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คําชี้แจง 
สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) ไดจัดทําตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู

แกนกลาง กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ โดยมีจุดเนนเพ่ือตองการพัฒนาผูเรียนใหมีความรูความสามารถท่ีทัดเทียมกับ
นานาชาติ ไดเรียนรูวิทยาศาสตรท่ีเชื่อมโยงความรูกับกระบวนการในการสืบเสาะหาความรูและการแกปญหาท่ี
หลากหลาย มีการทํากิจกรรมดวยการลงมือปฏิบัติเพ่ือใหผูเรียนไดใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและ
ทักษะแหงศตวรรษท่ี ๒๑ ซ่ึงในปการศึกษา ๒๕๖๑ เปนตนไปนี้ โรงเรียนจะตองใชหลักสูตรกลุมสาระ 

การเรียนรูวิทยาศาสตร (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) สสวท. จึงไดจัดทําหนังสือเรียนท่ีเปนไปตามมาตรฐาน
การเรียนรูและตัวชี้วัดของหลักสูตรเพ่ือใหโรงเรียนไดใชสําหรับจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 

คูมือครูรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๕ เลม ๑ กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
เลมนี้ สสวท. ไดพัฒนาข้ึน เพ่ือนําไปใชประกอบหนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร  ชั้นประถมศึกษา  

ปท่ี ๕ เลม ๑ โดยภายในคูมือครูประกอบดวยผังมโนทัศน ตัวชี้วัด ขอแนะนําการใชคูมือครู ตารางแสดงความ
สอดคลองระหวางเนื้อหาและกิจกรรมในหนังสือเรียนกับมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด กลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
ตลอดจนแนวการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีมุงเนนการพัฒนาทักษะรอบดาน ท้ังการอาน การสํารวจตรวจสอบ 
การฝกปฏิบัติ การปฏิบัติการทดลอง การสืบคนขอมูล  และการอภิปราย โดยมีเปาหมายใหนักเรียนพัฒนาท้ัง
ดานความรู ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ทักษะแหงศตวรรษท่ี ๒๑ จิตวิทยาศาสตร กระบวนการ
สืบเสาะหาความรู ทักษะการคิด การอาน การสื่อสาร การแกปญหา ตลอดจนการนําความรูไปใชใน
ชีวิตประจําวันอยางมีคุณธรรมและคานิยมท่ีเหมาะสม สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมแหงการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษท่ี ๒๑ อยางมีความสุข ในการจัดทําคูมือครูรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๕      
เลม ๑ กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรเลมนี้ ไดรับความรวมมืออยางดียิ่งจากคณาจารย ผูทรงคุณวุฒิ 
นักวิชาการ และครูผูสอน จากสถาบันการศึกษาตาง ๆ จึงขอขอบคุณไว ณ ท่ีนี ้

สสวท. หวังเปนอยางยิ่งวาคูมือครูรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๕ เลม ๑       
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรเลมนี้ จะเปนประโยชนแกครูและผูเก่ียวของทุกฝาย ท่ีจะชวยใหการจัด
การศึกษาดานวิทยาศาสตรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล หากมีขอเสนอแนะใดท่ีจะทําใหคูมือครูเลมนี้
สมบูรณยิ่งข้ึน โปรดแจง สสวท. ทราบดวย จักขอบคุณยิ่ง 
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ก คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ ป.5 เล่ม 1         

⎯ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ฉบับปรับปรุง เดือนมิถุนายน 2562 

เป้าหมายของการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 
 

 วิทยาศาสตร์เป็นเรื่องของการเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติ โดยมนุษย์ใช้กระบวนการสังเกต ส ารวจ
ตรวจสอบ และการทดลองเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติแล้วน าผลที่ได้มาจัดระบบหลักการ แนวคิด 
และทฤษฎี ดังนั้นการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์จึงมุ่งเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้และค้นพบด้วยตนเองมากที่สุด 
นั่นคือใหเ้กิดการเรียนรู้ทั้งกระบวนการและองค์ความรู้  
 การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในสถานศึกษามีเป้าหมายส าคัญ ดังนี้  

1. เพื่อให้เข้าใจแนวคิด หลักการ ทฤษฎี กฎและความรูพ้ื้นฐานของวิทยาศาสตร์ 
2. เพ่ือให้เข้าใจขอบเขตธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ และข้อจ ากัดของวิทยาศาสตร์ 
3. เพ่ือให้มีทักษะที่ส าคัญในการสืบเสาะหาความรู้และพัฒนาเทคโนโลยี 
4. เพ่ือให้ตระหนักถึงการมีผลกระทบซึ่งกันและกันระหว่างวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี มวลมนุษย์ และ

ส่ิงแวดล้อม 

5. เพ่ือน าความรู้ แนวคิดและทักษะต่าง ๆ ทางวิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยีไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ
สังคมและการด ารงชีวิต 

6. เพ่ือพัฒนากระบวนการคิดและจินตนาการ ความสามารถในการแก้ปัญหาและการจัดการ ทักษะใน
การส่ือสาร และความสามารถในการประเมินและตัดสินใจ 

7. เพ่ือให้เป็นผู้ที่มีจิตวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมในการใช้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ 
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คุณภาพของนักเรียนวิทยาศาสตร์ เมื่อจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
 

 นักเรียนที่เรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ควรมีความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการ และจิตวิทยาศาสตร์ 
ดังนี้   

1. เข้าใจโครงสร้าง ลักษณะเฉพาะและการปรับตัวของส่ิงมีชีวิต รวมทั้งความสัมพันธ์ของส่ิงมีชีวิตใน
แหล่งที่อยู่ การท าหน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของพืช และการท างานของระบบย่อยอาหารของมนุษย์  

2. เข้าใจสมบัติและการจ าแนกกลุ่มของวัสดุ สถานะและการเปล่ียนสถานะของสสาร การละลาย        
การเปล่ียนแปลงทางเคมี การเปล่ียนแปลงที่ผันกลับได้และผันกลับไม่ได้ และการแยกสารอย่างง่าย 

3. เข้าใจลักษณะของแรงโน้มถ่วงของโลก แรงลัพธ์ แรงเสียดทาน แรงไฟฟ้าและผลของแรงต่างๆ ผลที่
เกิดจากแรงกระท าต่อวัตถุ วงจรไฟฟ้าอย่างง่าย ปรากฏการณ์เบ้ืองต้นของเสียง และแสง  

4. เข้าใจปรากฏการณ์การขึ้นและตก รวมถึงการเปลี่ยนแปลงรูปร่างปรากฏของดวงจันทร์ องค์ประกอบ
ของระบบสุริยะ คาบการโคจรของดาวเคราะห์ ความแตกต่างของดาวเคราะห์และดาวฤกษ์ การขึ้น
และตกของกลุ่มดาวฤกษ์ การใช้แผนที่ดาว การเกิดอุปราคา พัฒนาการและประโยชน์ของเทคโนโลยี
อวกาศ 

5.  เข้าใจลักษณะของแหล่งน้ า วัฏจักรน้ า กระบวนการเกิดเมฆ หมอก น้ าค้าง น้ าค้างแข็ง หยาดน้ าฟ้า 
กระบวนการเกิดหิน วัฏจักรหิน การใช้ประโยชน์หินและแร่ การเกิดซากดึกด าบรรพ์ การเกิดลมบก 

ลมทะเล มรสุม ลักษณะและผลกระทบของภัยธรรมชาติ ธรณีพิบัติภัย การเกิดและผลกระทบของ
ปรากฏการณ์เรือนกระจก  

6. ค้นหาข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพและประเมินความน่าเชื่อถือ ตัดสินใจเลือกข้อมูลใช้เหตุผลเชิงตรรกะ
ในการแก้ปัญหา ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในการท างานร่วมกัน เข้าใจสิทธิและหน้าที่
ของตน เคารพสิทธิของผู้อ่ืน 

7. ตั้งค าถามหรือก าหนดปัญหาเกี่ยวกับส่ิงที่จะเรียนรู้ตามที่ก าหนดให้หรือตามความสนใจ  คาดคะเน
ค าตอบหลายแนวทาง สร้างสมมติฐานที่สอดคล้องกับค าถามหรือปัญหาที่จะส ารวจตรวจสอบ 

วางแผนและส ารวจตรวจสอบโดยใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ 

8.  วิเคราะห์ข้อมูล ลงความเห็น และสรุปความสัมพันธ์ของข้อมูลที่มาจากการส ารวจตรวจสอบใน
รูปแบบที่เหมาะสม เพ่ือส่ือสารความรู้จากผลการส ารวจตรวจสอบได้อย่างมีเหตุผลและหลักฐาน
อ้างอิง 

9.  แสดงถึงความสนใจ มุ่งมั่น ในส่ิงที่จะเรียนรู้ มีความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับเรื่องที่จะศึกษาตามความ
สนใจของตนเอง แสดงความคิดเห็นของตนเอง ยอมรับในข้อมูลที่มีหลักฐานอ้างอิง และรับฟังความ
คิดเห็นผู้อ่ืน 

10.  แสดงความรับผิดชอบด้วยการท างานที่ได้รับมอบหมายอย่างมุ่งมั่น รอบคอบ ประหยัด ซื่อสัตย์ จน
งานลุล่วงเป็นผลส าเร็จ และท างานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์ 
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11. ตระหนักในคุณค่าของความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใช้ความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ในการด ารงชีวิต แสดงความชื่นชม ยกย่อง และเคารพสิทธิในผลงานของผู้คิดค้นและศึกษาหาความรู้
เพ่ิมเติม ท าโครงงานหรือชิ้นงานตามที่ก าหนดให้หรือตามความสนใจ 

12.  แสดงถึงความซาบซึ้ง ห่วงใย แสดงพฤติกรรมเกี่ยวกับการใช้ การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมอย่างรู้คุณค่า 
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ทักษะที่ส าคัญในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 

ทักษะส าคัญที่ครูครูจ าเป็นต้องพัฒนาให้เกิดขึ้นกับนักเรียนเมื่อมีการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
เช่น ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (Science Process Skills) 

การเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์จ าเป็นต้องใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพ่ือน าไปสู่         

การสืบเสาะค้นหาผ่านการสังเกต ทดลอง สร้างแบบจ าลอง และวิธีการอ่ืนๆ  เพ่ือน าข้อมูล  สารสนเทศและ
หลักฐานเชิงประจักษ์มาสร้างค าอธิบายเกี่ยวกับแนวคิดหรือองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย 

ทักษะการสังเกต (Observing) เป็นความสามารถในการใช้ประสาทสัมผัสอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ
หลายอย่างส ารวจวัตถุหรือปรากฏการณ์ต่าง ๆ ในธรรมชาติหรือจากการทดลอง โดยไม่ลงความคิดเห็นของ     
ผู้สังเกต ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ได้แก่ การดู การฟังเสียง การดมกล่ิน การชิมรส และการสัมผัส 

ทักษะการวัด (Measuring) เป็นความสามารถในการเลือกใช้เครื่องมือในการวัดปริมาณต่าง ๆ 
ได้อย่างเหมาะสม รวมถึงความสามารถในการหาปริมาณของส่ิงต่าง ๆ จากเครื่องมือที่เลือกใช้ออกมาเป็น
ตัวเลขได้ถูกต้องและรวดเร็ว พร้อมระบุหน่วยของการวัดได้อย่างถูกต้อง  

ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล (Inferring) เป็นความสามารถในการคาดการณ์อย่างมี
หลักการเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือปรากฏการณ์ โดยใช้ข้อมูล (Data) หรือสารสนเทศ (Information) ที่เคย
เก็บรวบรวมไว้ในอดีต 

ทักษะการจ าแนกประเภท (Classifying)  เป็นความสามารถในการแยกแยะ จัดพวกหรือจัดกลุ่ม
ส่ิงต่าง ๆ ที่สนใจ เช่น วัตถุ ส่ิงมีชีวิต ดาว และเทหะวัตถุต่าง ๆ หรือปรากฏการณ์ที่ต้องการศึกษาออกเป็น
หมวดหมู่ นอกจากนี้ยังหมายถึงความสามารถในการเลือกและระบุเกณฑ์หรือลักษณะร่วมลักษณะใดลักษณะ
หนึ่งของส่ิงต่าง ๆ ที่ต้องการจ าแนก 

ทักษะการหาความสัมพันธ์ของสเปซกับเวลา (Relationship of Space and Time) สเปซ 
คือ พ้ืนที่ที่วัตถุครอบครอง ในที่นี้อาจเป็นต าแหน่ง รูปร่าง รูปทรงของวัตถุ ส่ิงเหล่านี้อาจมีความสัมพันธ์กัน 
ดังนี้ 

 

การหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับสเปซ 
(Relationship between Space and Space) 

เป็นความสามารถในการหาความเกี่ยวข้อง 
สั ม พั น ธ์ กั น ระห ว่ าง พ้ื นที่ ที่ วั ต ถุ ต่ า งๆ 
ครอบครอง 
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การหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับเวลา 
(Relationship between Space and Time)  

เป็นความสามารถในการหาความเกี่ยวข้อง 
สัมพันธ์กันระหว่างพ้ืนที่ที่วัตถุครอบครอง
เมื่อเวลาผ่านไป 

ทักษะการใช้จ านวน (Using Number) เป็นความสามารถในการใช้ความรู้สึกเชิงจ านวน และ
การค านวณเพ่ือบรรยายหรือระบุรายละเอียดเชิงปริมาณของส่ิงที่สังเกตหรือทดลอง 

ทักษะการจัดกระท าและส่ือความหมายข้อมูล (Organizing and Communicating Data) 

เป็นความสามารถในการน าผลการสังเกต การวัด การทดลอง จากแหล่งต่าง ๆ มาจัดกระท าให้อยู่ในรูปแบบที่
มีความหมายหรือมีความสัมพันธ์กันมากข้ึน จนง่ายต่อการท าความเข้าใจหรือเห็นแบบรูปของข้อมูล นอกจากนี้
ยังรวมถึงความสามารถในการน าข้อมูลมาจัดท าในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ตาราง แผนภูมิ แผนภาพ วงจร กราฟ 
สมการ การเขียนบรรยาย เพ่ือส่ือสารให้ผู้อ่ืนเข้าใจความหมายของข้อมูลมากขึ้น  

ทักษะการพยากรณ์ (Predicting) เป็นความสามารถในบอกผลลัพธ์ของปรากฏการณ์ สถานการณ์ 
การสังเกต การทดลองที่ ได้จากการสังเกตแบบรูปของหลักฐาน (Pattern of Evidence) การพยากรณ์ที่
แม่นย าจึงเป็นผลมาจากการสังเกตที่รอบคอบ การวัดที่ถูกต้อง การบันทึก และการจัดกระท ากับข้อมูลอย่าง
เหมาะสม 

ทักษะการต้ังสมมติฐาน (Formulating Hypotheses) เป็นความสามารถในการคิดหาค าตอบ
ล่วงหน้าก่อนด าเนินการทดลอง  โดยอาศัยการสังเกต ความรู้ ประสบการณ์เดิมเป็นพ้ืนฐานค าตอบที่คิด
ล่วงหน้าที่ยังไม่รู้มาก่อน หรือยังไม่เป็นหลักการ กฎ หรือ ทฤษฎีมาก่อน การตั้งสมมติฐานหรือค าตอบที่คิดไว้
ล่วงหน้ามักกล่าวไว้เป็นข้อความที่บอกความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นกับตัวแปรตาม ซึ่งอาจเป็นไปตามที่
คาดการณ์ไว้หรือไม่ก็ได้  

ทักษะการก าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ (Defining Operationally)  เป็นความสามารถในการ
ก าหนดความหมายและขอบเขตของส่ิงต่าง ๆ ที่อยู่ในสมมติฐานของการทดลอง หรือที่เก่ียวข้องกับการทดลอง 
ให้เข้าใจตรงกัน และสามารถสังเกตหรือวัดได้ 

ทักษะการก าหนดและควบคุมตัวแปร (Controlling Variables) เป็นความสามารถในการ
ก าหนดตัวแปรต่าง ๆ ทั้งตัวแปรต้น ตัวแปรตาม และตัวแปรที่ต้องควบคุมให้คงที่ ให้สอดคล้องกับสมมติฐาน
ของการทดลอง รวมถึงความสามารถในการระบุและควบคุมตัวแปรอ่ืน ๆ นอกเหนือจากตัวแปรต้น ซึ่งอาจ
ส่งผลต่อผลการทดลอง หากไม่ควบคุมให้เหมือนกันหรือเท่ากัน ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับการทดลอง ได้แก่       
ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม และตัวแปรที่ต้องควบคุมให้คงที่ ซึ่งล้วนเป็นปัจจัยที่เก่ียวข้องกับการทดลอง ดังนี้ 

ตัวแปรต้น (Independent Variable) หมายถึง ส่ิงที่เป็นต้นเหตุท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง จึงต้อง
จัดสถานการณใ์ห้มีส่ิงนี้แตกต่างกัน 

ตัวแปรตาม (Dependent Variable) หมายถึง ส่ิงที่เป็นผลจากการจัดสถานการณ์บางอย่างให้
แตกต่างกัน และเราต้องสังเกต วัด หรือติดตามดู 
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ตัวแปรที่ต้องควบคุมให้คงที่ (Controlled Variable) หมายถึง ส่ิงต่าง ๆ ที่อาจส่งผลต่อการจัด
สถานการณ์ จึงต้องจัดส่ิงเหล่านี้ให้เหมือนกันหรือเท่ากัน เพ่ือให้มั่นใจว่าผลจากการจัดสถานการณ์เกิดจากตัว
แปรต้นเท่านั้น 

ทักษะการทดลอง (Experimenting) การทดลองประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ การออกแบบการ
ทดลอง การปฏิบัติการทดลอง และการบันทึกผลการทดลอง ทักษะการทดลองจึงเป็นความสามารถในการ
ออกแบบและวางแผนการทดลองได้อย่างรอบคอบ และสอดคล้องกับค าถามการทดลองและสมมติฐาน รวมถึง
ความสามารถในการด าเนินการทดลองได้ตามแผน และความสามารถในการบันทึกผลการทดลองได้ละเอียด 
ครบถ้วน และเท่ียงตรง  

ทักษะการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป  (Interpreting and Making Conclusion) 

ความสามารถ ในการแปลความหมาย หรือการบรรยาย ลักษณะและสมบัติของข้อมูลที่มีอยู่ ตลอดจน
ความสามารถในการสรุปความสัมพันธ์ของข้อมูลทั้งหมด 

ทักษะการสร้างแบบจ าลอง (Formulating Models) ความสามารถในการสร้างและใช้ส่ิงที่ท า
ขึ้นมาเพ่ือเลียนแบบหรืออธิบายปรากฏการณ์ที่ ศึกษาหรือสนใจ เช่น กราฟ สมการ แผนภูมิ รูปภาพ 
ภาพเคล่ือนไหว รวมถึงความสามารถในการน าเสนอข้อมูล แนวคิด ความคิดรวบยอดเพ่ือให้ผู้อ่ืนเข้าใจในรูป
ของแบบจ าลองแบบต่าง ๆ  

 

ทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 (21st Century Skills) 
ราชบัณฑิตยสถานได้ระบุทักษะที่จ าเป็นแห่งศตวรรษที่ 21 ซึ่งสอดคล้องกับสมรรถนะที่ควรมีในพลเมือง  

ยุคใหม่รวม 7 ด้าน (ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ , 2558; ราชบัณฑิตยสถาน, 2557) 
ในระดับประถมศึกษาจะเน้นให้ครูครสู่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะ ดังต่อไปนี้ 

การคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) หมายถึง การคิดโดยใช้เหตุผลที่หลากหลาย
เหมาะสมกับสถานการณ์ มีการคิดอย่างเป็นระบบ วิเคราะห์  ประเมินหลักฐานและข้อคิดเห็นด้วยมุมมองที่
หลากหลาย สังเคราะห์ แปลความหมาย และจัดท าข้อสรุป สะท้อนความคิดอย่างมีวิจารณญาณโดยใช้
ประสบการณ์และกระบวนการเรียนรู้ 

การแก้ปัญหา (Problem Solving) หมายถึง ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ไม่คุ้นเคย หรือ
ปัญหาใหม ่โดยอาจใช้ความรู้ ทักษะ วิธีการและประสบการณ์ท่ีเคยรู้มาแล้ว หรือการสืบเสาะหาความรู้ วิธีการ
ใหม่มาใช้แก้ปัญหาก็ได้  นอกจากนี้ยังรวมถึงการซักถามเพ่ือท าความเข้าใจมุมมองที่แตกต่าง หลากหลาย
เพ่ือให้ได้วิธีแก้ปัญหาที่ดีย่ิงขึ้น 

การส่ือสาร (Communications) หมายถึง ความสามารถในการส่ือสารได้อย่างชัดเจน เชื่อมโยง 
เรียบเรียงความคิดเเละมุมมองต่าง ๆ แล้วส่ือสารโดยการใช้ค าพูด หรือการเขียน เพ่ือให้ผู้ อ่ืนเข้าใจได้
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หลากหลายรูปแบบและวัตถุประสงค์นอกจากนี้ ยังรวมไปถึงการ ฟังอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือให้เข้าใจ
ความหมายของผู้ส่งสาร  

ความร่วมมือ (Collaboration) หมายถึง ความสามารถในการท างานร่วมกับคนกลุ่มต่าง ๆ ที่
หลากหลายอย่างมีประสิทธิภาพและให้เกียรติ มีความยืดหยุ่นและยินดีที่จะประนีประนอม เพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายการท างาน พร้อมทั้งยอมรับและแสดงความรับผิดชอบต่องานที่ท าร่วมกัน และเห็นคุณค่าของผลงาน
ที่พัฒนาขึ้นจากสมาชิกแต่ละคนในทีม 

การสร้างสรรค์ (Creativity) หมายถึง การใช้เทคนิคที่หลากหลายในการสร้างสรรค์แนวคิด เช่น 
การระดมพลังสมอง รวมถึงความสามารถในการพัฒนาต่อยอดแนวคิดเดิม หรือได้แนวคิดใหม่ และ
ความสามารถในการกล่ันกรอง ทบทวน วิเคราะห์ และประเมินแนวคิด เพ่ือปรับปรุงให้ได้แนวคิดที่จะส่งผลให้
ความพยายามอย่างสร้างสรรค์นี้เป็นไปได้มากที่สุด 

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (Information and Communication Technology 

(ICT)) หมายถึง ความสามารถในการการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือเป็นเครื่องมือสืบค้น จัด
กระท า ประเมินและส่ือสารข้อมูลความรู้ตลอดจนรู้เท่าทันส่ือโดยการใช้ส่ือต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสมมี
ประสิทธิภาพ 
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ผังมโนทัศน์ (concept map)  

รายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เล่ม 1 
 

 

 

 

เนื้อหาการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เล่ม 1 

หน่วยที่ 1 การเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ 
รอบตัว 

หน่วยที่ 3 การเปล่ียนแปลง 
ของสาร 

เส้นทางของขยะ 

จากมือเรา 

ได้แก ่

ประกอบด้วย 

การเปล่ียนแปลงที่ผัน
กลับได้และผันกลับไม่ได้ 

การเปล่ียนสถานะ 

การละลาย 

การเปล่ียนแปลงทางเคมี 

หน่วยที่ 2 แรงและพลังงาน 

ได้แก ่

แรงลัพธ์ 

แรงเสียดทาน 

เสียงกับการได้ยิน 

ได้แก ่
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ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง วิทยาศาสตร์ ป.5 เล่ม 1 

 

ตัวช้ีวัดชั้นปี สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ว 2.1 ป.5/1  

อธิบายการเปลี่ยนสถานะของสสาร เมื่อท าให้ 

สสารร้อนขึ้นหรือเย็นลง โดยใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ์ 

  การเปลี่ยนสถานะของสสารเป็นการเปลี่ยนแปลงทาง
กายภาพ เมื่อเพิ่มความร้อนให้กับสสารถึงระดับหนึ่งจะ
ท าให้สสารท่ีเป็นของแข็งเปลี่ยนสถานะเป็นของเหลว 
เรียกว่า การหลอมเหลวและเมื่อเพิ่มความร้อนต่อไป
จนถึงอีกระดับหนึ่งของเหลวจะเปลี่ยนเป็นแก๊ส เรียกว่า 
การกลายเป็นไอ แต่เมื่อลดความร้อนลงถึงระดับหนึ่ง
แก๊สจะเปลี่ยนสถานะเป็นของเหลว เรียกว่า  การ
ควบแน่น และถ้าลดความร้อนต่อไปอีกจนถึงระดับหนึ่ง
ของเหลวจะเปลี่ยนสถานะเป็นของแข็ง เรียกว่า การ
แข็งตัว สสารบางชนิดสามารถเปลี่ยนสถานะจาก
ของแข็งเป็นแก๊สโดยไม่ผ่านการเป็นของเหลว เรียกว่า 
การระเหิด ส่วนแก๊สบางชนิดสามารถเปลี่ยนสถานะเป็น
ของแข็งโดยไม่ผ่านการเป็นของเหลว เรียกว่า การระเหิด
กลับ 

ว 2.1 ป.5/2 

อธิบายการละลายของสารในน้ า โดยใช้
หลักฐานเชิงประจักษ์ 

  เมื่อใส่สารลงในน้ าแล้วสารนั้นรวมเป็นเนื้อเดียวกันกับน้ า
ท่ัวทุกส่วน แสดงว่าสารเกิดการละลาย เรียกสารผสมท่ี
ได้ว่าสารละลาย 

ว 2.1 ป.5/3 

วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของสารเมื่อเกิดการ 
เปลี่ ยนแปลงทางเคมี  โดยใช้หลักฐานเชิ ง
ประจักษ์ 

  เมื่อผสมสาร 2 ชนิดขึ้นไปแล้วมีสารใหม่เกิดขึ้นซึ่งมี
สมบัติต่างจากสารเดิมหรือเมื่อสารชนิดเดียวเกิดการ
เปลี่ยนแปลงแล้วมีสารใหม่เกิดขึ้นการเปลี่ยนแปลงนี้
เรียกว่า การเปลี่ยนแปลงทางเคมี ซึ่งสังเกตได้จากมีสี
หรือกลิ่นต่างจากสารเดิม หรือมีฟองแก๊ส หรือมีตะกอน
เกิดขึ้นหรือมีการเพิม่ขึ้นหรือลดลงของอุณหภูมิ 

ว 2.1 ป.5/4 

วิเคราะห์และระบุการเปลี่ยนแปลงท่ีผันกลับได้ 
และการเปลี่ยนแปลงท่ีผันกลับไม่ได้ 

  เมื่อสารเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้ว สารสามารถเปลี่ยนกลับ
เป็นสารเดิมได้ เป็นการเปลี่ยนแปลงท่ีผันกลับได้ เช่น การ
หลอมเหลว การกลายเป็นไอการละลาย แต่สารบางอย่าง
เกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วไม่สามารถเปลี่ยนกลับเป็น
สารเดิมได้เป็นการเปลี่ยนแปลงท่ีผันกลับไม่ได้ เช่น การ
เผาไหม้ การเกิดสนิม 

ว 2.2 ป.5/1 

อธิบายวิธีการหาแรงลัพธ์ของแรงหลายแรงใน
แนว 

  แรงลัพธ์เป็นผลรวมของแรงที่กระท าต่อวัตถุ โดยแรงลัพธ์
ของแรง 2 แรงท่ีกระท าต่อวัตถุเดียวกันจะมีขนาด
เท่ากับผลรวมของแรงท้ังสองเมื่อแรงท้ังสองอยู่ในแนว
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ตัวช้ีวัดชั้นปี สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
เดียวกันท่ีกระท าต่อวัตถุในกรณีที่วัตถุอยู่นิ่ง 
จากหลักฐานเชิงประจักษ์ 

เดียวกันและมีทิศทางเดียวกันแต่จะมีขนาดเท่ากับ
ผลต่างของแรงท้ังสองเมื่อแรงท้ังสองอยู่ในแนวเดียวกัน
แต่มีทิศทางตรงข้ามกัน ส าหรับวัตถุท่ีอยู่นิ่งแรงลัพธ์ท่ี
กระท าต่อวัตถุมีค่าเป็นศูนย์ 

  การเขียนแผนภาพของแรงท่ีกระท าต่อวัตถุสามารถเขียน
ได้โดยใช้ลูกศร โดยหัวลูกศรแสดงทิศทางของแรง และ
ความยาวของลูกศรแสดงขนาดของแรงที่กระท าต่อวัตถุ 

ว 2.2 ป.5/2 

เขียนแผนภาพแสดงแรงท่ีกระท าต่อวัตถุท่ีอยู่
ในแนวเดียวกันและแรงลัพธ์ที่กระท าต่อวัตถุ 

ว 2.2 ป.5/3 

ใช้เครื่องชั่งสปริงในการวัดแรงท่ีกระท าต่อวัตถุ 
ว 2.2 ป.5/4 

ระบุ ผ ล ข อ งแ รง เสี ย ด ท าน ท่ี มี ต่ อ ก า ร
เปลี่ยนแปลงการเคลื่อนท่ีของวัตถุจากหลักฐาน
เชิงประจักษ์ 

  แรงเสียดทานเป็นแรงท่ีเกิดขึ้นระหว่างผิวสัมผัสของวัตถุ 
เพื่อต้านการเคลื่อนท่ีของวัตถุนั้น โดยถ้าออกแรงกระท า
ต่อวัตถุท่ีอยู่นิ่งบนพื้นผิวหนึ่งให้เคลื่อนท่ี แรงเสียดทาน
จากพื้นผิวนั้นก็จะต้านการเคลื่อนท่ีของวัตถุ แต่ถ้าวัตถุ
ก าลังเคลื่อนท่ีแรงเสียดทานก็จะท าให้วัตถุนั้นเคลื่อนท่ีช้า
ลงหรือหยุดนิ่ง 

ว 2.2 ป.5/5 

เขียนแผนภาพแสดงแรงเสียดทานและแรง 
ท่ีอยู่ในแนวเดียวกันท่ีกระท าต่อวัตถ ุ

ว 2.3 ป.5/1 

อธิบายการได้ ยิ น เสี ยงผ่ านตั วกลางจาก
หลักฐานเชิงประจักษ์ 

  การได้ยินเสียงต้องอาศัยตัวกลาง โดยอาจเป็นของแข็ง 
ของเหลว หรืออากาศ เสียงจะส่งผ่านตัวกลางมายังหู 

ว 2.3 ป.5/2 

ระบุตัวแปร ทดลอง และอธิบายลักษณะและ 

การเกิดเสียงสูง เสียงต่ า 

  เสียงท่ีได้ยินมีระดับสูงต่ าของเสียงต่างกันขึ้นกับความถี่ของ
การสั่นของแหล่งก าเนิดเสียง โดยเมื่อแหล่งก าเนิดเสียงสั่น
ด้วยความถี่ต่ าจะเกิดเสียงต่ าแต่ถ้าสั่นด้วยความถี่สูงจะเกิด
เสียงสูง ส่วนเสียงดังค่อยท่ีได้ยินขึ้นกับพลังงานการสั่นของ
แหล่งก าเนิดเสียง โดยเมื่อแหล่งก าเนิดเสียงสั่นด้วย
พลังงานมากจะเกิดเสียงดัง แต่ถ้าแหล่งก าเนิดเสียงสั่นด้วย
พลังงานน้อยจะเกิดเสียงค่อย 

  เสียงดังมาก ๆ เป็นอันตรายต่อการได้ยินและเสียงท่ี
ก่อให้เกิดความร าคาญเป็นมลพิษทางเสียงเดซิเบลเป็น
หน่วยที่บอกถึงความดังของเสียง 

ว 2.3 ป.5/3 

ออกแบบการทดลองและอธิบายลักษณะและ 

การเกิดเสียงดัง เสียงค่อย 

ว 2.3 ป.5/4 

วัดระดับเสียงโดยใช้เครื่องมือวัดระดับเสียง 
ว 2.3 ป.5/5 

ตระหนักในคุณค่าของความรู้เรื่องระดับเสียง 
โดยเสนอแนะแนวทางในการหลีกเลี่ยงและลด 

มลพิษทางเสียง 
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ข้อแนะน าการใช้คู่มือครู 
 

 คู่มือครูเล่มนี้จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นแนวทางการจัดกิจกรรมส าหรับครู ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้นักเรียน
จะได้ฝึกทักษะจากการท ากิจกรรมต่าง ๆ ทั้งการสังเกต การส ารวจ การทดลอง การสืบค้นข้อมูล การอภิปราย 
การท างานร่วมกัน ซึ่งเป็นการฝึกให้นักเรียนช่างสังเกต รู้จักตั้งค าถาม รู้จักคิดหาเหตุผล เพ่ือตอบปัญหาต่าง ๆ 
ได้ด้วยตนเอง ทั้งนี้โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้และค้นพบด้วยตนเองมากที่สุด ดังนั้นในการจัดการ
เรียนรู้ครูจึงเป็นผู้ช่วยเหลือ ส่งเสริม และสนับสนุนนักเรียนให้รู้จักสืบเสาะหาความรู้จากส่ือและแหล่งการ
เรียนรู้ต่าง ๆ และเพ่ิมเติมข้อมูลที่ถูกต้องแก่นักเรียน เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะจากการศึกษาหาความรู้ด้วย
ตนเอง 
 เพ่ือให้เกิดประโยชน์จากคู่มือครูเล่มนี้มากที่สุด ครูควรท าความเข้าใจในรายละเอียดของแต่ละหัวข้อ  
และข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้ 
 1. สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

สาระการเรียนรู้แกนกลางเป็นสาระการเรียนรู้เฉพาะกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่ปรากฏใน
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ก าหนดไว้เฉพาะส่วนที่จ าเป็นส าหรับเป็นพ้ืนฐาน
เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน และเป็นพ้ืนฐานในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น โดยสอดคล้องกับสาระและ
ความสามารถ ความถนัดและความสนใจของนักเรียน ในทุกกิจกรรมจะมีสาระส าคัญ ซึ่งเป็นเนื้อหาสาระ
ที่ปรากฏอยู่ตามสาระการเรียนรู้โดยสถานศึกษาสามารถพัฒนาเพ่ิมเติมได้ตามความเหมาะสม  

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้เพ่ิมสาระเทคโนโลยี ซึ่งประกอบด้วยการ
ออกแบบและเทคโนโลยี และวิทยาการค านวณ ทั้งนี้ เพ่ือเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ บูรณาการสาระ 

ทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี กับกระบวนการเชิงวิศวกรรม ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา 
2. ภาพรวมการจัดการเรียนรู้ประจ าหน่วย 

ภาพรวมการจัดการเรียนรู้ประจ าหน่วยมีไว้เพ่ือเชื่อมโยงเนื้อหาสาระกับมาตรฐานการเรียนรู้และ
ตัวชี้วัดที่จะได้เรียนในแต่ละกิจกรรมของหน่วยนั้น ๆ และเป็นแนวทางให้ครู ครูน าไปปรับปรุงและ
เพ่ิมเติมตามความเหมาะสม 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้   
แต่ละหน่วยการเรียนรู้นักเรียนจะได้ท ากิจกรรมอย่างหลากหลาย ในแต่ละส่วนของหนังสือเรียนทั้ง

ส่วนน าบท น าเรื่อง และกิจกรรมมีจุดประสงค์การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดชั้นปีเพ่ือให้ นักเรียนเกิด
การเรียนรู้ โดยยึดหลักให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ สืบเสาะหาความรู้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
กระบวนการแก้ปัญหา การส่ือสาร และความสามารถในการตัดสินใจ การน าความรู้ไปใช้ในชีวิตและ
ในสถานการณ์ใหม่ มีทักษะในการใช้เทคโนโลยี มีเจตคติ คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม 
สามารถอยู่ในสังคมไทยได้อย่างมีความสุข   
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4. บทน้ีมีอะไร 
ส่วนที่บอกรายละเอียดในบทนั้น ๆ ซึ่งประกอบด้วยชื่อเรื่อง ค าส าคัญ และชื่อกิจกรรม เพื่อครูจะ

ได้ทราบองค์ประกอบโดยรวมของแต่ละบท 

5. สื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ 
ส่วนที่บอกรายละเอียดส่ือการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ที่ต้องใช้ส าหรับการเรียนในบท เรื่อง และ 

กิจกรรมนั้น ๆ โดยส่ือการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ประกอบด้วยหน้าหนังสือเรียนและแบบบันทึกกิจกรรม 
และอาจมีโปรแกรมประยุกต์ เว็บไซต์ ส่ือส่ิงพิมพ์ ส่ือโสตทัศนูปกรณ์หรือตัวอย่างวีดิทัศน์ปฏิบัติการ
ทางวิทยาศาสตร์เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจในการสอนปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ส าหรับครู 
6. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 

ทักษะที่นักเรียนจะได้ฝึกปฏิบัติในแต่ละกิจกรรม โดยทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็น
ทักษะที่นักวิทยาศาสตร์น ามาใช้ในกระบวนการต่าง ๆ ในการสืบเสาะหาความรู้ ส่วนทักษะแห่ง
ศตวรรษท่ี 21 เป็นทักษะที่ช่วยเสริมสร้างการเรียนรู้และพัฒนาความสามารถของนักเรียนในด้านต่าง ๆ 
เพ่ือให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงของโลก 
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วีดิทัศน์ตัวอย่างการปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ส าหรับครูเพื่อฝึกฝนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ต่าง ๆ มีดังน้ี 

รายการวีดิทัศน์ตัวอย่างการ
ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 

ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 

Short link QR code 

วีดิทัศน์   การสังเกตและการลง
ความเห็นจากข้อมูล   
ท าได้อย่างไร 

การสังเกตและการลง
ความเห็นจากข้อมูล 

http://ipst.me/8115    

 

 

 
 

วีดิทัศน์   การวัดท าได้อย่างไร การวัด http://ipst.me/8116 
 

 
 

วีดิทัศน์   การใช้ตัวเลข         
ท าได้อย่างไร 

การใช้จ านวน http://ipst.me/8117 
 

 
 

วีดิทัศน์   การจ าแนกประเภท  
ท าได้อย่างไร 

การจ าแนกประเภท http://ipst.me/8118 
 

 
 

