุดกำรสอนแบบศูนย์กำรเรียน 
                    กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์  วชิำวทิยำศำสตร์  รหัสวชิำ   ว3210 
                     หน่วยกำรเรียนรู้ที ่3  อำหำรและสำรเสพติด  ช้ันมัธยมศึกษำปีที ่2 

           
   เร่ือง  ส่ิงปนเป้ือนในอำหำร 

 
บัตรเนือ้หำ 
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  ศูนย์ที ่1   อำกำรทีเ่กดิจำกกำรกนิอำหำรทีม่ีส่ิงปนเป้ือน 

 

อาการท่ีเกิดจากส่ิงปนเป้ือนในอาหารท่ีเรารับประทานมี 2 ลกัษณะดงัน้ี 
1. อาการท่ีเป็นพิษเฉียบพลนั  คือ  จะเกิดอาการเป็นพิษหลงัจากกินอาหารนั้น ๆ เขา้ 

ไปไม่นานนกั  ภายใน  2-6  ชัว่โมง  เช่นการกินอาหารท่ีมีแบคทีเรียบางชนิดปะปน  จะเกิดอาการปวด
ทอ้งและทอ้งเสียอยา่งรุนแรงเป็นตน้ 

2.  อาการเป็นพิษเร้ือรัง  จะเกิดเน่ืองจากการกินอาหารท่ีมีส่ิงปนเป้ือนอยูใ่นปริมาณ 
นอ้ยและค่อยสะสมมากข้ึนทุกวนั  อาจเป็นเดือนหรือปีจึงจะปรากฏใหเ้ห็น  เช่น  โรคอิไต – อิไต  เกิด
จากการไดรั้บสารแคดเมียมมากเกินไป พบคร้ังแรกท่ีประเทศญ่ี  และโรคมินามะตะเกิดจากการไดรั้บ
สารปรอทท่ีปนเป้ือนในปลาและสัตวน์ ้าอ่ืนๆ พบคร้ังแรกท่ีประเทศญ่ีปุ่นท่ีอ่าวมินามะตะ 

                                                       
                                       โรคอิไต – อิไต                                            โรคมินามะตะ 
                                           ภาพแสดงผูป่้วยท่ีไดรั้บสารพิษจากตะกัว่และปรอท 

                                         ท่ีมา  ; http://www.google.co.th/imgres? 

           

                                
ชุดกำรสอนแบบศูนย์กำรเรียน 

  สำระกำรเรียนรู้วทิยำศำสตร์  วชิำวทิยำศำสตร์  รหัสวชิำ  ว 32101 
     หน่วยกำรเรียนรู้ที ่3  อำหำรและสำรเสพติด  ช้ันมัธยมศึกษำปีที ่ 2 

            
 

 เร่ือง  ส่ิงปนเป้ือนในอำหำร 
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บัตรค ำถำม 
      

ศูนย์ที ่1 พษิในอำหำร  

 

      

             ค  าช้ีแจง  ใหน้กัเรียนเขียนเคร่ืองหมาย     หนา้ขอ้ถูก  และเคร่ืองหมาย  X  หนา้ขอ้ผดิ 

 ..............1.  อาการเป็นพิษท่ีเกิดจากการกินอาหารท่ีมีส่ิงปนเป้ือนมี  2  ลกัษณะ 
 ..............2.  อาการเป็นพิษเฉียบพลนัจะเกิดข้ึนทนัทีหลงัจากกินอาหารเสร็จ 
 ..............3.  อาการเป็นพิษเร้ือรังเน่ืองจากการกินสะสมเป็นเวลานาน 
 .............4.  ส่ิงปนเป้ือนในอาหารไม่เป็นอนัตรายถึงแก่ชีวิต 
 .............5.  ส่ิงปนเป้ือนในอาหารส่วนมากร่างกายไดรั้บเขา้สู่ร่างกายโดยวธีิการสัมผสั 
       
       เพื่อน ๆ ตั้งใจท านะครับ 
                             

                                
  
   

                     ชุดกำรสอนแบบศูนย์กำรเรียน 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วทิยำศำสตร์  วชิำวทิยำศำสตร์  รหัสวชิำ  ว 32101   

                  หน่วยกำรเรียนรู้ที ่3  อำหำรและสำรเสพติด  ช้ันมัธยมศึกษำปีที ่ 2 

 
เร่ือง  ส่ิงปนเป้ือนในอำหำร 
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บัตรเฉลย 

 

ศูนย์ที ่ 1  พษิในอำหำร 

 

                                                             

 

 

 

 

 

                                

        ท าถูกหมดทุกขอ้เลย  

                                           

 
ชุดกำรสอนแบบศูนย์กำรเรียน 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วทิยำศำสตร์  วชิำวทิยำศำสตร์  รหัสวชิำ  ว 32101 
                         หน่วยกำรเรียนรู้ที ่3  อำหำรและสำรเสพติด  ช้ันมัธยมศึกษำปีที ่ 2 

          

   เร่ือง  ส่ิงปนเป้ือนในอำหำร 

 

