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บทเรยีนสาระการเรยีนร ู ้

วิทยาศาสตร ์6 

การด ารงชีวิตของสตัว ์

 

โดย 

ครจู าเรยีน  อดุมชยั 

ต่อไป 

 

บทเรยีนสาระการเรยีนร ู ้

วิทยาศาสตร ์6 

การด ารงชีวิตของสตัว ์

 

2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
            1.1  สามารถจ าแนกประเภทสัตว์ได้ตามเกณฑ์ทีก่ าหนด 
            1.2  ระบุ อธิบายลกัษณะ การเคลือ่นไหว และการด ารงชีวติของสัตว์ได้ 
            1.3   มทีกัษะในการสืบค้นข้อมูลและสรุปความรู้เกีย่วกบัสัตว์ได้ 
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การเรียนรู้จากบทเรียน      ให้นักเรียนอ่านค าแนะน าและปฏิบตัิ
ตามล าดบัทีถู่กต้อง ครบถ้วน แล้วจะ
เกดิความรู้ นะคะ 

ขั้นตอนการศึกษาบทเรียน 
1. เปิดอ่านเน้ือหาความรู้ เม่ืออ่านจบคลิกหนา้ต่อไป 
2. เม่ือพบหนา้แบบฝึกหดั ใหท้ า  ถา้ท าแบบฝึกหดัไม่ไดใ้หค้ลิกปุ่มยอ้นกลบั    
    เพ่ือกลบัไปอ่านทบทวนความรู้อีกคร้ังแลว้จึงท าแบบฝึกหดัต่อ  
2. เม่ืออยูท่ี่หนา้เฉลยค าตอบ ถกู หรือ ผดิ  ใหเ้ลือกคลิกปุ่มกลบัแบบฝึกหดัท่ี.... 
     เพ่ือกลบัไปยงัแบบฝึกหดัเดิมท่ีก าลงัท าอยู ่จนครบทุกขอ้  
3. ศึกษาเน้ือหาความรู้และท าแบบฝึกหดัต่อไปตามขั้นตอนในลกัษณะเดียวกนั 

เมื่อเรียนจบหรือต้องการออกจากบทเรียน > คลกิขวา > คลกิส้ินสุดการน าเสนอ 
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เชิญเลือกคลิก 

หนา้เรือ่งท่ีตอ้งการเรยีนร ู ้

จากเมนเูรือ่ง 

หรอื 

คลิกปุ่ ม         

เพ่ือเรยีนร ูต้ามล าดบั 

 

เมนเูร่ือง 

การจ าแนกสัตว ์

สตัวม์กีระดกูสนัหลงั 

    สตัวพ์วกปลา 

    สตัวค์ร่ึงน า้คร่ึงบก 

    สตัวเ์ลื้อยคลาน 

    สตัวปี์ก 

    สตัวเ์ลี้ยงลกูดว้ยน า้นม 

    สตัวพ์วกแมลง    

สตัวไ์มม่กีระดกูสนัหลงั 
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การจ าแนกสตัว ์

      ในโลกที่เราอาศัยอยู่นีมี้สัตว์จ านวนมากกว่าหน่ึงล้านชนิด  ดังนัน้ 
นักวทิยาศาสตร์จงึจ าแนกสัตว์ออกเป็นกลุ่มต่างๆ โดยพจิารณาลักษณะ 
โครงสร้างภายนอกที่แตกต่างกัน  ทุกวันนีนั้กวทิยาศาสตร์ยังคงศกึษา และ 
ค้นพบสัตว์ชนิดใหม่ๆ อยู่เสมอ 

       การจ าแนกสัตว์ออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ โดยใช้ 
กระดูกสันหลังเป็นเกณฑ์ในการจ าแนก 

   1.  สัตว์มีกระดูกสันหลัง 
   2.  สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง  
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      สตัว์มีกระดกูสนัหลงั  เป็นสตัว์ท่ีมีเนือ้เย่ือของร่างกายเจริญเป็นอวยัวะท่ีมีการท างานซบัซ้อน 
สว่นใหญ่มีขนาดใหญ่อาศยัอยู่ทัง้ในน า้และบนบก จดัวา่เป็นสตัว์ชัน้สงู 

สัตว์มีกระดูกสันหลัง 

              สัตว์มีกระดูกสันหลัง  จัดแบ่งเป็น 5 พวก  
       เรียงจากวิวัฒนาการต ่าสุดคือ 
 1. สัตว์พวกปลา 
 2. สัตว์คร่ึงน า้คร่ึงบก 
 3. สัตว์เลือ้ยคลาน 
 4. สัตว์ปีก 
 5. สัตว์เลีย้งลูกด้วยน า้นม 