วีดิทัศน์   การหาความสัมพันธ์
ระหว่างสเปซกับสเปซ
ท าได้อย่างไร 

การหาความสัมพันธ์
ระหว่างสเปซกับสเปซ 

http://ipst.me/8119 
 

 
 

วีดิทัศน์   การหาความสัมพันธ์
ระหว่างสเปซกับเวลา
ท าได้อย่างไร 

การหาความสัมพันธ์
ระหว่างสเปซกับเวลา 

http://ipst.me/8120 
 

 
 

วีดิทัศน์   การจัดกระท าและส่ือ
ความหมายข้อมูล    
ท าได้อย่างไร 

การจัดกระท าและส่ือ
ความหมายข้อมูล 

http://ipst.me/8121 
 

 
 

วีดิทัศน์   การพยากรณ ์        
ท าได้อย่างไร 

การพยากรณ์ http://ipst.me/8122 
 

 
 

http://ipst.me/8115
http://ipst.me/8116
http://ipst.me/8117
http://ipst.me/8118
http://ipst.me/8119
http://ipst.me/8120
http://ipst.me/8121
http://ipst.me/8122


คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ ป.5 เล่ม 1     ฑ 

ฉบับปรับปรุง เดือนมิถุนายน 2562 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ⎯ 

รายการวีดิทัศน์ตัวอย่างการ
ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 

ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 

Short link QR code 

วีดิทัศน์   ท าการทดลองได้
อย่างไร 

การทดลอง http://ipst.me/8123 
 

 
 

วีดิทัศน์   การตั้งสมมติฐานท าได้
อย่างไร 

การตั้งสมมติฐาน http://ipst.me/8124 
 

 
 

วีดิทัศน์   การก าหนดและ
ควบคุมตัวแปรและ 

การก าหนดนิยามเชิง
ปฏิบัติการท าได้
อย่างไร 

การก าหนดและควบคุม    
ตัวแปรและ 

การก าหนดนิยามเชิง
ปฏิบัติการ 

http://ipst.me/8125 
 

 
 

วีดิทัศน์   การตีความหมาย
ข้อมูลและลงข้อสรุป
ท าได้อย่างไร 

การตีความหมายข้อมูลและ
ลงข้อสรุป 

http://ipst.me/8126 
 

 
 

วีดิทัศน์   การสร้างแบบจ าลอง
ท าได้อย่างไร 

การสร้างแบบจ าลอง http://ipst.me/8127 
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7. แนวคิดคลาดเคลื่อน 

ความเชื่อ ความรู้ หรือความเข้าใจที่ ผิดหรือคลาดเคล่ือนซึ่งเกิดขึ้นกับนักเรียน เนื่องจาก
ประสบการณ์ในการเรียนรู้ที่รับมาผิดหรือน าความรู้ที่ได้รับมาสรุปตามความเข้าใจของตนเองผิด แล้ว
ไม่สามารถอธิบายความเข้าใจนั้นได้ ดังนั้นเมื่อเรียนจบบทนี้แล้วครูควรแก้ไขแนวคิดคลาดเคล่ือนของ
นักเรียนให้เป็นแนวคิดท่ีถูกต้อง 
8. บทน้ีเร่ิมต้นอยา่งไร 

แนวทางส าหรับครูในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักคิดด้วยตนเอง 
รู้จักค้นคว้าหาเหตุผล ครูควรกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจในบทเรียนนั้น ๆ โดยและให้นักเรียน
ตอบค าถามส ารวจความรู้ก่อนเรียน จากนั้นครูสังเกตการตอบค าถามของนักเรียนและยังไม่เฉลย
ค าตอบที่ถูกต้อง เพ่ือให้นักเรียนไปหาค าตอบจากเรื่องและกิจกรรมต่าง ๆ ในบทนั้น 

9. เวลาท่ีใช้  
การเสนอแนะเวลาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนว่าควรใช้ประมาณกี่ชั่วโมง เพ่ือช่วยให้ครูครไูด้

จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม อย่างไรก็ตามครูอาจปรับเปล่ียน เวลาได้ตาม
สถานการณ์และความสามารถของนักเรียน   
10. วัสดุอุปกรณ์  

รายการวัสดุอุปกรณ์ทั้งหมดทั้งหมดส าหรับการจัดกิจกรรม โดยอาจมีทั้งวัสดุส้ินเปลือง อุปกรณ์
ส าเร็จรูป อุปกรณ์พ้ืนฐาน หรืออ่ืน ๆ 

11. การเตรียมตวัล่วงหน้าส าหรับครู เพ่ือจัดการเรียนรู้ในคร้ังถัดไป  
การเตรียมตัวล่วงหน้าส าหรับการจัดการเรียนรู้ในครั้งถัดไป เพ่ือครูจะได้เตรียมส่ือ อุปกรณ์ 

เครื่องมือต่าง ๆ ที่ต้องใช้ในกิจกรรมให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดีและมีจ านวนเพียงพอกับนักเรียน โดย
อาจมีบางกิจกรรมต้องท าล่วงหน้าหลายวัน เช่น การเตรียมถุงปริศนาและข้าวโพดค่ัวหรือส่ิงที่กินได้ 
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

 นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา มีกระบวนการคิดที่เป็นรูปธรรม ครูจึงควรจัดการเรียนการ
สอนที่มุ่งเน้นให้นักเรียนได้ปฏิบัติหรือท าการทดลองด้วยตนเอง ซึ่งเป็นวิธีหนึ่งที่นักเรียนจะได้มี
ประสบการณ์ตรง ดังนั้นครูครจูึงต้องเตรียมตัวเองในเรื่องต่อไปนี้  

11.1  บทบาทของครู ครูจะต้องเปล่ียนบทบาทจากการเป็นผู้ชี้น าหรือผู้ถ่ายทอดความรู้เป็นผู้
ช่วยเหลือ โดยส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนในการแสวงหาความรู้จากส่ือและแหล่งการ
เรียนรู้ต่าง ๆ และให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่นักเรียน เพ่ือให้นักเรียนได้น าข้อมูลเหล่านั้นไปใช้
สร้างสรรค์ความรู้ของตนเอง  

11.2  การเตรียมตัวของครูและนักเรียน ครูควรเตรียมนักเรียนให้มีความพร้อมในการท า
กิจกรรมต่าง ๆ แต่บางครั้งนักเรียนไม่เข้าใจและอาจจะท ากิจกรรมไม่ถูกต้อง ดังนั้นครูจึง
ต้องเตรียมตัวเอง โดยท าความเข้าใจในเรื่องต่อไปนี้  
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  การสืบค้นข้อมูลหรือการค้นคว้าด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น สอบถามจากผู้รู้ในท้องถิ่น  
ดูจากรูปภาพแผนภูมิ อ่านหนังสือหรือเอกสารเท่าที่หาได้ นั่นคือการให้นักเรียนเป็นผู้หา
ความรู้และพบความรู้หรือข้อมูลด้วยตนเอง ซึ่งเป็นการเรียนรู้ด้วยวิธีแสวงหาความรู้  

  การน าเสนอ มีหลายวิธี เช่น ให้นักเรียนหรือตัวแทนกลุ่มออกมาเล่าเรื่องที่ได้รับ
มอบหมายให้ไปส ารวจ สังเกต หรือทดลองหรืออาจให้เขียนเป็นค าหรือเป็นประโยคลงใน
แบบบันทึกกิจกรรมหรือสมุดอ่ืนตามความเหมาะสม นอกจากนี้อาจให้วาดรูป หรือตัด
ข้อความจากหนังสือพิมพ์ แล้วน ามาติดไว้ในห้อง เป็นต้น 

  การส ารวจ ทดลอง สืบค้นข้อมูล สร้างแบบจ าลองหรืออ่ืน ๆ เพ่ือสร้างองค์ความรู้
เป็นส่ิงส าคัญย่ิงต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ครูครูสามารถให้นักเรียนท ากิจกรรมได้ทั้งใน
ห้องเรียน นอกห้องเรียนหรือที่บ้าน โดยไม่จ าเป็นต้องใช้อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ราคาแพง 
อาจใช้อุปกรณ์ที่ดัดแปลงจากส่ิงของเหลือใช้ หรือใช้วัสดุธรรมชาติ ข้อส าคัญ คือ ครูครู
ต้องให้นักเรียนทราบว่า ท าไมจึงต้องท ากิจกรรมนั้น และจะต้องท าอะไร อย่างไร ผลจาก
การท ากิจกรรมจะสรุปผลอย่างไร ซึ่งจะท าให้นักเรียนได้ความรู้ ความคิด และทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์พร้อมกับเกิดค่านิยม คุณธรรม เจตคติทางวิทยาศาสตร์ด้วย 

12. แนวการจดัการเรียนรู้ 

  แนวทางส าหรับครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่มุ่งส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักคิดด้วย
ตนเอง รู้จักค้นคว้าหาเหตุผลและสามารถแก้ปัญหาได้ด้วยการน าเอาวิธีการต่าง ๆ ของกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ไปใช้ วิธีการจัดการเรียนรู้ที่ สสวท. เห็นว่าเหมาะสมที่จะน านักเรียนไปสู่เป้าหมายที่ก าหนด
ไว้ก็คือ วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ ซึ่งมีองค์ประกอบที่ส าคัญ คือ การมองเห็นปัญหา  การส ารวจ
ตรวจสอบ และอภิปรายซักถามระหว่างครูกับนักเรียนเพ่ือน าไปสู่ข้อมูลสรุป  
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

 นอกจากครูจะจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตามคู่มือครูนี้ ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามความ
เหมาะสมเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมาย โดยจะค านึงถึงเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

12.1  นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ ครูควรให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการ
เรียนรู้ตลอดเวลาด้วยการกระตุ้นให้นักเรียนลงมือท ากิจกรรมและอภิปรายผล โดยครูอาจ
ใช้เทคนิคต่าง ๆ เช่น การใช้ค าถาม การเสริมแรงมาใช้ให้เป็นประโยชน์ เพ่ือให้การเรียน
การสอนน่าสนใจและมีชีวิตชีวา  

12.2  การใช้ค าถาม เพ่ือน านักเรียนเข้าสู่บทเรียนและลงข้อสรุป โดยไม่ใช้เวลานานเกินไป ทั้งนี้
ครูต้องวางแผนการใช้ค าถามอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเลือกใช้ค าถามที่มีความยากง่าย
พอเหมาะกับความสามารถของนักเรียน 

12.3  การส ารวจตรวจสอบซ้ า เป็นส่ิงจ าเป็นเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือ ดังนั้นในการจัดการเรียนรู้  
ครูควรเน้นย้ าให้นักเรียนได้ส ารวจตรวจสอบซ้ าเพ่ือน าไปสู่ข้อสรุปที่ถูกต้องและเชื่อถือได้ 
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13. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  
  ข้อเสนอแนะส าหรับครูที่อาจเป็นประโยชน์ในการจัดการเรียนรู้ เช่น ตัวอย่างวัสดุอุปกรณ์ 

ที่เหมาะสมหรือใช้แทน ข้อควรระวัง วิธีการใช้อุปกรณ์ให้เหมาะสมและปลอดภัย วิธีการท ากิจกรรม
เพ่ือลดข้อผิดพลาด ตัวอย่างตาราง และเสนอแหล่งเรียนรู้เพ่ือการค้นคว้าเพิ่มเติม 

14. ความรู้เพ่ิมเติมส าหรับครู  
  ความรู้เพ่ิมเติมในเนื้อหาที่สอนซึ่งจะมีรายละเอียดที่ลึกขึ้น เพ่ือเพ่ิมความรู้และความมั่นใจ 

ในเรื่องที่จะสอนและแนะน านักเรียนที่มีความสามารถสูง แต่ครูต้องไม่น าไปสอนนักเรียนในชั้นเรียน 
เพราะไม่เหมาะสมกับวัยและระดับชั้น  
15. อยา่ลืมนะ 

 ส่วนที่เตือนไม่ให้ครูเฉลยค าตอบที่ถูกต้อง ก่อนที่จะได้รับฟังความคิดและเหตุผลของนักเรียน
เพ่ือให้นักเรียนได้คิดด้วยตนเองและครูจะได้ทราบว่านักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องนั้นอย่างไร
บ้าง โดยครูควรให้ค าแนะน าเพ่ือให้นักเรียนหาค าตอบได้ด้วยตนเอง นอกจากนั้นครูควรให้ความสนใจ
ต่อค าถามของนักเรียนทุกคนด้วย 

16. แนวการประเมินการเรียนรู้ 

การประเมินการเรียนรู้ของนักเรียนที่ได้จากการอภิปรายในชั้นเรียน ค าตอบของนักเรียนระหว่าง
การจัดการเรียนรู้และในแบบบันทึกกิจกรรม รวมทั้งการฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ
ทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ที่ได้จากการท ากิจกรรมของนักเรียน 

17. กิจกรรมท้ายบท 

 ส่วนที่ให้นักเรียนได้สรุปความรู้ ความเข้าใจ ในบทเรียน และไดต้รวจสอบความรู้ในเน้ือหาที่
เรียนมาทั้งบท หรืออาจต่อยอดความรู้ในเร่ืองนัน้ ๆ  

 

ข้อแนะน าเพิ่มเติม 

1. การสอนอ่าน 

พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ให้ความหมายของค าว่า “อ่าน” หมายถึง ว่าตาม
ตัวหนังสือ ถ้าออกเสียงด้วย เรียกว่า อ่านออกเสียง ถ้าไม่ต้องออกเสียง เรียกว่า อ่านในใจ หรืออีกความหมาย
ของค าว่า “อ่าน” หมายถึง สังเกตหรือพิจารณาดูเพ่ือให้เข้าใจ เช่น อ่านสีหน้า อ่านริมฝีปาก อ่านใจ  ตีความ 
เช่น อ่านรหัส อ่านลายแทง  

ปีพุทธศักราช 2541 กรมวิชาการ ได้กล่าวถึงความส าคัญของการอ่านไว้ว่า การอ่านเป็นทักษะที่ส าคัญ 
จ าเป็นต้องเน้นและฝึกฝนให้แก่นักเรียนเป็นอย่างมาก เนื่องจากการอ่านเป็นกระบวนการส าคัญที่ท าให้ผู้อ่าน
สร้างความหมายหรือพัฒนาการวิเคราะห์ ตีความในระหว่างอ่าน ผู้อ่านจะต้องรู้หัวเรื่อง รู้จุดประสงค์การอ่าน 
มีความรู้ทางภาษาใกล้เคียงกับภาษาที่ ใช้ ในหนังสือที่ อ่านและจ าเป็นต้องใช้ประสบการณ์ เดิมที่ เป็น
ประสบการณ์พ้ืนฐานของผู้อ่าน ท าความเข้าใจเรื่องที่อ่าน ทั้งนี้นักเรียนแต่ละคนอาจมีทักษะในการอ่านที่
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แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายอย่าง เช่น ประสบการณ์เดิมของนักเรียน ความสามารถด้านภาษา 
หรือความสนใจเรื่องที่อ่าน ครูควรสังเกตนักเรียนว่านักเรียนแต่ละคนมีความสามารถในการอ่านอยู่ในระดับใด 
ซึ่งครูจะต้องพิจารณาทั้งหลักการอ่าน และความเข้าใจในการอ่านของนักเรียน  

การรู้เรื่องการอ่าน (Reading literacy)  หมายถึง การเข้าใจข้อมูล เนื้อหาสาระของส่ิงที่อ่าน การใช้ 
ประเมินและสะท้อนมุมมองของตนเองเก่ียวกับสิ่งที่อ่านอย่างตั้งใจเพ่ือบรรลุเป้าหมายส่วนตัวของตนเองหรือ
เพ่ือพัฒนาความรู้และศักยภาพของตนเองและน าความรู้และศักยภาพนั้นมาใช้ในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ใน
สังคม (PISA, 2018)  

กรอบการประเมินผลนักเรียนเพ่ือให้มีสมรรถนะการอ่านในศตวรรษท่ี 21 ตามแนวทางของ PISA  สามารถ
สรุปได้ดังแผนภาพด้านล่าง 

 

จากกรอบการประเมินดังกล่าวจะเห็นได้ว่า การรู้เรื่องการอ่านเป็นสมรรถนะที่ส าคัญที่ครูควรส่งเสริมให้
นักเรียนมีความสามารถให้ครอบคลุม ตั้งแต่การค้นหาข้อมูลในสิ่งที่อ่าน เข้าใจเนื้อหาสาระที่อ่านไปจนถึง
ประเมินค่าเนื้อหาสาระที่อ่านได้  การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์จ าเป็นต้องอาศัยการอ่านเพื่อหาข้อมูล           
ท าความเข้าใจเนื้อหาสาระของส่ิงที่อ่าน รวมทั้งประเมินส่ิงที่อ่านและน าเสนอมุมมองของตนเองเกี่ยวกับส่ิงที่
อ่าน  นักเรียนควรได้รับส่งเสริมการอ่านดังต่อไปนี้ 

1. นักเรียนควรได้รับการฝึกการอ่านข้อความแบบต่อเนื่องจ าแนกข้อความแบบต่าง ๆ กัน เช่น การบอก 
การพรรณนา การโต้แย้ง รวมไปถึงการอ่านข้อเขียนที่ไม่ใช่ข้อความต่อเนื่อง ได้แก่ การอ่านรายการ 
ตาราง แบบฟอร์ม กราฟ และแผนผัง เป็นต้น ซึ่งข้อความเหล่านี้เป็นสิ่งที่นักเรียนได้พบเห็นใน
โรงเรียน และจะต้องใช้ในชีวิตจริงเมื่อโตเป็นผู้ใหญ่ ซึ่งในคู่มือครูเล่มนี้ต่อไปจะใช้ค าแทนข้อความทั้งที่
เป็นข้อความแบบต่อเนื่องและข้อความที่ไม่ใช่ข้อความต่อเนื่องว่าส่ิงที่อ่าน (Text) 
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2. นักเรียนควรได้รับการฝึกฝนให้มีความสามารถในการประเมินส่ิงที่อ่านว่ามีความเหมาะสมสอดคล้อง
กับลักษณะของข้อเขียนมากน้อยเพียงใด เช่น ใช้นวนิยาย จดหมาย หรือชีวะประวัติเพ่ือประโยชน์
ส่วนตัว ใช้เอกสารราชการหรือประกาศแจ้งความเพ่ือสาธารณประโยชน์ ใช้รายงานหรือคู่มือต่างๆ 
เพ่ือการท างานอาชีพ ใช้ต าราหรือหนังสือเรียน เพ่ือการศึกษา เป็นต้น 

3. นักเรียนควรได้รับการฝึกฝนให้มีสมรรถนะการอ่านเพื่อเรียนรู้ ในด้านต่าง ๆ ต่อไปนี้ 
3.1 ความสามารถที่จะค้นหาเนื้อหาสาระของส่ิงที่อ่าน (Retrieving information) 

3.2 ความสามารถที่จะเข้าใจเนื้อหาสาระของส่ิงที่อ่าน (Forming a broad understanding)  

3.3 ความสามารถในการแปลความของสิ่งที่อ่าน (Interpretation) 

3.4 ความสามารถในการประเมินและสามารถสะท้อนความคิดเห็นหรือโต้แย้งจากมุมมองของตน
เกี่ยวกับเนื่อหาสาระของส่ิงที่อ่าน (Reflection and evaluation the content of a text)  

3.5 ความสามารถในการประเมินและสามารถสะท้อนความคิดเห็นหรือโต้แย้งจากมุมมองของตน
เกี่ยวกับรูปแบบของส่ิงที่อ่าน (Reflection and evaluation the form of a text)  

ทั้งนี ้สสวท. ขอเสนอแนะวิธีการสอนแบบต่าง ๆ เพื่อเป็นการฝึกทักษะการอ่านของนักเรียน ดังนี้  
 

 เทคนิคการสอนแบบ DR-TA (The Directed Reading-Thinking Activity) 

การสอนอ่านที่มุ่งเน้นให้นักเรียนได้ฝึกกระบวนการคิด กล่ันกรองและตรวจสอบข้อมูลที่ได้จากการอ่าน
ด้วยตนเอง โดยให้นักเรียนคาดคะเนเนื้อหาหรือค าตอบล่วงหน้าจากประสบการณ์เดิมของนักเรียน โดยมี
ขั้นตอนการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 

1. ครจูัดแบ่งเนื้อเรื่องท่ีจะอ่านออกเป็นส่วนย่อย และวางแผนการสอนอ่านของเนื้อเรื่องท้ังหมด  
2. น าเข้าสู่บทเรียนโดยชักชวนให้นักเรียนคิดว่านักเรียนรู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องที่จะอ่านบ้าง 
3. ครูให้นักเรียนสังเกตรูปภาพ หัวข้อ หรืออ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับเนื้อหาที่จะเรียน 

4. ครูตั้งค าถามให้นักเรียนคาดคะเนเนื้อหาของเรื่องที่ก าลังจะอ่าน ซึ่งอาจให้นักเรียนคิดว่าจะได้เรียน
เกี่ยวกับอะไร โดยครูพยายามกระตุ้นให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นหรือคาดคะเนเนื้อหา  

5. ครูอาจให้นักเรียนเขียนส่ิงที่ตนเองคาดคะเนไว้ โดยจะท าเป็นรายคนหรือเป็นคู่ก็ได้ หรือครูน า
อภิปรายแล้วเขียนแนวคิดของนักเรียนแต่ละคนไว้บนกระดาน  

6. นักเรียนอ่านเนื้อเรื่อง จากนั้นประเมินหรือตรวจสอบ และอภิปรายว่าการคาดคะเนของตนเอง 

ตรงกับเนื้อเรื่องที่อ่านหรือไม่ ถ้านักเรียนประเมินว่าเรื่องที่อ่านมีเนื้อหาตรงกับที่คาดคะเนไว้ให้
นักเรียนแสดงข้อความที่สนับสนุนการคาดคะเนของตนเองจากเนื้อเรื่อง  

7. ครูและนักเรียนอภิปรายร่วมกัน โดยครูวิเคราะห์ว่านักเรียนแต่ละคนสามารถใช้การคาดคะเนด้วย
ตนเองอย่างไรบ้าง  

8. ท าซ้ าขั้นตอนเดิมในการอ่านเนื้อเรื่องส่วนอ่ืน ๆ เมื่อจบทั้งเรื่องแล้ว ครูปิดเรื่องโดยการทบทวน
เนื้อหาและอภิปรายถึงวิธีการคาดคะเนของนักเรียนที่ควรใช้ส าหรับการอ่านเรื่องอ่ืน ๆ  
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 เทคนิคการสอนแบบ KWL (Know – Want – Learning)  

การสอนอ่านที่มุ่งเน้นให้นักเรียนได้เชื่อมโยงประสบการณ์เดิมกับประสบการณ์ใหม่อย่างเป็นรูปธรรม
และเป็นระบบ โดยผ่านตาราง 3 ช่อง คือ K-W-L (นักเรียนรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับเรื่องที่จะอ่าน นักเรียนต้องการรู้
อะไรเกี่ยวกับเรื่องที่จะอ่าน นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างจากเรื่องที่อ่าน) โดยมีขั้นตอนการจัดการเรียนการสอน 
ดังนี้ 

1. น าเข้าสู่บทเรียนด้วยการกระตุ้นความสนใจของนักเรียน โดยการใช้ค าถาม การน าด้วยรูปภาพหรือ
วีดิทัศน์ที่เกี่ยวกับเนื้อเรื่อง เพ่ือเชื่อมโยงเข้าสู่เรื่องที่จะอ่าน 

2. ครูท าตารางแสดง K-W-L และอธิบายขั้นตอนการท ากิจกรรมโดยใช้เทคนิค K-W-L ว่ามีขั้นตอน 
ดังนี้ 
ขั้นที่ 1  กิจกรรมก่อนการอ่าน เรียกว่า ขั้น K มาจาก know (What we know) เป็นขั้นตอนที่ให้

นักเรียนระดมสมองแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่จะอ่าน แล้วบันทึกส่ิงที่ตนเองรู้ลงใน
ตารางช่อง K ขั้นตอนนี้ช่วยให้นักเรียนรู้ว่าตนเองรู้อะไรแล้วต้องอ่านอะไร โดยครูพยายาม
ตั้งค าถามกระตุ้นให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็น 

ขั้นที่ 2 กิจกรรมระหว่างการอ่าน เรียกว่า ขั้น W มาจาก want (What we want to know) เป็น
ขั้นตอนที่ให้นักเรียนตั้งค าถามเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องการรู้เกี่ยวกับเรื่องที่ก าลังจะอ่าน โดยครูและ
นักเรียนร่วมกันก าหนดค าถาม แล้วบันทึกส่ิงที่ตอ้งการรู้ลงในตารางช่อง W 

ขั้นที่ 3 กิจกรรมหลังการอ่าน เรียกว่า ขั้น L มาจาก learn (What we have learned) เป็น
ขั้นตอนที่ส ารวจว่าตนเองได้เรียนรู้อะไรบ้างจากการอ่าน โดยหลังจากอ่านเนื้อเรื่อง นักเรียน
หาข้อความมาตอบค าถามท่ีก าหนดไว้ในตารางช่อง W จากนั้นน าข้อมูลที่ได้จากการอ่านมา
จัดล าดับความส าคัญของข้อมูลและสรุปเนื้อหาส าคัญลงในตารางช่อง L 

3. ครแูละนักเรียนร่วมกันสรุปเนื้อหา โดยการอภิปรายหรือตรวจสอบค าตอบในตาราง K-W-L  

4. ครูและนักเรียนอาจร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับการใช้ตาราง K-W-L มาช่วยในการเรียนการสอนการอ่าน 

 เทคนิคการสอนแบบ QAR (Question-answer relationship) 

การสอนอ่านที่มุ่งเน้นให้นักเรียนมีความเข้าใจในการจัดหมวดหมู่ของค าถามและตั้งค าถาม เพ่ือให้ได้มา
ซึ่งแนวทางในการหาค าตอบ ซึ่งนักเรียนจะได้พิจารณาจากข้อมูลในเนื้อเรื่องที่จะเรียนและประสบการณ์เดิม
ของนักเรียน โดยมีขั้นตอนการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 

1. ครูจัดท าชุดค าถามตามแบบ QAR จากเรื่องที่นักเรียนควรรู้หรือเรื่องใกล้ตัวนักเรียน เพ่ือช่วยให้นักเรียน 

เข้าใจถึงการจัดหมวดหมู่ของค าถามตามแบบ QAR และควรเชื่อมโยงกับเรื่องที่จะอ่านต่อไป 

2. ครูแนะน าและอธิบายการสอนแบบ QAR โดยครูควรชี้แจงนักเรียนเกี่ยวกับการอ่านและการตั้งค าถาม
ตามหมวดหมู่ ได้แก่ ค าถามที่ตอบโดยใช้เนื้อหาจากเรื่องที่อ่าน ค าถามที่ต้องคิดและค้นคว้า ค าถามที่
ไม่มีค าตอบโดยตรง  ซึ่งจะต้องใช้ความรู้เดิมและส่ิงที่ผู้เขียนเขียนไว้  

3. นักเรียนอ่านเนื้อเรื่อง ตั้งค าถามและตอบค าถามตามหมวดหมู่ และร่วมกันอภิปรายเพื่อสรุปค าตอบ 

4. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับการใช้เทคนิคนี้ด้วยตนเองได้อย่างไร 
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5. ครูและนักเรียนอาจร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับการใช้ตาราง K-W-L มาช่วยในการเรียนการสอนการอ่าน 

2. การใช้งานส่ือ QR CODE 

 QR CODE เป็นรหัสหรือภาษาที่ต้องใช้โปรแกรมอ่านหรือสแกนข้อมูลออกมา ซึ่งต้องใช้งานผ่าน
โทรศัพท์เคล่ือนที่หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ติดตั้งกล้องไว้ แล้วอ่าน QR Code ผ่านโปรแกรมต่าง ๆ เช่น 
LINE (ส าหรับโทรศัพท์เคล่ือนที่) Code Two QR Code Reader (ส าหรับคอมพิวเตอร์) Camera (ส าหรับ
ผลิตภัณฑ์ของ Apple Inc.) 
ขั้นตอนการใช้งาน 

 1. เปิดโปรแกรมส าหรับอ่าน QR Code  

 2. เล่ือนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น โทรศัพท์เคล่ือนที่ แท็บเล็ต เพื่อส่องรูป QR Code ได้ทั้งรูป 

 3. เปิดไฟล์หรือลิงก์ท่ีขึ้นมาหลังจากโปรแกรมได้อ่าน QR CODE  

**หมายเหตุ อุปกรณ์ท่ีใช้อ่าน QR CODE ต้องเปิด Internet ไว้เพ่ือดึงข้อมูล 

3. การใช้งานโปรแกรมประยุกต์ความจริงเสริม (ภาพเคล่ือนไหว 3 มิติ) 
 โปรแกรมประยุกต์ความจริงเสริม (Augmented reality) เป็นโปรแกรมที่สร้างขึ้นเพ่ือเป็นส่ือเสริม
ช่วยให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหาสาระของบทเรียนอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น ส าหรับระดับประถมศึกษาปีที่ 5 จะ
ใช้งานผ่านโปรแกรมประยุกต์  “วิทย์ ป.5” ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ทาง Play Store หรือ Apps Store  

**หมายเหตุ เนื่องจากโปรแกรมมีขนาดไฟล์ที่ใหญ่ประมาณ 150 เมกะไบต์ หากพ้ืนที่จัดเก็บไม่เพียงพออาจ
ต้องลบข้อมูลบางอย่างออกก่อนติดตั้งโปรแกรม 

ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม 

 1. เข้าไปที่ Play Store ( ) หรือ Apps Store ( ) 

 2. ค้นหาค าว่า “AR วิทย์ ป.5”  

 3. กดเข้าไปที่โปรแกรมประยุกต์ท่ี สสวท. พัฒนา  
 4. กด “ติดต้ัง” และรอจนติดตั้งเรียบร้อย 

 5. เข้าสู่โปรแกรมจะปรากฏหน้าแรก จากนั้นกด “วิธีการใช้งาน” เพ่ือศึกษาการใช้งานโปรแกรม
เบ้ืองต้นด้วยตนเอง 

 6. หลังจากศึกษาวิธีการใช้งานด้วยตนเองแล้ว กด “สแกน AR” 
และเปิดหนังสือเรียนหน้าที่มีสัญลักษณ์ AR 

 7. ส่องรูปที่อยู่บริเวณสัญลักษณ์ AR โดยมีระยะห่างประมาณ 10 

เซนติเมตร และเลือกดูภาพในมุมมองต่าง ๆ ตามความสนใจ 
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การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในระดับประถมศึกษา 

 

 นักเรียนในระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป.1 - ป.3) ตามธรรมชาติแล้วมีความอยากรู้อยากเห็น
เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ รอบตัว และเรียนรู้ได้ดีที่สุดด้วยการค้นพบ จากการลงมือปฏิบัติด้วยตนเองโดยอาศัยประสาท
สัมผัสทั้งห้า ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษาตอนต้น จึงควรให้โอกาสนักเรียนมีส่วนร่วม
ในการลงมือปฏิบัติ การส ารวจตรวจสอบ การค้นพบ การตั้งค าถามเพ่ือน าไปสู่การอภิปราย การแลกเปลี่ยนผล
การทดลองด้วยค าพูด หรือภาพวาด การอภิปรายเพื่อสรุปผลร่วมกัน ส าหรับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา
ตอนปลาย (ป.4-ป.6) มีพัฒนาการทางสติปัญญาจากขั้นการคิดแบบรูปธรรมไปสู่ขั้นการคิดแบบนามธรรม  
มีความสนใจในส่ิงต่าง ๆ รอบตัว และสนใจว่าส่ิงต่าง ๆ ถูกประกอบเข้าด้วยกันอย่างไร และท างานอย่างไร 
นักเรียนในช่วงวัยนี้ต้องการโอกาสที่จะมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมกลุ่มโดยการท างานแบบร่วมมือ ดังนั้นจึง
ควรส่งเสริมให้นักเรียนท าโครงงานวิทยาศาสตร์ร่วมกันซึ่งจะเป็นการสร้างความสามัคคี และประสานสัมพันธ์
ระหว่างนักเรียนในระดับนี้ด้วย 

 

การจัดการเรียนการสอนที่เน้นการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
 

 การสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ หมายถึงวิธีการที่นักวิทยาศาสตร์ใช้เพ่ือศึกษาส่ิงต่าง ๆ รอบตัวอย่าง
เป็นระบบ และเสนอค าอธิบายเกี่ยวกับส่ิงที่ ศึกษาด้วยข้อมูลที่ได้จากการท างานทางวิทยาศาสตร์ มีวิธีการอยู่
หลากหลาย เช่น การส ารวจ การสืบค้น การทดลอง การสร้างแบบจ าลอง  
 นักเรียนทุกระดับชั้นควรได้รับโอกาสในการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์และพัฒนาความสามารถในการ
คิดและแสดงออกด้วยวิธีการที่เชื่อมโยงกับการสืบเสาะหาความรู้ซึ่งรวมทั้งการตั้งค าถาม การวางแผนและด าเนินการ
สืบเสาะหาความรู้ การใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการรวบรวมข้อมูล การคิดอย่างมีวิจารณญาณและมี
เหตุผลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างพยานหลักฐานและการอธิบาย การสร้างและวิเคราะห์ค าอธิบายที่หลากหลาย 
และการส่ือสารข้อโต้แย้งทางวิทยาศาสตร์ 
 การจัดการเรียนการสอนที่เน้นการสืบเสาะหาความรู้ ควรมีหลายรูปแบบ แต่ละรูปแบบมีความต่อเนื่องกัน
จากที่เน้นครูเป็นส าคัญไปจนถึงเน้นนักเรียนเป็นส าคัญ โดยแบ่งได้ดังนี้ 
• การสืบเสาะหาความรู้แบบครูเป็นผู้ก าหนดแนวทาง (Structured inquiry) ครูเป็นผู้ตั้งค าถามและบอก

วิธีการให้นักเรียนค้นหาค าตอบ ครูชี้แนะนักเรียนทุกขั้นตอนโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
• การสืบเสาะหาความรู้แบบทั้งครูและนักเรียนเป็นผู้ก าหนดแนวทาง (Guided inquiry)  ครูเป็นผู้ตั้งค าถาม

และจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการส ารวจตรวจสอบให้กับนักเรียน นักเรียนจะเป็นผู้ออกแบบการทดลอง
ด้วยตัวเอง 

• การสืบเสาะหาความรู้แบบนักเรียนเป็นผู้ก าหนดแนวทาง (Open inquiry) นักเรียนท ากิจกรรมตามที่ครู
ก าหนด นักเรียนพัฒนาวิธี ด าเนินการส ารวจ ตรวจสอบจากค าถามที่ครูตั้งขึ้น นักเรียนตั้งค าถามในหัวข้อที่
ครูเลือก พร้อมทั้งออกแบบการส ารวจตรวจสอบด้วยตนเอง 
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⎯ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ฉบับปรับปรุง เดือนมิถุนายน 2562 

การสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในห้องเรียน 

เราสามารถจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในห้องเรียนโดยจัดโอกาสให้นักเรียนได้สืบเสาะหาความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ตามที่หลักสูตรก าหนด ด้วยกระบวนการแบบเดียวกันกับที่ นักวิทยาศาสตร์สืบเสาะ แต่อาจมี
รูปแบบที่หลากหลายตามบริบทและความพร้อมของครูและนักเรียน เช่น การสืบเสาะหาความรู้แบบปลายเปิด 
(Open inquiry) ที่นักเรียนเป็นผู้ควบคุมการสืบเสาะหาความรู้ของตนเองตั้งแต่การสร้างประเด็นค าถาม  
การส ารวจตรวจสอบ (Investigation) และอธิบายส่ิงที่ศึกษาโดยใช้ข้อมูล (Data) หรือหลักฐาน (Evidence)  

ที่ได้จากการส ารวจตรวจสอบ  การประเมินและเชื่อมโยงความรู้ที่เกี่ยวข้องหรือค าอธิบายอ่ืนเพ่ือปรับปรุง
ค าอธิบายของตนและน าเสนอต่อผู้อ่ืน   นอกจากนี้ ครูอาจใช้การสืบเสาะหาความรู้ที่ตนเองเป็นผู้ก าหนดแนว
ในการท ากิจกรรม (Structured inquiry) โดยครูสามารถแนะน านักเรียนได้ตามความเหมาะสม  

การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ครูสามารถออกแบบการสอนให้มีลักษณะ
ส าคัญของการสืบเสาะ ดังนี้ 

 
 

ภาพ วัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในห้องเรียน 
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การจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ 
และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  

 

 ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ เป็นลักษณะเฉพาะตัวของวิทยาศาสตร์ที่มีความแตกต่างจากศาสตร์อ่ืน ๆ 
เป็นค่านิยม ข้อสรุป แนวคิด หรือค าอธิบายที่บอกว่า วิทยาศาสตร์คืออะไร  มีการท างานอย่างไร 
นักวิทยาศาสตร์คือใคร ท างานอย่างไร และงานด้านวิทยาศาสตร์มีความสัมพันธ์อย่างไรกับสังคม ค่านิยม 
ข้อสรุป แนวคิด หรือค าอธิบายเหล่านี้จะผสมกลมกลืนอยู่ในตัววิทยาศาสตร์ ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และการ
พัฒนาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนในระดับประถมศึกษาตอนต้น ความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติ
ของวิทยาศาสตร์และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขึ้นอยู่กับระดับพัฒนาการทางสติปัญญาของนักเรียนและ
ประสบการณ์ที่ครูจัดให้แก่นักเรียน ความสามารถในการสังเกตและการส่ือความหมายของนักเรียนในระดับนี้
ค่อย ๆ พัฒนาขึ้น ครูควรอ านวยความสะดวกในการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และแนวคิด
ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน นักเรียนในระดับนี้เริ่มที่จะเข้าใจว่าวิทยาศาสตร์คืออะไร วิทยาศาสตร์ท างาน
อย่างไร และนักวิทยาศาสตร์ท างานกันอย่างไรโดยผ่านการท ากิจกรรมในห้องเรียน จากเร่ืองราวเกี่ยวกับ
นักวิทยาศาสตร์ และจากการอภิปรายในห้องเรียน 