บัตรค ำส่ัง 

ข้อ เฉลย 

1   

2 x 

3   

4 X 

5 x 
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ศูนย์ที ่2 ส่ิงปนเป้ือนทีเ่กดิจำกจุลนิทรีย์ 

 
ให้นักเรียนอ่ำนค ำส่ังและปฏิบัติตำมขั้นตอนอย่ำงเคร่งครัด   
1. นกัเรียนอ่านบตัรเน้ือหาและอภิปรายร่วมกนั 
2. อ่านบตัรค าถามและตอบค าถามลงในแบบฝึกปฏิบติัของนกัเรียน 
3. เม่ือตอบเสร็จแลว้ตรวจเฉลยค าตอบจากกบตัรเฉลย 
4.  สมาชิกทุกคนช่วยกนัจดัเก็บอุปกรณ์ใหเ้รียบร้อยก่อนจะเปล่ียน 
ศูนยก์ารเรียนต่อไป 
5. หา้มหยบิของช้ินใด  ๆ  ไปดว้ย  ยกเวน้แบบฝึกปฏิบติัของนกัเรียน 
 
      เราจะปฏิบติั 
      ตามค าสั่งครับ 

               

                                      
 

 

ชุดกำรสอนแบบศูนย์กำรเรียน 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วทิยำศำสตร์  วชิำวทิยำศำสตร์  รหัสวชิำ  ว32101 
หน่วยกำรเรียนรู้ที ่3  อำหำรและสำรเสพติด   ช้ันมัธยมศึกษำปีที ่ 2              

 
เร่ือง  ส่ิงปนเป้ือนในอำหำร 

บัตรเนือ้หำ 

 

                                               ศูนย์ที ่2   ส่ิงปนเป้ือนทีเ่กดิจำกจุลนิทรีย์ 
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                  ส่ิงปนเป้ือนที่เกดิจำดจุลนิทรีย์บำงชนิด   

1. อะฟลาทอกซินเป็นสารพิษเกิดจากเช้ือราช่ือแอสพอร์จิลลสัฟลาวสัสามารถทนความ 
ร้อนไดสู้ง ไม่อาจท าลายโดยใชค้วามร้อน  พบมากในถัว่ลิสง  ขา้วโพด  งา  เคร่ืองเทศ  และอาหารแหง้  
เช่น  กุง้แหง้  พริกแหง้  หอม  กระเทียม  ถา้ร่างกายรับเขา้ไปเป็นเวลานานจะท าใหเ้กิดโรคมะเร็งได ้

2.  แบคทีเรีย  ไวรัส  ยสีต ์รา มกัติดมากบัผกัท่ีรดน ้าสกปรก  ปลาท่ีอยูใ่นบ่อน ้าสกปรก 
ผูป้รุงลา้งมือไม่สะอาด  หรือแมลงวนัพาเช้ือโรคมาเกาะเป็นสาเหตุท าให้เกิดโรคอหิวาต ์ โรคบิด  โรค
วณัโรค  ไวรัสท าใหเ้กิดโรคตบัอกัเสบ  ไขสันหลงัอกัเสบ  ไขเ้หลือง  โรคทอ้งร่วงในเด็ก 

3.  ไวรัสไขห้วดันก  พบในสัตวปี์ก  เช่น  นก  ไข่  ร่างกายสามารถรับเช้ือมาจากการ 
     สัมผสัสัตยท่ี์ป่วยเป็นโรคไขห้วดันก  หรือการรับประทานเน้ือสัตวท่ี์มีการปนเป้ือนของไขห้วดั     
     นก  มีผลท าใหเ้สียชีวติไดใ้นเวลาอนัรวดเร็ว 
  

            
 

 

 

 

 

ชุดกำรสอนแบบศูนย์กำรเรียน 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วทิยำศำสตร์  วชิำวทิยำศำสตร์  รหัสวชิำ  ว 32101 

                    หน่วยกำรเรียนรู้ที ่3  อำหำรและสำรเสพติด  ช้ันมัธยมศึกษำปีที ่ 2 
           

   เร่ือง  ส่ิงปนเป้ือนในอำหำร 

  บัตรค ำถำม  
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ศูนย์ที ่ 2  ส่ิงปนเป้ือนทีเ่กดิจำกจุลนิทรีย์ 

 

                   
                   ค ำช้ีแจง  ให้นักเรียนน ำอกัษรหน้ำข้อควำมขวำมือทีม่ีควำมสัมพนัธ์กนักับ 
                   ข้อควำมซ้ำยมือ มำเติมลงหน้ำข้อควำมด้ำนซ้ำยมือ   
               ............1.  อะฟลาทอกซิน                      ก.  พบในสัตวปี์ก 
              .............2.  ไวรัสไขห้วดันก                     ข.  ทอ้งเสีย  บิด  ไทฟอยด์ 
              ............3.  เช้ือราในกุง้แหง้  พริกแหง้      ค.  แบคทีเรีย  ไวรัส 
               ...........4.  อาหารบูดเสีย                           ง.   เช้ือราแอสเพอร์จิลลสัฟลาวสั 
               ...........5.  จุลินทรีย ์                                  จ.  เป็นสารก่อมะเร็ง 
 