ใชเ้มาส์ชีจุ้ดสว่างหนา้หวัข้อเพือ่ดูรูปภาพประกอบ 
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ใชเ้มาส์ชีใ้นรูป เพือ่กลบัไปหนา้เดิม 

ปลา 



jamrian udomchai เลือ่นเมาส์ไปชีใ้นรูปจระเข้ เพือ่กลบัไปหนา้เดิม 
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เลือ่นเมาส์ไปชีใ้นรูป เพือ่กลบัไปหนา้เดิม 
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สตัวปี์ก 

เลือ่นเมาส์ไปชีใ้นรูป  
เพือ่กลบัไปหนา้เดิม 
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สตัวเ์ลี้ยงลกูดว้ยน า้นม 

ตุ่นปากเป็ดออกลูกเป็นไข่แต่เล้ียงลกูดว้ยน ้ านมท่ี
ซึมออกมาตามขนใตท้อ้ง 

โลมาไม่ใช่ปลา เป็นสตัวเ์ล้ียงลูกดว้ยน ้ านม 

สตัวส่ี์เทา้ส่วนใหญ่เล้ียงลูกดว้ยน ้ านม 

ตวักินมดชนิดหน่ึงคลา้ยเม่น มีน ้ านมซึมออกมาตามขนใหลู้กเลีย 

คา้งคาวไม่ใช่สตัวปี์ก แต่เป็น
สตัวเ์ล้ียงลูกดว้ยน ้ านม 
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สตัวไ์มมี่กระดกูสนัหลงั 

         มีจ านวนมากถงึร้อยละ 85 ของสัตว์ทัง้หมด  สัตว์พวกนีจ้ะไม่มีโครงกระดูกเป็นแกน
ของร่างกาย บางชนิดจะมีโครงร่างแขง็แต่ไม่ใช่กระดูกเป็นโครงสร้างภายใน  บางชนิดมี
เปลือกแขง็หุ้มภายนอก  พวกแมลง เป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังกลุ่มใหญ่ที่สุดในโลก 

สตัวไ์มม่ีกระดกูสนัหลงัแบ่งเป็น 7 พวก  

1. พวกล าตวัมรีพูรนุ เชน่  ฟองน า้  

2. พวกล าตวักลวง  เชน่  ไฮดรา แมงกะพรนุ ปะการงั  

3. พวกล าตวัแบน  เชน่  พลานาเรีย  พยาธิใบไม ้ 

4. พวกล าตวักลม เชน่ ไสเ้ดือน พยาธ์ิไสเ้ดือน พยาธิปากขอ  

ชี้ เมาส์ท่ีผีเส้ือ

เพื่ อ ดู

ภาพประกอบ  

5. พวกล าตวัเป็นปลอ้ง เชน่ แมเ่พรียง ปลิงน า้จืด ปลิงบก   

7. พวกมีขาเป็นขอ้ เชน่  พวกแมลงตา่งๆ แมงมมุ ตะขาบ กิ้งกือ ก ุง้  

6. พวกล าตวัอ่อนนิม่  เชน่ หอยโขง่ หอยแครง  หอยมกุ   
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พวกล าตวัมรีพูรนุ เชน่  ฟองน า้ 

พวกฟองน า้ 

    มีลกัษณะ ล าตวัมีโพรง  มีรูพรุน  
สืบพนัธุ์ได้ทัง้แบบอาศยัเพศและไม่
อาศยัเพศ   สว่นใหญ่อยูใ่นน า้เคม็  
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2. พวกล าตวักลวง  เช่น  ไฮดรา แมงกะพรนุ ปะการงั 

        มลีกัษณะเป็นวุ้น ล ำตัวคล้ำยทรงกระบอกกลวง  ล ำตัวเป็นโพรง ท ำหน้ำทีเ่ป็นทั้งปำกและทวำรหนัก รับอำหำรเข้ำและ
คำยกำกอำหำรออกทำงเดียวกนั มเีขม็พษิป้องกนัตัว  อำศัยอยู่ในน ำ้  สืบพนัธ์ุได้ทั้งแบบอำศัยเพศและไม่อำศัยเพศ  

ปะการัง 

ปะการัง แมงกะพรุน 

ไฮดรา 
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3. พวกล าตวัแบน 

      สัตว์พวกนีม้ีล าตัวแบนยาว มีปากแต่ไม่มีทวารหนัก สืบพนัธ์ุได้ทัง้แบบ
อาศัยเพศและไม่อาศัยเพศ  อาศัยอยู่ทัง้ในน า้จืดและน า้เคม็ 

หนอนตวัแบนทะเล 
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4. พวกล าตวักลม เชน่ ไสเ้ดือน พยาธ์ิไสเ้ดือน พยาธิปากขอ 