 นักเรียนในระดับประถมศึกษาตอนปลายซึ่งก าลังพัฒนาฐานความรู้โดยใช้การสังเกตมากขึ้น สามารถ
น าความรู้มาใช้เพ่ือก่อให้เกิดความคาดหวังเกี่ยวกับส่ิงต่าง ๆ รอบตัว โอกาสการเรียนรู้ส าหรับนักเรียนในระดับนี้ 
ควรเน้นไปที่ทักษะการต้ังค าถามเชิงวิทยาศาสตร์ การสร้างค าอธิบายที่มีเหตุผลโดยอาศัยพยานหลักฐานที่
ปรากฏ และการส่ือความหมายเกี่ยวกับความคิดและการส ารวจตรวจสอบของตนเองและของนักเรียนคนอ่ืนๆ 
นอกจากนี้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์สามารถเพ่ิมความตระหนักถึงความหลากหลายของคนในชุมชน
วิทยาศาสตร์ นักเรียนในระดับนี้ควรมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ช่วยให้เขาคิดอย่างมีวิจารณญาณเกี่ยวกับ
พยานหลักฐานและความสัมพันธ์ระหว่างพยานหลักฐานกับการอธิบาย 

 

การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของนักเรียนแต่ละระดับชั้นมีพัฒนาการเป็นล าดับดังน้ี  

    

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  1  สามารถ 

• ตั้งค าถาม บรรยายค าถาม เขียนเกี่ยวกับค าถาม 

• บั นทึ กข้ อมู ลจากประสบการณ์  ส ารวจ
ตรวจสอบชั้นเรียน 

• อภิปรายแลกเปล่ียนหลักฐานและความคิด 

• เรียนรู้ว่าทุกคนสามาเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้ 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  2  สามารถ 

• ออกแบบและด าเนินการส ารวจตรวจสอบเพ่ือ
ตอบค าถามที่ได้ตั้งไว้ 

• ส่ือความหมายความคิดของเขาจากส่ิงที่
สังเกต 

• อ่านและการอภิปรายเรื่องราวต่าง ๆ เกี่ยวกับ
วิทยาศาสตร์ 
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สามารถอ่านข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการสืบเสาะหาความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์และการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
จากคู่มือการใช้หลักสูตร 

 

 

       http://ipst.me/8922  

 

 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  3  สามารถ 

• ตั้งค าถามที่สามารถตอบได้โดยการใช้
ฐานความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการสังเกต 

• ท างานในกลุ่มแบบร่วมมือเพ่ือส ารวจ
ตรวจสอบ 

• ค้นหาข้อมูลและการส่ือความหมายค าตอบ 

• สร้างค าบรรยายและค าอธิบายจากสิ่งที่
สังเกต 

• น าเสนอประวัติการท างานของ
นักวิทยาศาสตร์ 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  4  สามารถ 

• ท าการทดลองอย่างง่าย ๆ 

• ให้เหตุผลเกี่ยวกับการสังเกต การส่ือ
ความหมาย 

• ลงมือปฏิบัติการทดลองและการอภิปราย 

• ค้นหาแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้และบูรณาการ
ข้อมูลเหล่านั้นกับการสังเกตของตนเอง 

• ศึกษาประวัติการท างานของนักวิทยาศาสตร์ 
 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  5  สามารถ 

• ส ารวจตรอบสอบ  
• ตั้งค าถามทางวิทยาศาสตร์ 
• ตีความหมายข้อมูลและคิดอย่างมี

วิจารณญาณโดยมีหลักฐานสนับสนุน
ค าอธิบาย 

• เข้าใจธรรมชาติวิทยาศาสตร์จากประวัติการ
ท างานของนักวิทยาศาสตร์ที่มีความมานะ 
อุตสาหะ 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6  สามารถ 

• ส ารวจตรอบสอบที่เน้นการใช้ทักษะทาง
วิทยาศาสตร์ 

• รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง การมองหาแบบ
แผนของข้อมูล การสื่อความหมายและการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ 

• เข้าใจความแตกต่างระหว่างวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

• เข้าใจการท างานทางวิทยาศาสตร์ผ่าน
ประวัติศาสตร์ของนักวิทยาศาสตร์ทุกเพศ
ที่มีหลายเชื้อชาติ วัฒนธรรม 

http://ipst.me/8922
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การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 

 แนวคิดส าคัญของการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545 ที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ คือ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เปิด
โอกาสให้นักเรียนคิดและลงมือปฏิบัติด้วยกระบวนการที่หลากหลาย เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
เต็มตามศักยภาพ การวัดและประเมินผลจึงมีความส าคัญและจ าเป็นอย่างย่ิงต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ใน
ห้องเรียน เพราะสามารถท าให้ครปูระเมินระดับพัฒนาการการเรียนรู้ของนักเรียนได้  
 กิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนมีหลากหลาย เช่น กิจกรรมส ารวจภาคสนาม กิจกรรมการส ารวจ
ตรวจสอบ การทดลอง กิจกรรมศึกษาค้นคว้า กิจกรรมศึกษาปัญหาพิเศษ หรือโครงงานวิทยาศาสตร์ อย่างไร  

ก็ตามในการท ากิจกรรมเหล่านี้ต้องค านึงว่านักเรียนแต่ละคนมีศักยภาพแตกต่างกัน นักเรียนจึงอาจท างาน     
ชิ้นเดียวกันได้ส าเร็จในเวลาที่แตกต่างกัน และผลงานที่ได้ก็อาจแตกต่างกันด้วย เมื่อนักเรียนท ากิจกรรมเหล่านี้
แล้วก็ต้องเก็บรวบรวมผลงาน เช่น รายงาน ชิ้นงาน บันทึก และรวมถึงทักษะปฏิบัติต่าง ๆ เจตคติทาง
วิทยาศาสตร์ เจตคติต่อวิทยาศาสตร์ ความรัก ความซาบซึ้ง กิจกรรมที่นักเรียนได้ท าและผลงานเหล่านี้ต้องใช้
วิธีประเมินที่มีความเหมาะสมและแตกต่างกันเพ่ือช่วยให้สามารถประเมินความรู้ความสามารถและความรู้สึก
นึกคิดที่แท้จริงของนักเรียนได้ การวัดผลและประเมินผลจะมีประสิทธิภาพก็ต่อเมื่อมีการประเมินหลายๆ ด้าน 
หลากหลายวิธี ในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับชีวิตจริง และต้องประเมินอย่างต่อเนื่อง เพ่ือจะได้ข้อมูลที่
มากพอที่จะสะท้อนความสามารถท่ีแท้จริงของนักเรียนได้ 
 

จุดมุ่งหมายหลกัของการวดัผลและประเมินผล 

 1. เพ่ือค้นหาและวินิจฉัยว่านักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเนื้อหาวิทยาศาสตร์ มีทักษะความช านาญใน
การส ารวจตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์ รวมถึงมีเจตคติทางวิทยาศาสตร์อย่างไรและในระดับใด เพ่ือเป็น
แนวทางให้ครูสามารถวางแผนการจัดการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสมเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนได้
อย่างเต็มศักยภาพ  
 2. เพ่ือใช้เป็นข้อมูลย้อนกลับส าหรับนักเรียนว่ามีการเรียนรู้อย่างไร 

 3. เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการสรุปผลการเรียน และเปรียบเทียบระดับพัฒนาการด้านการเรียนรู้ของนักเรียน
แต่ละคน 

 การประเมินการเรียนรู้ของนักเรียน มี 3 แบบ คือ การประเมินเพ่ือค้นหาและวินิจฉัย การประเมิน
เพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอน และการประเมินเพ่ือตัดสินผลการเรียนการสอน  
 การประเมินเพื่อค้นหาและวินิจฉัย เป็นการประเมินเพ่ือบ่งชี้ก่อนการเรียนการสอนว่า นักเรียนมีพ้ืน
ฐานความรู้ ประสบการณ์ ทักษะ เจตคติ และแนวคิดที่คลาดเคล่ือนอะไรบ้าง การประเมินแบบนี้สามารถบ่งชี้
ได้ว่านักเรียนคนใดต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษในเรื่องที่ขาดหายไป หรือเป็นการประเมินเพ่ือพัฒนา
ทักษะที่จ าเป็นก่อนที่จะเรียนเรื่องต่อไป การประเมินแบบนี้ยังช่วยบ่งชี้ทักษะหรือแนวคิดที่มีอยู่แล้วของ
นักเรียนอีกด้วย การประเมินเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอน เป็นการประเมินในระหว่างชว่งที่มีการเรียนการสอน การ
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ประเมินแบบนี้จะช่วยบ่งชี้ระดับที่นักเรียนก าลังเรียนอยู่ในเรื่องที่ได้สอนไปแล้ว หรือบ่งชี้ความรู้ของนักเรียนตาม
จุดประสงค์การเรียนรู้ที่ได้วางแผนไว้ เป็นการประเมินที่ให้ข้อมูลย้อนกลับกับนักเรียนและกับครูว่าเป็นไปตาม
แผนการที่วางไว้หรือไม่ ข้อมูลที่ได้จากการประเมินแบบนี้ไม่ใช่เพ่ือเป้าประสงค์ในการให้ระดับคะแนน แต่เพ่ือช่วยครู
ในการปรับปรุงการสอน และเพ่ือวางแผนประสบการณ์ต่างๆ ที่จะให้กับนักเรียนต่อไป  
 การประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียนการสอน เกิดขึ้นเมื่อส้ินสุดการเรียนการสอนแล้ว ส่วนมากเป็น “การ
สอบ” เพ่ือให้ระดับคะแนนแก่นักเรียน หรือเพ่ือให้ต าแหน่งความสามารถของนักเรียน หรือเพ่ือเป็นการบ่งชี้
ความก้าวหน้าในการเรียน การประเมินแบบนี้ถือว่ามีความส าคัญในความคิดของผู้ปกครองนักเรียน ครู ผู้บริหาร 
อาจารย์แนะแนว ฯลฯ แต่ก็ไม่ใช่เป็นการประเมินภาพรวมทั้งหมดของความสามารถของนักเรียน ครูต้องระมัดระวัง
เมื่อประเมินผลรวมเพ่ือตัดสินผลการเรียนของนักเรียน ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดความสมดุล ความยุติธรรม และเกิดความตรง  
 การตัดสินผลการเรียนของนักเรียนมักจะมีการเปรียบเทียบกับส่ิงอ้างอิง ส่วนมากการประเมินมักจะ
อ้างอิงกลุ่ม (Norm reference) คือเป็นการเปรียบเทียบความสามารถของนักเรียนโดยเปรียบเทียบกับกลุ่มหรือ
คะแนนของนักเรียนคนอ่ืนๆ การประเมินแบบกลุ่มนี้จะมี “ผู้ชนะ” และ “ผู้แพ้” อย่างไรก็ตามการประเมินแบบ
อิงกลุ่มนี้จะมีนักเรียนครึ่งหนึ่งที่อยู่ต่ ากว่าระดับคะแนนเฉล่ียของกลุ่ม นอกจากนี้ยังมีการประเมินแบบอิงเกณฑ์ 
(Criterion reference) ซึ่งเป็นการเปรียบเทียบความสามารถของนักเรียนกับเกณฑ์ที่ตั้งเอาไว้โดยไม่ค านึงถึง
คะแนนของนักเรียนคนอ่ืนๆ ฉะนั้นจุดมุ่งหมายในการเรียนการสอนจะต้องชัดเจนและมีเกณฑ์ที่บอกให้ทราบว่า
ความสามารถระดับใดจึงจะเรียกว่าบรรลุถึงระดับ “รอบรู้” โดยที่นักเรียนแต่ละคน หรือชั้นเรียนแต่ละชั้น หรือ
โรงเรียนแต่ละโรงจะได้รับการตัดสินว่าประสบผลส าเร็จก็ต่อเมื่อ นักเรียนแต่ละคน หรือชั้นเรียนแต่ละชั้น หรือ
โรงเรียนแต่ละโรงได้สาธิตผลส าเร็จ หรือสาธิตความรอบรู้ตามจุดประสงค์การเรียนรู้หรือตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ ข้อมูล
ที่ใช้ส าหรับการประเมินเพ่ือวินิจฉัย หรือเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอน หรือเพ่ือตัดสินผลการเรียนการสอน
สามารถใช้การประเมินแบบอิงกลุ่มหรืออิงเกณฑ์ เท่าที่ผ่านมาการประเมินเพ่ือตัดสินผลการเรียนการสอนจะใช้
การประเมินแบบอิงกลุ่ม 
 

แนวทางการวดัผลและประเมินผลการเรียนรู้ 
 การเรียนรู้จะบรรลุตามเป้าหมายของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่วางไว้ ควรมีแนวทางดังต่อไปนี้  

1. วัดและประเมินผลทั้งความรู้ความคิด ความสามารถ ทักษะกระบวนการ เจตคติ คุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยมด้านวิทยาศาสตร์ รวมทั้งโอกาสในการเรียนรู้ของนักเรียน  

2. วิธีการวัดและประเมินผลต้องสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้  
3. เก็บข้อมูลจากการวัดและประเมินผลอย่างตรงไปตรงมา และต้องประเมินผลภายใต้ข้อมูลที่มีอยู่  
4. ผลของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนต้องน าไปสู่การแปลผลและลงข้อสรุปที่

สมเหตุสมผล  
5. การวัดและประเมินผลต้องมีความเที่ยงตรงและเป็นธรรม ทั้งในด้านของวิธีการวัดและโอกาสของการประเมิน  
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วิธีการและแหล่งข้อมูลท่ีใชใ้นการวดัผลและประเมินผล  
 เพ่ือให้การวัดผลและประเมินผลได้สะท้อนความสามารถที่แท้จริงของนักเรียน ผลการประเมินอาจ
ได้มาจากแหล่งข้อมูลและวิธีการต่างๆ ดังต่อไปนี้  
 1. สังเกตการแสดงออกเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม  
 2. ชิ้นงาน ผลงาน รายงาน  
 3. การสัมภาษณ์ทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ  
 4. บันทึกของนักเรียน  
 5. การประชุมปรึกษาหารือร่วมกันระหว่างนักเรียนและครู  
 6. การวัดและประเมินผลภาคปฏิบัติ  
 7. การวัดและประเมินผลด้านความสามารถ  
 8. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้โดยใช้แฟ้มผลงาน 
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ตารางแสดงความสอดคล้องระหว่างเนื้อหาและกิจกรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เล่ม 1  

กับตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)  

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

หน่วยการเรียนรู้ ชื่อกิจกรรม 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
ตัวช้ีวัด 

หน่วยที่ 1 การ
เรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ 
รอบตัว 

บทที่ 1 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
เรื่องท่ี 1 เส้นทางของขยะจากมือเรา 

 กิจกรรมที่ 1 จัดกระท าและส่ือความหมาย
ข้อมูล และสร้างแบบจ าลองได้อย่างไร 

กิจกรรมท้ายบทที่ 1 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

1 

1 

3 

 

0.5 

- 

หน่วยที่ 2แรงและ
พลังงาน 

บทที่ 1 แรงลัพธ์และแรงเสียดทาน 

เรื่องท่ี 1 แรงลัพธ์ 

 กิจกรรมที่ 1 หาแรงลัพธ์ที่กระท าต่อวัตถุได้
อย่างไร 

เรื่องท่ี 2  แรงเสียดทาน 

 กิจกรรมที่ 2  แรงเสียดทานมีผลต่อวัตถุ
อย่างไร 

กิจกรรมท้ายบทที่ 1 แรงลัพธ์และแรงเสียดทาน 

 

0.5 

0.5 

3 

 

0.5 

2.5 

 

0.5 

• อธิบายวิธีการหาแรงลัพธ์ของ
แรงหลายแรงในแนวเดียวกันที่
กระท าต่อวัตถุในกรณีท่ีวัตถุอยู่
นิ่งจากหลักฐานเชิงประจักษ์ 

• เขียนแผนภาพแสดงแรงที่
กระท าต่อวัตถุที่อยู่ในแนว
เดียวกันและแรงลัพธ์ที่กระท า
ต่อวัตถุ 

• ใช้เครื่องชั่งสปริงในการวัดแรงที่
กระท าต่อวัตถุ 

• ระบุผลของแรงเสียดทานที่มีต่อ
การเปล่ียนแปลงการเคล่ือนที่
ของวัตถุจากหลักฐานเชิง
ประจักษ์ 

• เขียนแผนภาพแสดงแรงเสียด
ทานและแรงที่อยู่ในแนว
เดียวกันที่กระท าต่อวัตถุ 

• อธิบายการได้ยินเสียงผ่าน
ตัวกลางจากหลักฐานเชิง
ประจักษ์ 

• ระบุตัวแปร ทดลอง และอธิบาย
ลักษณะและการเกิดเสียงสูง 
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หน่วยการเรียนรู้ ชื่อกิจกรรม 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
ตัวช้ีวัด 

เสียงต่ า 
• ออกแบบการทดลองและอธิบาย

ลักษณะและการเกิดเสียงดัง 
เสียงค่อย 

• วัดระดับเสียงโดยใช้เครื่องมือวัด
ระดับเสียง 

• ตระหนักในคุณค่าของความรู้
เรื่องระดับเสียงโดยเสนอแนะ
แนวทางในการหลีกเล่ียงและลด
มลพิษทางเสียง 

 บทที่ 2 เสียง 
เรื่องท่ี 1 เสียงกับการได้ยิน 

 กิจกรรมที่ 1.1 เสียงเคล่ือนที่ได้อย่างไร 

กิจกรรมที่ 1.2 เสียงสูง เสียงต่ าเกิดได้อย่างไร 

กิจกรรมที่ 1.3 เสียงดัง เสียงค่อย ขึ้นอยู่กับ
อะไร 

กิจกรรมที่ 1.4 มลพิษทางเสียงเป็นอย่างไร 

กิจกรรมท้ายบทที่ 2 เสียง 

1 

1 

2 

2 

2 

 

2 

1 

• อธิบายการได้ยินเสียงผ่าน
ตัวกลางจากหลักฐานเชิง
ประจักษ์ 

• ระบุตัวแปร ทดลอง และอธิบาย
ลักษณะการเกิดเสียงสูง เสียงต่ า  

• ออกแบบการทดลองและอธิบาย
ลักษณะการเกิดเสียงดัง เสียง
ค่อย 

• วัดระดับเสียงโดยใช้เครื่องมือวัด
ระดับเสียง  

• ตระหนักในคุณค่าของความรู้
เรื่องระดับเสียงโดยเสนอแนะ
แนวทางในการหลีกเล่ียงและลด
มลพิษทางเสียง 

หน่วยที่ 3 การ
เปล่ียนแปลงของสาร 

บทที่ 1 การเปล่ียนแปลงทางกายภาพ 

เรื่องท่ี 1 การเปล่ียนสถานะ 

 กิจกรรมที่ 1.1 น้ าแข็งมีการเปลี่ยนสถานะ
อย่างไร 

 กิจกรรมที่ 1.2 น้ าผลไม้เป็นเกล็ดน้ าแข็งได้
อย่างไร 

0.5 

0.5 

1 

 

1 

 

• อธิบายการเปล่ียนสถานะของ
สสาร เมื่อท าให้สสารร้อนขึ้น
หรือเย็นลง โดยใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ์ 

• อธิบายการละลายของสารในน้ า 
โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ 
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⎯ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ฉบับปรับปรุง เดือนมิถุนายน 2562 

หน่วยการเรียนรู้ ชื่อกิจกรรม 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
ตัวช้ีวัด 

 กิจกรรมที่ 1.3 พิมเสนมีการเปลี่ยนสถานะ
อย่างไร 

เรื่องท่ี 2  การละลาย 

 กิจกรรมที่ 2  การละลายเป็นอย่างไร 

กิจกรรมท้ายบทที่ 1 การเปล่ียนแปลงทางกายภาพ 

 

1 

 

1 

1 

1 

 

 

 บทที่ 2 การเปล่ียนแปลงทางเคมี 

เรื่องท่ี 1 การเปล่ียนแปลงทางเคมี 

 กิจกรรมที่ 1.1 การเปล่ียนแปลงทางเคมีคือ
อะไร 

 กิจกรรมที่ 1.2 รู้ได้อย่างไรว่าเกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางเคมี 

กิจกรรมท้ายบทที่ 2 การเปล่ียนแปลงทางเคมี 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

• วิเคราะห์การเปล่ียนแปลงของ
สารเมื่อเกิดการเปล่ียนแปลงทาง
เคมี โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ 

บทที่ 3 การเปล่ียนแปลงที่ผันกลับได้และผันกลับไม่ได้ 
เรื่องท่ี 1 การเปล่ียนแปลงที่ผันกลับได้และผันกลับไม่ได้ 
 กิจกรรมที่ 1 ผันกลับได้และผันกลับไม่ได้เป็น

อย่างไร 

 กิจกรรมท้ายบทที่ 3 การเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้และผัน
กลับไม่ได้ 

1 

1 

1 

 

1 

• วิเคราะห์และระบุการ
เปล่ียนแปลงที่ผันกลับได้และ
การเปล่ียนแปลงที่ผันกลับไม่ได้ 

                           รวมจ านวนชั่วโมง 40  

 

หมายเหตุ: กิจกรรม เวลาที่ใช้ และส่ิงที่ต้องเตรียมล่วงหน้านั้น ครสูามารถปรับเปลี่ยนเพ่ิมเติมได้ตามความ
เหมาะสมของสภาพท้องถิ่น  



คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ ป.5 เล่ม 1     ร 

ฉบับปรับปรุง เดือนมิถุนายน 2562 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ⎯ 

รายการวัสดุอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ป.5 เล่ม 1 

 

ล าดับที่ รายการ จ านวน/กลุ่ม จ านวน/ห้อง จ านวน/คน 

หน่วยที่ 1 การเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ รอบตัว 

1 กระดาษปรู๊ฟ 1 แผ่น   

2 ดินสอสี 1 กล่อง   

3 ไม้บรรทัด 1 อัน   

4 ดินสอ 1 แท่ง   

5 ตลับเมตรหรือไม้เมตร 1 อัน   

6 ลูกปัด 1  ุถุง   

7 เชือกไหมพรม 1 ม้วน   

8 น้ ามันหอมระเหย เช่น เมนทอล  1 ขวด  

หน่วยที่ 2 แรงและพลังงาน 

1 เครื่องชั่งสปริง 3 อัน   

2 ถุงทราย 500 กรัม 1 ถุง   

3 เชือกฟอกขาว 1 ม้วน   

4 กระดาษแข็งขนาด A4 1 แผ่น   

5 กรรไกร 1 เล่ม   

6 ถุงพลาสติกมีหูหิ้ว 1 ใบ   

7 ไม้บรรทัด 1 อัน   

8 ส้อมเสียงพร้อมไม้เคาะ 1 ชุด   

9 ภาชนะใส่น้ า 1 ใบ   

10 น้ าสี 1 ถัง   

11 เส้นเอ็น  1 ม้วน  

12 เข็มหมุด 1 อัน   

13 ลวดเสียบกระดาษ 2 อัน   

14 แก้วพลาสติก 2 ใบ   

15 สายวัด 1 เส้น   

16 ไม้บรรทัดพลาสติกแข็ง 1 อัน   



ล คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ ป.5 เล่ม 1         

⎯ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ฉบับปรับปรุง เดือนมิถุนายน 2562 

ล าดับที่ รายการ จ านวน/กลุ่ม จ านวน/ห้อง จ านวน/คน 

17 ขวดแก้ว 2 ใบ   

18 ไม้เคาะ 1 อัน   

19 เมล็ดถั่วเขียว 10 เมล็ด   

20 กล่องกระดาษ 1 ใบ   

21 วิทยุ  1 เครื่อง  

22 เครื่องวัดระดับเสียงหรือแอพพลิเคชั่นวัดระดับเสียง 1 เครื่อง   

23 กระดาษโปสเตอร์ 1 แผ่น   

24 ปากกาเคมีคละสี 1 ชุด   

หน่วยที่ 3 การเปล่ียนแปลงของสาร 

1 น้ าแข็งก้อนเล็ก ๆ 1 กิโลกรัม   

2 ถุงพลาสติกใส 1 ถุง   

3 ยางรัดของ 1 เส้น   

4 กระป๋องทรายส าหรับดับไฟ 1 กระป๋อง   

5 ชุดตะเกียงแอลกอฮอล์ 1 ชุด   

6 ไม้ขีดไฟ 1 กลัก   

7 ขวดรูปกรวย ขนาด 250 ml 1 ขวด   

8 น้ าผลไม้ 1 ขวด/กระป๋อง   

9 เกลือแกง 15 กรัม   

10 อ่างพลาสติก 1 ใบ   

11 แก้วพลาสติกใส 12 ใบ   

12 ช้อนโลหะ  ุ1 คัน   

13 บีกเกอร์ ขนาด 250 ml 5 ใบ   

14 ช้อนตักสารเบอร์ 2 5 คัน   

15 พิมเสน 10 กรัม   

16 แป้งมัน 5 กรัม   

17 น้ ามันพืช 5 ml   

18 น้ าตาลทราย 10 กรัม   

19 เอทิลแอลกอฮอล์ 5 ml   



คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ ป.5 เล่ม 1     ว 

ฉบับปรับปรุง เดือนมิถุนายน 2562 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ⎯ 

ล าดับที่ รายการ จ านวน/กลุ่ม จ านวน/ห้อง จ านวน/คน 

20 จานหลุมโลหะ 1 อัน   

21 ช้อนพลาสติก 3 คัน   

22 น้ าปูนใส 10 ml   

23 แอมโมเนียมคลอไรด์ 10 กรัม   

24 สารละลายผงฟู 10 ml   

25 น้ าส้มสายชู 10 ml   

26 ผงฟู 10 กรัม   

27 ปูนขาว 10 กรัม   

28 บีกเกอร์ ขนาด 125 ml 3 ใบ   

29 ขวดแก้วปากแคบ 1 ขวด   

30 แท่งแก้วคน 3 อัน   

31 กระบอกตวง ขนาด 100 ml 2 อัน   

32 พาราฟิน 10 กรัม   

33 กระดาษ 1 แผ่น   

34 ถ้วยกระเบ้ืองทนไฟ 1 ถ้วย   

35 ปากคีบ 1 อัน   

36 แบบพิมพ์ 2 อัน   
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ภาพรวมการจัดการเรยีนรู้ประจ าหน่วยที่ 1 การเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ รอบตัว 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน่วยที่ 1 การเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ รอบตัว 

 บท เรื่อง กิจกรรม ล าดับการจัดการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด 

บทที่ 1  ทักษะ
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 

เรื่องท่ี 1 เส้นทาง
ของขยะจากมือ
เรา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมที่ 1 จัด
กระท าและส่ือ
ความหมายข้อมูลและ
สร้างแบบจ าลองได้
อย่างไร 

 

 

 

 

 

 

ร่วมคิด ร่วมท า 

 

 

• ก า ร เรี ย น รู้ ส่ิ ง ต่ า ง  ๆ 
รอบตั วอาจต้องอาศัย
ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 

• การจัดกระท าและส่ือ
ความหมายข้อมูล เป็น
ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์อย่างหนึ่งซึ่ง
เป็นการน าข้อมูลมาจัด
กระท าให้อยู่ในรูปแบบที่
ชัดเจน เข้าใจง่าย 

• การสร้างแบบจ าลองเป็น
การสร้างบางส่ิงบางอย่าง
ขึ้นมาเป็นตัวแทนของส่ิง
ต่าง  ๆ โดยมีจุดประสงค์
เพ่ื อ สื่ อ ส า ร  บ รรย าย 
อธิบาย หรือพยากรณ์ส่ิง
นั้น ๆ 

- 
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จุดประสงค์การเรียนรู้ประจ าบท 

เมื่อเรียนจบบทนี้ นักเรียนสามารถ 

1. อธิบายและใช้ทักษะการจัดกระท าและส่ือความหมาย
ข้อมูล 

2. อธิบายและใช้ทักษะการสร้างแบบจ าลองในการ
น าเสนอแนวคิดต่าง ๆ  

3. ใช้การพยากรณ์ในการคาดการณ์ส่ิงต่าง ๆ 

เวลา  5.5 ชั่วโมง 
แนวคิดส าคัญ  
     การจัดกระท าและส่ือความหมายข้อมูล  การสร้าง
แบบจ าลองและ การพยากรณ์เป็นทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ซึ่งสามารถน ามาใช้ในการสืบเสาะหาความรู้
ทางวิทยาศาสตร์ เพ่ือตอบค าถามที่อยากรู้เกี่ยวกับส่ิงต่าง ๆ 

 

สื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ 
1. หนังสือเรียน ป. 5 เล่ม 1     หน้า 1-23 

2. แบบบันทึกกิจกรรม ป. 5 เล่ม 1    หน้า 1-21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทนี้มีอะไร 

เรื่องท่ี 1  เส้นทางของขยะจากมือเรา 

กิจกรรมที่ 1  จัดกระท าและส่ือความหมายข้อมูลและ
สร้างแบบจ าลองได้อย่างไร 

 

 

 

  

   บทที่ 1 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
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ทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
 

รหัส ทักษะ 
กิจกรรมที่ 

1 

ทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 
S1 การสังเกต  

S2 การวัด  

S3 การใช้จ านวน  

S4 การจ าแนกประเภท  

S5 การหาความสัมพันธ์ระหว่าง 
   สเปซกับสเปซ 

   สเปซกับเวลา 
 

S6 การจัดกระท าและส่ือความหมายข้อมูล  

S7 การพยากรณ์  

S8 การลงความเห็นจากข้อมูล  

S9 การตั้งสมมติฐาน  

S10 การก าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ  

S11 การก าหนดและควบคุมตัวแปร  

S12 การทดลอง  

S13 การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป  

S14 การสร้างแบบจ าลอง  

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 

C1 การสร้างสรรค์  

C2 การคิดอย่างมีวิจารณญาณ  

C3 การแก้ปัญหา  

C4 การส่ือสาร  

C5 ความร่วมมือ  

C6 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

 

หมายเหตุ: รหัสทักษะที่ปรากฏนี้ ใช้เฉพาะหนังสือคู่มือครูเล่มนี้ 
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แนวคิดคลาดเคลื่อน 

 แนวคิดคลาดเคล่ือนที่อาจพบและแนวคิดท่ีถูกต้องในบทที่ 1 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีดังต่อไปนี้ 

แนวคิดคลาดเคล่ือน แนวคิดที่ถูกต้อง 

แบบจ าลองที่สร้างขึ้นต้องเหมือนของจริงมากท่ีสุด             
(ลฎาภา และลือชา, 2560)  

  

แบบจ าลองไม่จ าเป็นต้องเหมือนของจริงมากท่ีสุด เนื่องจาก
แบบจ าลองเป็นการเลือกเป้าหมายบางอย่างจากของจริงนั้น ๆ 
มาส่ือสารหรืออธิบายเท่านั้น ดังนั้นลักษณะบางอย่างของของจริง
ก็ไม่ได้แสดงให้เห็นในแบบจ าลองท่ีสร้างข้ึน (ลฎาภา และลือชา, 
2560) 

 

แบบจ าลองต้องเป็นวัตถุหรือส่ิงของที่เป็นรูปธรรมเท่านั้น 

(ภรทิพย์, ชาตรี และพจนารถ, 2557) 

แบบจ าลองไม่จ าเป็นต้องเป็นวัตถุส่ิงของที่เป็นรูปธรรม เช่น    
รูปป้ัน แผนภาพ แบบจ าลองอาจเป็นนามธรรม  เช่น ค าพูด สูตร 
หรือสมการต่าง ๆ ก็ได้ (ภรทิพย์, ชาตรี และพจนารถ, 2557) 

 ถ้าครูพบว่ามีแนวคิดคลาดเคล่ือนใดที่ยังไม่ได้แก้ไขจากการท ากิจกรรมการเรียนรู้ ครูควรจัดการเรียนรู้เพ่ิมเติมเพ่ือแก้ไข
แนวคิดท่ีคลาดเคล่ือนให้ถูกต้อง  
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บทนี้เร่ิมต้นอย่างไร (1 ชัว่โมง)  
1. ครูทบทวนความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับทักษะการจ าแนกประเภท การใช้

จ านวนและตรวจสอบความรู้เดิมเกี่ยวกับทักษะการจัดกระท าและ
ส่ือความหมายข้อมูลโดยใช้สถานการณ์ต่อไปนี้ แต่ละวัน เราท าให้
เกิดขยะมูลฝอยมากมาย เช่น เศษอาหาร ถุงพลาสติก ขวดน้ า    
แบตเตอรี หลอดไฟ  ขยะแบ่งตามประเภทของขยะได้  4 ประเภท 
ได้แก่ ขยะย่อยสลายได้ ขยะรีไซเคิล ขยะทั่วไป และขยะอันตราย
หรือขยะพิษ ขยะแต่ละประเภทมีปริมาณแตกต่างกันคือ ขยะย่อย
สลายได้มีร้อยละ 46 ขยะรีไซเคิลมีร้อยละ  42 ขยะทั่วไปมีร้อยละ 

9 และขยะอันตรายหรือขยะพิษมีร้อยละ 3 จากนั้นครูตรวจสอบ
ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์โดยใช้
ค าถามดังนี ้
1.1  จากข้อมูลข้างต้น ขยะจ าแนกได้กี่ประเภท อะไรบ้าง ใช้อะไร

เป็นเกณฑ์ในการจ าแนก (ขยะจ าแนกได้  4 ประเภท ได้แก่ ขยะ
ย่อยสลายได้ ขยะรีไซเคิล ขยะทั่วไป และขยะอันตรายหรือขยะ
พิษ โดยใช้ประเภทของขยะเป็นเกณฑ์) 

1.2  ขยะทั่วไปมีปริมาณน้อยกว่าขยะย่อยสลายได้ร้อยละเท่าใด  
(ร้อยละ 37)  

1.3 นักเรียนคิดว่าจากข้อมูลนี้ นักเรียนสามารถน ามาจัดกระท าได้
อย่างไรเพื่อให้เข้าใจได้ถูกต้องและรวดเร็วขึ้น (นักเรียนตอบตาม
ความเข้าใจ) 

2. ครูทบทวนความรู้เกี่ยวกับการพยากรณ์และตรวจสอบความรู้
เกี่ยวกับการสร้างแบบจ าลอง โดยใช้ค าถามในการอภิปรายดังนี้  

2.1 การพยากรณ์หมายถึงอะไร (นักเรียนตอบตามความเข้าใจซึ่ง
ควรตอบได้ว่าการพยากรณ์เป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ที่จะ
เกิดข้ึนโดยอาศัยประสบการณ์หรือข้อมูลที่รวบรวมไว้) 

2.2 นักเรียนรู้จักแบบจ าลองหรือไม่ แบบจ าลองมีลักษณะอย่างไร
บ้าง เหตุใดจึงคิดว่าส่ิงนั้นเป็นแบบจ าลอง (นักเรียนตอบตาม
ความเข้าใจ) 

2.3 อะไรบ้างที่เป็นแบบจ าลอง ยกตัวอย่าง (นักเรียนตอบตามความ
เข้าใจ) 

ค รู รั บ ฟั ง เห ตุ ผ ล ข อ ง
นักเรียนเป็นส าคัญ ครูยังไม่เฉลย
ค าตอบใด ๆ แต่ชักชวนให้หา
ค าตอบที่ ถูกต้องจากกิจกรรม
ต่าง ๆ ในบทเรียนนี ้

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

ครูให้ความรู้เกี่ยวกับร้อยละ โดยใช้ตาราง
ร้อยในการอธิบาย 

 

 

 

 

 
ถ้าขยะทั้ ง 4 ประเภท ได้แก่ ขยะย่อย

สลายได้ ขยะรีไซเคิล ขยะทั่วไป และขยะ
อันตราย มีปริมาณรวมกันทั้งหมด 100 ส่วน 
จะเป็นขยะย่อยสลายได้ 46 ส่วน จาก 100 
ส่วน หรือคิดเป็นร้อยละ 46 ของปริมาณ
ขยะทั้งหมด เป็นขยะรีไซเคิล 42 ส่วน จาก 
100 ส่ วน  หรือ คิด เป็น ร้อยละ 42 ของ
ปริมาณขยะทั้งหมด เป็นขยะทั่วไป 9 ส่วน 
จาก 100 ส่วน หรือคิดเป็นร้อยละ 9 ของ
ปริมาณขยะทั้งหมด เป็นขยะอันตราย 3 

ส่วน จาก 100 ส่วน หรือคิดเป็นร้อยละ 3 

ของปริมาณขยะท้ังหมด 
 

   ถ้าในตาราง 1 ช่อง แทน ขยะ 1 ส่วน 

จะแสดงปริมาณขยะแต่ละประเภทได้ดังนี้ 
ขยะย่อยสลายได้ 

ขยะรีไซเคิล 

ขยะอันตราย ขยะทั่วไป 
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2.4 แบบจ าลองสร้างขึ้นมาเพ่ือวัตถุประสงค์ใด (นักเรียนตอบตาม
ความเข้าใจ) 

3. ครูชักชวนนักเรียนศึกษาเรื่องทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์โดย
นักเรียนอ่านชื่อหน่วย และอ่านค าถามส าคัญประจ าหน่วยใน
หนังสือเรียนดังนี้ “ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ท าให้เรียนรู้
ส่ิงต่าง ๆ ได้อย่างไร” นักเรียนตอบค าถามตามความเข้าใจโดยครูยัง
ไม่ต้องเฉลยค าตอบ  แต่จะให้นักเรียนย้อนกลับมาตอบอีกครั้ง
หลังจากเรียนจบหน่วยนี้แล้ว 

4. นักเรียนอ่าน ชื่อบท และจุดประสงค์การเรียนรู้ประจ าบท  ใน
หนังสือเรียนหน้า 1 จากนั้นครูตรวจสอบความเข้าใจด้วยค าถาม
ต่อไปนี้ 
4.1 บทนี้นักเรียนจะได้เรียนเรื่องอะไร (ทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์) 
4.2  จากจุดประสงค์การเรียนรู้เมื่อเรียนจบบทนี้ นักเรียนสามารถ