                                                                     ตรวจค าตอบหนา้ต่อไปครับ 
 
 
 
 
 
                           
     

 

 
 

ชุดกำรสอนแบบศูนย์กำรเรียน 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วทิยำศำสตร์  วชิำวทิยำศำสตร์  รหัสวชิำ  ว 32101 

                  หน่วยกำรเรียนรู้ที ่3  อำหำรและสำรเสพติด  ช้ันมัธยมศึกษำปีที ่2 
                                       

     เร่ือง  ส่ิงปนเป้ือนในอำหำร 
 

บัตรเฉลย 
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เก่งจังเลย.. 
ตอบถูกทุกข้อเลย 
 

 

       ศูนย์ที ่2  ส่ิงปนเป้ือนทีเ่กดิจำกจุลนิทรีย์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ดีใจจงัเลย...ถูกอีกแลว้  

 

 

 

 

 
ชุดกำรสอนแบบศูนย์กำรเรียน 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วทิยำศำสตร์  วชิำวทิยำศำสตร์   รหัสวชิำ  ว  32101 
                        หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 3  อำหำรและสำรเสพติด  ช้ันมัธยมศึกษำปีที ่ 2                                                    
                                             

   เร่ือง ส่ิงปนเป้ือนในอำหำร 
 

บัตรค ำส่ัง 

 

ข้อ เฉลย 

1 ง 

2 ก 

3 จ 

4 ข 

5 ค 
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   ศูนย์ที ่3  ส่ิงปนเป้ือนโดยพชืและสัตว์ 

 
 
ให้นักเรียนอ่ำนค ำส่ังและปฏิบัติตำมขั้นต  อนอย่ำงเคร่งครัด 

1.  นกัเรียนอ่านบตัรเน้ือหาและอภิปรายร่วมกนั   
2.  อ่านบตัรค าถามและตอบค าถามลงในแบบฝึกปฏิบติัของนกัเรียน 
3.  นกัเรียนเฉลยค าตอบจากกบตัรเฉลย 
4.  สมาชิกทุกคนช่วยกนัจดัเก็บอุปกรณ์ใหเ้รียบร้อยก่อนจะเปล่ียน 
ศูนยก์ารเรียนต่อไป 
5.หา้มหยบิของช้ินใด  ๆ  ไปดว้ย  ยกเวน้แบบฝึกปฏิบติัของนกัเรียน 
 
                  พวกเราจะตรงต่อเวลาครับ 

 

                                  

 

             
ชุดกำรสอนแบบศูนย์กำรเรียน         

 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วทิยำศำสตร์  วชิำวทิยำศำสตร์  รหัสวชิำ  ว 32101 
                 หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 3  อำหำรและสำรเสพติด  ช้ันมัธยมศึกษำปีที ่ 2                                                                    

                
    เร่ือง  ส่ิงปนเป้ือนในอำหำร 

 

บัตรเนือ้หำ 

                                             ศูนย์ที ่3  ส่ิงปนเป้ือนโดยพชืและสัตว์   
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พืชและสัตวท่ี์มกัพบวา่  เม่ือน ามาประกอบอาหารและกินเขา้ไปแลว้เกิดอาการเป็น 

พิษมีดงัน้ี 
1. เห็ดมีพิษ  ผกัข้ีหนอนซ่ึงมีลกัษณะคลา้ยผกัหวาน  เม่ือกินเขา้ไปจะมีอาการคล่ืนไส้   

อาเจียน  เวยีนศีรษะ  ปวดทอ้งอยา่งรุนแรง  ทอ้งเดิน  มีไข ้ และอาจมีอาการเพอ้ฝันดว้ย 
2.  หวัมนัส าปะหลงัดิบ  หวักลอย  ลูกเนียง  ลูกล าโพง  เม่ือกินเขา้ไปจะมีอาการมึนซึม   

หนา้เขียว  เล็บเขียว  หายใจขดั  หอบ  หมดสติ  และอาจเสียชีวติไดถ้า้ไดรั้บการรักษาไม่ทนัท่วงที 
3.  ปลาปักเป้า  แมงดาทะเล  เม่ือกินเขา้ไปจะมีอาการชาท่ีริมฝีปาก  ปลายน้ิวแขนขา   

กลา้มเน้ือไม่มีแรง  คล่ืนไส้  อาเจียน  อาเจียน  และอาจถึงตายได ้
4. หอยทาก  หอยโข่ง  คางคก  เม่ือกินเขา้ไปจะเกิดอาการชาท่ีปาก  หนา้  กลา้มเน้ือ 

อมัพาต  หากไดรั้บปริมาณมากจะเสียชีวติภายใน  12  ชัว่โมง  เน่ืองจากระบบหายใจขดัขอ้ง 
5.  พยาธิบางชนิด  เช่น  ตวัอ่อนของพยาธิใบไมต้บัท่ีปะปนอยูใ่นเน้ือดิบ  เช่น  กอ้ยปลา   

ปลาร้า  ท าใหผู้ป่้วยมีอาการทอ้งข้ึน  ทอ้งเฟ้อ  อาหารไม่ยอ่ย  นานเขา้ร่างกายจะซูบผอม  ตบัโตแขง็  
และตายในท่ีสุด 
 

     
        ปลาปักเป้า                  ลูกเนียง                     หวัมนัส าปะหลงั                        ลูกล าโพง 

ภาพแสดงพืชและสัตวมี์พิษบางชนิด 

                                  ท่ีมา: http://www.google.co.th/imgres?  