พวกหนอนตวักลม   ได้แก่พวกหนอนตวักลม  ใส  ล าตวักลมยาวเรียบไมเ่ป็นปล้อง  ด ารงชีวิต                     
เป็นปรสติ อาศยัในตวัคนและสตัว์  

 

พยาธิไส้เดือน 

ไส้เดือน 

ไส้เดือน 
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5. พวกล าตวัเป็นปลอ้ง เชน่ แมเ่พรียง ปลิงน า้จืด ปลิงบก   

     มีลกัษณะล าตวักลมยาวคล้ายวงแหวนต่อกนัเป็นปล้อง  ผิวหนงัเปียกชืน้ มีระบบหมนุเวียนเลือดแบบปิด 
สืบพนัธุ์แบบอาศยัเพศและไมอ่าศยัเพศ  

ปลิง เพรียง 
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6. พวกล าตวัอ่อนนิม่  เชน่ หอยโขง่ หอยแครง  หอยมกุ   

ล าตัวน่ิม มีหัวใจสูบฉีดเลือด  เคล่ือนที่ได้โดยใช้กล้ามเนือ้  หายใจด้วยปอด             
สืบพันธ์ุโดยอาศัยเพศ  ออกลูกเป็นไข่  

ลิน่ทะเล หอยขวญั  
หมึกตะเภา 

 
หอยขมน ้ าจืด 
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7. พวกมีขาเป็นขอ้ เช่น  พวกแมลงต่างๆ แมงมมุ ตะขาบ ก้ิงกือ ก ุง้ 

ปูทะเล ปูนา 
 

กุ้งฝอย 

ผเีส้ือ 

 
กิง้กอื ตะขาบ 

แมลง  ด้วง ต่างๆ 
ปูเสฉวนอยู่ในเปลอืกหอย 
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1.  ข้อใดเป็นพวกสัตว์มีกระดูกสันหลงั 
    ก.  พวกขาเป็นปล้อง 
    ข.   คร่ึงน า้คร่ึงบก 
    ค.   ล าตวักลวง 
    ง.   ล าตวัแบน 

แบบฝึกหัดที ่1 

2. สัตว์ในข้อใด ไม่ เข้าพวกตามการจ าแนกประเภทสัตว์ 
    ก.  นกกระเรียน 
    ข.  ววั 
    ค.  ผเีส้ือ 
    ง.  นกกระจอก 

3. สัตว์พวกใดมีมากที่สุดในโลก 
    ก.  หอย 
    ข.  นก 
    ค.  แมลง 
    ง.  เลีย้งลูกด้วยน า้นม 

4. ค้างคาวจดัอยู่ในสัตว์พวกใด 
    ก.  สัตว์ปีก 
    ข.  สัตว์กลางคนื 
    ค.  สัตว์เลือ้ยคลาน 
    ง.  เลีย้งลูกด้วยน า้นม 

5. ข้อใดเป็นพวกสัตว์คร่ึงน า้คร่ึงบกทั้งหมด 
    ก.  กบ  อึง่อ่าง เป็ด  หอย 
    ข.  เขยีด คางคก  อึง่อ่าง   
    ค.  เป็ด  เต่า  จระเข้ 
    ง.  อึง่อ่าง  คางคก  กบ  งู 

เสรจ็แลว้กลบัไป

เรยีนเรือ่งต่อไป นะ

ครบั 
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ถูกต้อง  เก่งมาก ได้ 1 คะแนน 

เลือกคลิกปุ่มเพื่อกลบัไปท าแบบฝึก 

กลบัแบบฝึกหัดที ่1 
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ไม่ถูกจ้ะ ได้ 0 คะแนน 
กลบัไปลองท าใหม่ นะคะ 

เลือกคลิกปุ่มเพื่อกลบัไปท าแบบฝึก 

กลบัแบบฝึกหัดที ่1 
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เอกสารอา้งอิง 

• กรมวิชาการ. หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พืน้ฐานวทิยาศาสตร์  
          ช้ันประถมศึกษาปีที ่6. กรุงเทพฯ: ศิริวฒันาอินเตอร์ 
          พร้ินทจ์ ากดั(มหาชน),  2548 

• เจนเนอร์, แจน.  ชีวติสัตว์โลก. กรุงเทพฯ: เพียร์สนั เอด็ดูเคชัน่  
          อินโดไชน่า, 2546 
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ผู้จัดท าและพฒันาบทเรียน 

นางจ าเรียน  อุดมชัย 
ครู  คศ.3  โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ 
เขตพืน้ทีก่ารศึกษาล าปางเขต 1 

กลบัหน้าหลกั 
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