ท าอะไรได้บ้าง (สามารถอธิบายและใช้ทักษะการจัดกระท าและ
ส่ือความหมายข้อมูล ทักษะการสร้างแบบจ าลองในการน าเสนอ
แนวคิดทางวิทยาศาสตร์และทักษะการพยากรณ์เพ่ือคาดการณ์
ส่ิงต่าง ๆ) 

5. นักเรียนอ่านชื่อบทและแนวคิดส าคัญ  ในหนังสือเรียนหน้า 2 

จากนั้นครูใช้ค าถามว่า จากการอ่านแนวคิดส าคัญ นักเรียนคิดว่าจะ
ได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้าง (ในบทนี้จะได้เรียนเรื่องทักษะการจัด
กระท าและส่ือความหมายข้อมูล การสร้างแบบจ าลองและทักษะการ
พยากรณ)์ 

6. ครูชักชวนให้นักเรียนสังเกตรูป และอ่านเนื้อเรื่องในหนังสือเรียนหน้า 
3  โดยครูเลือกใช้วิธีการฝึกอ่านตามความเหมาะสมกับความสามารถ
ของนักเรียน แล้วตรวจสอบความเข้าใจในการอ่าน โดยใช้ค าถาม
ดังต่อไปนี้  
6.1 จากรูปเป็นการน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับอะไร (เกี่ยวกับประเภท

ของขยะ) 
6.2 ขยะแบ่งได้กี่ประเภทอะไรบ้าง (4 ประเภท ได้แก่ ขยะย่อย

สลายได้ ขยะรีไซเคิล ขยะทั่วไป และขยะอันตรายหรือขยะพิษ) 
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6.3 ขยะประเภทใดมีปริมาณมากที่สุด รู้ได้อย่างไร (ขยะย่อยสลาย
ได้ มีปริมาณร้อยละ 46 ซึ่งมีปริมาณมากที่ สุดเมื่อเทียบกับ
ปริมาณขยะประเภทอ่ืน ๆ) 

6.4 รูปนี้ เป็นการจัดกระท าข้อมูลในรูปแบบใด (รูปแบบอินโฟ
กราฟิก)  

6.5 การจัดกระท าข้อมูลมีรูปแบบอะไรบ้าง ยกตัวอย่าง (การจัด
กระท าข้อมูลมีหลายรูปแบบ เช่น ตาราง กราฟ แผนภูมิ 
แบบจ าลอง)  

6.6 การจัดกระท าและส่ือความหมายข้อมูลมีประโยชน์อย่างไร (เพ่ือ
ส่ือความหมายให้คนอ่ืนเข้าใจถูกต้องและรวดเร็ว) 

6.7 นักเรียนเคยจัดกระท าและส่ือความหมายข้อมูลในรูปแบบใดบ้าง 
(นักเรียนตอบตามความเข้าใจ) 

7. ครูชักชวนนักเรียนตอบค าถามเกี่ยวกับทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ในส ารวจความรู้ก่อนเรียน  

8. นักเรียนท าส ารวจความรู้ก่อนเรียน ในแบบบันทึกกิจกรรม หน้า 2-5 

โดยให้นักเรียนอ่านค าถามแต่ละข้อ ครูตรวจสอบความเข้าใจของ
นักเรียน จนแน่ใจว่านักเรียนสามารถท าได้ด้วยตนเอง จึงให้นักเรียน
ตอบค าถาม โดยค าตอบของนักเรียนแต่ละคนอาจแตกต่างกันและ
ค าตอบอาจถูกหรือผิดก็ได ้

9.  ครูสังเกตการตอบค าถามของนักเรียนเพ่ือตรวจสอบว่านักเรียนมี
แนวคิดเกี่ยวกับทักษะการจัดกระท าและส่ือความหมายข้อมูล การ
พยากรณ์และการสร้างแบบจ าลองอย่างไรบ้าง โดยอาจสุ่มนักเรียน 2 

– 3 คน น าเสนอค าตอบของตนเองซึ่งครยัูงไมต่้องเฉลยค าตอบ แต่จะ
ให้นักเรียนย้อนกลับมาตรวจสอบอีกครั้งหลังเรียนจบบทนี้แล้ว ทั้งนี้
ครูอาจบันทึกแนวคิดคลาดเคล่ือนหรือแนวคิดที่น่าสนใจของนักเรียน 
แล้วน ามาออกแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือแก้ไขแนวคิดคลาดเคล่ือนให้
ถูกต้อง และต่อยอดแนวคิดท่ีน่าสนใจของนักเรียน 

 

 

 

 

 

การเตรียมตัวล่วงหน้าส าหรับครู       
เพื่อจัดการเรียนรู้ในครัง้ถัดไป 

  ในครั้งถัดไป นักเรียนจะได้เรียน
เรื่องที่ 1 เส้นทางของขยะจากมือเรา โดย
ครูเตรียมส่ือการสอน เช่น ภาพอินโฟ
กราฟิกหรือวีดิทัศน์เกี่ยวกับเส้นทางขยะ
จากมื อ เรา เพ่ื อให้นั ก เรียน ได้ เรียนรู้
ประกอบเนื้อหาในเรื่องที่อ่าน โดยครูอาจ
ใ ช้ ค า ค้ น ใ น  www.google.com ว่ า 
infographic ขยะ 

 

http://www.google.com/
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การส ารวจความรู้ก่อนเรียน นักเรียนอาจตอบค าถามถูกหรือผิดก็ได้ขึ้นอยู่กับความรู้เดิมของนักเรียน 

แตเ่มื่อเรียนจบบทเรียนแล้ว ให้นักเรียนกลับมาตรวจสอบค าตอบอีกครั้งและแก้ไขให้ถูกต้อง ดังตัวอย่าง 

แนวค าตอบในแบบบันทึกกิจกรรม 
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แผนภูมิแท่งแสดงความแตกต่างของพืชแต่ละชนิดได้ชัดเจน เข้าใจได้รวดเร็ว โดย
สังเกตจากความสูงของแผนภูมิแต่ละแท่งแล้วเปรียบเทียบจ านวนพืชแต่ละชนิดที่
แตกต่างกัน 

ค าตอบขึ้นอยู่กับนักเรียน เช่น มีชั้นวางผลไม้ 2 ชั้นแต่ละชั้นมี 3 ช่อง ช้ันบนวางผลไม้ในช่อง
จากซ้ายไปขวาคือส้ม แตงโมและลไใย ตามล าดับ ส่วนชั้นล่าง วางผลไม้ในช่องจากซ้ายไปขวา
คือ ฝร่ัง กล้วยและแอปเปิล  ตามล าดับ  

ค าตอบของนักเรียนอาจแตกต่างกันแต่ควรบรรยายต าแหน่งของผลไม้แต่ละชนิดได้ถูกต้องและ
ครบถ้วน 
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เป็นการสร้างและใช้แบบจ าลองเพราะการวาดแผนที่ท าขึ้นเพื่อใช้แทนของจริงคือ
แผนผังโรงเรียนแล้วใช้แผนที่นี้แสดงแผนผังโรงเรียน 

ไม่เป็นการสร้างและใช้แบบจ าลองเพราะป้ายบอกทางไม่ได้สร้างข้ึนเพื่อเป็นตัวแทน
ของส่ิงใดๆ 

เป็นการสร้างและใช้แบบจ าลองเพราะการป้ันดินน้ ามันเป็นแมงมุมมดเป็นการสร้างวัตถุ
เพื่อเป็นตัวแทนของจริงคือแมงมุมมดแล้วน ามาใช้อธิบายลักษณะแมงมุมมดนั้น 

เป็นการสร้างและใช้แบบจ าลองเพราะภาพแสดงการเปล่ียนสถานะของน้ าเป็นภาพ
ตัวแทนของจริงคือการเปล่ียนสถานะของน้ า 

เป็นการสร้างและใช้แบบจ าลองเพราะการสร้างภาพเคล่ือนไหว 3 มิติเป็นการสร้างวัตถุ
เพื่อเป็นตัวแทนการหมุนเวียนของเลือด 
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เรื่องที่ 1 เส้นทางของขยะจากมือเรา     

 

ในเรื่องนี้นักเรียนจะได้เรียนรู้ เกี่ยวกับการจัดกระท า
และส่ือความหมายข้อมูล การพยากรณ์ และการสร้าง
แบบจ าลอง  

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. จัดกระท าและส่ือความหมายข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณขยะ 

2. ใช้ข้อมูลที่จัดกระท าแล้วมาพยากรณ์ปริมาณขยะ 

3. สร้างแบบจ าลองอนุภาคและการเคล่ือนที่ของสารที่มีกล่ิน
ในขยะ 

เวลา 4 ชั่วโมง  

วัสดุ อุปกรณ์ส าหรับท ากิจกรรม 

กระดาษปรู๊ฟ ไม้บรรทัด ดินสอสี ลูกปัด เชือกไหมพรม 

น้ ามันหอมระเหย ไม้เมตรหรือตลับเมตร 

สื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ 
1. หนังสือเรียน ป.5 เล่ม 1  หนา้ 7-16 

2. แบบบันทึกกิจกรรม ป.5 เล่ม 1  หน้า 6-14 

3. บัตรภาพขยะ ถังขยะ รถเก็บขยะ โรงแยกขยะ 
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แนวการจัดการเรียนรู้ (60 นาที) 
ขั้นตรวจสอบความรู้ (10 นาที) 
1. ครูน าอภิปรายเกี่ยวกับขยะและการจัดการขยะในชุมชนของนักเรียนโดย

ใช้ค าถามว่า ขยะในครัวเรือนของนักเรียนมีอะไรบ้าง นักเรียนท าอย่างไร
กับขยะเหล่านั้น (นักเรียนตอบตามความเข้าใจ เช่น ขยะในครัวเรือน
ได้แก่เศษอาหาร ถุงพลาสติก เราสามารถน าไปฝังกลบหรือน าไปทิ้งในถัง
ขยะ) 

2. ครูน าบัตรภาพได้แก่ ขยะ ถังขยะ รถเก็บขยะ โรงแยกขยะ มาให้นักเรียน
สังเกต และน าอภิปรายโดยใช้ค าถามว่านักเรียนคิดว่าบัตรภาพทั้งส่ีใบคือ
อะไรและแสดงถึงอะไรได้บ้าง (นักเรียนตอบตามความเข้าใจ ซึ่งควรจะ
ตอบได้ว่า คือขยะ ถังขยะ รถเก็บขยะ และโรงแยกขยะ และแสดงถึง
กระบวนการก าจัดขยะ) 

3. ครูเชื่อมโยงความรู้เดิมของนักเรียนจากบัตรภาพทั้งส่ีสู่การเรียนเรื่อง
เส้นทางของขยะจากมือเรา การจัดการขยะของชุมชนต่าง ๆ ซึ่งมีวิธี
แตกต่างกันไป ถ้าเราจะน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการจัดการขยะของแต่
ละชุมชนเราจะมีวิธีการอย่างไรเพ่ือน าเสนอให้ คนอ่ืนเข้าใจได้ถูกต้อง 
และรวดเร็ว เราจะได้เรียนรู้กันต่อไป 

ขั้นฝึกทักษะจากการอ่าน (40 นาที)  
 

4. นักเรียนอ่านชื่อเร่ือง และคิดก่อนอ่าน ในหนังสือเรียนหน้า 7 แล้ว
ร่วมกันอภิปรายในกลุ่มเพ่ือหาแนวค าตอบตามความเข้าใจของกลุ่ม ครู
บันทึกค าตอบของนักเรียนบนกระดานเพ่ือใช้เปรียบเทียบค าตอบหลัง
การอ่านเรื่อง 

5. นักเรียนอ่านค าใน ค าส าคัญ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (หาก
นักเรียนอ่านไม่ได้ ครูควรสอนอ่านให้ถูกต้อง) จากนั้นครูชักชวนให้
นักเรียนอธิบายความหมายของค าส าคัญจากเนื้อเรื่อง 

6. นักเรียนอ่านเนื้อเรื่องในหนังสือเรียนหน้า 7-8 โดยครูฝึกทักษะการอ่าน
ตามวิธีการอ่านที่เหมาะสมกับความสามารถของนักเรียน เช่น การฝึก
อ่านในใจ อ่านจับใจความส าคัญ ครูใช้ค าถามเพ่ือตรวจสอบความเข้าใจ
จากการอ่าน โดยใช้ค าถามดังนี้  
ย่อหน้าที่ 1  

6.1 จากเรื่องที่ อ่าน พอเพียงอยากรู้อะไร (พอเพียงอยากรู้ว่าเหตุใด  
ถังขยะจึงมีสีแตกต่างกัน) 

ในการตรวจสอบความรู้ ครู
เพียงรับฟังเหตุผลของนักเรียนและ
ยังไม่เฉลยค าตอบใด ๆ แต่ชักชวน
ให้นักเรียนไปหาค าตอบด้วยตนเอง
จากการอ่านเนื้อเรื่อง 

หากนักเรียนไม่สามารถตอบ
ค าถามหรืออภิปรายได้ตามแนว
ค าตอบ ครูควรให้เวลานักเรียนคิด    
อย่างเหมาะสม รอคอยอย่างอดทน 
และรับฟังแนวความคิดของนักเรียน 

 



15 คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ ป.5 เล่ม 1    | หน่วยท่ี 1 การเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ รอบตัว 

⎯ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ฉบับปรับปรุง เดือนมิถุนายน 2562 

6.2 พอเพียงใช้วิธีการใดเพ่ือหาค าตอบ  (สืบค้นข้อมูล) 
6.3 ขยะส่วนใหญ่น าไปท าอะไร (ท าปุ๋ยหมัก)  
6.4 ขยะประเภทใดที่น าไปฝังกลบ (ขยะที่น ามาท าปุ๋ยหมักไม่ได้และขยะ

ที่น ากลับมาใช้ใหม่ไม่ได้)  
ย่อหน้าที่ 2 

6.5 การพยากรณ์คืออะไร (การคาดการณ์เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นโดย
อาศัยข้อมูลที่รวบรวมไว้อาจได้จากการสังเกตหรือการวัดหรืออ่ืน ๆ)  

ย่อหน้าที่ 3 

6.6 การจัดกระท าและส่ือความหมายข้อมูลคืออะไร (การน าข้อมูลมา
เรียบเรียง หรือน าเสนอให้เข้าใจง่ายขึ้น) 

6.7 รูปแบบของการจัดกระท าและส่ือความหมายข้อมูลมีอะไรบ้าง 
ยกตัวอย่าง (ตาราง แผนภูมิ กราฟ แบบจ าลอง อินโฟกราฟิก) 

ย่อหน้าที่ 4 

6.8 แบบจ าลองคืออะไร (ส่ิงที่เราสร้างข้ึนเพื่อเป็นตัวแทนของจริงต่าง ๆ) 
6.9 แบบจ าลองมีลักษณะอย่างไรบ้าง ยกตัวอย่าง (แบบจ าลองมีหลาย

ลักษณะ เช่น แบบจ าลองสองมิติ เช่น แผนภาพ แบบจ าลองสามมิติ 
เช่น รูปป้ัน ส่ือเคล่ือนไหวเสมือนจริง โปรแกรมคอมพิวเตอร์)  
ครูให้ ความรู้ เพ่ิม เติมว่าถ้าแบบจ าลองที่ สร้างขึ้น เป็น  3 มิติ 
แบบจ าลองนั้นมีขนาดใหญ่กว่าหรือเล็กกว่าของจริงหรือมีขนาดเท่า
ของจริงก็ได้ เช่น แบบจ าลองลูกโลก เป็นแบบจ าลองที่เล็กกว่าโลก 
แบบจ าลองร่างกายมนุษย์มีขนาดเท่ากับมนุษย์ แบบจ าลองแมงมุม 
มีขนาดใหญ่กว่าแมงมุม 

 

ขั้นสรุปจากการอ่าน (10 นาที)  
 

7. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเรื่องที่ อ่านซึ่งควรสรุปได้ว่าขยะแต่ละ
ประเภทจะน าไปก าจัดด้วยวิธีแตกต่างกัน ข้อมูลต่าง ๆ สามารถน ามาจัด
กระท าและส่ือความหมายในรูปแบบที่เข้าใจได้ง่ายขึ้นซึ่งเป็นการจัด
กระท าและส่ือความหมายข้อมูล   การคาดการณ์ส่ิงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นโดย
อาศัยข้อมูลที่รวบรวมไว้เป็นการพยากรณ์ และการสร้างบางส่ิงบางอย่าง
ขึ้นมาเพ่ือเป็นตัวแทนของส่ิงนั้น ๆ เป็นการสร้างแบบจ าลอง ทั้งการจัด
กระท าและส่ือความหมายข้อมูล การพยากรณ์และการสร้างแบบจ าลอง

      นั ก เรียนอาจไม่ ส ามารถตอบ
ค าถามหรืออภิปรายได้ตามแนวค าตอบ 
ค รูค วร ให้ เวล านั ก เรี ย น คิ ดอ ย่ า ง
เหมาะสม รอคอยอย่างอดทน และรับ
ฟังแนวความคิดของนักเรียน 
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ล้วนเป็นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ซึ่ งสามารถน ามาใช้
ประโยชน์ได้ 

8. นักเรียนตอบค าถามจากเรื่องที่อ่านใน รู้หรือยัง ในแบบบันทึกกิจกรรม 
หน้า 6 

9. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเพ่ือเปรียบเทียบค าตอบของนักเรียนใน 

รู้หรือยังกับค าตอบที่เคยตอบในคิดก่อนอ่าน ซึ่งครูบันทึกไว้บนกระดาน 

10. ครูชักชวนนักเรียนลองตอบค าถามท้ายเรื่องที่อ่านโดยครูบันทึกค าตอบ
ของนักเรียนบนกระดานโดยยังไม่เฉลยค าตอบแต่ชักชวนให้นักเรียนหา
ค าตอบจากการท ากิจกรรม 
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แนวค าตอบในแบบบันทึกกิจกรรม 

 

การพยากรณ์ท าได้โดยการน าข้อมูลที่รวบรวมได้จากการสังเกต การวัดหรือ
อ่ืน ๆ มาคาดการณ์เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น  
 

 
 

 

การจัดกระท าและส่ือความหมายข้อมูลคือการน าข้อมูลที่รวบรวมไว้มา
น าเสนอในรูปแบบที่เข้าใจง่าย ชัดเจน ท าให้เห็นความสัมพันธ์ของข้อมูล
มากขึ้น  
 
 

 

แบบจ าลอง สองมิติ แบบจ าลองสามมิติ แผนภาพ ส่ือเคล่ือนไหวเสมือนจริง      
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
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กิจกรรมที่ 1 จัดกระท าและสื่อความหมายข้อมูลและสร้างแบบจ าลอง 
ได้อย่างไร 

กิจกรรมนี้นักเรียนจะได้อธิบายและใช้ทักษะ 

การจัดกระท าและส่ือความหมายข้อมูล การพยากรณ์และ
การสร้างแบบจ าลองเกี่ยวกับปริมาณขยะและการเคล่ือนที่
ของกล่ินของสารในขยะ 

เวลา  3  ชั่วโมง 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. จัดกระท าและส่ือความหมายข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณขยะ 

2. พยากรณ์เกี่ยวกับปริมาณขยะ 

3. สร้างแบบจ าลองเพ่ืออธิบายการเคล่ือนที่ของกล่ินขยะ 

วัสดุ อุปกรณ์ส าหรับท ากิจกรรม 

สิ่งที่ครูต้องเตรียม/กลุ่ม 

1. กระดาษปรู๊ฟ    1 แผ่น 

2. ลูกปัดคละสี 1 ถุง 
3. เชือกไหมพรม 1 ม้วน 

4. น้ ามันหอมระเหย 1 ขวด 

5. ไม้เมตรหรือตลับเมตร 1 อัน 

สิ่งที่นักเรียนต้องเตรียม/กลุ่ม 

1. ดินสอสี   1 กล่อง 

2. ไม้บรรทัด  1 อัน 

3. ดินสอ   1 แท่ง 

ทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 
 S6 การจัดกระท าและส่ือความหมายข้อมูล 

 S7 การพยากรณ ์ 
 S8 การลงความเห็นจากข้อมูล 

 S13 การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป 

 S14 การสร้างแบบจ าลอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 

C4   การส่ือสาร 

C5   ความร่วมมือ 

สื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ 
1. หนังสือเรียน ป.5 เล่ม 1    หน้า 9-13 

2. แบบบันทึกกิจกรรม  ป.5 เล่ม 1  หน้า 7-14 

3. วีดิทัศน์ตัวอย่างการปฏิบัติการวิทยาศาสตรส์ าหรับครเูรื่อง
การจัดกระท าและส่ือความหมายข้อมูลท าได้อย่างไร 
http://ipst.me/8121  

4. วีดิทัศน์ตัวอย่างการปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ส าหรับครู
เรื่องการพยากรณ์ท าได้อย่างไร http://ipst.me/8122 

5. วีดิทัศน์ตัวอย่างการปฏิบัติการวิทยาศาสตรส์ าหรับครเูรื่อง
การสร้างแบบจ าลองท าได้อย่างไร http://ipst.me/8127 

 

 

 

 

 
http://ipst.me/8121 http://ipst.me/8122 http://ipst.me/8127 

http://ipst.me/8121
http://ipst.me/8122
http://ipst.me/8127
http://ipst.me/8121
http://ipst.me/8122
http://ipst.me/8127
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แนวการจัดการเรียนรู้ 

1. ครูตรวจสอบความรู้เดิมของนักเรียนเกี่ยวกับการสร้างแบบจ าลองโดยค้นหา
ข่าวเกี่ยวกับมลพิษของกล่ินขยะจากพ้ืนที่ฝังกลบขยะที่ส่งกล่ินรบกวนคนที่
อ า ศั ย ใก ล้ เคี ย งกั บ พ้ื น ที่ ฝั งกลบ  เช่ น  หั วข้ อข่ าว ในหนั ง สื อ พิ ม พ์  
https://www.thaipost.net/main/detail/5054 และสรุปให้นักเรียนฟัง 
ครูตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียนโดยใช้แนวค าถามในการอภิปราย
ดังต่อไปนี้ 
1.1 กล่ินขยะมาจากที่ใด  (นักเรียนตอบตามความเข้าใจซึ่งควรตอบได้ว่า

มาจากพ้ืนที่ฝังกลบ) 
1.2 กล่ินขยะส่งผลกระทบต่อคนในพ้ืนที่อย่างไร (นักเรียนตอบตามความ

เข้าใจ ชึ่งควรตอบได้ว่า ส่งผลกระทบคือมีกล่ินเหม็นรบกวน) 
1.3 ถ้ากลิ่นขยะเป็นอนุภาคของสารที่ปะปนอยู่ในขยะซึ่งมีขนาดเล็กมาก ๆ 

นักเรียนจะแสดงลักษณะของอนุภาคของสารที่ให้กล่ินได้อย่างไร 
(นักเรียนตอบตามความเข้าใจ)  

1.4 นักเรียนจะแสดงลักษณะการเคล่ือนที่ของอนุภาคของสารที่ให้กล่ิน
ออกจากพ้ืนที่ฝังกลบไปยังบ้านของคนที่อาศัยอยู่รอบๆ พ้ืนที่ฝังกลบได้
อย่างไร (นักเรียนตอบตามความเข้าใจ) 

2. นักเรียนอ่านชื่อกิจกรรม และ  ท าเป็นคิดเป็น และร่วมกันอภิปรายเพ่ือ
ตรวจสอบความเข้าใจเกี่ยวกับจุดประสงค์ในการท ากิจกรรม โดยใช้ค าถาม
ดังนี้ 
2.1 กิจกรรมนี้นักเรียนจะได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไร (จัดกระท าและ      

ส่ือความหมายข้อมูลและสร้างแบบจ าลอง) 
2.2 นักเรียนจะได้เรียนรู้ทักษะอะไรบ้างในกิจกรรมนี้ (การจัดกระท าและ

ส่ือความหมายข้อมูล การพยากรณ์และการสร้างแบบจ าลอง) 
2.3 เมื่ อ เรียนแล้วนักเรียนจะท าอะไรได้  (สามารถจัดกระท าและ          

ส่ือความหมายข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณขยะ พยากรณ์ปริมาณขยะและ
สร้างแบบจ าลองเพ่ือบรรยายการเคล่ือนที่ของกล่ินขยะ) 

3. นักเรียนอ่านส่ิงท่ีต้องใช้ในการท ากิจกรรม จากนั้นครูน าวัสดุอุปกรณ์มา
แสดงให้นักเรียนดูทีละอย่าง 

4. นักเรียนอ่าน ท าอย่างไร ตอนที่ 1 แล้วร่วมกันอภิปรายเพ่ือสรุปล าดับ
ขั้นตอนการท ากิจกรรมตามความเข้าใจ โดยครูใช้ค าถามดังต่อไปนี้ 

ในการตรวจสอบความรู้  ครู
เพียงรับฟังเหตุผลของนักเรียนเป็น
ส าคัญ และยังไม่เฉลยค าตอบใด ๆ 
ให้กับนักเรียน แต่ชักชวนนักเรียน 
ไปหาค าตอบที่ถูกต้องจากกิจกรรม
ต่าง ๆ ในบทเรียนนี้ 

 

https://www.thaipost.net/main/detail/5054
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4.1 ข้อมูลจากการอ่านเป็นข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องอะไร (ปริมาณขยะในแต่ละ
ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 จนถึงปี พ.ศ. 2560 ) 

4.2 จากข้อมูล ปริมาณของขยะมีหน่วยเป็นอะไร (ตัน) 
4.3 ปริมาณขยะใน ปี พ.ศ. 2551 มีปริมาณเท่าใด (ปี  พ.ศ. 2551 มี

ปริมาณขยะ 23,900,000 ตัน (ย่ีสิบสามล้านเก้าแสนตัน))  
4.4 จากข้อมูลที่อ่านนักเรียนได้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลใดกับข้อมูล

ใด (ปริมาณขยะกับปีที่รวบรวมได้) 
4.5 หลังจากอ่านข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณขยะมูลฝอยในประเทศไทยแล้ว เรา

สามารถน าข้อมูลไปท าอะไรต่อไป (น าข้อมูลมาจัดให้อยู่ในตารางและ
แผนภูมิแท่ง) 

4.6 การน าข้อมูลมาจัดในตาราง นักเรียนจะจัดให้ปริมาณขยะกับปีที่
รวบรวมได้มาจัดวางในตารางอย่างไร  (นักเรียนตอบตามความเข้าใจ)  

4.7 การน าข้อมูลมาจัดท าเป็นแผนภูมิแท่ง นักเรียนจะจัดให้ปริมาณขยะ
กับปีที่รวบรวมได้อยู่ในแกนใดกับแกนใด(นักเรียนตอบตามความ
เข้าใจ) 

ครูอาจเสนอแนะนักเรียนเกี่ยวกับการสร้างตาราง ปีที่จัดเก็บ
ขยะจัดเป็นตัวแปรต้น ส่วนปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในแต่ละปีเป็นตัวแปร
ตาม ดังนั้น ตารางควรจะมี 2 สดมภ์ สดมภ์ด้านซ้ายเป็นปีที่จัดเก็บ
ขยะ สดมภ์ด้านขวาเป็นปริมาณขยะที่จัดเก็บได้ จ านวนแถวในตาราง
จะเท่ากับจ านวนปีที่จัดเก็บขยะ ส่วนการสร้างแผนภูมิ แกนตั้งควรเป็น
ปริมาณขยะท่ีจัดเก็บในแต่ละปี แกนนอนเป็นปี พ.ศ. ที่จัดเก็บขยะ  

4.8 หลังจากท าตารางและแผนภูมิเรียบร้อยแล้ว นักเรียนต้องท าอย่างไร
ต่อไป (อภิปรายเพ่ือเปรียบเทียบว่าการน าเสนอข้อมูลในรูปแบบตาราง
และแผนภูมิ รูปแบบใดเข้าใจง่าย ชัดเจนในเวลาอันรวดเร็ว) 

4.9 นักเรียนจะต้องท าอย่างไรในล าดับต่อไป (อภิปรายว่าปริมาณขยะ
ตั้งแต่ปี 2551 -2560 มีการเปล่ียนแปลงอย่างไร) 

4.10 นักเรียนต้องพยากรณ์ เกี่ยวกับอะไรบ้าง (เกี่ยวกับปริมาณขยะใน      
ปี พ.ศ. 2548 และ ปี พ.ศ. 2563)  

5. เมื่อนักเรียนเข้าใจวิธีการท ากิจกรรมในท าอย่างไร ตอนที่ 1 แล้วให้นักเรียน 
บันทึกจุดประสงค์การท ากิจกรรมตอนที่ 1 .ในแบบบันทึกหน้า 7 และให้
วิเคราะห์ว่ากิจกรรมตอนที่ 1 ต้องใช้วัสดุอุปกรณ์หรือไม่ อย่างไร  

6. เมื่อนักเรียนเข้าใจวิธีการท ากิจกรรมในท าอย่างไรแล้ว ให้นักเรียนเริ่มปฏิบัติ
กิจกรรมตามขั้นตอน 

S6  การจัดกระท าและส่ือความหมายข้อมูล
จากการน าข้อมูลมาจัดกระท าเป็น
ตารางและแผนภูมิ 

S7  การพ ยากรณ์ จ ากก ารน า ข้ อมู ล ที่
รวบรวมได้มาพยากรณ์ปริมาณขยะที่จะ
เกิดข้ึน 

S8 การลงความเห็ นจากข้อมูลจากทิศ
ทางการเคล่ือนที่ของอนุภาคของสารที่มี
กล่ิน 

S14  การสร้างแบบจ าลองอนุภาคและการ
เคลื่อนที่ของอนุภาคของสารที่เป็นกลิ่น
ขยะ 

C4  การส่ือสารจากการบรรยายแบบจ าลอง
อนุภาคและการเคล่ือนที่ของอนุภาค
ของสารที่เป็นกล่ินขยะ 

C5  ความร่วมมือจากการท างานร่วมกันใน
กลุ่ม 

 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ทีน่ักเรียนจะได้

ฝึกจากการท ากิจกรรม 
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7. หลังจากท ากิจกรรมแล้ว ครูน าอภิปรายผลการท ากิจกรรม โดยใช้ค าถาม
ดังนี้ 
7.1 จากข้อมูลปริมาณขยะในประเทศไทยปี พ.ศ. 2551-2560 นักเรียนน า

ข้อมูลมาจัดให้อยู่ในรูปแบบใดบ้าง (ตารางและแผนภูมิแท่ง)    
7.2 จากตารางแสดงข้อมูลอะไรบ้าง (ปี พ.ศ. ที่จัดเก็บขยะ ปริมาณขยะแต่

ละปี มีหน่วยเป็นตัน และแหล่งที่มาของข้อมูล) 
7.3 จากแผนภูมิแสดงข้อมูลอะไรบ้าง (แกนตั้งแสดงปริมาณขยะ มีหน่วย

เป็นตัน  แกนนอนแสดง ปี พ.ศ.ที่จัดเก็บขยะ แหล่งที่มาของข้อมูล) 
7.4 ส่ิงที่แตกต่างกันของข้อมูลในตารางและแผนภูมิคืออะไร (ข้อมูลใน

ตารางแสดงปริมาณขยะเป็นตัวเลข ส่วนข้อมูลในแผนภูมิจะแสดง
ปริมาณขยะโดยใช้ความสูงของแท่งแผนภูมิ) 

7.5 ข้อมูลจากตารางหรือแผนภูมิช่วยให้เราเปรียบเทียบปริมาณขยะในแต่
ละปีได้รวดเร็วกว่า (แผนภูมิ) 

7.6 การจัดกระท าและส่ือความหมายข้อมูลมีประโยชน์อย่างไร (ท าให้
เข้าใจข้อมูลได้ชัดเจนและรวดเร็วขึ้น)  

7.7 ข้อมูลที่ยังไม่ผ่านการจัดกระท าแตกต่างจากข้อมูลที่จัดกระท าแล้ว
อย่างไร (ข้อมูลที่จัดกระท าแล้วเข้าใจได้ง่ายและรวดเร็วมากกว่าและ
สะดวกในการพยากรณ์แนวโน้มปริมาณขยะในปีต่อไป) 

7.8 จากข้อมูลในแผนภูมิแท่ง แนวโน้มปริมาณขยะเป็นอย่างไร (ปริมาณ
ขยะจะมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน) 

7.9 จากข้อมูลปริมาณขยะ ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2551 – พ.ศ. 2560 สามารถ
พยากรณ์ปริมาณขยะ ในปี พ.ศ. 2561 ได้หรือไม่ อย่างไร (ปริมาณ
ขยะในปี 2561 น่าจะมีปริมาณเท่ากับ 277 แสนตัน) 

7.10 นักเรียนมีวิธีช่วยลดปริมาณขยะของตนเองได้อย่างไร (นักเรียนตอบ
ตามความเข้าใจของตนเอง) 

8. ครูเชื่อมโยงข้อมูลที่ได้จากการท ากิจกรรมช่วงนี้ไปสู่เรื่องการสร้างแบบจ าลอง 
9. นักเรียนอ่าน ท าอย่างไร ตอนที่ 2  แล้วร่วมกันอภิปรายเพ่ือสรุปล าดับ

ขั้นตอนในการท ากิจกรรม โดยครูใช้ค าถามน าอภิปรายดังนี้ 
9.1 จากการอ่านสถานการณ์ นักเรียนได้ข้อมูลอะไรบ้าง (ในพ้ืนที่มีบ้าน 4 

หลัง คือ ก ข ค และ ง  ตั้งอยู่รอบๆ พ้ืนที่ฝังกลบขยะ บ้าน ก ข และ 
ง อยู่ห่างจากพ้ืนที่ฝังกลบ 100 เมตร ส่วนบ้าน ค อยู่ห่างจากพ้ืนที่ฝัง
กลบ 200 เมตร และสารที่มีกล่ินจากขยะเคล่ือนที่มาถึงบ้านแต่ละ
หลัง) 

ห ากนั ก เรี ยน ไม่ ส าม ารถตอบ
ค าถามหรืออภิ ป ราย ได้ ต ามแนว
ค าตอบ ครูควรให้ เวลานักเรียนคิด
อย่างเหมาะสม รอคอยอย่างอดทน 
และรับฟังแนวความคิดของนักเรียน 

 

1. ครูอาจใช้กล่ินของสารอ่ืน 
แทนน้ ามันหอมระเหย  

2. ครู อ าจม อบ ห ม าย ให้
นักเรียนท ากิจกรรม ร่วมคิด ร่วม
ท าหลังจากจบ กิจกรรม ตอนที่ 1 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
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9.2 นักเรียนต้องท าอย่างไรต่อไป (สร้างแบบจ าลองเพ่ือแสดงการเคล่ือนที่
ของอนุภาคของสารที่มีกล่ินในขยะจากพ้ืนที่ฝังกลบขยะมายังบ้านแต่
ละหลังโดยใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ครูก าหนดหรือสร้างเอง) 

9.3 นักเรียนคิดว่าจะสร้างแบบจ าลองในรูปแบบใด  และต้องใช้วัสดุ
อุปกรณ์อะไรบ้าง (นักเรียนตอบได้ตามความเข้าใจ) 

9.4 นักเรียนคิดว่าจะใช้อะไรแทนอนุภาคของสารที่มีกล่ิน และใช้อะไรแทน
ทิศทางการเคล่ือนที่ของอนุภาคของสารที่มีกล่ิน (นักเรียนตอบได้ตาม
ความเข้าใจ) 

9.5 เมื่อสร้างแบบจ าลองที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลแล้วนักเรียนท า
อย่างไรต่อไป (สังเกตกล่ินน้ ามันหอมระเหยเมื่อยืนในต าแหน่งต่าง ๆ 
โดยเปรียบเหมือนเป็นต าแหน่งของบ้านแต่ละหลัง และน าข้อมูลจาก
การสังเกตมาปรับปรุงแบบจ าลอง และน าเสนอ) 

10.เมื่อนักเรียนเข้าใจวิธีการท ากิจกรรมในท าอย่างไรแล้ว ครูแจกวัสดุอุปกรณ์ 
และให้นักเรียนปฏิบัติตามข้ันตอน โดยครูเสนอแนะว่า ในแบบจ าลองควร
ระบุสัญลักษณ์และความหมายของสัญลักษณ์นั้น ๆ เช่น อนุภาคของสารที่มี
กล่ินแทนด้วยอะไร อนุภาคของสารอ่ืน ๆ แทนด้วยอะไร การเคล่ือนที่ของ
อนุภาคของสารที่มีกล่ินแทนด้วยอะไร   

11.หลังจากท ากิจกรรมแล้ว นักเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอผลการท ากิจกรรม
จากนั้นครูน าอภิปรายโดยใช้ค าถามดังนี้ 
11.1 แบบจ าลองเพ่ือบรรยายการเคล่ือนที่ของอนุภาคของสารที่มีกล่ินมีกี่

รูปแบบ อะไรบ้าง (นักเรียนตอบตามท่ีสร้าง เช่น ภาพวาด แบบจ าลอง
สามมิติ) 

11.2  ส่ิงใดใช้เป็นตัวแทนอนุภาคของสารที่มีกล่ิน และส่ิงใดใช้เป็นตัวแทน
การเคล่ือนที่ของอนุภาค (นักเรียนตอบตามส่ิงที่ได้สร้างขึ้น เช่น ใช้จุด
แทนอนุภาคของสารที่มีกล่ินแต่ละอนุภาค หรือใช้ลูกปัดแทนอนุภาค
ของสารที่มีกล่ิน ลูกศรแทน  ทิศทางการเคล่ือนที่) 

11.3 แบบจ าลองแสดงการเคล่ือนที่ของอนุภาคของสารที่มีกล่ินอย่างไร 
(อนุภาคของสารที่มีกล่ินเริ่มจากพ้ืนที่ฝังกลบและเคล่ือนที่ไปในอากาศ
ทุกทิศทางจนถึงบ้านแต่ละหลัง ท าให้คนในบ้านแต่ละหลังได้รับกล่ิน) 

12.ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายและลงข้อสรุปว่าการจัดกระท าและส่ือ
ความหมายข้อมูลเป็นการน าข้อมูลมาน าเสนอในรูปแบบที่เข้าใจง่ายขึ้นและ
เห็นความสัมพันธ์ของข้อมูล การพยากรณ์เป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ที่จะ
เกิดขึ้นโดยอาศัยข้อมูลที่รวบรวมไว้ การสร้างแบบจ าลองเป็นการสร้างส่ิงใด
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ส่ิ งหนึ่ งขึ้นมาเพ่ือ เป็นตั วแทน ของจริงซึ่ งอาจเป็นวัตถุ  เหตุการณ์
กระบวนการหรือระบบและใช้แบบจ าลองนั้นเพ่ือส่ือสาร บรรยาย อธิบาย
หรือพยากรณส่ิ์งเหล่านั้น (S13) 

ครูให้ความรู้เพ่ิมเติมว่าการสร้างส่ิงใดส่ิงหนึ่งขึ้นมาเพ่ือเป็นตัวแทนของจริง
นั้นท าได้หลายรูปแบบอาจเป็นวัตถุส่ิงของที่เป็นนามธรรม เช่น แผนภาพ 
รูปป้ัน หรืออาจไม่ได้เป็นวัตถุส่ิงของหรือมีลักษณะเป็นนามธรรม เช่น 
ค าพูด สมการ โปรแกรมคอมพิวเตอร์  

13.นักเรียนตอบค าถามใน ฉันรู้อะไร โดยครูอาจใช้ค าถามเพ่ิมเติมในการ
อภิปรายเพ่ือให้ได้แนวค าตอบที่ถูกต้อง  

14. นักเรียนสรุปส่ิงที่ได้เรียนรู้ในกิจกรรมนี้ จากนั้นนักเรียนอ่าน ส่ิงท่ีได้เรียนรู้ 
และเปรียบเทียบกับข้อสรุปของตนเอง 

15.ครูกระตุ้นให้นักเรียนฝึกตั้งค าถามเกี่ยวกับเรื่องที่สงสัยหรืออยากรู้เพ่ิมเติม
ใน อยากรู้อีกว่า จากนั้นครูอาจสุ่มนักเรียน 2 -3 คน น าเสนอค าถามของ
ตนเองหน้าชั้นเรียน และให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับค าถามที่
น าเสนอ 

16. ครูน าอภิปรายเพ่ือให้นักเรียนทบทวนว่าได้ฝึกทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 อะไรบ้างและในขั้นตอนใดแล้ว
บันทึกลงในแบบบันทึกกิจกรรมหน้า 14 

17.นักเรียนร่วมกันอ่าน รู้อะไรในเร่ืองนี้ ในหนังสือเรียนหน้า 15-16 ครูน า
อภิปรายเพ่ือน าไปสู่ข้อสรุปเกี่ยวกับส่ิงที่ได้เรียนรู้ในเรื่องนี้ จากนั้นครู
กระตุ้นให้นักเรียนตอบค าถามในช่วงท้ายของเนื้อเรื่องซึ่งเป็นค าถามเพ่ือ
เชื่อมโยงไปสู่การเรียนเนื้อหาในบทถัดไป  ดังนี้  การจัดกระท าและส่ือ
ความหมายข้อมูลและการสร้างแบบจ าลองสามารถน าไปใช้อธิบายแนวคิด
เกี่ยวกับแรงและพลังงานได้หรือไม่ นักเรียนตอบตามความเข้าใจของตนเอง 
ซึ่งจะหาค าตอบได้จากการเรียนในบทต่อไป 

18. ครูชักชวนนักเรียนอ่าน รักษ์โลก แล้วร่วมกันอภิปรายสรุปแนวคิดที่ได้จาก
การอ่าน 
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  แนวค าตอบในแบบบันทึกกิจกรรม 

 
 

1. จัดกระท าและส่ือความหมายข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณขยะในแต่ละปี 

2. พยากรณ์เกี่ยวกับปริมาณขยะ 

 

ปริมาณขยะมูลฝอยปี พ.ศ. 2551-2560 

ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคและส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด 
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แผนภูมิ ปริมาณขยะในประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2551 - 2560 

ปี พ.ศ. 

ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคและส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด 

ปริมาณขยะ (แสนตัน) 
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แสดงปริมาณขยะเป็นตัวเลข
และเห็นความสัมพันธ์ของ
ข้อมูลระหว่างปีและปริมาณ
ขยะในแต่ละป ี

ดูแนวโน้มของ
ข้อมูลได้ไม่ชัดเจน 

แสดงปริมาณขยะในแต่ละปีท่ี
แตกต่างกันโดยใช้ความสูงของแท่ง
แผนภูมิท าให้เปรียบเทียบปริมาณขยะ
ในแต่ละปีได้ง่ายกว่าและมองเห็น
แนวโน้มปริมาณขยะได้ชัดเจนและ
รวดเร็ว 

หาความแตกตา่งของ
ปริมาณขยะในแต่ละปี
เป็นตัวเลขได้ไมช่ัดเจน 

แผนภูมิแท่ง 
มีข้อดี ดังนี้ แสดงปริมาณขยะในแต่ละปีที่แตกต่างกันโดยใช้ความสูงของแท่ง แผนภูมิแสดง
การเปรียบเทียบปริมาณขยะในแต่ละปีซ่ึงมองเห็นได้ง่ายกว่าและมองเห็นแนวโน้มปริมาณ
ขยะได้ชัดเจนและรวดเร็ว 

ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้นในประเทศไทยภายในระยะเวลา 10 ปี แนวโน้มคือมี
ปริมาณสูงข้ึนเรื่อยๆ  

 ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้นในประเทศไทยในปี พ.ศ. 2548 น่าจะมีปริมาณน้อยกว่า
ปริมาณขยะท่ีเกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2551   

 ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีจะเกิดขึ้นในประเทศไทยในปี พ.ศ. 2563 น่าจะมีปริมาณมากกว่า
ปริมาณขยะท่ีเกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2560   
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สร้างแบบจ าลองเพื่อบรรยายการเคล่ือนที่ของอนุภาคของสารที่มีกล่ินในขยะ 

 

ค าตอบขึ้นอยู่กับนักเรียน 
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ค าตอบขึ้นอยู่กับนักเรียน 
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น ามาจัดกระท าให้อยู่ในรูปแบบตารางและแผนภูมิ 

 

เป็นการน าเสนอข้อมูลที่ไม่ได้จัดให้เป็นระบบหรือข้อมูลที่ยังไม่เห็นความสัมพันธ์กัน 
น ามาจัดให้เป็นระบบหรือให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล ซ่ึงจะท าให้เข้าใจได้ง่าย 
ชัดเจนในเวลารวดเร็ว 

สามารถน าข้อมูลขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2551-2560 มาพยากรณ์ปริมาณขยะท่ี
จะเกิดขึ้นในปีต่อไปโดยวิเคราะห์จากข้อมูลเดิม 

 

เราสามารถน าข้อมูลปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2551-2560 

ซึ่งมีหน่วยงานรวบรวมไว้ มาจัดกระท าให้อยู่ในรูปแบบตารางและแผนภูมิแท่ง จะพบว่า
ทั้งในรูปแบบตารางและแผนภูมิแท่งท าให้เข้าใจข้อมูลได้ง่ายขึ้น เมื่อเปรียบเทียบ
ระหว่างตารางและแผนภูมิแท่ง พบว่า แผนภูมิแท่งจะท าให้เข้าใจข้อมูลได้ง่าย และเห็น
แนวโน้มของปริมาณขยะได้ชัดเจนกว่าจัดในรูปแบบตาราง จากข้อมูลปริมาณขยะในแต่
ละปีสามารถพยากรณ์ปริมาณขยะท่ีเกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2563 ได้โดย
วิเคราะห์จากข้อมูลการเปล่ียนแปลงปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2551- 2560 
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ค าตอบขึ้นอยู่กับแบบจ าลองของนักเรียน เช่น วาดภาพ  สร้างโมเดลสามมิติ  

ค าตอบขึ้นอยู่กับแบบจ าลองของนักเรียน เช่น ในภาพวาดมีอนุภาคของสารที่มีกล่ิน
แสดงด้วยจุดเล็ก ๆ อยู่รอบๆ พื้นที่ฝังกลบ และมีจุดเล็กๆ กระจายออกไปจนถึงตัวบ้าน   

 

ค าตอบขึ้นอยู่กับแบบจ าลองของนักเรียน เช่น มี เพราะแบบจ าลองยังไม่มีส่ิงท่ี
แสดงทิศทางการเคล่ือนที่ของอนุภาค จึงได้เพิ่มส่ิงที่แสดงทิศทางการเคล่ือนที่ของ
อนุภาคของสารที่มีกล่ินโดยใช้ลูกศร 

แบบจ าลองการเคล่ือนที่ของกล่ินขยะ สามารถสร้างได้หลายรูปแบบ เช่น วาดภาพ 
โมเดลสามมิติ โดยอาจใช้จุดหรือลูกปัดเป็นตัวแทนอนุภาคของสารที่มีกล่ิน  ส่วนทิศ
ทางการเคล่ือนที่ของกล่ินอาจแทนด้วยลูกศรหรือเส้นเพื่อบอกทิศทาง 

 

การจัดกระท าและส่ือความหมายข้อมูลเป็นการน าข้อมูลมาแสดงในรูปแบบท่ีเข้าใจง่าย
ขึ้นและเห็นความสัมพันธ์ของข้อมูล การพยากรณ์เป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ที่จะ
เกิดขึ้นโดยอาศัยข้อมูลที่รวบรวมไว้ การสร้างแบบจ าลองเป็นการสร้างส่ิงใดส่ิงหน่ึง
ขึ้นมาเป็นตัวแทนของจริงเพื่อบรรยายหรืออธิบายลักษณะของส่ิงนั้น  
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ค าถามของนักเรียนที่ต้ังตามความอยากรู้ของตนเอง 
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แนวการประเมินการเรียนรู้ 
การประเมินการเรียนรู้ของนักเรียนท าได้ ดังนี้ 
1. ประเมินความรู้เดิมจากการอภิปรายในชั้นเรียน 

2. ประเมินการเรียนรู้จากค าตอบของนักเรียนระหว่างการจัดการเรียนรู้และจากแบบบันทึกกิจกรรม 

3. ประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 จากการท ากิจกรรมของนักเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประเมินจากการท ากิจกรรมที่ 1 จัดกระท าและสื่อความหมายข้อมูลและ 
สร้างแบบจ าลองได้อย่างไร 

ระดับคะแนน 

3 คะแนน หมายถึง ด ี 2 คะแนน หมายถึง พอใช้  1 คะแนน หมายถึง ควรปรับปรุง 

 

รหัส สิ่งที่ประเมิน ระดับคะแนน 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
S6 การจัดกระท าและส่ือความหมายข้อมูล  

S7 การพยากรณ ์  

S8 การลงความเห็นจากข้อมูล  

S13 การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป  

S14 การสร้างแบบจ าลอง  

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 

C4 การสื่อสาร  

C5 ความร่วมมือ  

รวมคะแนน  
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ตาราง แสดงการวิเคราะห์ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ตามระดับความสามารถของนักเรียน 

โดยอาจใช้เกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 
ทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ 
รายการประเมิน 

ระดับความสามารถ 

ดี (3) พอใช้ (2) ควรปรับปรุง (1) 

S6 การจัดกระท าและส่ือ
ความหมายข้อมูล 

การน าข้อมูลปริมาณ
ขยะในแต่ละปีมาจัด
กระท าและน าเสนอใน
รูป แบบ ตารางและ
แผนภูมิแท่ง 

สามารถน าข้อมูลปริมาณ
ข ย ะ ใน แ ต่ ล ะ ปี ม า จั ด
กระท าและน า เสนอใน
รูปแบบตารางและแผนภูมิ
แท่งได้อย่างถูกต้องและ
ครบถ้วนด้วยตนเอง 
 

สามารถน าข้อมูลปริมาณ
ข ย ะ ใน แ ต่ ล ะ ปี ม าจั ด
กระท าและน าเสนอใน
รู ป แ บ บ ต า ร า ง แ ล ะ
แผนภูมิ แท่ งได้ ถู กต้อง
และครบถ้ วนจากการ
ชี้แนะของครูหรือผู้อ่ืน 

สามารถน าข้อมูลปริมาณ
ข ย ะ ใน แ ต่ ล ะ ปี ม าจั ด
กระท าและน าเสนอใน
รู ป แ บ บ ต า ร า ง แ ล ะ
แผนภูมิ แท่ งได้ ถู กต้ อง
บางส่วน แม้ว่าจะได้รับค า
ชี้แนะจากครูหรือผู้อ่ืน 

S7 การพยากรณ ์ การคาดการณ์ปริมาณ
ขยะที่จะเกิดขึ้นโดย
อ า ศั ย ข้ อ มู ล ก า ร
เป ล่ี ย น แ ป ล งข อ ง
ปริมาณ ขยะในช่ ว ง
ระยะเวลาหนึ่ง 

สามารถคาดการณ์ปริมาณ
ขยะที่จะเกิดขึ้นโดยอาศัย
ข้อมูลการเป ล่ียนแปลง
ของปริมาณขยะในช่วง
ระยะ เวล าห นึ่ ง ได้ ด้ ว ย
ตนเอง  

ส า ม า ร ถ ค า ด ก า ร ณ์
ปริมาณขยะที่จะเกิดขึ้น
โด ย อ า ศั ย ข้ อ มู ล ก า ร
เปล่ียนแปลงของปริมาณ
ขยะในช่วงระยะเวลาหนึ่ง
ได้จากการชี้แนะของครู
หรือผู้อ่ืน 

ส า ม า ร ถ ค า ด ก า ร ณ์
ปริมาณขยะที่จะเกิดขึ้น
ได้แต่ไม่สามารถบอกเหตุ
ผลได้แม้ ว่ าจะได้ รับค า
ชี้แนะจากครูหรือผู้อ่ืน 

S8 การลงความเห็นจาก
ข้อมูล 

การลงความเห็นจาก
ข้ อ มู ล เกี่ ย ว กั บ ทิ ศ
ทางการเคล่ือนที่ของ
กล่ินน้ ามันหอมระเหย 

สามารถลงความเห็นจาก
ข้อมูลได้ด้วยตนเองว่ากล่ิน
เค ล่ื อนที่ ออกจากขวด
น้ ามันหอมระเหยได้ทุก
ทิศทาง 

สามารถลงความเห็นจาก
ข้อมูลได้ว่ากล่ินเคล่ือนที่
ออกจากขวดน้ ามันหอม
ระเหยได้ทุกทิศทางจาก
การชี้แนะของครูหรือผู้อ่ืน 

สามารถลงความเห็นจาก
ข้อมูลได้แต่ไม่ชัดเจนว่า
ก ล่ิน เค ล่ือนที่ ออกจาก
ขวดน้ ามันหอมระเหยได้
แม้ว่าจะได้รับค าชี้แนะ
จากครูหรือผู้อ่ืน 

S13 การตีความหมาย
ข้อมูลและลงข้อสรุป 

ก า ร ตี ค ว า ม ห ม า ย
ข้อมูลและลงข้อสรุป
ได้ ว่ าการจัดกระท า
และส่ือความหมาย
ข้ อ มู ล เ ป็ น ก า ร น า
ข้อมูลมาน าเสนอใน
รูปแบบที่เข้าใจง่ายขึ้น
และเห็นความสัมพันธ์

สามารถตีความหมาย
ข้อมูล และลงข้อสรุปได้
ด้วยตนเองว่าการจัด
กระท าและส่ือความหมาย
ข้อมูลเป็นการน าข้อมูลมา
น าเสนอในรูปแบบที่เข้าใจ
ง่ายขึ้นและเห็น

สามารถตี ความหมาย
ข้อมูล และลงข้อสรุปได้
ว่าการจัดกระท าและส่ือ
ความหมายข้อมูลเป็นการ
น าข้อมูลมาน าเสนอใน
รูปแบบที่ เข้าใจ ง่ายขึ้น
และเห็นความสัมพันธ์ของ
ข้อมูล การพยากรณ์เป็น

สามารถตี ความหมาย
ข้ อ มู ล ได้ บ้ า ง แ ล ะ ล ง
ข้อสรุปได้ไม่ชัดเจนว่าการ
จั ด ก ร ะ ท า แ ล ะ ส่ื อ
ความหมายข้อมูลเป็นการ
น าข้อมูลมาน าเสนอใน
รูปแบบที่ เข้าใจ ง่ายขึ้น
และเห็นความสัมพันธ์ของ
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ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 

รายการประเมิน 
ระดับความสามารถ 

ดี (3) พอใช้ (2) ควรปรับปรุง (1) 

ข อ ง ข้ อ มู ล  ก า ร
พ ย าก รณ์ เ ป็ น ก า ร
คาดการณ์เหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นโดยอาศัยข้อมูล
ที่รวบรวมไว้ การสร้าง
แบบจ าลองเป็นการ
ส ร้ า ง ส่ิ ง ใด ส่ิ งห นึ่ ง
ขึ้นมาเพ่ือเป็นตัวแทน
ข อ ง ข อ ง จ ริ ง เ พ่ื อ
บ ร ร ย า ย  อ ธิ บ า ย
ลักษณะของส่ิงนั้น 

ความสัมพันธ์ของข้อมูล 
การพยากรณ์เป็นการ
คาดการณ์เหตุการณ์ท่ี
เกิดข้ึนโดยอาศัยข้อมูลที่
รวบรวมไว้ การสร้าง
แบบจ าลองเป็นการสร้าง
ส่ิงใดส่ิงหนึ่งขึ้นมาเพ่ือเป็น
ตัวแทนของของจริงเพ่ือ
บรรยายหรืออธิบาย
ลักษณะของส่ิงนั้น 

การคาดการณ์เหตุการณ์
ที่เกิดขึ้นโดยอาศัยข้อมูลที่
ร วบ รวม ไว้  ก ารส ร้ า ง
แบบจ าลองเป็นการสร้าง
ส่ิงใด ส่ิงหนึ่ งขึ้นมาเพ่ือ
เป็นตัวแทนของของจริง
เพ่ือบรรยายหรืออธิบาย
ลักษณะของส่ิงนั้นทั้ งนี้
โดยอาศัยการชี้แนะจาก
ครูหรือผู้อ่ืน 

ข้อมูล การพยากรณ์เป็น
การคาดการณ์เหตุการณ์
ที่เกิดขึ้นโดยอาศัยข้อมูลที่
ร วบ รวม ไว้  ก ารส ร้ า ง
แบบจ าลองเป็นการสร้าง
ส่ิงใด ส่ิงหนึ่ งขึ้นมาเพ่ือ
เป็นตัวแทนของของจริง
เพ่ือบรรยายหรืออธิบาย
ลักษณะของส่ิงนั้นแม้ว่า
จะได้รับค าชี้แนะจากครู
หรือผู้อ่ืน 

S14 การสร้างแบบจ าลอง การสร้างแบบจ าลอง
และระบุส่ิงที่ ใช้แทน
อนุภ าคของสารที่ มี
กล่ินและทิศทางการ
เคล่ือนที่ของอนุภาค
ในแบบจ าลองที่สร้าง
ขึ้น 

สามารถสร้างแบบจ าลอง
แ ล ะ ร ะ บุ ส่ิ ง ที่ ใช้ แ ท น
อนุภาคของสารที่มีกล่ิน
และทิศทางการเคล่ือนที่
ของอนุภาคในแบบจ าลอง
ที่สร้างขึ้นได้ด้วยตนเอง  

สามารถสร้างแบบจ าลอง
แ ล ะ ร ะ บุ ส่ิ งที่ ใช้ แ ท น
อนุภาคของสารที่มีกล่ิน
และทิศทางการเคล่ือนที่
ของอนุภาคในแบบจ าลอง
ที่ สร้างขึ้น ได้ โดยอาศัย
การชี้ แนะจากครูห รื อ
ผู้อ่ืน 

สามารถสร้างแบบจ าลอง
ได้แต่ไม่สมบูรณ์และระบุ
ส่ิงที่ ใช้แทนอนุภาคของ
ส า ร ที่ มี ก ล่ิ น แ ล ะ ทิ ศ
ท างก าร เค ล่ื อน ที่ ข อ ง
อนุภาคในแบบจ าลองที่
สร้างขึ้นได้บ้างแม้ว่าจะได้
รับค าชี้แนะจากครูหรือ
ผู้อ่ืน 
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ตาราง แสดงการวิเคราะห์ทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ตามระดับความสามารถของนักเรียน 

โดยอาจใช้เกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 
 

ทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 

รายการประเมิน 
ระดับความสามารถ 

ดี (3) พอใช้ (2) ควรปรับปรุง (1) 

C4 การส่ือสาร การน าเสนอข้อมูลจาก
การอภิปรายเกี่ยวกับ
การจัดกระท าและส่ือ
ความหมายข้อมูล การ
พ ย าก รณ์ แ ล ะ ก า ร
สร้างแบบจ าลอง 

น า เส น อข้ อ มู ล จ าก ก าร
อภิปรายเกี่ ยวกับ การจัด
กระท าและส่ือความหมาย
ข้อมูล การพยากรณ์และการ
สร้างแบบจ าลองให้ ผู้ อ่ืน
เข้าใจได้อย่างถูกต้อง ได้ด้วย
ตนเอง 

น า เส น อ ข้ อ มู ล จ าก ก า ร
อภิ ป ราย เกี่ ย วกั บ การจั ด
กระท าและส่ือความหมาย
ข้อมูล การพยากรณ์และการ
สร้ า งแบบจ าลอง ให้ ผู้ อ่ื น
เข้าใจได้อย่างถูกต้อง จาก
การชี้แนะของครูหรือผู้อ่ืน 

สามารถน าเสนอข้อมูล
บ า ง ส่ ว น จ า ก ก า ร
อภิปรายเกี่ยวกับการจัด
ก ร ะ ท า แ ล ะ ส่ื อ
ความหมายข้อมูล การ
พยากรณ์และการสร้าง
แ บ บ จ า ล อ ง ให้ ผู้ อ่ื น
เข้าใจทั้ งนี้ แม้ว่าจะได้
รับค าชี้แนะจากครูหรือ
ผู้อ่ืน 

C5 ความร่วมมือ การท า งาน ร่ วม กั บ
ผู้อ่ืนในการสังเกต การ
น า เส น อ  แ ล ะ ก า ร
แสดงความคิดเห็นใน
การจัดกระท าและส่ือ
ความหมายข้อมูล การ
พ ย าก รณ์ แ ล ะ ก า ร
ส ร้ า ง แ บ บ จ า ล อ ง
รวมทั้งยอมรับความ
คิดเห็นของผู้อ่ืน 

สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน
ในการสังเกต การน าเสนอ 
และการแสดงความคิดเห็น
ในการจัดกระท าและส่ือ
ความหมายข้ อมู ล   การ
พ ยากรณ์ แ ล ะการส ร้ า ง
แบบจ าลองรวมทั้งยอมรับ
ความคิดเห็นของผู้อ่ืนตั้งแต่
เริ่มต้นจนส าเร็จ          

สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน
ในการสังเกต การน าเสนอ 
และการแสดงความคิดเห็นใน
ก า ร จั ด ก ร ะ ท า แ ล ะ ส่ื อ
ค ว าม ห ม าย ข้ อ มู ล  ก า ร
พ ย าก รณ์ แ ล ะก ารส ร้ า ง
แบบจ าลอง รวมทั้งยอมรับ
ความคิดเห็นของผู้อ่ืน บาง
ช่วงเวลาที่ท ากิจกรรม 

สามารถท างานร่วมกับ
ผู้อ่ืนได้บ้างแต่ไม่แสดง
ความคิดเห็น แม้ว่าจะ
ได้รับการกระตุ้นจากครู
หรือผู้อ่ืน 
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กิจกรรมท้ายบทที่ 1 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (0.5 ชั่วโมง) 

1. นักเรียนวาดรูปหรือเขียนสรุปส่ิงที่ได้เรียนรู้จากบทนี้ตามความเข้าใจของ
ตนเอง ในแบบบันทึกกิจกรรม หน้า 15 

2. นักเรียนตรวจสอบการสรุปส่ิงที่ได้เรียนรู้ของตนเองโดยเปรียบเทียบกับผัง
มโนทัศน์ในหัวข้อ รู้อะไรในบทนี้ ในหนังสือเรียน หน้า 17 

3. นักเรียนกลับไปตรวจสอบค าตอบของตนเองในส ารวจความรู้ก่อนเรียน 
ในแบบบันทึกกิจกรรม หน้า 2-5 อีกครั้ง ถ้าค าตอบของนักเรียนไม่ถูกต้อง
ให้ขีดเส้นทับข้อความเหล่านั้น แล้วแก้ไขให้ถูกต้อง หรืออาจแก้ไขค าตอบ
ด้วยปากกาที่มีสีต่างจากเดิม นอกจากนี้ครูอาจน าค าถามในรูปน าบทใน
หนังสือเรียน หน้า 2 มาร่วมกันอภิปรายค าตอบอีกครั้ง  

4. นักเรียนท า แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 1 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
โดยครูสุ่มนักเรียน 2-3 คนน าเสนอค าตอบหน้าชั้นเรียน ถ้าค าตอบยังไม่
ถูกต้องครูควรน าอภิปรายหรือให้สถานการณ์เพ่ิมเติมเพ่ือแก้ไขแนวคิด
คลาดเคล่ือนให้ถูกต้อง 

5. นักเรียนร่วมกันท ากิจกรรม ร่วมคิดร่วมท า โดยให้นักเรียนเก็บข้อมูลชนิด
และปริมาณขยะในโรงเรียนจากนั้นน าเสนอข้อมูลในรูปแบบที่ท าให้คนอ่ืน
เข้าใจถูกต้องและรวดเร็ว และร่วมกันหาวิธีแยกขยะและอุปกรณ์ที่ใช้
จัดเก็บขยะแต่ละชนิด ครูอาจให้นักเรียนส ารวจข้อมูลล่วงหน้าแล้วน าเสนอ 

6. นักเรียนอ่านและอภิปรายเนื้อเรื่องในหัวข้อวิทย์ใกล้ตัว ในหนังสือเรียน 

หน้า 22  โดยครูกระตุ้นให้นักเรียนเห็นความส าคัญของความรู้จากส่ิงที่ได้
เรียนรู้ในหน่วยนี้ ว่าสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไรบ้าง ดังนี้ การฝึก
ทักษะการจัดกระท าและส่ือความหมายข้อมูลมีประโยชน์อย่างไร (สามารถ
น ามาใช้ในการเตรียมตัวเพ่ือน าเสนอเรื่องราวทางด้านวิทยาศาสตร์ใน
ประเด็นที่คนก าลังสนใจให้เข้าใจได้ชัดเจนและรวดเร็ว เช่น การน าเสนอ
ข้อมูลภายใน 3 นาท)ี 

7. นักเรียนร่วมกันตอบค าถามส าคัญประจ าหน่วยในหนังสือเรียนอีกครั้ง ถ้า
ค าตอบยังไม่ถูกต้อง ให้นักเรียนอภิปรายร่วมกันเพ่ือให้ได้ค าตอบที่ถูกต้อง
ตามแนวค าตอบดังนี้ 
7.1 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ท าให้เรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ ได้อย่างไร 

(ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์น ามาใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล การสร้างค าอธิบายและการน าเสนอส่ิงที่ค้นพบ) ถ้าค าตอบยัง
ไม่ถูกต้อง ให้นักเรียนอภิปรายร่วมกันเพื่อให้ได้ค าตอบที่ถูกต้อง 
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สรุปผลการเรียนรู้ของตนเอง 

 

 

 

รูปหรือข้อความสรุปส่ิงท่ีได้เรียนรู้จากบทนี้ตามความเข้าใจของนักเรียน 
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               แนวค าตอบในแบบฝึกหัดท้ายบท 
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เลือกในรูปแบบตาราง ในรูปที่ 1 เพราะท าให้เห็นความสัมพันธ์ของข้อมูล
ได้ชัดเจนและเห็นสัดส่วนของแก๊สในอากาศได้ถูกต้องชัดเจน กว่ารูปแบบ
อ่ืน ๆ
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แบบจ าลองเหมือนของจริงในเรื่องเกี่ยวกับจ านวนดาวเคราะห์ ต าแหน่งดาวเคราะห์ 
ดวงอาทิตย์ และแถบดาวเคราะห์น้อย 

ไม่เหมือนในด้านระยะห่างระหว่างดาวเคราะห์แต่ละดวงกับดวงอาทิตย์ 
ขนาดของดาวต่าง ๆ ไม่มีดวงจันทร์ของดาวเสาร์ รูปทรง และสีดาวเคราะห์
ไม่เหมือนจริง 
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ปรับปรุงโดยท าระยะห่างระหว่างดาวเคราะห์แต่ละดวงกับดวงอาทิตย์ให้มีสัดส่วน
เหมือนจริง ท าขนาดของดาวต่าง ๆ ให้มีสัดส่วนถูกต้องมากขึ้น เพิ่มดวงจันทร์
ของดาวเสาร์ ท ารูปทรงและสีของดาวเคราะห์ให้เหมือนหรือใกล้เคียงของจริง 
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ภาพรวมการจัดการเรยีนรู้ประจ าหน่วยที่ 2 แรงและพลังงาน 
 

บท เรื่อง กิจกรรม ล าดับการจัดการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด 

บทที่ 1  แรงลัพธ์
และแรงเสียดทาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เรื่องท่ี 1 แรงลัพธ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

เรื่องท่ี 2 แรงเสียด
ทาน 

 

 

กิจกรรมที ่1         

หาแรงลัพธ์ที่
กระท าต่อวัตถุได้
อย่างไร 

 

 

 

 

 

กิจกรรมที่ 2   

แรงเสียดทานมี
ผลต่อวัตถุอย่างไร 

 

 

 

 

 

 

ร่วมคิด ร่วมท า 

• เมื่อมีแรงหลาย ๆ แรง
กระท าต่อวัตถุในแนว
เดียวกัน สามารถหาแรง
ลัพธ์ที่กระท าต่อวัตถุโดย
พิจารณาจากทิศทางของ
แรงนั้น ๆ 

• เมื่อแรงลัพธ์ที่กระท าต่อ
วัตถทุี่อยู่นิ่งมีค่าเป็นศูนย์ 
วัตถุจะอยู่นิ่งต่อไป 

 

 
 

• เมื่อออกแรงกระท าต่อวัตถุ
ที่อยู่บนพ้ืนผิวสัมผัสเพ่ือให้
เคล่ือนทีจ่ะมีแรงต้านการ
เคล่ือนที่หรือ แรงเสียดทาน 
ซึ่งมีทิศทางตรงกันข้ามกับ
ทิศทางการเคล่ือนที่ของวัตถุ 

• แรงเสียดทานมีผลท าให้
วัตถุท่ีก าลังเคล่ือนที่
เปลี่ยนแปลงการเคล่ือนที่
เป็นช้าลงจนหยุดนิ่ง 

ว 2.2  

ป.5/1 อธิบายวิธีการหาแรงลัพธ์
ของแรงหลายแรงในแนวเดียวกัน
ที่กระท าต่อวัตถุในกรณีท่ีวัตถุอยู่
นิ่งจากหลักฐานเชิงประจักษ์ 

ป.5/2 เขียนแผนภาพแสดงแรงที่
กระท าต่อวัตถุที่อยู่ในแนวเดียวกัน
และแรงลัพธ์ที่กระท าต่อวัตถุ 
ป.5/3 ใช้เครื่องชั่งสปริงในการวัด
แรงที่กระท าต่อวัตถุ 
 

ป.5/4 ระบุผลของแรงเสียดทาน
ที่มีต่อการเปล่ียนแปลงการ
เคล่ือนที่ของวัตถุจากหลักฐานเชิง
ประจักษ์ 

ป.5/5 เขียนแผนภาพแสดงแรง
เสียดทานและแรงที่อยู่ในแนว
เดียวกันที่กระท าต่อวัตถุ 

หน่วยที่ 2 แรงและพลังงาน 
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บท เรื่อง กิจกรรม ล าดับการจัดการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด 

บทที่ 2 

เสียง 
เรื่ อ งที่  1 เสี ย งกั บ    
การได้ยิน 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมที่ 1.1 เสียง
เคล่ือนที่ไปได้อย่างไร  

กิจกรรมที่ 1.2 เสียงสูง 
เสียงต่ า เกิดได้อย่างไร 

กิจกรรมที่ 1.3 เสียงดัง 
เสียงค่อย ขึ้นอยู่กับอะไร 

กิจกรรมที่ 1.4 มลพิษทาง
เสียงเป็นอย่างไร 

 

 

 

 

 

 

ร่วมคิด ร่วมท า 

• เสียงเคล่ือนที่ได้ต้องอาศัย
ตัวกลาง  

• เสียงสูงเสียงต่ าขึ้นอยู่กับ
ความถีใ่นการส่ันของ
แหล่งก าเนิดเสียง 

• เสียงดัง เสียงค่อยขึ้นอยู่
กับพลังงานการส่ันของ
แหล่งก าเนิดเสียง และ
ระยะห่างระหว่างผู้ฟัง        
กับแหล่งก าเนิดเสียง 

• เสียงที่ดังมาก ๆ และเสียง
ที่ก่อให้เกิดความร าคาญ 
เรียกว่า มลพิษทางเสียง 

• ถ้าต้องอยู่ในบริเวณท่ีมี
เสียงดัง ควรสวมเครื่อง
ป้องกันหู หรือควร
หลีกเล่ียงการอยู่ในบริเวณ
นั้น 

 

ว 2.3  

ป .5/1 อธิบ ายการได้ ยิ น
เสี ย ง ผ่ าน ตั ว ก ล า งจ าก
หลักฐานเชิงประจักษ์ 
ป.5/2 ระบุตัวแปร ทดลอง 
และอธิบายลักษณะและ
การเกิดเสียงสูง เสียงต่ า 
ป.5/3 ออกแบบการทดลอง
และอธิบายลักษณะและ
การเกิดเสียงดัง เสียงค่อย 

ป.5/4 วัดระดับเสียงโดยใช้
เครื่องมือวัดระดับเสียง 
ป.5/5 ตระหนักในคุณค่า
ของความรู้เรื่องระดับเสียง
โดยเสนอแนะแนวทางใน
การหลีกเล่ียงและลดมลพิษ
ทางเสียง 
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จุดประสงค์การเรียนรู้ประจ าบท 

เมื่อเรียนจบบทนี้ นักเรียนสามารถ 

1. อธิบายการหาแรงลัพธ์ของแรงหลายแรงในแนว
เดียวกันที่กระท าต่อวัตถุในกรณีท่ีวัตถุอยู่นิ่ง 

2. อธิบายและเขียนแผนภาพแสดงขนาดและ
ทิศทางของแรงที่กระท าต่อวัตถุในแนวเดียวกัน 

3. วัดขนาดของแรงที่กระท าต่อวัตถุโดยใช้เครื่องชั่ง
สปริง 

4. อธิบายแรงเสียดทานที่มีผลต่อการเปล่ียนแปลง
การเคล่ือนที่ของวัตถุ 
 

เวลา   7.5  ชั่วโมง 

แนวคิดส าคัญ  
เมื่อมีแรงหลายแรงมากระท าต่อวัตถุหนึ่ ง ๆ 

ผลรวมของแรงเหล่านั้น คือ แรงลัพธ์ที่กระท าต่อวัตถุ 
การหาแรงลัพธ์ต้องพิจารณาทั้งขนาดและทิศทางของ
แรงทั้งหมดที่กระท าต่อวัตถุนั้น ถ้าแรงลัพธ์ที่กระท าต่อ
วัตถุที่อยู่นิ่งมีค่าเป็นศูนย์ วัตถุก็จะอยู่นิ่งต่อไป ถ้ามีแรง
มากระท าต่อวัตถุเพ่ือให้วัตถุเคล่ือนที่ โดยวัตถุนั้นสัมผัส
กับผิวสัมผัสของวัตถุอ่ืน จะเกิดแรงเสียดทานต้านการ
เคล่ือนที่ของวัตถุในบริเวณผิวสัมผัสของวัตถุนั้น และ
ส าหรับวัตถุที่ก าลังเคล่ือนที่ ก็จะมีแรงเสียดทานต้าน
การเคล่ือนที่ของวัตถุเช่นกัน 

สื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ 
1. หนังสือเรียน     ป.5 เล่ม 1   หน้า 24-45 

2. แบบบันทึกกิจกรรม ป.5 เล่ม 1  หน้า 23-47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทนี้มีอะไร 
เรื่องท่ี 1  แรงลัพธ์ 

กิจกรรมที ่1  หาแรงลัพธ์ที่กระท าต่อวัตถุได้อย่างไร 

เรื่องท่ี 2  แรงเสียดทาน 

กิจกรรมที ่2  แรงเสียดทานมีผลต่อวัตถุอย่างไร 

 

 

   บทที่ 1 แรงลัพธ์และแรงเสียดทาน 
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ทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
 

 

           
         หมายเหตุ: รหัสทักษะที่ปรากฏนี้ ใช้เฉพาะหนังสือคู่มือครูเล่มนี้ 

รหัส ทักษะ 
กิจกรรมที่ 
1 2 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
S1 การสังเกต   

S2 การวัด   

S3 การใช้จ านวน   

S4 การจ าแนกประเภท   

S5 การหาความสัมพันธ์ระหว่าง 
   สเปซกับสเปซ 

   สเปซกับเวลา 

  

S6 การจัดกระท าและส่ือความหมายข้อมูล   

S7 การพยากรณ์   

S8 การลงความเห็นจากข้อมูล   

S9 การตั้งสมมติฐาน   

S10 การก าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ   

S11 การก าหนดและควบคุมตัวแปร   

S12 การทดลอง   

S13 การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป   

S14 การสร้างแบบจ าลอง   

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 

C1 การสร้างสรรค์   

C2 การคิดอย่างมีวิจารณญาณ   

C3 การแก้ปัญหา   

C4 การส่ือสาร   

C5 ความร่วมมือ   

C6 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   
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แนวคิดคลาดเคลื่อน 

 แนวคิดคลาดเคล่ือนที่อาจพบและแนวคิดท่ีถูกต้องในบทที่ 1 แรงลัพธ์และแรงเสียดทาน มีดังต่อไปนี้ 
 

แนวคิดคลาดเคล่ือน แนวคิดที่ถูกต้อง 

ถ้าวัตถุเคล่ือนที่แสดงว่าต้องมีแรงมากระท าต่อวัตถุนั้น หรือ
เมื่อวัตถุไม่เคล่ือนที่แสดงว่าไม่มีแรงมากระท าต่อวัตถุนั้น 
(ขจรศักดิ์ และเพ็ญจันทร์, 2550) 