ชุดกำรสอนแบบศูนย์กำรเรียน 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วทิยำศำสตร์  วชิำวทิยำศำสตร์  รหัสวชิำ  ว 32101 

                    หน่วยกำรเรียนรู้ที ่3  อำหำรและสำรเสพติด  ช้ันมัธยมศึกษำปีที ่2              
                                         

  เร่ือง ส่ิงปนเป้ือนในอำหำร 
 

บัตรค ำถำม 
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ศูนย์ที ่3 ส่ิงปนเป้ือนจำกพชืและสัตว์ 

 

         ค ำช้ีแจง  ให้นักเรียนเติมข้อควำมในช่องว่ำงให้สมบูรณ์ 

1.  การรับประทานปลาร้าดิบท าใหเ้กิดโรค......................................................... 
2. อาการมึนซึม  เล็บเขียว  หายใจขดั เกิดจากส่ิงมีพิษใด................................... 
3. ลูกเนียง  มีสารปนเป้ือนประเภทพืชหรือสัตว.์.............................................. 
4. ปลามีพิษ  รอบตวัมีหนามแหลมคือปลา........................................................ 
5. หวักลอย  ลูกเนียง  คางคก  ส่ิงมีพิษใดต่างจากพวก...................................... 

 

อยากทราบวา่ตอบถูกไหม 

ไปดูเฉลยเลยครับ 
 

 

                            

 

  

          
 ชุดกำรสอนแบบศูนย์กำรเรียน 

                               กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์  วชิำวทิยำศำสตร์  รหัสวชิำ  ว 32101 
                                หน่วยกำรเรียนรู้ที ่3  อำหำรและสำรเสพติด  ช้ันมัธยมศึกษำปีที ่ 2               

 
                                                 

    เร่ือง  ส่ิงปนเป้ือนในอำหำร 
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                           บัตรเฉลย 
 

                  ศูนย์ที ่ 3  ส่ิงปนเป้ือนโดยพชืและสัตว์ 

 

 

ขอ้ เฉลย 
1 พยาธิใบไมต้บั 
2 หวัมนัส าปะหลงั 
3 พืช 

4 ปลาปักเป้า 

5 คางคก 

 

 

ตอบถูกอีกแลว้...ดีใจจริง  ๆ 

 

 

 

 
 
 

 
ชุดกำรสอนแบบศูนย์กำรเรียน 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วทิยำศำสตร์  วชิำวทิยำศำสตร์  รหัสวชิำ  ว 32101 
                            หน่วยกำรเรียนรู้ที ่3  อำหำรและสำรเสพติด  ช้ันมัธยมศึกษำปีที ่2 

             

 เร่ือง  ส่ิงปนเป้ือนในอำหำร 
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บัตรค ำส่ัง 

 

ศูนย์ที ่ 4 ส่ิงปนเป้ือนทีเ่กดิจำกกำรกระท ำของมนุษย์ 

 
ให้นักเรียนอ่ำนค ำส่ังและปฏิบัติตำมขั้นตอนอย่ำงเคร่งครัด 

1. นกัเรียนอ่านบตัรเน้ือหาและอภิปรายร่วมกนั 
2. อ่านบตัรค าถามและตอบค าถามลงในแบบฝึกปฏิบติัของนกัเรียน 
3. นกัเรียนเฉลยค าตอบจากกบตัรเฉลย 
4. สมาชิกทุคนช่วยกนัจดัเก็บอุปกรณ์ใหเ้รียบร้อยก่อนจะเปล่ียน 
ศูนยก์ารเรียนต่อไป 
5.หา้มหยบิของช้ินใด  ๆ   ไปดว้ย  ยกเวน้แบบฝึกปฏิบติัของนกัเรียน 

 
ผมสัญญาวา่จะเป็นเด็กดี 

                  และซ่ือสัตวต่์อตนเอง 
                             
 

                
 

 
ชุดกำรสอนแบบศูนย์กำรเรียน 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วทิยำศำสตร์  วชิำวทิยำศำสตร์  รหัสวชิำ  ว 32101 
                            หน่วยกำรเรียนรู้ที ่3  อำหำรและสำรเสพติด  ช้ันมัธยมศึกษำปีที ่ 2 

             เร่ือง  ส่ิงปนเป้ือนในอำหำร 

บัตรเนือ้หำ 
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            ศูนย์ที ่ 4 ส่ิงปนเป้ือนทีเ่กิ ดจำกกำรกระท ำของมนุษย์ 