เมื่อแรงลัพธ์ที่กระท าต่อวัตถุเท่ากับศูนย์ วัตถุจะรักษาสภาพการ
เคล่ือนที่ กล่าวคือวัตถุจะอยู่นิ่งหรือเคล่ือนที่ด้วยความเร็วคงตัว 
ดังนั้นในกรณีวัตถุอยู่นิ่ง ก็ไม่ได้หมายความว่าไม่มีแรงใด ๆ มา
กระท าต่อวัตถุเสมอไป อาจจะมีแรงหลายแรงมากระท า แต่    
แรงลัพธ์เป็นศูนย์ก็เป็นได้  (ขจรศักดิ์ และเพ็ญจันทร์, 2550) 

เมื่อมีแรงกระท าต่อวัตถุ แล้ววัตถุยังคงอยู่นิ่ง แรงเสียดทานที่
กระท าต่อวัตถุนั้นยังคงมีค่าเป็นศูนย์ (Chee, C.,1996) 

เมื่อมีแรงกระท าต่อวัตถุ แล้ววัตถุยังคงอยู่นิ่ง แรงเสียดทานที่
กระท าต่อวัตถุจะมีค่าเท่ากับแรงที่กระท าต่อวัตถุ แต่มีทิศทาง
ตรงกันข้าม (Chee, C.,1996) 

เมื่อออกแรงกระท าลังไม้ แล้วลังไม้ยังคงอยู่นิ่ง เพราะออก
แรงกระท าต่อลังไม้น้อยกว่าแรงเสียดทาน (ขจรศักดิ์ และ 
คณะ, 2549) 

เมื่อออกแรงกระท าต่อวัตถุท่ีอยู่บนพื้น แล้ววัตถุยังคงอยู่นิ่ง           
แรงลัพธ์ที่กระท าต่อวัตถุจึงเป็นศูนย์ ดังนั้นแรงเสียดทานจะต้องมี
ขนาดเท่ากับแรงที่กระท า (ขจรศักดิ์ และ คณะ, 2549) 

 ถ้าครูพบว่ามีแนวคิดคลาดเคล่ือนใดที่ยังไม่ได้แก้ไขจากการท ากิจกรรมการเรียนรู้ ครูควรจัดการเรียนรู้เพ่ิมเติมเพ่ือแก้ไข
ต่อไปได้ 
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บทนี้เร่ิมต้นอย่างไร (0.5 ชั่วโมง)  

1. ครูทบทวนความรู้พ้ืนฐานของนักเรียนเกี่ยวกับแรงที่นักเรียนรู้จักและ
ได้เรียนรู้กันมาแล้ว โดยการถามค าถามประกอบการสาธิตด้วยอุปกรณ์
หน้าชั้นเรียน โดยอาจใช้ค าถามดังนี้ 
1.1 จากที่เคยเรียนมา นักเรียนรู้จักแรงอะไรบ้าง (แรงในการดึง   

แรงในการผลัก แรงดึงดูดหรือแรงโน้มถ่วงของโลก)  
1.2 แรงมีผลต่อการเคล่ือนที่ ของวัตถุอย่างไร (แรงท าให้วัตถุ

เปล่ียนแปลงการเคล่ือนที่ เช่น แรงโน้มถ่วงของโลกท าให้วัตถุ
ต่าง ๆ ตกลงสู่พ้ืน)  

1.3 ถ้าต้องการวัดขนาดของแรง นักเรียนจะใช้อุปกรณ์ใดในการวัด 
(ใช้เครื่องชั่งสปริงวัดขนาดของแรง) 

ถ้านักเรียนตอบไม่ถูกต้อง ครูควรทบทวน เพ่ือให้นักเรียนตอบได้
ถูกต้อง 

2. ครูตรวจสอบความรู้เดิมของนักเรียนเกี่ยวกับแรงลัพธ์และแรงเสียดทาน 
โดยอาจใช้ค าถามดังนี้ 

2.1 มีแรงกระท าต่อวัตถุหนึ่ง ๆ มากกว่า 1 แรงได้หรือไม่ อย่างไร 
(นักเรียนตอบตามความเข้าใจ เช่น ได้ นักเรียน 2 คนช่วยกันยก
ของ การเล่นชักเย่อ เป็นต้น) 

2.2 ถ้ามีแรงหลาย ๆ แรงมากระท าต่อวัตถุ เราจะหาผลรวมของแรง
เหล่านั้นได้อย่างไร (นักเรียนตอบตามความเข้าใจ เช่น น าแรง
ทั้งหมดมารวมกัน)  
นักเรียนตอบค าถามตามความเข้าใจของตนเองโดยครูยังไม่ต้อง

เฉลยค าตอบที่ถูกต้อง 

3. ครูชักชวนให้นักเรียนศึกษาเรื่องแรงลัพธ์และแรงเสียดทาน โดยให้อ่าน
ชื่อหน่วย และอ่านค าถามส าคัญประจ าหน่วย ที่ 2 ในหนังสือเรียน
หน้า 24 คือ แรงและพลังงานเกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันของเราอย่างไร 
นักเรียนตอบค าถาม โดยครูยังไม่ต้องเฉลยค าตอบ แต่จะให้นักเรียน
ย้อนกลับมาตอบอีกครั้งหลังจากเรียนจบหน่วยนี้แล้ว 

4. นักเรียนอ่านชื่อบท และจุดประสงค์การเรียนรู้ประจ าบท ในหนังสือ
เรียนหน้า 25 จากนั้นครูตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียนโดยใช้
ค าถามดังนี ้

 

ในการทบทวนความรู้พ้ืนฐาน ครูควรให้
เวลานักเรียนคิดอย่างเหมาะสม รอคอย
อย่างอดทน นักเรียนต้องตอบค าถาม
เหล่านี้ได้ถูกต้อง หากตอบไม่ได้หรือลืมครู
ต้องให้ความรู้ที่ถูกต้องทันท ี
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4.1 บทนี้นักเรียนจะได้เรียนเรื่องอะไร (แรงลัพธ์และแรงเสียดทาน) 

4.2 จากจุดประสงค์การเรียนรู้ เมื่อเรียนจบบทนี้นักเรียนจะสามารถท า
อะไรไดบ้้าง (อธิบายการหาแรงลัพธ์ของแรงหลายแรงในแนว
เดียวกันที่กระท าต่อวัตถุในกรณีท่ีวัตถุอยู่นิ่ง อธิบายการเขียน
แผนภาพแสดงขนาดและทิศทางของแรงที่กระท าต่อวัตถุในแนว
เดียวกัน วัดขนาดของแรงที่กระท าต่อวัตถุโดยใช้เครื่องชั่งสปริง 
อธิบายแรงเสียดทานที่มีผลต่อการเปล่ียนแปลงการเคล่ือนที่ของ
วัตถ)ุ 

5. นักเรียนอ่านชื่อบท และแนวคิดส าคัญ ในหนังสือเรียนหน้า 26 จากนั้น
ครูซักถามว่า จากการอ่านแนวคิดส าคัญ นักเรียนคิดว่าจะได้เรียน
เกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้าง (ในเรื่องนี้จะได้เรียนเรื่องแรงลัพธ์ที่กระท าต่อ
วัตถุ การหาแรงลัพธ์ และแรงเสียดทาน) 

6. ครูชักชวนให้นักเรียนสังเกตรูป และอ่านเนื้อเรื่องในหน้า 26 โดยครูฝึก
ทักษะการอ่านตามวิธีการอ่านที่เหมาะสมกับความสามารถของนักเรียน 
จากนั้นครูตรวจสอบความเข้าใจในการอ่าน  โดยใช้ค าถามดังต่อไปนี้  

6.1 การเล่นกีฬามีผลต่อร่างกายอย่างไร (ท าให้ร่างกายแข็งแรงมี
สุขภาพดี) 

6.2 การเล่นชักเย่อมีกติกาอย่างไร (การเล่นชักเย่อประกอบด้วยผู้เล่น 
2 ฝ่าย จ านวนผู้เล่นฝ่ายละเท่า ๆ กัน จับเชือกคนละด้าน มีเส้น
แบ่งเขตแดนอยู่ตรงกลาง ที่จุดกึ่งกลางของเชือกมีผ้าผูกไว้ เมื่อ
เริ่มเล่น ต่างฝ่ายต่างออกแรงเพ่ือดึงเชือกให้ผ้าที่จุดกึ่งกลางเชือก
เคล่ือนที่ไปยังเขตแดนของฝ่ายตน จึงจะตัดสินว่าชนะ) 

6.3 ถ้าดึงเชือก แล้วผ้าที่ ผูกจุดกึ่งกลางเชือกอยู่นิ่ง นักเรียนคิดว่า
ผลรวมของแรงทั้งหมดที่กระท าต่อเชือกขณะนั้นเป็นอย่างไร 
(นักเรียนตอบตามความเข้าใจ) 

6.4 การเล่นชักเย่อมีแรงใดมาเกี่ยวข้องบ้าง (นักเรียนตอบตามความ
เข้าใจ) 

7. ครูชักชวนนักเรียนตอบค าถามเกี่ยวกับแรงลัพธ์และแรงเสียดทานใน
ส ารวจความรู้ก่อนเรียน  

8. นักเรียนท าส ารวจความรู้ก่อนเรียน ในแบบบันทึกกิจกรรมหน้า 24-26 
โดยนักเรียนอ่านค าถามแต่ละข้อ ครูตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียน 

ค รู รั บ ฟั ง เห ตุ ผ ล ข อ ง
นักเรียนเป็นส าคัญ  ครู ยั งไม่
เฉลยค าตอบใด ๆ แต่ชักชวนให้
หาค าตอบที่ถูกต้องจากกิจกรรม
ต่าง ๆ ในบทเรียนนี้ 
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จนแน่ใจว่านักเรียนสามารถท าได้ด้วยตนเอง จึงให้นักเรียนตอบค าถาม 
โดยค าตอบของแต่ละคนอาจแตกต่างกัน และค าตอบอาจถูกหรือผิดก็ได้ 

9. ครูสังเกตการตอบค าถามของนักเรียนเพ่ือตรวจสอบว่านักเรียนมีแนวคิด
เกี่ยวกับเรื่องแรงลัพธ์และแรงเสียดทานอย่างไร หรืออาจสุ่มให้นักเรียน 

2 – 3 คน น าเสนอค าตอบของตนเอง โดยครูยังไม่ต้องเฉลยค าตอบ แต่
จะให้นักเรียนย้อนกลับมาตรวจสอบอีกครั้งหลังจากเรียนจบบทนี้แล้ว 
ทั้งนี้ครูอาจบันทึกแนวคิดคลาดเคล่ือนหรือแนวคิดที่น่าสนใจของ
นักเรียน แล้วน ามาออกแบบการจัดการเรียนรู้ เพ่ือแก้ไขแนวคิด
คลาดเคล่ือนให้ถูกต้อง และต่อยอดแนวคิดท่ีน่าสนใจของนักเรียนต่อไป  

การเตรียมตัวล่วงหน้าส าหรับครู       
เพ่ือจัดการเรียนรู้ในคร้ังถัดไป 

 ในครั้งถัดไป นักเรียนจะได้เรียน
เรื่องที่  1 แรงลัพธ์ ครูควรเตรียมรูปภาพ 
หรือส่ือวีดิทัศน์จากอินเทอร์เน็ตเพ่ือกระตุ้น
ความสนใจของนักเรียนเกี่ยวกับกิจกรรม 
ต่าง ๆ ที่มีการออกแรงหลาย ๆ แรง เช่น 
การแข่งเรือยาว หรือการเล่นชักเย่อ 
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แนวค าตอบในแบบบันทึกกิจกรรม  

✓ 

0 นิวตัน 

2 นิวตัน 
2 นิวตัน 

4 นิวตัน ก 

ข 

ค 

การส ารวจความรู้ก่อนเรียน นักเรียนอาจตอบค าถามถูกหรือผิดก็ได้ขึ้นอยู่กับความรู้เดิมของนักเรียน 

แตเ่มื่อเรียนจบบทเรียนแล้ว ให้นักเรียนกลับมาตรวจสอบค าตอบอีกครั้งและแก้ไขให้ถูกต้อง ดังตัวอย่าง 
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8 นิวตัน 
ไปทางซ้ายมือ 

8 นิวตัน 8 นิวตัน 
ง จ 



55 คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ ป.5 เล่ม 1    | หน่วยท่ี 2 แรงและพลังงาน 

⎯ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    ฉบับปรับปรุง เดือนมิถุนายน 2562 

 

แรงเสียดทานเป็นแรงที่ต้านการเคล่ือนที่ของวัตถุ เกิดระหว่างผิวสัมผัส
ของวัตถุในทิศทางตรงกันข้ามกับทิศทางท่ีต้องการให้วัตถุเคล่ือนที่     
ท าให้หนังสือแยกออกจากกันได้ยากเม่ือออกแรงดึง 

ที่ใช้ดึงหนังสือ แรงเสียดทาน 
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เรื่องที่ 1 แรงลัพธ์     

 

ใน เรื่องนี้ นัก เรียนจะได้ เรียนรู้ เกี่ยวกับ การหา      
แรงลัพธ์ที่กระท าต่อวัตถุเมื่อแรงที่กระท าอยู่ในแนว
เดียวกัน ซึ่งอาจมีทิศทางเดียวกันหรือทิศทางตรงกัน
ข้าม และเรียนรู้เกี่ยวกับแรงลัพธ์ที่กระท าต่อวัตถุเมื่อ
วัตถุอยู่นิ่ง รวมทั้งการเขียนแผนภาพแสดงแรงที่กระท า
ต่อวัตถุ  
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. วัดขนาดของแรง อธิบายการหาแรงลัพธ์ที่กระท าต่อ
วัตถ ุ

2. เขียนแผนภาพแสดงแรงที่กระท าต่อวัตถ ุ

 

เวลา  3.5 ชั่วโมง  

 

วัสดุ อุปกรณ์ส าหรับท ากิจกรรม 

เครื่องชั่งสปริง ถุงพลาสติกมีหูหิ้ว ไม้บรรทัด ถุงทราย 
เชือก กระดาษแข็ง กรรไกร วัตถุอ่ืน ๆ เช่น ก้อนหิน 
ถ่านไฟฉาย 

 

สื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ 

1. หนังสือเรียน         ป.5 เล่ม 1  หนา้ 28-36 

2. แบบบันทึกกิจกรรม ป.5 เล่ม 1  หนา้ 27-35 
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แนวการจัดการเรียนรู้ (30 นาที) 
ขั้นตรวจสอบความรู้ (5 นาที)  
 

1. ครูตรวจสอบความรู้เดิมของนักเรียนโดยชักชวนนักเรียนสนทนาเกี่ยวกับ
กิจกรรมที่ต้องอาศัยแรงหลาย ๆ แรงมากระท าต่อวัตถุ เพ่ือให้วัตถุ
เคล่ือนที่ได้ (นักเรียนตอบตามความเข้าใจของตนเอง) 

ครูรับฟังความคิดเห็นของนักเรียนและกระตุ้นให้นักเรียนอธิบาย
ความเข้าใจของตัวเองให้มากที่สุด จากนั้นครูเชื่อมโยงความรู้เดิมของ
นักเรียนเพ่ือเข้าสู่เรื่องที่ 1 แรงลัพธ์ โดยใช้ค าถามว่าการรวมแรงหลาย ๆ 
แรงที่กระท าต่อวัตถุในกิจกรรมต่าง ๆ ท าได้อย่างไร 

 

ขั้นฝึกทักษะจากการอ่าน (20 นาที) 
 

2. นักเรียนอ่านชื่อเร่ือง และค าถามในคิดก่อนอ่าน ในหนังสือเรียนหน้า 
28 แล้วร่วมกันอภิปรายในกลุ่มเพ่ือหาแนวค าตอบ ครูบันทึกค าตอบ
ของนักเรียนบนกระดานเพ่ือใช้เปรียบเทียบค าตอบภายหลังการอ่าน
เรื่อง 

3. นักเรียนอ่านค าส าคัญ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ถ้านักเรียนยัง
อ่านไม่ได้ ครูควรสอนการอ่านค าให้ถูกต้อง  

4. นักเรียนอ่านเนื้อเรื่องในหนังสือเรียนหน้า 28-29 โดยครูฝึกทักษะการ
อ่านตามวิธีการอ่านที่เหมาะสมกับความสามารถของนักเรียน ครูใช้
ค าถามเพ่ือตรวจสอบความเข้าใจจากการอ่าน โดยใช้ค าถามดังนี้   
4.1 กิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวันที่ต้องออกแรงกระท าต่อ

วั ต ถุ  เ ป็ น ก ารอ อ ก แ ร ง ใน ลั ก ษ ณ ะ ใด  ย ก ตั ว อ ย่ า ง              
(การแปรงฟันเป็นทั้งการดึงและการผลัก การยกกระเป๋าขึ้น
จากโต๊ะเป็นการดึง) 

4.2 เราสามารถเขียนแผนภาพแสดงแรงที่กระท าต่อวัตถุได้
อย่างไร (ใช้ลูกศร โดยหัวลูกศรแสดงทิศทางของแรงที่มา
กระท าต่อวัตถุ ความยาวของลูกศรแสดงขนาดของแรง    
นั้น ๆ) 

4.3 ถ้าเราออกแรงกระท าต่อวัตถุมากหรือน้อยแตกต่างกัน 
แผนภาพแสดงแรงจะแตกต่างกันอย่างไร (ถ้าขนาดของแรง

หากนักเรียนอาจตอบค าถาม
หรืออภิปรายไม่ได้ตามแนวค าตอบ 
ครูควรให้ เวลานักเรียนคิดอย่าง
เหมาะสม รอคอยอย่างอดทน และ
รับฟังแนวความคิดของนักเรียน 

 

ในก ารตรวจสอบ ความรู้      
ครูรับฟังเหตุผลของนักเรียนเป็น
ส าคัญ ครูยังไม่เฉลยค าตอบใด ๆ 
แต่ชักชวนให้หาค าตอบที่ถูกต้อง
จากกิจกรรมต่าง ๆ ในบทเรียนนี้ 
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มาก ลูกศรจะมีความยาวมาก ถ้าขนาดของแรงน้อยลูกศรจะ
ส้ัน) 

4.4 ถ้าเราดึงและผลักประตู ลูกศรแสดงแรงจะแตกต่างกัน
อย่างไร (ถ้าเราดึงประตู หัวลูกศรแสดงแรงจะชี้เข้าหาตัวเรา 
ถ้าเราผลักประตู หัวลูกศรแสดงแรงจะชี้ออกจากตัวเรา) 

4.5 กิจกรรมใดบ้างที่ต้องอาศัยแรงจากหลายคน (การยกวัตถุที่มี
น้ าหนักมาก การเข็นรถยนต์ให้เคล่ือนที่) 

4.6 แรงลัพธ์คืออะไร (ผลรวมของแรงหลายแรงที่กระท าต่อวัตถุ 
ซึ่งมีผลต่อการเคล่ือนที่ของวัตถุ) 

 

ขั้นสรุปจากการอ่าน (5 นาที) 
 

5. นักเรียนร่วมกันสรุปเรื่องที่อ่าน ซึ่งควรสรุปได้ว่า กิจกรรมต่าง ๆ ใน
ชีวิตประจ าวันของเราต้องมีการออกแรงกระท าต่อวัตถุ โดยตัวเราเป็นผู้
ออกแรงเพียงคนเดียว หรืออาศัยแรงจากหลาย ๆ คนกระท า          
การเขียนแผนภาพแสดงแรงใช้ลูกศรโดยความยาวของลูกศรแทนขนาด
ของแรงและหัวลูกศรแทนทิศทางของแรงที่กระท าต่อวัตถุ แรงลัพธ์เป็น
ผลรวมของแรงหลายแรงที่กระท าต่อวัตถุ  

6. นักเรียนตอบค าถามใน รู้หรือยัง ในแบบบันทึกกิจกรรม หน้า 27 

7. นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายเพ่ือเปรียบเทียบค าตอบของนักเรียนใน
รู้หรือยังกับค าตอบที่เคยตอบในคิดก่อนอ่าน  

8. ครูชักชวนให้นักเรียนตอบค าถามท้ายเรื่องที่อ่าน คือ แรงลัพธ์ที่กระท า
ต่อวัตถุหาได้อย่างไร  

  ครูบันทึกค าตอบของนักเรียนไว้บนกระดาน โดยยังไม่เฉลยค าตอบ
แต่ชักชวนให้นักเรียนไปหาค าตอบร่วมกันในกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

การเตรียมตัวล่วงหน้าส าหรับครู       
เพื่อจัดการเรียนรู้ในครัง้ถัดไป 

 ในครั้งถัดไป นักเรียนจะได้ท า
กิจกรรมที่ 1 หาแรงลัพธ์ที่กระท าต่อวัตถุ
ได้อย่างไร ครูควรตรวจสอบว่าเครื่อง    
ชั่งสปริงอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่ 
ขีดสเกลเริ่มต้นชี้ที่เลขศูนย์หรือไม่ ถ้ามี
ปัญหาเกี่ยวกับเครื่องชั่งสปริง ครูต้อง
ด าเนินการแก้ไขก่อนที่จะให้นักเรียนท า
กิจกรรมต่อไป  
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แนวค าตอบในแบบบันทึกกิจกรรม 

 

ผลรวมของแรงหลายแรงที่กระท าต่อวัตถุ 

เขียนแผนภาพแสดงแรงท่ีกระท าต่อวัตถุโดยใช้ลูกศร ก าหนดให้หัวลูกศร
แสดงทิศทางของแรงที่มากระท า และความยาวของลูกศรแสดงขนาดของ
แรงน้ัน ๆ 
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กิจกรรมที่ 1 หาแรงลัพธ์ทีก่ระท าตอ่วัตถุได้อย่างไร 
กิจกรรมนี้นักเรียนจะได้วัดขนาดของแรงที่กระท า

ต่อวัตถุโดยใช้เครื่องชั่งสปริง อธิบายการหาแรงลัพธ์ของ
แรงที่กระท าต่อวัตถุในทิศทางเดียวกันและตรงกันข้าม 
และอธิบายขนาดและทิศทางของแรงลัพธ์ที่กระท าต่อ
วัตถุที่อยู่นิ่ง รวมทั้งเขียนแผนภาพแสดงแรงที่กระท าต่อ
วัตถุ 
เวลา  3  ชั่วโมง 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

วัดขนาดของแรง อธิบายการหาแรงลัพธ์ที่
กระท าต่อวัตถุ และเขียนแผนภาพแสดงแรงที่กระท า
ต่อวัตถุ 
วัสดุ อุปกรณ์ส าหรับท ากิจกรรม 

สิ่งที่ครูต้องเตรียม/กลุ่ม 

1. เครื่องชั่งสปริง   3 อัน 

2. ถุงทราย    1 ถุง 
3. ถุงพลาสติกมีหูหิ้ว  1 ใบ 

4. เชือกยาวประมาณ 8 เซนติเมตร 1 เส้น 

5. กระดาษแข็งขนาด A4  1 แผ่น 

6. กรรไกร    1 เล่ม 

7. ไม้บรรทัด   1 อัน 

8. วัตถุอ่ืน ๆ เช่น ก้อนหิน  1 ก้อน    

ทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 
S1 การสังเกต 

S2 การวัด   

S3 การใช้จ านวน 

S13 การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป 

S14 การสร้างแบบจ าลอง 

 

 

 

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 

C4   การส่ือสาร 

C5   ความร่วมมือ 

สื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ 
1. หนังสือเรียน    ป.5 เล่ม 1  หนา้ 30-35 

2. แบบบันทึกกิจกรรม  ป.5 เล่ม 1 หนา้ 28-35  

3. วีดิทัศน์ตัวอย่างการปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ส าหรับครู              
เรื่อง หาแรงลัพธ์ที่กระท าต่อวัตถุได้อย่างไร 

http://ipst.me/9477 
 

                         
 

 

http://ipst.me/9477
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แนวการจัดการเรียนรู้ 

1. ครูน าเข้าสู่กิจกรรมโดยสาธิตการหิ้วถุงที่มส่ิีงของอยู่ด้านในด้วยการรวบหู
หิ้วเข้าด้วยกัน จากนั้นครูถามนักเรียนดังนี้ 

1.1 ขณะที่ครูหิ้วถุง มีแรงอะไรกระท าต่อถุงบ้าง และแรงที่กระท ามี
ทิศทางใดบ้าง (นักเรียนตอบตามความเข้าใจ เช่น น้ าหนักของ
ส่ิงของมีทิศทางลง และแรงที่ครูหิ้วถุงมีทิศทางข้ึน) 

1.2 เหตุใดส่ิงของในถุงหิ้วจึงมีน้ าหนัก และน้ าหนักมีทิศทางลง  (เพราะ
ส่ิงของในถุงหิ้วมีมวล  จึงมีแรงโน้มถ่วงของโลกกระท าต่อวัตถุใน
แนวดิ่งในทิศทางลงสู่พื้นโลก) 

1.3 ถ้าครูหิ้วถุงไว้นิ่ง ๆ แรงที่ครูใช้หิ้วถุง จะมีค่าเป็นอย่างไรเมื่อเทียบ
กับน้ าหนักของถุง (นักเรียนตอบตามความเข้าใจ) 

1.4 ถ้าครูให้ตัวแทนนักเรียนหนึ่งคนมาช่วยหิ้วถุงอีกข้างหนึ่ง แล้วครูดึง
หูหิ้วข้างที่เหลือ เมื่อเปรียบเทียบแรงที่นักเรียนกับครูใช้หิ้วถุงคน
ละหนึ่งข้างกับแรงที่ครูหิ้วถุงคนเดียวจะเป็นอย่างไร (นักเรียนตอบ
ตามความเข้าใจ)  

   ครูบันทึกค าตอบของนักเรียนไว้ และชี้แจงว่านักเรียนจะได้หา
ค าตอบจากการท ากิจกรรมต่อไป 

2. นักเรียนอ่านชื่อกิจกรรม และท าเป็นคิดเป็น ในหนังสือเรียนหน้า 
30 จากนั้นร่วมกันอภิปรายเพ่ือตรวจสอบความเข้าใจจุดประสงค์ใน
การท ากิจกรรม โดยใช้ค าถามดังนี้ 

2.1 กิจกรรมนี้นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไร          
(การหาแรงลัพธ์ที่กระท าต่อวัตถุ) 

2.2 นักเรียนจะได้เรียนรู้เรื่องนี้ด้วยวิธีใด (วัดขนาดของแรง) 
2.3 เมื่อเรียนแล้วนักเรียนจะท าอะไรได้ (อธิบายการหาแรงลัพธ์ที่กระท า

ต่อวัตถุและเขียนแผนภาพแสดงแรงที่กระท าต่อวัตถุ) 
3. นักเรียนบันทึกจุดประสงค์ลงในแบบบันทึกกิจกรรม หน้า 28 และ อ่านส่ิงที่

ต้องใชใ้นการท ากิจกรรม ครูอาจตรวจสอบว่านักเรียนรู้จักวัสดุและอุปกรณ์
ที่ใช้ในการท ากิจกรรมหรือไม่ ถ้านักเรียนไม่รู้จักวัสดุ อุปกรณ์บางอย่าง     
ครูควรน ามาแสดงให้ดู หรือถ้านักเรียนไม่รู้วิธีการใช้เครื่องชั่งสปริง ครูควร
แนะน าและสาธิตวิธีการใช้ที่ถูกต้อง 

4. นักเรียนอ่านท าอย่างไร โดยครูใช้วิธีการฝึกอ่านตามความเหมาะสมกับ
ความสามารถในการอ่านของนักเรียน ในกิจกรรมมีวิธีท าทั้งหมด 3 ตอน  

หากนักเรียนอาจตอบค าถาม
หรืออภิ ป ราย ไม่ ได้ ต ามแนว
ค าตอบ ครูควรให้เวลานักเรียน
คิดอย่างเหมาะสม รอคอยอย่าง
อดทน และรับฟังแนวความคิด
ของนักเรียน 
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ครูอาจให้นักเรียนอ่านท าอย่างไรเฉพาะตอนที่  1 และ ตอนที่  2 ก่อน 
จากนั้นร่วมกันอภิปรายเพ่ือสรุปขั้นตอนการท ากิจกรรม โดยใช้ค าถาม
ต่อไปนี้  

ตอนที่ 1  

4.1 ขั้นแรกของการท ากิจกรรม นักเรียนต้องท าอะไร (บรรจุถุงทรายลงใน
ถุงหูหิ้วพลาสติก แล้วใช้ เครื่องชั่ งสปริง 2 อัน เกี่ยวที่ หูหิ้ วของ
ถุงพลาสติกข้างละอัน ดึงเครื่องชั่งสปริงในแนวดิ่งโดยให้เครื่องชั่ง
สปริงทั้งสองอันอยู่นิ่ง) 

4.2 นักเรียนต้องสังเกตและบันทึกผลอะไร (สังเกตและบันทึกขนาดของแรง
ที่เครื่องชั่งสปริงแต่ละอันกระท าต่อถุงทราย) 

4.3 หลังจากวัดขนาดของแรงที่เครื่องชั่งสปริงแต่ละอันกระท าต่อถุงทราย
แล้ว นักเรียนต้องท าอะไรต่อ (ท ากิจกรรมซ้ า แต่ใช้เครื่องชั่งสปริง     
1 อัน เกี่ยวที่หูหิ้วทั้งสองข้างของถุงพลาสติก วัดขนาดของแรงที่อ่าน
ได)้ 

กิจกรรมตอนที่ 1 ครูควรก าชับให้นักเรียนแขวนหูถุงหิ้วแต่ละข้างไว้
กับเครื่องชั่งสปริงโดยต้องถือเครื่องชั่งสปริงแต่ละอันในแนวดิ่ง ให้ขนาน
กัน และต้องอ่านค่าแรงจากเครื่องชั่งสปริงในขณะที่ถุงทรายอยู่นิ่งเสมอ  

ตอนที่ 2 

4.4 กิจกรรมตอนที่ 2 นักเรียนต้องท าอะไรกับเชือกที่ได้รับ (ผูกปลาย
เชือกทั้งสองข้างเข้าด้วยกันให้เป็นวง แล้วใช้เครื่องชั่งสปริง 2 อัน 
เกี่ยวกับเชือกในทิศทางตรงข้ามกัน)  

4.5 ส่ิงที่นักเรียนต้องคาดคะเนคืออะไร (ถ้าออกแรงดึงเครื่องชั่งสปริงใน
ทิศทางตรงกันข้าม โดยเชือกยังคงอยู่นิ่ง ขนาดของแรงที่อ่านได้จาก
เครื่องชั่งสปริงแต่ละอัน เมื่อน ามาเปรียบเทียบกันจะเป็นอย่างไร) 

4.6 หลังจากท ากิจกรรมเพ่ือตรวจสอบการคาดคะเนแล้ว นักเรียนต้องท า
อะไร (เขียนแผนภาพแสดงทิศทางและขนาดของแรงที่เครื่องชั่งสปริง
ทั้งสองดึงเชือกให้อยู่นิ่ง โดยใช้ผลจากการท ากิจกรรมครั้งใดครั้งหนึ่ง)  

5. เมื่อนักเรียนเข้าใจวิธีการท ากิจกรรมในท าอย่างไร ตอนที่ 1 และ ตอนที่  
2 แล้ว ครูแจกวัสดุอุปกรณ์ และให้นักเรียนเริ่มปฏิบัติกิจกรรมตาม
ขั้นตอน 

6.หลังจากท ากิจกรรมแล้ว ครูน าอภิปรายผลการท ากิจกรรม โดยใช้ค าถามดังนี้ 

S1  การสังเกตการเคล่ือนที่ของถุงทราย 
แผ่นกระดาษ เชือก และ วัตถุอ่ืน ๆ 

S2  การวัดขนาดของแรงจากเครื่องชั่ง
สปริง 

S3  การหาผลรวมของแรงที่อ่านได้จาก
เครื่องชั่งสปริง 

S14  เขียนแผนภาพแสดงแรงที่กระต่อถุง
ทราย เชือกและกระดาษแข็ง  

C4  การสื่อสารด้วยการน าเสนอผลการ
ท ากิจกรรมด้วยการพูดและการ
เขียนแผนภาพแสดงแรง 

C5  ความร่วมมือในการใช้เครื่องชั่ง
สปริงวัดขนาดของแรงและการ
สังเกตการเคลื่อนที่ของวัตถุ 

 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ทีน่ักเรียนจะได้

ฝึกจากการท ากิจกรรม 
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ตอนที่ 1 

6.1 เครื่องชั่งสปริงใช้ท าอะไรในกิจกรรมนี้ (วัดค่าของแรงที่ใช้ในการดึง
ถุงพลาสติกท่ีมถีุงทรายบรรจุอยู่) 

6.2 หน่วยของแรงคืออะไร (นิวตัน) 
6.3 เมื่อใช้เครื่องชั่งสปริง 2 อัน เกี่ยวที่หูหิ้วของถุงพลาสติกข้างละอัน      

มีแรงใดกระท าต่อถุงทรายที่อยู่ในถุงพลาสติกบ้าง และมีทิศทาง
อย่างไร (ครูอาจวาดภาพถุงทรายที่แขวนไว้กับเครื่องชั่งสปริงบน
กระดาน แล้วให้นักเรียนบอกทิศทางของแรงที่กระท าต่อถุงทราย)  

6.4 ค่าของแรงที่อ่านได้จากเครื่องชั่งสปริงแต่ละอันเป็นอย่างไร (ค่าของ
แรงที่อ่านได้จากเครื่องชั่งสปริงแต่ละอันขึ้นอยู่กับผลการท ากิจกรรม
ของนักเรียน) 

6.5 เมื่อใช้เครื่องชั่งสปริง 1 อันเกี่ยวที่หูหิ้วของถุงพลาสติก มีแรงใดกระท า
ต่อถุงทรายที่อยู่ในถุงพลาสติกบ้าง และมีทิศทางใด (น้ าหนักของ     
ถุงทรายมีทิศทางลง และมีแรงดึงจากเครื่องชั่งสปริงที่กระท ากับ       
ถุงทรายมีทิศทางขึ้น – ครูอาจวาดภาพถุงทรายที่แขวนไว้กับเครื่องชั่ง
สปริงบนกระดาน แล้วให้นักเรียนบอกทิศทางของแรงที่กระท าต่อถุง
ทราย)  

6.6 ขนาดของแรงที่อ่านได้เมื่อเกี่ยวถุงทรายกับเครื่องชั่งสปริง 1 อัน เป็น
เท่าใด (ขนาดของแรงที่อ่านได้มีค่าประมาณ 5 นิวตัน) 

6.7 ทิศทางของแรงที่กระท าต่อหูหิ้วของถุงพลาสติกแต่ละข้าง เหมือนกัน
หรือไม่ อย่างไร (เหมือนกัน โดยอยู่ในทิศทางข้ึน) 

6.8 ผลรวมของแรงที่อ่านได้จากเครื่องชั่งสปริง 2 อัน เทียบกับค่าของแรงที่
อ่านได้จากเครื่องชั่งสปริง 1 อันเป็นอย่างไร (มีค่าเท่ากัน) 

6.9 แรงลัพธ์ของแรงที่เครื่องชั่งสปริงทั้งสองกระท าต่อถุงทรายในทิศทาง
เดียวกันหาได้อย่างไร  (แรงลัพธ์หาได้จากการน าค่าของแรงที่อ่านได้
จากเครื่องชั่งสปริงแต่ละอันมารวมกัน) 

6.10 เมื่อเปล่ียนจากถุงทรายเป็นวัตถุอ่ืน ๆ ได้ผลเช่นเดียวกันหรือไม่ 
อย่างไร (เมื่อเปล่ียนจากถุงทรายเป็นวัตถุอ่ืนก็ได้ผลเช่นกัน โดย          
แรงลัพธ์ของแรงที่อ่านได้จากเครื่องชั่งสปริง 2 อัน จะเท่ากับค่าของ
แรงที่อ่านได้จากเครื่องชั่งสปริง 1 อัน) 

6.11 กิจกรรมตอนที่ 1 สรุปวิธีการหาแรงลัพธ์ได้อย่างไร (เมื่อมีแรง 2 แรง 
อยู่ในแนวเดียวกันและอยู่ในทิศทางเดียวกันจะหาแรงลัพธ์ของแรงที่
กระท าต่อวัตถไุด้โดยการน าค่าของแรงมารวมกัน) 

น ำ้หนกัของ
ถงุทรำย 

น ำ้หนกัของ
ถงุทรำย 
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ตอนที่ 2 

6.12 เมื่อใช้เครื่องชั่งสปริง 2 อัน ดึงเชือกที่ผูกเป็นวงในทิศทางตรงกัน
ข้าม แล้วเชือกยังคงอยู่นิ่ง แรงที่อ่านได้จากเครื่องชั่งสปริงแต่ละ
อันมีค่าเท่ากันหรือไม่ (แรงที่อ่านได้จากเครื่องชั่งสปริงแต่ละอันมีค่า
เท่ากัน) 

6.13 แรงที่ใช้ดึงเชือกอยู่ในแนวเดียวกันหรือไม่ (อยู่ในแนวเดียวกัน คือ
แนวนอนหรือแนวระดับเหมือนกัน) 

6.14 แรงที่ใช้ดึงเชือกอยู่ในทิศทางใด (อยู่ในทิศทางตรงกันข้าม) 

6.15 แรงลัพธ์ของแรงทั้งสองหาได้อย่างไร (น าขนาดของแรงแต่ละแรงมา
ลบหรือหักล้างกัน) 

6.16 แรงลัพธ์ของแรงทั้งสองเป็นเท่าใด (เท่ากับศูนย์) 
6.17 เขียนแผนภาพแสดงแรงที่ใช้ดึงเชือกได้อย่างไร (ใช้ลูกศรที่มีความ

ยาวเท่ากันแทนแรงที่กระท าต่อเชือกขนาดเท่ากัน แต่อยู่ในทิศทาง
ตรงกันข้าม) 

7. นักเรียนอ่านท าอย่างไร ตอนที่ 3 แล้วร่วมกันอภิปรายเพ่ือสรุปล าดับ
ขั้นตอนตามความเข้าใจ โดยครูใช้ค าถามดังต่อไปนี้ 