  
ส่ิงปนเป้ือนท่ีเกิดจากการกระท าของมนุษยท์ั้งท่ีตั้งใจและไม่ตั้งใจมีดงัน้ี 
1.สีผสมอาหารตั้งใจใชเ้พื่อเพิ่มสีสันของอาหารใหดู้สวยงามน่ารับประทานไดแ้ก่  สีสังเคราะห์

และสีธรรมชาติ  สีธรรมชาติไม่เป็นอนัตรายต่อร่างกาย  แต่ขั้นตอนการผลิตยุง่ยากท าใหค้นส่วนมากใช้
สีสังเคราะห์  เน่ืองจากหาง่ายราคาถูก  เม่ือรับประทานเขา้ไปจะท าใหเ้กิดโรคต่าง ๆ  
จนเสียชีวติไดส้ารพิษท่ีพบมีหลายชนิด  เช่น  แคดเมียมอนัตรายต่อไตและปอด  ตะกัว่ท าลายเซลลเ์มด็
เลือดแดง  ปรอทท าลายระบบประสาท  โครเมียมอนัตรายต่อผวิหนงัและปอด 

2.สารกนัเสียตั้งใจใส่ในอาหารเพื่อช่วยใหอ้าหารคงสภาพ รส  กล่ิน  ไวไ้ดน้านเหมือน 
แรกผลิต  ไดแ้ก่สารกนัหืน  สารกนับูด  ฟอร์มาลีนซ่ึงท าใหอ้าหารไม่เห่ียวเฉา  อนัตรายท าใหป้วดทอ้ง
รุนแรง  อาเจียน  หมดสติ  กรดซาลิซิลิกป้องกนัเช้ือราพบในผกักาดดอง  แหนม  หมูยอ 

3.สารแต่งกล่ิน  รส  หรือกล่ินตั้งใจใส่ในอาหาร  ไดแ้ก่  ผงชูรสหรือโมโนโซเดียมกลูตาเมต  
แซกคารินหรือขณัฑสกรเป็นสารใหค้วามหวาน หวานกวา่น ้าตาล 300-550  เท่า  ท าใหเ้กิดมะเร็ง  
น ้าส้มสายชูปลอมฤทธ์ิกดักร่อนอวยัวะภายใน  สารเร่งเน้ือแดงหรือซาลบูทามอลท าใหป้วดศีรษะ  และ
อาเจียน  บอแรกซ์ท าใหอ้าหารกรอบ  สารฟอกขาวใชก้บัผกัผลไมเ้พื่อใหส้ดน่ารับประทานพบใน
ถัว่งอก  ขิงหัน่ฝอย  หน่อไมด้องท าใหป้วดทอ้ง  และอาเจียน 
 4.  เกิดจากความไม่ตั้งใจ  เช่น สารปรอท  ตะกัว่  แคดเมียม  สารหนูท าใหเ้ป็นมะเร็งผิวหนงั 
สารฆ่าแมลง  เช้ือรา  และเช้ือแบคทีเรีย  

                     
         สีผสมอาหาร                   สารแต่งกล่ิน              ผงชูรส    

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

ชุดกำรสอนแบบศูนย์กำรเรียน 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วทิยำศำสตร์  วชิำวทิยำศำสตร์  รหัสวชิำ  ว 32101 

                       หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 3  อำหำรและสำรเสพติด  ช้ันมัธยมศึกษำปีที ่ 2 
            

  เร่ือง  ส่ิงปนเป้ือนในอำหำร 
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บัตรค ำถำม 
 

ศูนย์ที ่ 4 ส่ิงปนเป้ือนทีเ่กดิจำกกำรกระท ำของมนุษย์ 

ค ำช้ีแจง   ท ำเคร่ืองหมำย   X ข้อทีถู่กทีสุ่ด เพยีงข้อเดียว 

1. ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้งเก่ียวกบัสีสังเคราะห์ 
        ก.   การผลิตยุง่ยาก 
        ข.   มีอนัตรายนอ้ย 
        ค.   สะอาดปลอดภยั 
        ง.   หาง่าย  ราคาถูก 
    2.   ฟอร์มาลีนมีผลต่ออาหารอยา่งไร 
        ก.  มีสีสันสวยงาม 
        ข.  ท าใหอ้าหารกล่ินหอม 
        ค.  อาหารสด  ไม่เห่ียวเฉา   
        ง.  ท าใหอ้าหารมีรสหวาน 
   3.  ผงชูรสมีช่ือเรียกอีกอยา่งหน่ึงวา่อะไร 
        ก. ซาลิซิลิก  
        ข.  ขณัฑสกร 
        ค.  ซาลบูทามอล 
        ง.  โมโนโซเดียมกลูตาเมต 

  4.  บอแรกซ์  พบในอาหารประเภทใด 

        ก.   อาหารกระป๋อง 
        ข.   ลูกช้ิน  ไส้กรอก 
        ค.   ถัว่งอก  ขิงหัน่ฝอย 
        ง.    อาหารทะเล  อาหารแหง้ 
  5.  การรับประทานอาหารในขอ้ใดท าให้เกิด
อนัตรายได ้
        ก.   ขนมช่อม่วง  ท าจากดอกอญัชนั  
        ข.   ขนมปุยฝ้ายสีเขียวไดจ้ากใบเตย  
        ค.   ขนมสีเหลืองไดม้าจากดอกค าฝอย 
        ง.   เน้ือเคม็สีแดงจากการใส่ดินประสิว
  

                                

                        
                            

ชุดกำรสอนแบบศูนย์กำรเรียน       
  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วทิยำศำสตร์  วชิำวทิยำศำสตร์  รหัสวชิำ ว32101 

                         หน่วยกำรเรียนรู้ที ่3  อำหำรและสำรเสพติด  ช้ันมัธยมศึกษำปีที ่ 2 
                                            

 เร่ือง  ส่ิงปนเป้ือนในอำหำร 
 

บัตรเฉลย 
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     ศูนย์ที ่ 4  ส่ิงปนเป้ือนจำกกำรกระท ำของมนุษย์ 

 

 

 

 

    

 

 

 

      
 ตอบถูกทุกขอ้...เยีย่มมาก เลย 

                                

 
 

 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วทิยำศำสตร์  วชิำวทิยำศำสตร์  รหัสวชิำ  ว 32101 

                       หน่วยกำรเรียนรู้ที ่3  อำหำรและสำรเสพติด  ช้ันมธัยมศึกษำปีที ่ 2 
             

ขอ้ เฉลย 

1 ข 

2 ค 

3 ง 

4 ง 

5 ง 

      35 



 

 เร่ือง  ส่ิงปนเป้ือนในอำหำร 

 

บัตรค ำส่ัง  

 
ศูนย์ที ่ 5  เกมไทยโมมิโน่ 

 
 
ให้นักเรียนอ่ำนค ำส่ังและปฏิบัติตำมขั้นตอนอย่ำงเคร่งครัด 

1. นกัเรียนอ่านบตัรเน้ือหาและอภิปรายร่วมกนั 
2. อ่านบตัรค าถามและตอบค าถามลงในแบบฝึกปฏิบติัของนกัเรียน 
3. นกัเรียนเฉลยค าตอบจากกบตัรเฉลย 
4. สมาชิกทุคนช่วยกนัจดัเก็บอุปกรณ์ใหเ้รียบร้อยก่อนจะเปล่ียน 
ศูนยก์ารเรียนต่อไป 
5. หา้มหยบิของช้ินใด  ๆ   ไปดว้ย  ยกเวน้แบบฝึกปฏิบติัของนกัเรียน 

 
         การเล่นเกมเป็นการพฒันาสมอง 
                       วธีิหน่ึงนะครับ 
 

              

 
 

ชุดกำรสอนแบบศูนย์กำรเรียน 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วทิยำศำสตร์  วชิำวทิยำศำสตร์  รหัสวชิำ  ว 32101 

                       หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 3  อำหำรและสำรเสพติด  ช้ันมัธยมศึกษำปีที ่ 2 
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 เร่ือง  ส่ิงปนเป้ือนในอำหำร 

บัตรเนือ้หำ 

ศูนย์ที ่ 5  เกมไทยโมมิโน่ 
 
    วธีิเล่น  เกมน้ีจะก าหนดค าศพัทม์าใหค้รบตามจ านวนช่อง  โดยจุดเร่ิมตน้จะก าหนดให ้  
1  ค า    และค าต่อไปจะข้ึนตน้ดว้ยพยญัชนะตวัสุดทา้ยของค าแรก   

 
  

  

      

         

 

  

 

 

            

    ไวรัสไขห้วดันก    บอแรกซ์  ตะกัว่    โมโนโซเดียมกลูตาเมต      ฟอร์มาลีน 

     น ้าตาลเทียม      กระเทียม   มะเร็งตบั ลูกเนียง             ซาลาบูทามอล 

  

   

ชุดกำรสอนแบบศูนย์กำรเรียน 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วทิยำศำสตร์  วชิำวทิยำศำสตร์  รหัสวชิำ  ว 32101 

                       หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 3  อำหำรและสำรเสพติด  ช้ันมัธยมศึกษำปีที ่ 2 
       

      เร่ือง  ส่ิงปนเป้ือนในอำหำร 

ฟอร์มาลีน 
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   บัตรเฉลย 

 
ศูนย์ที ่ 5  เกมไทยโดมิโน่ 

 
     

      วธีิเล่น  เกมน้ีจะก าหนดค าศพัทม์าใหค้รบตามจ านวนช่อง  โดยจุดเร่ิมตน้จะก าหนดให ้  
1  ค า    และค าต่อไปจะข้ึนตน้ดว้ยพยญัชนะตวัสุดทา้ยของค าแรก   

 
  

  

      

         

 

  

 

 

            

    ไวรัสไขห้วดันก    บอแรกซ์  ตะกัว่    โมโนโซเดียมกลูตาเมต      ฟอร์มาลีน 

     น ้าตาลเทียม      กระเทียม   มะเร็งตบั ลูกเนียง             ซาลาบูทามอล 

 
แบบฝึกปฏิบัติ  โดยใช้ชุดกำรสอนแบบศูนย์กำรเรียน 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วทิยำศำสตร์  ช้ันมัธยมศึกษำปีที ่2 