7.1 นักเรียนต้องท าอะไรกับกระดาษแข็ง (เจาะรู 3 รู บนกระดาษ โดย 
เจาะรูที่ 1 และ 2 อยู่ด้านเดียวกัน และเจาะรูที่ 3 ที่ด้านตรงกันข้าม
โดยรูที่  3 อยู่ในแนวกึ่งกลางของ 2 รูแรก จากนั้นร้อยเชือกแล้วผูก
เป็นวงเข้ากับแต่ละรูส าหรับเกี่ยวกับเครื่องชั่งสปริง) 

7.2 นักเรียนต้องท าอย่างไรกับเครื่องชั่งสปริงและกระดาษแข็งที่เตรียมไว้ 
(เกี่ยวเครื่องชั่งสปริงเข้ากับเชือกแต่ละรู  แล้วออกแรงดึงให้ขนานกัน
ในแนวราบ โดยให้กระดาษแข็งอยู่นิ่ง จากนั้นอ่านค่าของแรงจาก
เครื่องชั่งสปริงแต่ละอัน) 

7.3 นักเรียนต้องเปล่ียนแรงที่ใช้ดึงเครื่องชั่งสปริงอีกก่ีครั้ง (2 ครั้ง) 
7.4 นักเรียนต้องเขียนแผนภาพแสดงส่ิงใด (เขียนแผนภาพแสดงทิศทาง

และขนาดของแรงที่กระท าต่อกระดาษแข็ง) 
8. เมื่อนักเรียนเข้าใจวิธีการท ากิจกรรมในท าอย่างไรแล้ว ครูแจกวัสดุ

อุปกรณ์ และให้นักเรียนเริ่มปฏิบัติตามข้ันตอนของกิจกรรม 

9. หลังจากท ากิจกรรมแล้ว ครูน าอภิปรายผลการท ากิจกรรม โดยใช้ค าถาม
ดังนี้ 
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9.1 มีแรงที่กระท าต่อกระดาษแข็งในแนวใดบ้าง (มีแรงดึงในแนวราบหรือ
แนวระดับ โดยแรง 2 แรง มีทิศทางเดียวกัน ส่วนอีกแรงหนึ่งมีทิศทาง
ตรงกันข้ามกับแรงทั้งสอง) 

9.2 หาแรงลัพธ์ของเครื่องชั่งสปริงอันที่ 1 และ 2 ที่กระท าต่อวัตถุได้
อย่างไร ท าไมจึงท าเช่นนั้น (น าขนาดของแรงที่ อ่านได้มารวมกัน 
เพราะแรงของเครื่องชั่งสปริงอันที่ 1 และอันที่ 2 มีทิศทางเดียวกัน) 

9.3 ค่าของแรงลัพธ์จากเครื่องชั่งสปริงอันที่ 1 และอันที่ 2 เป็นอย่างไรเมื่อ
เทียบกับค่าของแรงที่ อ่านได้จากเครื่องชั่งสปริงอันที่  3 (ค่าของ 

แรงลัพธ์จากเครื่องชั่งสปริงอันที่ 1 และ 2 จะเท่ากับค่าของแรงที่อ่าน
ได้จากเครื่องชั่งสปริงอันที่ 3) 

9.4 แรงลัพธ์ที่กระท าต่อแผ่นกระดาษแข็งหาได้อย่างไร มีค่าเป็นเท่าใด 

(น าค่าของแรงลัพธ์จากเครื่องชั่งสปริงอันที่ 1 และ 2 มาลบกับค่าของ
แรงที่อ่านได้จากเครื่องชั่งสปริงอันที่ 3 ซึ่งจะได้ค่าเป็นศูนย์) 

9.5 เมื่อออกแรงกระท าต่อกระดาษแข็ง แล้วกระดาษแข็งยังคงอยู่นิ่ง    
แรงลัพธ์ที่กระท าต่อวัตถุมีค่าเป็นเท่าใด (แรงลัพธ์มีค่าเป็นศูนย์) 

10. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายและลงข้อสรุปว่าการหาแรงลัพธ์ของแรงที่
กระท าต่อวัตถุท าได้โดยถ้าแรงที่กระท าต่อวัตถุอยู่ในทิศทางเดียวกัน ให้น า
ค่าของแรงหลาย ๆ แรงมารวมกัน แต่ถ้าแรงที่กระท าต่อวัตถุอยู่ในทิศทาง
ตรงกันข้าม ให้น าค่าของแรงทั้งสองทิศทางมาลบ (-) หรือหักล้างกัน 
ส าหรับวัตถุที่อยู่นิ่งแรงลัพธ์จะมีค่าเป็นศูนย์ การเขียนแผนภาพแสดงแรงที่
กระท าต่อวัตถุท าได้โดยใช้ลูกศรแสดงแรง (S13)  

11. นักเรียนร่วมกันอภิปรายเพ่ือตอบค าถามในฉันรู้อะไร โดยครูอาจใช้ค าถาม
เพ่ิมเติมในการอภิปรายเพ่ือให้ได้แนวค าตอบที่ถูกต้อง 

12. นักเรียนร่วมกันสรุปส่ิงที่ได้เรียนรู้ในกิจกรรมนี้ จากนั้นนักเรียนอ่าน ส่ิงที่
ได้เรียนรู้ และเปรียบเทียบกับข้อสรุปของตนเอง 

13. ครูกระตุ้นให้นักเรียนฝึกตั้งค าถามเกี่ยวกับเรื่องที่สงสัยหรืออยากรู้เพ่ิมเติม
ใน อยากรู้อีกว่า จากนั้นครูอาจสุ่มนักเรียน 2 -3 คน น าเสนอค าถามของ
ตนเองหน้าชั้นเรียน และให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับค าถามที่
น าเสนอ 

14. ครูน าอภิปรายเพ่ือให้นักเรียนทบทวนว่าได้ฝึกทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 อะไรบ้างและในขั้นตอนใด 

แล้วบันทึกลงในแบบบันทึกกิจกรรม หน้า 35 
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15. นักเรียนร่วมกันอ่าน รู้อะไรในเร่ืองนี้ ในหนังสือเรียน หน้า 36 ครูน า
อภิปรายเพื่อน าไปสู่ข้อสรุปเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ในเรื่องนี้ นอกจากนั้นครู
ใช้ค าถามเพ่ือเชื่อมโยงไปยังบทต่อไป คือ “ถ้าเราออกแรงขนาด 50 นิวตัน 
ดันกล่องที่วางอยู่บนพ้ืนเพ่ือให้กล่องเคล่ือนที่ แต่กล่องยังอยู่นิ่ง แสดงว่า
แรงลัพธ์ที่กระท าต่อกล่องมีค่าเท่ากับศูนย์ นั่นคือต้องมีแรงอีกแรงที่มี
ขนาดเท่ากับ 50 นิวตัน กระท าต่อกล่องในทิศทางตรงกันข้ามกับทิศ
ทางการออกแรงของเรา แรงนั้นคือแรงอะไร” ครูชักชวนให้นักเรียนหา
ค าตอบจากการเรียนในเรื่องต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเตรียมตัวล่วงหน้าส าหรับครู       
เพื่อจัดการเรียนรู้ในครัง้ถัดไป 

ในครั้งถัดไป นักเรียนจะได้เรียน
เรื่องที่  2 แรงเสียดทาน และกิจกรรม    
ที่ 2 แรงเสียดทานมีผลต่อวัตถุอย่างไร 
โดยครู เตรียม ส่ือการสอน เช่น ภาพ
น าเข้าสู่บทเรียน ถุงทราย เครื่องชั่งสปริง 
ครูควรตรวจสอบให้มั่นใจว่าเครื่องชั่ง
สปริ งอ ยู่ ในสภาพพร้อมใช้ งาน  เช่น 
ตัวเลขบนเครื่องชั่งสปริงชัดเจน สปริงไม่
ฝืด ขีดสเกลเริ่มต้นที่เลขศูนย์พอดี 
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แนวค าตอบในแบบบันทึกกิจกรรม

 

วัดขนาดของแรงและอธิบายการหาแรงลัพธ์ที่กระท าต่อวัตถุในทิศทาง
เดียวกัน 

ค าตอบขึ้นอยู่กับผลการท ากิจกรรมของนักเรียน

ะเหตุผลของ
นักเรียน

 

 5  3  2  5 
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1. วัดขนาดของแรงและอธิบายการหาแรงลัพธ์ที่กระท าต่อวัตถุใน
ทิศทางตรงกันข้าม 

2. สังเกตและอธิบายขนาดและทิศทางของแรงลัพธ์ที่กระท าต่อวัตถุ
โดยการเขียนแผนภาพของแรงที่กระท าต่อวัตถุ 

เท่ากัน 

ขึ้นอยู่กับการท ากิจกรรมของนักเรียน 



69 คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ ป.5 เล่ม 1    | หน่วยท่ี 2 แรงและพลังงาน 

⎯ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    ฉบับปรับปรุง เดือนมิถุนายน 2562 

 

5 นิวตัน  5 นิวตัน  

ขึ้นอยู่กับการท ากิจกรรมของนักเรียน 

1. วัดขนาดของแรงและอธิบายการหาแรงลัพธ์ที่กระท าต่อวัตถุ 
2. สังเกตและอธิบายขนาดและทิศทางของแรงลัพธ์ที่กระท าต่อวัตถุ

ที่อยู่น่ิงโดยการเขียนแผนภาพของแรงท่ีกระท าต่อวัตถุ 
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ผลรวมของแรงท่ีอ่าน
ได้จากเคร่ืองชั่งสปริง
อันที่ 1 และ 2         
จะเท่ากับอันที่ 3 

ค าตอบขึ้นอยู่กับผลการท ากิจกรรมของนักเรียน 

ค าตอบขึ้นอยู่กับผลการท ากิจกรรมของนักเรียน 

ค าตอบขึ้นอยู่กับผลการท ากิจกรรมของนักเรียน 

ค่าของแรงท่ีอ่านได้ขึ้นอยู่กับผลการท ากิจกรรม
ของนักเรียน

3 นิวตัน 

3 นิวตัน 

6 นิวตัน 
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แรงทีเ่คร่ืองชั่งสปริงทั้งสองกระท าต่อถุงทรายอยู่ในแนวเดียวกัน โดยมีทิศ
ขึ้นในแนวด่ิง 

เม่ือแขวนวัตถุกับเคร่ืองชั่งสปริง 2 อัน ค่าของแรงท่ีอ่านได้จากเคร่ืองชั่งสปริง
แต่ละอันเมื่อน ามาบวกกันจะเท่ากับค่าของแรงที่อ่านได้เม่ือแขวนวัตถุกับ  
เคร่ืองชั่งสปริง 1 อัน 

เม่ือแขวนวัตถุกับเคร่ืองชั่งสปริง 2 อัน ค่าของแรงท่ีอ่านได้จากเคร่ืองชั่งสปริง
แต่ละอันเมื่อน ามาบวกกันจะเท่ากับค่าของแรงที่อ่านได้เม่ือแขวนวัตถุกับ  
เคร่ืองชั่งสปริง 1 อัน 

แรงลัพธ์ของแรงที่เคร่ืองชั่งสปริงสองอันกระท าต่อวัตถุหาได้โดยน าแรงที่อ่านได้
จากเคร่ืองชั่งแต่ละอันมาบวกกัน 
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แรงทีเ่คร่ืองชั่งสปริงดึงเชือกอยู่ในแนวเดียวกัน คือแนวนอนหรือแนวระดับ
แต่มีทิศทางตรงข้ามกัน   

ขนาดของแรงที่อ่านได้จากเคร่ืองชั่งสปริง 2 อัน  ไม่แตกต่างกัน แต่มี
ค่าเท่ากัน  

แรงลัพธ์มีค่าเป็นศูนย์ แรงลัพธ์ของแรงที่เคร่ืองชั่งสปริง 2 อัน กระท าต่อวัตถุ  
หาได้จากการน าค่าของแรงที่อ่านได้จากเคร่ืองชั่งสปริงแต่ละอันมาลบกัน  

เมื่อใช้เคร่ืองชั่งสปริง 2 อัน ดึงเชือกที่ผูกเป็นวงให้ยังคงอยู่น่ิง ต้องออกแรงใน
แนวเดียวกันแต่ดึงในทิศทางตรงกันข้าม ด้วยแรงที่มีขนาดเท่ากัน การหาแรง
ลัพธ์ของแรงที่กระท าต่อเชือกหาได้จากน าค่าของแรงที่อ่านได้มาลบกัน 
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ผลรวมขนาดของแรงท่ีอ่านได้จากเคร่ืองชั่งสปริงอันที่ 1 และ 2 มีขนาด
เท่ากับแรงท่ีอ่านได้จากเคร่ืองชั่งสปริงอันที่ 3 

แรงลัพธ์ที่กระท าต่อกระดาษแข็งที่อยู่นิ่งหาได้โดยน าผลรวมขนาดของแรงจากเคร่ือง
ชั่งสปริงอันที่ 1 และ 2 ลบกับขนาดของแรงที่ได้จากเคร่ืองชั่งสปริงอันที่ 3 แรงลัพธ์
มีค่าเป็นศูนย์ 

เม่ือใชเ้คร่ืองชั่งสปริง 3 อัน ดึงกระดาษแข็งที่เจาะรู 3 รู ให้อยู่น่ิง ต้องออกแรง
กระท าต่อเคร่ืองชั่งสปริงแต่ละอันโดยแรงลัพธ์ที่กระท าต่อกระดาษแข็งเป็นศูนย์ 

การหาแรงลัพธ์ของแรงหลาย ๆ แรง ที่กระท าต่อวัตถุพิจารณาจากทิศทางของแรงที่
กระท าต่อวัตถุนั้น และเมื่อออกแรงกระท าต่อวัตถุ แล้ววัตถุยังคงอยู่น่ิง แรงลัพธ์ที่
กระท าต่อวัตถุจะมีค่าเป็นศูนย์ 
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ค าถามของนักเรียนที่ต้ังตามความอยากรู้ของตนเอง 

✓ 
✓ 
✓ 

✓ 
✓ ✓ 

✓ 
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แนวการประเมินการเรียนรู้ 
การประเมินการเรียนรู้ของนักเรียนท าได้ ดังนี้ 
1. ประเมินความรู้เดิมจากการอภิปรายในชั้นเรียน 

2. ประเมินการเรียนรู้จากค าตอบของนักเรียนระหว่างการจัดการเรียนรู้และจากแบบบันทึกกิจกรรม 

3. ประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 จากการท ากิจกรรมของนักเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประเมินจากการท ากิจกรรมที่ 1 หาแรงลัพธ์ที่กระท าต่อวัตถุได้อย่างไร 
ระดับคะแนน 

3 คะแนน หมายถึง ดี  2 คะแนน หมายถึง พอใช้  1 คะแนน หมายถึง ควรปรับปรุง 

 

รหัส ส่ิงท่ีประเมิน ระดับคะแนน 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
S1 การสังเกต  

S2 การวัด  

S3 การใช้จ านวน  

S13 การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป  

S14 การสร้างแบบจ าลอง  

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 

C4 การส่ือสาร  

C5 ความร่วมมือ  

รวมคะแนน  
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ตาราง แสดงการวิเคราะห์ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ตามระดับความสามารถของนักเรียน 

โดยอาจใช้เกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 
ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ 

รายการประเมิน 
ระดับความสามารถ 

ดี (3) พอใช้ (2) ควรปรับปรุง (1) 

S1 การสังเกต ก า ร บ ร ร ย า ย
รายละเอียดเกี่ยวกับ
การเคล่ือนที่ของถุง
ทราย เชือกผูกเป็นวง 
แล ะก ระด าษ แ ข็ ง
ขณะวัดแรง รวมถึง
ทิ ศ ท า งข อ งแ ร งที่
กระท า 
 

สามารถใช้ป ระสาท
สัมผัสเก็บรายละเอียด
ของข้อมูลเกี่ยวกับการ
เคล่ือนที่ของถุงทราย 
เชือกผูกเป็นวง และ
กระดาษแข็งขณะวัด
แรง รวมถึงทิศทางของ
แรงที่กระท า ได้ด้วย
ตนเอง โดยไม่เพ่ิมเติม
ความคิดเห็น 

สามารถใช้ประสาทสัมผัส
เก็บรายละเอียดของข้อมูล
เกี่ยวกับการเคล่ือนที่ของ
ถุงทราย เชือกผูกเป็นวง 
และกระดาษแข็งขณะวัด
แรง รวมถึงทิศทางของแรง
ที่กระท า จากการชี้แนะ
ของครูหรือผู้อ่ืนหรือมีการ
เพ่ิมเติมความคิดเห็น 

สามารถใช้ประสาทสัมผัส
เก็บรายละเอียดของข้อมูล
เกี่ยวกับการเคล่ือนที่ของ
ถุงทราย เชือกผูกเป็นวง 
และกระดาษแข็งขณะวัด
แรง รวมถึงทิศทางของแรง
ที่กระท าได้เพียงบางส่วน 
แม้ว่าจะได้รับค าชี้แนะจาก
ครูหรือผู้อ่ืน 

 

S2 การวัด - การใช้เครื่องชั่งสปริง
อ่ าน ค่ าของแรง ที่
กระท าต่อถุ งทราย 
เชือกผูกเป็นวง และ
กระดาษแข็ง 
- การระบุหน่วยของ
แรง 

สามารถใช้ เครื่องชั่ ง
สปริงอ่านค่าของแรง ที่
ก ร ะท าต่ อ ถุ งท ร าย 
เชื อก ผูก เป็นวงและ
กระดาษแข็ง และระบุ
ห น่ ว ย ข อ ง แ ร ง ไ ด้
ถูกต้อง 

สามารถใช้เครื่องชั่งสปริง
อ่านค่าของแรง ที่กระท า
ต่อถุงทราย เชือกผูกเป็น
วง และกระดาษแข็ง 
ได้ถูกต้อง แต่ระบุหน่วย
ของแรงไม่ถูกต้อง 
หรือใช้เครื่องชั่งสปริงไม่
ถูกต้อง แต่ระบุหน่วยของ
แรงได้ถูกต้อง 

สามารถใช้เครื่องชั่งสปริง
อ่านค่าของแรง ที่กระท า
ต่อถุงทราย เชือกผูกเป็น
วง และกระดาษแข็ง 
ได้ถูกต้องเพียงบางส่วน 
และระบุหน่วยของแรงไม่
ถูกต้อง 
 

S3 การใช้จ านวน การค านวณหาแรง
ลัพธ์จากผลรวมของ
แรงที่เครื่องชั่งสปริง
กระท าต่อวัตถุ 

สามารถค านวณหาแรง
ลัพธ์จากผลรวมของ
แรงที่ เครื่องชั่ งสปริง
ก ร ะ ท า ต่ อ วั ต ถุ ไ ด้
ถู กต้ อ งทั้ งห มดด้ วย
ตนเอง 

สามารถค านวณ หาแรง
ลัพธ์จากผลรวมของแรงที่
เครื่องชั่งสปริงกระท าต่อ
วัตถุได้ถูกต้องทั้งหมด จาก
การชี้แนะของครูหรือผู้อ่ืน 

สามารถค านวณ หาแรง
ลัพธ์จากผลรวมของแรงที่
เครื่องชั่งสปริงกระท าต่อ
วั ต ถุ ไ ด้ ถู ก ต้ อ ง เ พี ย ง
บางส่วน แม้ว่าจะได้รับค า
ชี้แนะจากครูหรือผู้อ่ืน 

S13 การตีความหมาย
ข้อมูลและลงข้อสรุป 

การตี ค วามห มาย
ข้ อมู ล จ ากการท า
กิจกรรมได้ว่าเมื่อมี
แรงหลายแรงจาก

สามารถตีความหมาย
ข้ อ มู ล จ า ก ก า ร ท า
กิจกรรมได้ว่าเมื่อมีแรง
หลายแรงจากเครื่องชั่ง

ส าม ารถตี ค วามหมาย
ข้อมูลจากการท ากิจกรรม
ได้ว่าเมื่อมีแรงหลายแรง
จากเครื่องชั่งสปริงกระท า

ส าม ารถ ตี ค วาม ห ม าย
ข้อมูลจากการท ากิจกรรม
ได้ว่าเมื่อมีแรงหลายแรง
จากเครื่องชั่งสปริงกระท า
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ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ 

รายการประเมิน 
ระดับความสามารถ 

ดี (3) พอใช้ (2) ควรปรับปรุง (1) 

เ ค รื่ อ ง ชั่ ง ส ป ริ ง
กระท าต่อวัตถุจะหา
แรงลัพธ์ที่กระท าต่อ
วัตถุ ได้แตกต่างกัน
และลงข้อสรุปได้ว่า
ก ารห าแ รง ลั พ ธ์ ที่
กระท าต่อวัตถุต้อง
พิจารณ จากขนาด
และทิศทางของแรง
ทั้งหมดที่มากระท า
ต่อวัตถุนั้น  

สปริงกระท าต่อวัตถุจะ
หาแรงลัพธ์ที่กระท า
ต่อวัตถุได้แตกต่างกัน
และลงข้อสรุป ได้ว่ า
ก า ร ห า แ ร ง ลั พ ธ์ ที่
ก ระท าต่ อ วั ตถุ ต้ อ ง
พิจารณจากขนาดและ
ทิศทางของแรงทั้งหมด
ที่มากระท าต่อวัตถุนั้น
ได้ด้วยตนเอง 

ต่อวัตถุจะหาแรงลัพธ์ที่
กระท าต่อวัตถุได้แตกต่าง
กันและลงข้อสรุป ได้ว่ า
การหาแรงลัพธ์ที่กระท า
ต่อวัตถุต้องพิจารณจาก
ขนาดและทิศทางของแรง
ทั้ งหมดที่ ม ากระท าต่อ
วัตถุนั้นได้ จากการชี้แนะ
จากครูและผู้อ่ืน 

ต่อวัตถุจะหาแรงลัพธ์ที่
กระท าต่อวัตถุได้แตกต่าง
กั น แต่ ล งข้ อส รุ ป ได้ ไม่
ครบถ้วน แม้ว่าจะได้รับค า
ชี้แนะจากครูหรือผู้อ่ืน 

S14 ก า ร ส ร้ า ง
แบบจ าลอง 

สร้างแบบจ าลองการ
เขียนแผนภาพแสดง
แรงที่เครื่องชั่งสปริง
กระท าต่อวัตถุโดยใช้
ลู ก ศ รแสด งขน าด
และทิศทางของแรง 

ส า ม า ร ถ ส ร้ า ง
แบบจ าลองการเขียน
แผนภาพแสดงแรงที่
เครื่องชั่งสปริงกระท า
ต่อวัตถุ โดยใช้ ลูกศร
แสดงขนาดและทิศทาง
ของแรงได้ถูกต้องด้วย
ตนเอง 

สามารถสร้างแบบจ าลอง
การเขียนแผนภาพแสดง
แ ร งที่ เค รื่ อ ง ชั่ ง ส ป ริ ง
กระท าต่อวัตถุโดยใช้ลูกศร
แสดงขนาดและทิศทาง
ของแรงได้ถูกต้องจากการ
ชี้แนะจากครูหรือผู้อ่ืน 

สามารถสร้างแบบจ าลอง
การเขียนแผนภาพแสดง
แ ร งที่ เค รื่ อ ง ชั่ ง ส ป ริ ง
กระท าต่อวัตถุโดยใช้ลูกศร
แสดงขนาดและทิศทาง
ของแรงได้ถูกต้องบางส่วน
แม้ว่าจะได้รับการชี้แนะ
จากครูหรือผู้อ่ืน 
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ตาราง แสดงการวิเคราะห์ทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ตามระดับความสามารถของนักเรียน 

โดยอาจใช้เกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 
ทักษะแห่ง

ศตวรรษที่ 21 
รายการประเมิน 

ระดับความสามารถ 

ดี (3) พอใช้ (2) ควรปรับปรุง (1) 

C4 การส่ือสาร การน าเสนอข้อมูลจาก
การสังเกต การวัดและ
อ ภิ ป ร า ย เกี่ ย ว กั บ
วิธีการหาแรงลัพธ์ โดย
ใช้ การพู ดและเขียน
แผนภาพเพ่ือให้ ผู้ อ่ืน
เข้าใจ 

สามารถน าเสนอข้อมูล
จากการสังเกต การวัด
และอภิปรายเกี่ยวกับ
วิธีการหาแรงลัพธ์ โดย
ใช้ ก า ร พู ด แ ล ะ เขี ย น
แผนภาพ เพ่ื อ ให้ ผู้ อ่ื น
เข้าใจด้ด้วยตนเอง  

สามารถน าเสนอข้อมูลจาก
การ สั ง เก ต  ก ารวั ด แ ล ะ
อธิบายเกี่ยวกับวิธีการหา
แรงลัพธ์ได้ โดยใช้การพูด
และเขียนแผนภาพเพ่ือให้
ผู้อ่ืนเข้าใจได้โดยอาศัยการ
ชี้แนะจากครูหรือผู้อ่ืน 

สามารถน าเสนอข้อมูล
จากการสังเกต การวัด
แ ล ะอ ธิ บ าย เกี่ ย ว กั บ
วิธีการหาแรงลัพธ์ได้ โดย
ใช้ ก า ร พู ด แ ล ะ เขี ย น
แผน ภาพ เพ่ื อ ให้ ผู้ อ่ื น
เข้าใจได้บางส่วน แม้ว่า
จะได้รับค าชี้แนะจากครู
หรือผู้อ่ืน 

C5 ความ
ร่วมมือ 

การท างานร่วมกับผู้อ่ืน
ในการเตรียมอุปกรณ์
การสังเกตและการวัด
ข น าด ข อ งแ ร งด้ ว ย
เครื่องชั่งสปริง รวมทั้ง
ยอมรับความคิดเห็น
ของผู้อ่ืน 

สามารถท างานร่วมกับ
ผู้ อ่ื น ใ น ก า ร เต รี ย ม
อุปกรณ์การสังเกตและ
การวัดขนาดของแรงด้วย
เครื่องชั่งสปริง รวมทั้ง
ยอมรับความคิดเห็นของ
ผู้ อ่ื น ตั้ งแต่ เริ่ ม ต้ น จน
ส าเร็จ            

สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน
ในการเตรียมอุปกรณ์การ
สังเกตและการวัดขนาดของ
แรงด้ ว ย เค รื่ อ งชั่ งส ป ริ ง 
รวมทั้งยอมรับความคิดเห็น
ของผู้อ่ืนบางช่วงเวลาที่ท า
กิจกรรม 

สามารถท างานร่วมกับ
ผู้ อ่ื น ใ น ก า ร เต รี ย ม
อุปกรณ์การสังเกตและ
การวัดขนาดของแรงด้วย
เครื่ องชั่ งสปริงในบาง
ช่วงเวลา แต่ไม่ค่อยสนใจ
ในความคิดเห็นของผู้อ่ืน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



79 คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ ป.5 เล่ม 1    | หน่วยท่ี 2 แรงและพลังงาน 

⎯ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    ฉบับปรับปรุง เดือนมิถุนายน 2562 

เรื่องที่ 2 แรงเสียดทาน 

ในเรื่องนี้นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับแรงเสียดทานซึ่งเป็นแรง
ต้านการเคล่ือนที่ของวัตถุ เกิดขึ้นระหว่างผิวสัมผัสของวัตถุ และมี
ทิศทางตรงกันข้ามกับทิศทางการเคล่ือนที่ของวัตถุ ผลของแรงเสียด
ทานที่มีต่อการเปล่ียนแปลงการเคล่ือนที่ของวัตถุท าให้วัตถุที่ก าลัง
เคล่ือนที่เปล่ียนเป็นเคล่ือนที่ช้าลงจนหยุดนิ่ง และสามารถแสดงแรง
เสียดทานและแรงที่กระท าต่อวัตถุในแนวเดียวกันโดยการเขียน
แผนภาพ 

 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. วัดขนาดของแรงและอธิบายแรงเสียดทานที่มีผลต่อการ

เปลี่ยนแปลงการเคล่ือนที่ของวัตถุ 
2. เขียนแผนภาพแสดงแรงเสียดทานและแรงที่กระท าต่อวัตถุในแนว

เดียวกัน 

 

เวลา 3 ชั่วโมง 

วัสดุ อุปกรณ์ส าหรับท ากิจกรรม 

เครื่องชั่งสปริง ถุงทราย 

 

สื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ 
1. หนังสือเรียน ป.5 เล่ม 1  หน้า 37-42 

2. แบบบันทึกกิจกรรม ป.5 เล่ม 1 หน้า 36-42 
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แนวการจัดการเรียนรู้ (30 นาที) 
ขั้นตรวจสอบความรู้ (5 นาที) 
1. ครูทบทวนความรู้พ้ืนฐานและตรวจสอบความรู้ เดิมของนักเรียน โดยให้

นักเรียนดูภาพคนก าลังปีนต้นไม้ จากนั้นครูซักถามด้วยค าถามต่อไปนี้ 
1.1 นักเรียนคิดว่ามีแรงอะไรกระท าต่อคนในภาพนี้ และทิศทางของแรง

นั้นเป็นอย่างไร (มีแรงดึงดูดของโลกหรือแรงโน้มถ่วงของโลกมา
กระท า  โดยมีทิศทางลงสู่พื้นโลก) 

1.2 นอกจากแรงดึงดูดของโลกแล้ว นักเรียนคิดว่ายังมีแรงอะไรที่กระท า
ต่อคนปีนต้นไม้ในภาพอีก จึงท าให้เขาปีนต้นไม้ได้โดยไม่ตกลงมา 
(นักเรียนตอบตามความเข้าใจ เช่น แรงต้าน แรงฝืด หรือ     แรง
เสียดทาน) 

2. ครูเชื่อมโยงความรู้เดิมของนักเรียนสู่เรื่องแรงที่ต้านการเคล่ือนที่ของวัตถุ 
โดยใช้ค าถามว่าแรงที่ต้านไม่ให้คนในรูปตกลงมาจากต้นไม้เป็นแรงอะไร 
มีลักษณะอย่างไร จากนั้นครูชักชวนให้นักเรียนหาค าตอบจากการอ่าน
เรื่องแรงเสียดทาน 

 

ขั้นฝึกทักษะจากการอ่าน (20 นาที)  
 

3. นักเรียนอ่านชื่อเร่ือง และค าถามใน คิดก่อนอ่าน ในหนังสือเรียนหน้า 

37 แล้วร่วมกันอภิปรายในกลุ่มเพ่ือหาค าตอบตามความเข้าใจของกลุ่ม 
ครูบันทึกค าตอบของนักเรียนบนกระดานเพ่ือใช้เปรียบเทียบกับค าตอบ
ภายหลังการอ่านเนื้อเรื่อง 

4. นักเรียนอ่านค าใน ค าส าคัญ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (หาก
นักเรียนอ่านไม่ได้ ครูควรสอนอ่านให้ถูกต้อง) ครูชักชวนให้นักเรียนหา
ความหมายของค าภายหลังจากการอ่านเนื้อเรื่อง 

5. นักเรียนอ่านเนื้อเรื่องตามวิธีการอ่านที่เหมาะสมกับความสามารถของ
นักเรียน และร่วมกันอภิปรายใจความส าคัญ โดยใช้ค าถาม ดังนี้ 
5.1 แรงมีผลต่อวัตถุอย่างไร (แรงท าให้วัตถุเปล่ียนแปลงการเคล่ือนที่) 
5.2 การเปลี่ยนแปลงการเคล่ือนที่ของวัตถุมีลักษณะใดบ้าง (วัตถุที่อยู่นิ่ง

เปล่ียนเป็นเคล่ือนที่ หรือจากเคล่ือนที่อยู่แล้วเปล่ียนเป็นเคล่ือนที่เร็ว
ขึ้น ช้าลง หยุดนิ่ง หรือเปล่ียนทิศทาง) 

5.3 เมื่อออกแรงกระท าต่อตู้ แรงที่ต้านการเคล่ือนที่ของตู้ คืออะไร (แรง
เสียดทาน)  
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5.4 แรงเสียดทานเกิดขึ้นเมื่อใด (เมื่อมีแรงมากระท าต่อวัตถุเพ่ือท าให้วัตถุ
เคล่ือนที ่ซึ่งวัตถุอาจจะเคล่ือนที่หรือไม่เคล่ือนที่ก็ได้) 

5.5 แรงเสียดทานเกิดขึ้นที่ใด และมีทิศทางใด (แรงเสียดทานเกิดขึ้น
ระหว่างผิวสัมผัสของตู้กับพื้นบริเวณท่ีสัมผัสกับตู้ โดยแรงเสียดทาน
มีทิศทางตรงกันข้ามกับทิศทางที่ต้องการให้ตู้เคล่ือนที่) 

 

ขั้นสรุปจากการอ่าน (5 นาที) 

6. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเพ่ือให้ได้ข้อสรุปว่าเมื่อออกแรงกระท า
ต่อวัตถุเพ่ือท าให้วัตถุเคล่ือนที่จะมีแรงต้านการเคล่ือนที่ของวัตถุนั้น 
เรียกแรงที่ต้านการเคล่ือนที่นี้ว่า แรงเสียดทาน ซึ่งเกิ ดขึ้นบริเวณ
ผิวสัมผัสระหว่างวัตถุ และมีทิศทางตรงกันข้ามกับทิศทางการเคล่ือนที่
ของวัตถุ 

7. นักเรียนตอบค าถามจากเรื่องที่อ่านในรู้หรือยัง ในแบบบันทึกกิจกรรม
หน้า 36 

8. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเพ่ือเปรียบเทียบค าตอบของนักเรียนใน รู้
หรือยัง กับค าตอบที่เคยตอบและบันทึกไว้ในคิดก่อนอ่าน  

9. ครูชักชวนนักเรียนตอบค าถามท้ายเรื่องที่อ่าน คือ กิจกรรมอะไรบ้างใน
ชีวิตประจ าวันของเราที่เกี่ยวข้องกับแรงเสียดทาน และถ้าเราออกแรง
กระท าต่อวัตถุที่อยู่นิ่งเพ่ือให้วัตถุเคล่ือนที่ แต่วัตถุยังคงอยู่นิ่ง แรงเสียด
ทานที่เกิดขึ้นขณะนั้นจะมีขนาดเท่าใด และมีทิศทางเป็นอย่างไร 

ครูบันทึกค าตอบของนักเรียนบนกระดานโดยยังไม่เฉลยค าตอบ แต่
ชักชวนให้นักเรียนหาค าตอบจากการท ากิจกรรม 

      นั ก เรียนอาจไม่ ส ามารถตอบ
ค าถามหรืออภิปรายได้ตามแนวค าตอบ 
ค รูค วร ให้ เวล านั ก เรี ย น คิ ดอ ย่ า ง
เหมาะสม รอคอยอย่างอดทน และรับ
ฟังแนวความคิดของนักเรียน 
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        แนวค าตอบในแบบบันทึกกิจกรรม

 

แรงเสียดทาน เป็นแรงที่ต้านการเคล่ือนที่ของวัตถุ มีทิศทางตรงกันข้าม
กับทิศทางการเคล่ือนที่ของวัตถุ โดยเกิดขึ้นระหว่างผิวสัมผัสของวัตถุ     
เมื่อมีแรงมากระท าต่อวัตถุเพื่อให้วัตถุเคล่ือนที่  
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กิจกรรมที่ 2 แรงเสียดทานมีผลต่อวัตถุอย่างไร 
กิจกรรมนี้นักเรียนจะได้สังเกตผลของแรงเสียดทานที่มีต่อการ

เปล่ียนแปลงการเคล่ือนที่ของวัตถุเมื่อออกแรงกระท าต่อวัตถุที่อยู่นิ่ง
เพ่ือให้วัตถุเคล่ือนที่  และสังเกตผลของแรงเสียดทานที่มีต่อการ
เปล่ียนแปลงการเคล่ือนที่ของวัตถุที่ก าลังเคล่ือนที่ รวมทั้งเขียน
แผนภาพแสดงแรงเสียดทานและแรงที่กระท าต่อวัตถุในแนวเดียวกัน 

 

เวลา  2.5  ชั่วโมง 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. วัดขนาดของแรงและอธิบายแรงเสียดทานที่มีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงการเคล่ือนที่ของวัตถุ 

2. เขียนแผนภาพแสดงแรงเสียดทานและแรงที่กระท าต่อวัตถุ
ในแนวเดียวกัน 

 

วัสดุ อุปกรณ์ส าหรับท ากิจกรรม 

สิ่งที่ครูต้องเตรียม/กลุ่ม 

1. เครื่องชั่งสปริง 1 อัน 

2. ถุงทราย  1 ถุง 
   

ทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์  
 S1 การสังเกต  

 S2 การวัด  
 S8 การลงความเห็นจากข้อมูล 

 S13 การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป 

 S14 การสร้างแบบจ าลอง 

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 

C4 การส่ือสาร 

C5 ความร่วมมือ 

 

สื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ 
1. หนังสือเรียน ป.5 เล่ม 1      หน้า 38-40 

2. แบบบันทึกกิจกรรม  ป.5 เล่ม 1    หน้า 37-42 

3. วีดิทัศน์ตัวอย่างการปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ส าหรับ
ครเูรื่องแรงเสียดทานมีผลต่อวัตถุอย่างไร 

http://ipst.me/8048 

 

 
 

 

http://ipst.me/8048
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แนวการจัดการเรียนรู้ 

1. ครูน าเข้าสู่บทเรียนโดยเลือกตัวแทนนักเรียน 2 คน ให้คนหนึ่งนั่งยอง 
ๆ นักเรียนอีกคนหนึ่งลากเพ่ือนที่นั่งยองให้เคล่ือนที่ไปบนพ้ืน จากนั้น
ครูอาจใช้ค าถามดังนี ้

1.1 ขณะนักเรียนลากเพ่ือนให้เคล่ือนที่ มีแรงเสียดทานเกิดขึ้นหรือไม่ 
ถ้ามี แรงเสียดทานมีทิศทางอย่างไร (มีแรงเสียดทาน โดยแรง
เสียดทานมีทิศทางตรงกันข้ามกับทิศทางที่ตัวเพื่อนเคล่ือนที่ไป) 

1.2 แรงเสียดทานเกิดขึ้นบริเวณใด (ระหว่างเท้าของนักเรียนที่นั่งยอง
กับพ้ืน) 