เร่ือง  ส่ิงปนเป้ือนในอำหำร 
ช่ือ..................................สกุล..........................เลขที.่.........วนัที.่........เดือน...................พ.ศ............... 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
           ทดสอบก่อนเรียน    ศูนย์ที ่ 1  วติำมิน      

     

     

     

     

ฟอร์มาลีน น ้าตาลเทียม 

โมโนโซเดียมกลูตาเมต ตะกัว่ 

ไวรัสไขห้วดันก กระเทียม 

มะเร็งตบั บอแรกซ์ 

ซาลาบูทามอล ลูกเนียง 
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        1......................................................................... 
      2......................................................................... 
      3........................................................................ 
      4......................................................................... 
      5......................................................................... 

ศูนย์ที ่ 2  แร่ธำตุ 
      1......................................................................... 
      2......................................................................... 
      3........................................................................ 
      4......................................................................... 

      5......................................................................... 

ศูนย์ที ่ 3  น ำ้ 
      1......................................................................... 
      2......................................................................... 
      3........................................................................ 
      4......................................................................... 
      5......................................................................... 
     ศูนย์ที ่ 4  เส้นใย 
      1......................................................................... 
      2......................................................................... 
      3........................................................................ 
      4......................................................................... 
               5......................................................................... 

  

                           แบบทดสอบหลงัเรียน 
  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วทิยำศำสตร์  มธัยมศึกษำปีที ่2 

                         หน่วยกำรเรียนรู้ที ่3  อำหำรและสำรเสพติด 
                      เร่ือง  ส่ิงปนเป้ือนในอำหำร 

ค ำช้ีแจง ให้นักเรียนท ำเคร่ืองหมำย  X ลงในกระดำษค ำตอบ ในช่องทีถู่กต้องทีสุ่ดเพยีงข้อเดียว 
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 1. ส่ิงมีชีวติใดเม่ือรับประทานจะมีอาการชาท่ี
ฝีปาก  กลา้มเน้ือแขนขาไม่มีแรง 
         ก.   พยาธิ               
             ข.    สัตวปี์ก 

 ค.   เห็ดพิษ 
             ง.    ปลาปักเป้า 
2.  ถัว่งอก หน่อไมด้อง  ขิงหัน่ฝอยจะพบสาร
ปนเป้ือนประเภทใด 
 ก.  ขณัฑสกร                  
             ข.  ฟอร์มาลีน 
 ค.  สารฟอกขาว                   
             ง.   กรดซาลิซิลิก 
 
 3.   ขณัฑสกรมีคุณสมบติัอยา่งไร 
 ก.  อาหารกรอบอร่อย 
 ข.  อาหารสดอยูเ่สมอ 
 ค.  อาหารสีสันสวยงาม   
             ง.   เพิ่มความหวานใหอ้าหาร 
 

4.  อาหารท่ีมีพิษขอ้ใดสามารถรับประทานไดเ้ม่ือ
ใชค้วามร้อนท าใหสุ้ก 
 ก.  ถัว่ลิสงข้ึนรา   
 ข.  แหนมท่ีท าจากหมู 
 ค.  ขนมถว้ยฟูใส่สียอ้มผา้ 
             ง.   ลูกช้ินเน้ือใส่สารบอแรกซ์ 
5.  สารพิษต่าง  ๆ  ท่ีติดมากบัอาหารเม่ือกินเขา้
ไปจะสะสมไวใ้นอวยัวะใด 
             ก.  ตบั   
             ข.  มา้ม 
             ค.   กลา้มเน้ือ 
             ง.   บริเวณหนา้ทอ้ง   
 

6. พืชชนิดใดมียางเหนียวท่ีเป็นพิษ 
        ก.  ผกับุง้  

               ข.  ปลีกลว้ย 
               ค.   มะละกอ   
               ง.   หวัมนัส าปะหลงั 

 

 

 

                                                 แบบทดสอบหลงัเรียน 
                          กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วทิยำศำสตร์  มธัยมศึกษำปีที ่2 
                               หน่วยกำรเรียนรู้ที ่3  อำหำรและสำรเสพติด 

                            เร่ือง  ส่ิงปนเป้ือนในอำหำร 
ค ำช้ีแจง ให้นักเรียนท ำเคร่ืองหมำย  X ลงในกระดำษค ำตอบ ในช่องทีถู่กต้องทีสุ่ดเพยีงข้อเดียว 
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 7.    สารพิษท่ีพบในถัว่ลิสงป่น  คือสารชนิดใด 
 ก.  กรดเบนโซอิก   
             ข.   อะฟลาทอกซิน 
 ค. โซเดียมไนเตรต 
              ง.  โมโนโซเดียมกลูตาเมต 
 
8.  ขอ้ใดกล่าวถึงสีสังเคราะห์ไดถู้กตอ้ง 
              ก.  สีสันไม่ฉูดฉาด                               
              ข.  สะอาดปลอดภยั                 
              ค.  หาง่ายและมีราคาถูก                 
              ง.   หายากและมีราคาแพง 
 

9. ปลาร้าดิบเป็นสาเหตุท าให้เกิดโรคใด 
 ก.  โรคบิด   
             ข.   พยาธิใบไมต้บั 
 ค.  โรคมะเร็งในกระเพาะ 
             ง.   โรคมะเร็งในล าไส้ใหญ่ 
 
10.  อาหารประเภทใดท่ีใส่ดินประสิวมากเกินไป 
อาจท าใหเ้กิดโรคมะเร็งได ้
 ก.  เก๊ียวปลา  ปลาร้า  เตา้หู้             
             ข.   ปลากระป่อง  น ้าปลา  ผงชูรส 
 ค.   เน้ือเคม็  หมูแหนม  ไส้กรอก 
             ง.   บะหม่ีส าเร็จรูป  ผงชูรส  ปลาร้า 
 

 

     ง่ายใช่ไหมครับ..... 
                           ไปดูเฉลยกนัเลย 

                                      

                                       

 
เฉลยแบบทดสอบหลงัเรียน  ชุดกำรสอนแบบศูนย์กำรเรียน 

  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วทิยำศำสตร์  มธัยมศึกษำปีที ่2 
หน่วยกำรเรียนรู้ที ่3  อำหำรและสำรเสพติด 
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เร่ือง ส่ิงปนเป้ือนในอำหำร 

 
 

ข้อ เฉลย 
1 ง 
2 ค 
3 ง 
4 ข 
5 ก 
6 ง 
7 ข 
8 ค 
9 ข 

10 ค 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบสังเกตพฤติกรรมกำรท ำงำนกลุ่ม 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วทิยำศำสตร์  ช้ันมัธยมศึกษำปีที ่ 2 

เร่ือง  ส่ิงปนเป้ือนในอำหำร 

ค ำช้ีแจง  ใส่เคร่ืองหมำย  .....ในช่องรำยกำรทีนั่กเรียนปฏิบัติ  และ  x  ในช่องรำยกำรที่  
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               นักเรียนไม่ปฏิบัติ 
เลขท่ี รายการประเมิน รวม สรุป

ระดบั
คุณภาพ 

ผลการ
ประเมิน 

มี
วนิยั 

ใฝ่
เรียนรู้ 

ซ่ือสัตย์
สุจริต 

มีจิต
สาธารณะ 

มุ่งมัน่
ในการ
ท างาน 

5 3 ผา่น/ไม่ผา่น 

1         
2         
3         
4         
5         

 
1.  เกณฑก์ารประเมิน 

       ระดบัคุณภาพ  3  หมายถึง  นกัเรียนผา่น  5  รายการ     ระดบั  ดีเยีย่ม 
       ระดบัคุณภาพ  2  หมายถึง  นกัเรียนผา่น  3-4  รายการ  ระดบั  ดี 
       ระดบัคุณภาพ  1  หมายถึง  นกัเรียนผา่น  1-2  รายการ  ระดบั  ปรับปรุง 

2. เกณฑก์ารผา่นอยูใ่นระดบัดี 
 
                                                                         (ลงช่ือ)                                                 ผูป้ระเมิน 
                                                                                         (นางสุมาลยั   มทัธิกนัต)์ 
                                                                              ครูช านาญการ  โรงเรียนบา้นสวนหอม 
 
 
 
 
 

แบบบันทกึคะแนนกำรทดสอบก่อนเรียน  ระหว่ำงเรียน  และหลงัเรียน 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วทิยำศำสตร์  ช้ันมัธยมศึกษำปีที ่ 2 

เร่ือง ส่ิงปนเป้ือนในอำหำร 
 ก่อน ระหวา่งเรียน หลงั ค่า 
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 เรียน เรียน ความแตกต่าง 
10 ศูนยท่ี์ 

1 
ศูนยท่ี์ 

2 
ศูนยท่ี์ 

3 
ศูนยท่ี์ 

4 
รวม 10 D D2 

5 5 5 5 20 
1          
2          
3          
4          
5          
6          
7          
8          
9          

10          
11          
12          
13          
14          
15          

 
 

 
 
 
 
 
 

แบบบันทกึคะแนนกำรทดสอบก่อนเรียน  ระหว่ำงเรียน  และหลงัเรียน 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วทิยำศำสตร์  ช้ันมัธยมศึกษำปีที ่ 2 

เร่ือง  ส่ิงปนเป้ือนในอำหำร 
 ก่อน ระหวา่งเรียน หลงั ค่า 
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เลขท่ี เรียน เรียน ความแตกต่าง 
10 ศูนยท่ี์ 

1 
ศูนยท่ี์ 

2 
ศูนยท่ี์ 

3 
ศูนยท่ี์ 

4 
รวม 10 D D2 

5 5 5 5 20 
16          
17          
18          
รวม
คะนน 

         

เฉล่ีย         
t = ร้อยละ        

S.D.          
 
 

(ลงช่ือ)                                                ผูก้รอกคะแนน 
(นางสุมาลยั   มทัธิกนัต)์ 

ครูช านาญการ   โรงเรียนบา้นสวนหอม 
 

 
 