1.3 เมื่อนักเรียนลากเพ่ือน แล้วเพ่ือนยังไม่เคล่ือนที่ นักเรียนคิดว่ามี
แรงเสียดทานเกิดขึ้นหรือไม่ ถ้ามี คิดว่ามีค่าเป็นเท่าใด (นักเรียน
ตอบตามความเข้าใจ) 

  ครูเชื่อมโยงความรู้เดิมของนักเรียนเพ่ือเข้าสู่การท ากิจกรรม โดยครู
ชักชวนให้นักเรียนหาค าตอบที่ถูกต้องจากการท ากิจกรรมที่ 2 

2. นักเรียนอ่านชื่อกิจกรรม และ ท าเป็นคิดเป็น โดยร่วมกันอภิปรายเพ่ือ
ตรวจสอบความเข้าใจจุดประสงค์ในการท ากิจกรรม โดยครูใช้ค าถาม
ดังนี้ 

2.1 กิจกรรมนี้นักเรียนจะได้เรียนรู้เรื่องอะไร (แรงเสียดทานที่มีผลต่อ
การเปล่ียนแปลงการเคล่ือนที่ของวัตถุ) 

2.2  นักเรียนจะได้เรียนรู้เรื่องนี้ด้วยวิธีใด (วัดขนาดของแรงและสังเกต
การเปล่ียนแปลงการเคล่ือนที่ของวัตถุ) 

2.3  เมื่อเรียนแล้วนักเรียนจะท าอะไรได้ (อธิบายแรงเสียดทานที่มีผล
ต่อการเปลี่ยนแปลงการเคล่ือนที่ของวัตถุทั้งวัตถุที่อยู่นิ่งและวัตถุที่
เคล่ือนที่ และเขียนแผนภาพแสดงแรงเสียดทานและแรงที่กระท า
ต่อวัตถุในแนวเดียวกัน) 

3. นักเรียนบันทึกจุดประสงค์ลงในแบบบันทึกกิจกรรม หน้า 37 และ อ่าน
ส่ิงท่ีต้องใชใ้นการท ากิจกรรม  

4. นั ก เรี ยน อ่านท าอย่ างไร  โดยครู ใช้ วิ ธี ฝึ ก อ่ านที่ เห มาะสมกั บ
ความสามารถในการอ่านของนักเรียน จากนั้นครูตรวจสอบความเข้าใจ
ของนักเรียนเกี่ยวกับการท ากิจกรรม ตอนที่ 1 เพ่ือสรุปล าดับขั้นตอน
ตามความเข้าใจ โดยครูใช้ค าถามดังต่อไปนี้ 
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4.1 ขั้นตอนในการเตรียมอุปกรณ์ ท าได้อย่างไร (น าถุงทรายมาวางบน
พ้ืนโต๊ะ แล้วน าเครื่องชั่งสปริงมาเก่ียวที่หูของถุงทราย) 

4.2 วิธีวัดแรงท าได้อย่างไร (ออกแรงดึงถุงทรายด้วยเครื่องชั่งสปริงใน
แนวราบ โดยที่ถุงทรายยังคงอยู่นิ่ง)  

4.3 นักเรียนต้องท ากิจกรรมกี่ครั้ง และแต่ละครั้งแตกต่างกันอย่างไร 
(ใช้แรงดึงถุงทรายด้วยเครื่องชั่งสปริงให้มีค่าต่างกัน 3 ครั้ง) 

4.4 นักเรียนต้องร่วมกันอภิปรายในประเด็นใด (มีแรงใดบ้างกระท าต่อ
ถุงทรายในแนวราบ ซึ่งเป็นผลให้ถุงทรายยังคงอยู่นิ่ง) 

4.5 นักเรียนจะน าเสนอผลการอภิปรายด้วยวิธีใด (เขียนแผนภาพ
แสดงแรงที่กระท าต่อถุงทรายในแนวราบ) 

5. เมื่อนักเรียนเข้าใจวิธีการท ากิจกรรมในท าอย่างไรแล้ว ครูแจกวัสดุ
อุปกรณ์ และให้นักเรียนเริ่มปฏิบัติกิจกรรมตามข้ันตอน 

6. หลังจากท ากิจกรรมแล้ว ครูน าอภิปรายผลการท ากิจกรรม โดยใช้
ค าถามดังนี ้
6.1 นักเรียนใช้เครื่องชั่งสปริงท าอะไรในกิจกรรมนี้ (วัดแรงที่ใช้ในการ

ดึงถุงทรายในแนวราบ) 
6.2 หน่วยของแรงคืออะไร (นิวตัน) 
6.3 เมื่อออกแรงดึงถุงทรายด้วยเครื่องชั่งสปริงในแนวราบ มีแรง

อะไรบ้างกระท าต่อถุงทรายในแนวราบที่เป็นผลให้ถุงทรายยังคง
อยู่นิ่ง (แรงที่ใช้ดึงถุงทราย และแรงต้านการเคล่ือนที่ของถุงทราย
หรือแรงเสียดทาน) 

6.4 เมื่อออกแรงดึงถุงทรายด้วยเครื่องชั่งสปริงในแนวราบ แล้ว        
ถุงทรายยังคงอยู่นิ่ง ขนาดและทิศทางของแรงที่ใช้ดึงเทียบกับ     
แรงเสียดทานเป็นอย่างไร เพราะเหตุใด (แรงที่ใช้ดึงและแรงเสียด
ทานมีขนาดเท่ากัน แต่มีทิศทางตรงกันข้าม เพราะถุงทรายยังคง
อยู่นิ่ง แรงลัพธ์มีค่าเป็นศูนย์ แรงเสียดทานจึงต้องมีขนาดเท่ากับ
แรงที่ใช้ดึงแต่มีทิศทางตรงกันข้าม) 

6.5 เมื่อออกแรงกระท าต่อถุงทรายด้วยแรงขนาดต่างกัน แต่ถุงทราย
ยังไม่เคล่ือนที่  แรงเสียดทานมี ค่าเท่าเดิมทุกครั้งหรือไม่  รู้ได้
อย่างไร (แรงเสียดทานมีค่าเปล่ียนไปได้หลายค่า รู้ได้จากแรงที่ใช้
ดึงถุงทรายมีค่าเปล่ียนไป เมื่อถุงทรายยังไม่เคล่ือนที่ แสดงว่า     
แรงเสียดทานมีค่าเปลี่ยนไปด้วย)  

ตอนที่ 1 

S1 การสังเกตการเคล่ือนที่ของถุงทราย
เมื่อดึงด้วยเครื่องชั่งสปริง  

S2 การวัดขนาดของแรงที่ใช้ดึงถุงทราย
ด้วยเครื่องชั่งสปริง โดยถุงทรายยังไม่
เคล่ือนที่ 

S8 การลงความเห็นเกี่ยวกับขนาดและ
ทิศทางของแรงเสียดทานที่ เกิดขึ้น
ขณะที่ดึงถุงทรายด้วยเครื่องชั่งสปริง 
แล้วถุงทรายยังคงอยู่นิ่ง  

S14 เขียนแผนภาพแสดงแรงที่กระท าต่อ
ถุงทรายในแนวราบ  

C4 การสื่อสารโดยการน าเสนอผลการท า
กิจกรรมด้วยการพูดและการเขียน
แผนภาพแสดงแรง 

C5 ความร่วมมือในการท าการท ากิจกรรม 

 

 

ห าก นั ก เรี ย น อ า จ ต อ บ
ค าถามหรืออภิปรายไม่ได้ตาม
แนวค าตอบ ครูควรให้ เวลา
นั ก เรียน คิดอ ย่างเหมาะสม      
รอคอยอย่างอดทน และรับฟัง
แนวความคิดของนักเรียน 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ที่นักเรียนจะได้ 

ฝึกจากการท ากิจกรรม 
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6.6 เขียนแผนภาพแสดงแรงที่กระท าต่อถุงทรายในแนวราบได้อย่างไร 
(ใช้ลูกศรแสดงขนาดและทิศทางของแรงที่ดึงถุงทรายด้วยเครื่องชั่ง
สปริง และแรงเสียดทานซึ่งมีทิศทางตรงกันข้าม แต่มีขนาดเท่ากัน 

โดยลูกศรแสดงแรงเสียดทานจะอยู่ระหว่างผิวสัมผัสของพ้ืนโต๊ะกับ
ถุงทราย) 

ในขั้นตอนนี้ครูอาจให้นักเรียนออกมาเขียนแผนภาพบนกระดาน 
ครูตรวจสอบความถูกต้องเก่ียวกับขนาดและทิศทางของแรงในแผนภาพ 

7. นักเรียนอ่านท าอย่างไร ตอนที่ 2 แล้วร่วมกันอภิปรายเพ่ือสรุปล าดับ
ขั้นตอนการท ากิจกรรมตามความเข้าใจ โดยครูใช้ค าถามดังต่อไปนี้ 
7.1 นักเรียนต้องท าอะไรในกิจกรรมนี้ (ผลักถุงทรายให้เคล่ือนที่ไปบน

พ้ืนโต๊ะ) 
7.2 หลังจากผลักถุงทรายแล้ว นักเรียนต้องท าอะไร (สังเกตการ

เปลี่ยนแปลงการเคล่ือนที่ของถุงทราย บันทึกผล) 

7.3 นักเรียนต้องร่วมกันอภิปรายในประเด็นใด (อภิปรายเกี่ยวกับแรงที่
ท าให้ถุงทรายที่ก าลังเคล่ือนที่เปลี่ยนแปลงการเคล่ือนที่)  

7.4 นักเรียนจะน าเสนอผลการอภิปรายด้วยวิธีใด (เขียนแผนภาพ
แสดงแรงที่ท าให้ถุงทรายเปล่ียนแปลงการเคล่ือนที่) 

8. เมื่อนักเรียนเข้าใจวิธีการท ากิจกรรมตอนที่ 2 ในท าอย่างไร หลังจาก
ท ากิจกรรมแล้ว ครูน าอภิปรายผลการท ากิจกรรม โดยใช้ค าถามดังนี้ 
 8.1 เมื่ อผ ลักถุ งทรายให้ เค ล่ือนที่  ถุ งทรายมีการเป ล่ียนแปลง 

การเคล่ือนที่ หรือไม่  อย่างไร (ถุงทรายมีการเป ล่ียนแปลง 
การเคล่ือนที่ โดยถุงทรายที่ก าลังเคล่ือนที่จะเคล่ือนที่ช้าลง ๆ  
จนหยุดนิ่ง) 

8.2 เพราะเหตุใดถุงทรายจึงเคล่ือนที่ช้าลง ๆ จนหยุดนิ่ง (เพราะมีแรง
เสียดทานมากระท าต่อถุงทรายในทิศทางตรงกันข้ามกับทิศทาง     
การเคล่ือนที่ของถุงทราย) 

8.3 เขียนแผนภาพแสดงแรงที่ ท า ให้ ถุ งทรายที่ ก าลั งเค ล่ือนที่ มี 
การเปล่ียนแปลงการเคล่ือนที่ได้อย่างไร (ใช้ลูกศรแสดงขนาดและ
ทิศทางของแรงเสียดทานที่กระท าต่อถุงทราย โดยแรงเสียดทานมี
ทิศทางตรงกันข้ามกับทิศทางการเคล่ือนที่ของถุงทราย และลูกศร
แสดงแรงเสียดทานจะอยู่บริเวณผิวสัมผัสระหว่างพ้ืนโต๊ะกับ       
ถุงทราย) 

ตอนที่ 2 

S1 การสังเกตการเป ล่ียนแปลงการ
เคลื่อนที่ของถุงทรายที่ก าลังเคลื่อนที่
ไปบนพื้น 

S8 การลงความเห็นเก่ียวกับทิศทางของ
แรงเสียดทานที่กระท าต่อถุงทรายที่
ก าลังเคลื่อนที่ไปบนพื้น 

S14 เขียนแผนภาพแสดงแรงที่ท าให้    
ถุงทรายที่ก าลังเคลื่อนที่มีการเปลี่ยน 
แปลงการเคลื่อนที ่ 

C4 การสื่ อสารด้ วยการน าเสนอผล    
การท ากิจกรรมด้วยการพูดและ       
การเขียนแผนภาพแสดงแรง 

C5 ความร่วมมือในการท ากิจกรรม 

 

 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ที่นักเรียนจะได้

ฝึกจากการท ากิจกรรม 
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 ในขั้นตอนนี้ครูอาจให้นักเรียนออกมาเขียนแผนภาพแสดงแรงที่
กระท าต่อวัตถุบนกระดาน ครูตรวจสอบความถูกต้องเกี่ยวกับขนาด
และทิศทางของแรงในแผนภาพ 

9. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายและลงข้อสรุปกิจกรรมทั้ง 2 ตอนว่า
เมื่อออกแรงกระท าต่อวัตถุแล้ววัตถุยังไม่เคล่ือนที่ จะเกิดแรงเสียด
ทานต้านการเคล่ือนที่ของวัตถุ ค่าของแรงเสียดทานจะมีค่าเท่ากับแรง
ที่ใช้ดึง ดังนั้นในขณะที่วัตถุยังไม่เคล่ือนที่ แรงเสียดทานจึงมีได้หลาย
ค่า และเมื่อวัตถุก าลังเคล่ือนที่  แรงเสียดทานจะมีผลให้วัตถุนั้ น
เคล่ือนที่ช้าลงจนหยุดนิ่ง (S13)  

10. ครูชักชวนอภิปรายสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันโดยอาจใช้รูปภาพ
หรือวีดิทัศน์ เช่น การใช้เบรกของรถยนต์ จักรยานยนต์  หรือจักรยาน 
การไถลของรถเข็นหรือวัตถุอ่ืน ๆ ไปบนพื้น จากนั้นให้นักเรียนอธิบาย
ว่าสถานการณ์ดังกล่าวเกี่ยวข้องกับแรงเสียดทานหรือไม่ อย่างไร 

11. จากสถานการณ์ที่ใช้น าเข้าสู่บทเรียน ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปราย
เกี่ยวกับสถานการณ์ดังกล่าว โดยถามนักเรียนว่าเมื่อออกแรงลาก
เพ่ือน เพ่ือให้เพ่ือนเคล่ือนที่  
- ถ้าเพ่ือนไม่เคล่ือนที่ นักเรียนคิดว่ามีแรงเสียดทานเกิดขึ้นหรือไม่ 

ถ้ามี คิดว่ามีค่าเท่าใด (มีแรงเสียดทานเกิดขึ้น โดยแรงเสียดทาน
จะมีค่าเท่ากับแรงทีล่ากเพ่ือน) 

- ถ้าเพ่ือนเคล่ือนที่ จะมีแรงเสียดทานเกิดขึ้นหรือไม่ เพราะเหตุใด 
(มีแรงเสียดทานเกิดขึ้น เพราะแรงเสียดทานเกิดขึ้นเมื่อวัตถุ
เคล่ือนที่ไปบนผิวสัมผัส) 

12. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายวิธีการเขียนแผนภาพแสดง         
แรงเสียดทานและแรงที่กระท าต่อวัตถุในแนวเดียวกันและลงข้อสรุป
ว่าสามารถเขียนแผนภาพด้วยการใช้ลูกศร โดยหัวลูกศรแสดงทิศทาง
และความยาวของลูกศรแสดงขนาดของแรง (S13) 

13. ครูน าภาพคนปีนต้นไม้มาให้นักเรียนวิเคราะห์อีกครั้งว่ามีแรงอะไรบ้าง
กระท าต่อคนในภาพ  (มีแรงดึงดูดของโลกกระท าในทิศทางลงสู่พ้ืน
โลก และมีแรงเสียดทานในทิศทางขึ้นเพ่ือต้านการเคล่ือนที่ของคน
ไม่ให้ตกลงมาสู่พ้ืน โดยแรงเสียดทานเกิดบริเวณผิวสัมผัสระหว่างมือ 
เท้า ล าตัว กับต้นไม้)  

14. นักเรียนร่วมกันอภิปรายเพ่ือตอบค าถามในฉันรู้อะไร โดยครูอาจใช้
ค าถามเพ่ิมเติมในการอภิปรายเพ่ือให้ได้แนวค าตอบที่ถูกต้อง 
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15. นักเรียนร่วมกันสรุปส่ิงที่ได้เรียนรู้ในกิจกรรมนี้ จากนั้นนักเรียนอ่าน 
ส่ิงท่ีได้เรียนรู้ และเปรียบเทียบกับข้อสรุปของตนเอง  

16. ครูกระตุ้นให้นักเรียนฝึกตั้งค าถามเกี่ยวกับเรื่องที่สงสัยหรืออยากรู้
เพ่ิมเติมใน อยากรู้อีกว่า จากนั้นครูอาจสุ่มนักเรียน 2 -3 คน น าเสนอ
ค าถามของตนเองหน้าชั้นเรียน  และให้นักเรียนร่วมกันอภิปราย
เกี่ยวกับค าถามท่ีน าเสนอ 

17. ครูน าอภิปรายเพ่ือให้นักเรียนทบทวนว่าได้ฝึกทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 อะไรบ้างและในขั้นตอน
ใดบ้าง  

18. นักเรียนร่วมกันอ่านเกร็ดน่ารู้ ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับการออกแบบ
รองเท้าที่ใช้เล่นกีฬาให้เหมาะสมกับการใช้งานตามประเภทของกีฬา
นั้น ๆ โดยพ้ืนรองเท้าอาจมีรอยหยักเพ่ือเพ่ิมแรงเสียดทานให้ยึดเกาะ
พ้ืนได้ดีข้ึน 

19. นักเรียนร่วมกันอ่านรู้อะไรในเร่ืองนี้ ในหนังสือเรียน หน้า 42 ครูน า
อภิปรายเพ่ือน าไปสู่ข้อสรุปเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ในเรื่องนี้ จากนั้นครู
กระตุ้นให้นักเรียนตอบค าถามในช่วงท้ายของเนื้อเรื่อง ดังนี้ “การท า
กิจกรรมหลายอย่างในชีวิตประจ าวันของเราเกี่ยวข้องกับแรงเสียด
ทาน ยกตัวอย่างเช่น การเดิน การเล่นกระดานล่ืน การยกส่ิงของ  
ลองคิดดูสิว่า กิจกรรมใดบ้างที่ต้องใช้แรงเสียดทานและกิจกรรม
ใดบ้างที่ไม่ต้องใช้แรงเสียดทาน” นักเรียนตอบค าถามตามความคิด
ของตนเอง เช่น การเดินและการยกส่ิงของต้องอาศัย  แรงเสียดทาน 
แต่การเล่นกระดานล่ืนไม่ต้องอาศัยแรงเสียดทาน นอกจากนี้ครูอาจ
ตั้งค าถามเพ่ือเชื่อมโยงไปยังบทต่อไป โดยอาจใช้ค าถามว่า นอกจาก
แรงเสียดทานจะต้านการเคล่ือนที่ของวัตถุแล้ว  ยังท าให้วัตถุเกิดการ
ส่ันและเกิดเสียงได้อีกด้วย เช่น เสียงจากไวโอลินเกิดจากแรงเสียด
ทานระหว่างคันชักกับสายไวโอลินท าให้สายไวโอลินเกิดการส่ันและ
เกิดเสียง ลองคิดดูสิว่ารอบ ๆ ตัวเรา ยังมีอะไรอีกบ้างที่สามารถท าให้ 
เกิดเสียง  และเสียงต่าง ๆ มีลักษณะอย่างไร โดยนักเรียนจะหา
ค าตอบได้จากการเรียนในบทต่อไป 
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ความรู้เพิ่มเติมส าหรับครู 
 

 

 

เมื่อเตะลูกบอลไปบนพ้ืน ขณะที่ลูกบอลสัมผัสกับเท้าจะมีแรงที่เท้ากระท าต่อลูกบอล ท าให้ลูกบอลเปล่ียนแปลงการ
เคล่ือนที่จากอยู่นิ่งเป็นเคล่ือนที่ แต่เมื่อลูกบอลหลุดจากเท้าออกไปแล้ว จะไม่มีแรงท่ีเท้ากระท าต่อลูกบอลอีก แต่ลูกบอลจะ
เคล่ือนที่ออกไปได้ด้วยความเร็ว ดังนั้นเมื่อเขียนแผนภาพแสดงแรงที่กระท าต่อลูกบอลที่ก าลังเคล่ือนที่ไปบนพื้น จะมีแรงใน
แนวราบเพียงแรงเดียวที่กระท าต่อลูกบอล นั่นคือแรงเสียดทานในทิศทางตรงกันข้ามกับทิศทางการเคล่ือนที่ของลูกบอล    
จึงท าให้ลูกบอลเคล่ือนที่ช้าลงจนหยุดนิ่งบนพื้น 

ดังนั้นถ้าเตะลูกบอลไปบนพ้ืนที่ไม่มีแรงเสียดทานเลย ลูกบอลจะเคล่ือนที่ไปด้วยความเร็วเท่าเดิมไปเรื่อย ๆ เพราะ
ไม่มีแรงเสียดทานมากระท าต่อลูกบอล ลูกบอลจึงไม่เปล่ียนแปลงการเคล่ือนที่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แรงเสียดทาน 

ทิศทางการเคลื่อนที่ของลูกบอล 
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  แนวค าตอบในแบบบันทึกกิจกรรม

 

1. สังเกตและอธิบายแรงเสียดทานที่มีผลต่อการเปล่ียนแปลงการเคล่ือนที่ของวัตถุ 
2. เขียนแผนภาพแสดงแรงเสียดทานและแรงท่ีกระท าต่อวัตถุในแนวเดียวกัน 

บันทึกผลตามผลการสังเกตของนักเรียน 

แรงที่ใช้ดึงถุงทรายด้วยเคร่ืองช่ังสปริงและแรงเสียดทาน 
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แรงที่ใช้ดึงถุงทราย 

แรงเสียดทาน 
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ถุงทรายเคล่ือนที่ช้าลงจนหยุดนิ่ง 

1. สังเกตและอธิบายแรงเสียดทานที่มีผลต่อการเปล่ียนแปลงการเคล่ือนที่ของวัตถุ 
2. เขียนแผนภาพแสดงแรงเสียดทานและแรงท่ีกระท าต่อวัตถุในแนวเดียวกัน 

ทิศทางของถุงทรายที่ก าลังเคล่ือนที่ 

แรงเสียดทาน 
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แรงลัพธ์ที่กระท าต่อถุงทรายมีค่าเท่ากับศูนย์ ท้ังสามครั้ง 

มี เพราะ เมื่อออกแรงดึงถุงทรายแล้วถุงทรายยังคงอยู่น่ิง แสดงว่ามีแรงเสียดทาน
กระท าในทิศทางตรงกันข้ามเพื่อต้านการเคล่ือนที่ของถุงทราย 

 

แรงเสียดทานเกิดขึ้นระหว่างผิวสัมผัสของพ้ืนโต๊ะและถุงทราย มีขนาด
เท่ากับแรงที่ใช้ดึงถุงทรายด้วยเคร่ืองชั่งสปริงและมีทิศทางตรงกันข้ามกับ
แรงที่ใช้ดึง  

 

เมื่อมีแรงมากระท าแล้วถุงทรายยังคงอยู่น่ิง จะเกิดแรงเสียดทานระหว่าง
ผิวของถุงทรายกับพื้นโต๊ะในทิศทางตรงกันข้ามกับทิศทางของแรงที่ใช้
ดึงถุงทรายเพื่อต้านการเคล่ือนที่ของถุงทราย โดยแรงเสียดทานขณะที่
วัตถุยังไม่เคล่ือนที่มีได้หลายค่า 



 คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ ป.5 เล่ม 1    |  หน่วยท่ี 2 แรงและพลังงาน 94 

ฉบับปรับปรุง เดือนมิถุนายน 2562                                  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี⎯ 

 

มีแรงเสียดทานกระท าต่อถุงทราย เพราะถุงทรายมีการเปล่ียนแปลงการ
เคล่ือนที่ โดยเคล่ือนที่ช้าลงจนหยุดนิ่ง 

 

แรงเสียดทานเกิดขึ้นระหว่างผิวสัมผัสของถุงทรายกับพื้นโต๊ะ  มีทิศทาง
ตรงกันข้ามกับทิศทางการเคล่ือนที่ของถุงทราย 

 

เมื่อถุงทรายเคล่ือนที่ไปบนพื้นโต๊ะ จะมีแรงเสียดทานเกิดขึ้นระหว่าง
ผิวสัมผัสของถุงทรายกับพื้นโต๊ะ ในทิศทางตรงกันข้ามกับทิศทางการ
เคล่ือนที่ของถุงทราย เพื่อต้านการเคล่ือนที่ของถุงทรายท าให้ถุงทราย
เคล่ือนที่ช้าลงจนหยุดน่ิง 

 

เมื่อออกแรงกระท าต่อวัตถุแล้ววัตถุยังไม่เคล่ือนที่ จะเกิดแรงเสียดทานต้านการ
เคล่ือนที่ของวัตถุ ค่าของแรงเสียดทานจะมีค่าเท่ากับแรงที่ใช้ดึง ดังน้ันในขณะที่
วัตถุยังไม่เคล่ือนที่ แรงเสียดทานจึงมีได้หลายค่า และเม่ือวัตถุก าลังเคล่ือนที่    
แรงเสียดทานจะมีผลให้วัตถุนั้นเคล่ือนที่ช้าลงจนหยุดนิ่ง 
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✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

ค าถามของนักเรียนที่ต้ังตามความอยากรู้ของตนเอง 

✓ 
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แนวการประเมินการเรียนรู้ 
การประเมินการเรียนรู้ของนักเรียนท าได้ ดังนี้ 
1. ประเมินความรู้เดิมจากการอภิปรายในชั้นเรียน 

2. ประเมินการเรียนรู้จากค าตอบของนักเรียนระหว่างการจัดการเรียนรู้และจากแบบบันทึกกิจกรรม 

3. ประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 จากการท ากิจกรรมของนักเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

การประเมินจากการท ากิจกรรมที่ 2 แรงเสียดทานมีผลต่อวัตถอุย่างไร 

ระดับคะแนน 

3 คะแนน หมายถึง ดี  2 คะแนน หมายถึง พอใช้  1 คะแนน หมายถึง ควรปรับปรุง 
 

รหัส ส่ิงท่ีประเมิน ระดับคะแนน 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
S1 การสังเกต  

S2 การวัด  

S8 การลงความเห็นจากข้อมูล  

S13 การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป  

S14 การสร้างแบบจ าลอง  

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 

C4 การส่ือสาร  

C5 ความร่วมมือ  

รวมคะแนน  
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ตาราง แสดงการวิเคราะห์ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ตามระดับความสามารถของนักเรียน 

โดยอาจใช้เกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 
ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ 

รายการประเมิน 
ระดับความสามารถ 

ดี (3) พอใช้ (2) ควรปรับปรุง (1) 

S1 การสังเกต 

 

บรรยายราย ล ะ เอี ย ด
เกี่ยวกับการเปล่ียนแปลง
การเคล่ือนที่ของถุงทราย 

เมื่อใช้เครื่องชั่งสปริงดึง
และเมื่อถูกผลักให้ออก
จากมือไปบนพื้น 

ส าม า รถ ใช้ ป ร ะ ส าท
สัมผัสเก็บรายละเอียด
ของข้อมูลเกี่ยวกับการ
เคล่ือนที่ของถุงทรายเมื่อ
ใช้เครื่องชั่งสปริงดึงและ
เมื่อถูกผลักให้ออกจาก
มื อ ไป บ น พ้ื น ได้ ด้ ว ย
ตนเอง โดยไม่ เพ่ิมเติม
ความคิดเห็น 

สามารถใช้ประสาทสัมผัส
เก็ บ รายละเอี ยดของ
ข้ อ มู ล เกี่ ย ว กั บ ก า ร
เคล่ือนที่ของถุงทรายเมื่อ
ใช้เครื่องชั่งสปริงดึง และ
เมื่อถูกผลักให้ออกจากมือ
ไปบนพ้ืนได้จากการชี้แนะ
ของครูหรือผู้ อ่ืนหรือมี
การเพ่ิมเติมความคิดเห็น 

สามารถใช้ประสาทสัมผัส
เก็บรายละเอียดของข้อมูล
เกี่ยวกับการเคล่ือนที่ของ
ถุงทรายเมื่อใช้ เครื่องชั่ ง
สปริงดึงและเมื่อถูกผลักให้
ออกจากมือไปบนพ้ืนได้
เพียงบางส่วน แม้ว่าจะได้
รับค าชี้แนะจากครูหรือ
ผู้อ่ืน 

S2 การวัด -ใช้ เครื่ องชั่ งสปริ งวั ด
ขนาดของแรงที่ใช้ดึงถุง
ทราย 

-ระบุหน่วยของแรง 

สามารถใช้เครื่องชั่งสปริง
วัดขนาดของแรงที่ใช้ดึ ง
ถุงทรายและระบุหน่วย
ของแรงได้ ถู กต้ องด้ วย
ตนเอง 

สามารถใช้เครื่องชั่งสปริง
วัดขนาดของแรงที่ใช้ดึง
ถุงทรายและระบุหน่วย
ของแรงได้ถูกต้อง จาก
การชี้ แนะของครูหรื อ
ผู้อ่ืน 

สามารถใช้เครื่องชั่งสปริง
วัดขนาดของแรงได้ถูกต้อง
เพี ย งบ างส่ วน  แต่ ระ บุ
หน่วยของแรงไม่ได้ แม้ว่า
จะได้ รับค าชี้ แนะจากครู
หรือผู้อ่ืน 

S8 ก า ร ล งค ว า ม 
เห็นจากข้อมูล 

ลงความเห็นจากข้อมูลได้
ว่ามีแรงเสียดทานกระท า
ต่อถุงทรายจากการวัด
ขนาดของแรงที่ใช้ดึงถุง
ทรายและการสังเกตการ
เป ล่ี ย น แ ป ล ง ก า ร
เคล่ือนที่ของถุงทรายเมื่อ
ผลักถุงทรายออกไปจาก
มือ 

สามารถลงความเห็ น
จากข้อมูลได้ว่ามีแรง
เสียดทานกระท าต่อถุง
ทรายจากการวัดขนาด
ของแรงที่ใช้ดึงถุงทราย
และการ สั ง เกตการ
เป ล่ี ย น แ ป ล ง ก า ร
เคล่ือนที่ของถุงทราย
เมื่อผลักถุงทรายออกไป
จากมือ เนื่องจากแรง
เสียดทานจะมีทิศทาง
ตรงกันข้ามกับทิศทาง
ของการเคล่ือนที่ของถุง
ท ร าย เมื่ อ มี แ ร งม า

สามารถลงความเห็ น
จากข้อมูลได้ว่ามีแรง
เสียดทานกระท าต่อถุง
ทรายจากการวัดขนาด
ของแรงที่ใช้ดึงถุงทราย
และการ สั ง เกตการ
เป ล่ี ย น แ ป ล ง ก า ร
เคล่ือนที่ของถุงทราย
เมื่อผลักถุงทรายออกไป
จากมือ เนื่องจากแรง
เสียดทานจะมีทิศทาง
ตรงกันข้ามกับทิศทาง
ของการเคล่ือนที่ของถุง
ท ร าย เมื่ อ มี แ ร งม า

สามารถลงความเห็นจาก
ข้อมูลได้ว่ามีแรงเสียดทาน
กระท าต่อถุงทรายจากการ
วัดขนาดของแรงที่ใช้ดึงถุง
ทรายและการสังเกตการ
เปล่ียนแปลงการเคล่ือนที่
ของถุ งทรายเมื่ อผลักถุ ง
ทรายออกไปจากมือ แต่ไม่
สามารถบอกเหตุ ผลได้ 
แม้ว่าจะได้รับการชี้แนะ
จากครูหรือผู้อ่ืน 
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ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ 

รายการประเมิน 
ระดับความสามารถ 

ดี (3) พอใช้ (2) ควรปรับปรุง (1) 

กระท าได้ต้วยตนเอง กระท าจากการชี้แนะ
ของครูหรือผู้อ่ืน 

S13 ก า ร ตี ค ว า ม 
หมายข้อมูลและลง
ข้อสรุป 

ตีความหมายข้อมูลจาก
การวัดขนาดของแรงที่
ใช้ ดึ งถุ งทรายแล้ วถุ ง
ทรายยังไม่เคล่ือนที่ โดย
เปล่ียนค่าของแรงที่ใช้ดึง 
และจากการสังเกตการ
เคล่ือนที่ ของถุ งทราย
เมื่อถูกผลักไปบนพ้ืน จน
ลงข้อสรุปได้ว่าเมื่อออก
แรงกระท าต่อวัตถุแล้ว
วัตถุยังไม่เคล่ือนที่ จะมี
แรงเสียดทานต้านการ
เคล่ือนที่ ของวัตถุและ
เมื่อวัตถุก าลังเคล่ือนที่
จะมีแรงเสียดทานต้าน
การเคล่ือนที่ท าให้วัตถุ
เคล่ือนที่ช้าลงจนหยุดนิ่ง 

สามารถตี ความหมาย
ข้อมูลจากการวัดขนาด
ของแรงที่ใช้ดึงถุงทราย
แ ล้ ว ถุ ง ท ร า ย ยั ง ไม่
เคล่ือนที่ โดยเปล่ียนค่า
ของแรงที่ใช้ดึง และจาก
การสังเกตการเคล่ือนที่
ขอ งถุ งท ราย  และล ง
ข้อสรุปได้ว่าเมื่อออกแรง
กระท าต่อวัตถุแล้ววัตถุ
ยังไม่เคล่ือนที่  จะมีแรง
เสี ย ด ท า น ต้ า น ก า ร
เคล่ือนที่ ของวัตถุและ
เมื่อวัตถุก าลังเคล่ือนที่จะ
มีแรงเสียดทานต้านการ
เค ล่ื อ น ที่ ท า ให้ วั ต ถุ
เคล่ือนที่ช้าลงจนหยุดนิ่ง
ไดด้้วยตนเอง 

สามารถตี ความหมาย
ข้อมูลจากการวัดขนาด
ของแรงที่ ใช้ดึงถุงทราย
แ ล้ ว ถุ ง ท ร า ย ยั ง ไม่
เคล่ือนที่  โดยเปล่ียนค่า
ของแรงที่ใช้ดึง และจาก
การสังเกตการเคล่ือนที่
ของถุ งท ราย  และล ง
ข้อสรุปได้ว่าเมื่อออกแรง
กระท าต่อวัตถุแล้ววัตถุยัง
ไม่เคล่ือนที่ จะมีแรงเสียด
ทานต้านการเคล่ือนที่ของ
วัตถุและเมื่อวัตถุก าลั ง
เคล่ือนที่ จะมีแรงเสียด
ทานต้านการเคล่ือนที่ท า
ให้วัตถุเคล่ือนที่ช้าลงจน
หยุดนิ่ง ได้จากการชี้แนะ
ของครูหรือผู้อ่ืน 

สามารถตีความหมายข้อมูล
จากการวัดขนาดของแรงที่
ใช้ดึงถุงทรายแล้วถุงทราย
ยังไม่เคล่ือนที่ โดยเปล่ียน
ค่าของแรงที่ใช้ดึงและจาก
การสังเกตการเคล่ือนที่
ข อ งถุ งท ราย จน แต่ ล ง
ข้ อส รุ ป ได้ ไม่ ค รบถ้ วน 
แม้ว่าจะได้รับค าชี้แนะจาก
ครูหรือผู้อ่ืน 

S14 การสร้างแบบ 

จ าลอง 
สร้ างแบบจ าลองการ
เขียนแผนภาพแสดงแรง
ในแนวราบที่กระท าต่อ
ถุ งท ราย เมื่ อ ดึ งด้ ว ย
เครื่องชั่ งสปริงแล้วถุ ง
ทรายยังไม่เคล่ือนที่ และ
เมื่อผลักถุงทรายไปบน
พ้ืนโดยใช้ ลูกศรแสดง
ขนาดและทิศทางของ
แรง 

สามารถสร้างแบบจ าลอง
การเขียนแผนภาพแสดง
แรงในแนวราบที่กระท า
ต่อถุงทรายเมื่อดึ งด้ วย
เครื่ องชั่ งสปริ งแล้ วถุ ง
ทรายยังไม่เคล่ือนที่ และ
เมื่อผลักถุงทรายไปบน
พ้ืนโดยใช้ ลู กศรแสดง
ขนาดและทิศทางของแรง
ไดถู้กต้องด้วยตนเอง 

สามารถสร้างแบบจ าลอง
การเขียนแผนภาพแสดง
แรงในแนวราบที่กระท า
ต่อถุงทรายเมื่อดึ งด้ วย
เครื่ องชั่ งสปริ งแล้ วถุ ง
ทรายยังไม่เคล่ือนที่ และ
เมื่อผลักถุงทรายไปบน
พ้ืนโดยใช้ ลู กศรแสดง
ขนาดและทิศทางของแรง
ได้ถูกต้องจากการชี้แนะ
ของครูหรือผู้อ่ืน 

สามารถสร้างแบบจ าลอง
การเขียนแผนภาพแสดง
แรงในแนวราบที่กระท าต่อ
ถุงทรายเมื่อดึงด้วยเครื่อง
ชั่งสปริงแล้วถุงทรายยังไม่
เคล่ือนที่และเมื่อผลักถุง
ทรายไปบนพื้นโดยใช้ลูกศร
แสดงขนาดและทิศทางของ
แรงได้ ถู กต้ องบางส่ วน
แม้ว่าจะได้รับการชี้แนะ
จากครูหรือผู้อ่ืน 
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ตาราง แสดงการวิเคราะห์ทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ตามระดับความสามารถของนักเรียน 

โดยอาจใช้เกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 
ทักษะแห่ง

ศตวรรษที่ 21 
รายการประเมิน 

ระดับความสามารถ 

ดี (3) พอใช้ (2) ควรปรับปรุง (1) 

C4 การส่ือสาร น าเสนอข้อมูลจาก
การสังเกตและ
อภิปรายเกี่ยวกับแรง
เสียดทานที่กระท าต่อ
ถุงทราย โดยการพูด
และเขียนแผนภาพ
เพ่ือให้ผู้อ่ืนเข้าใจ 

สามารถน าเสนอข้อมูล
จากการสังเกตและ
อภิปรายเกี่ยวกับแรงเสียด
ทานที่กระท าต่อถุงทราย 
โดยการพูดและเขียน
แผนภาพเพ่ือให้ผู้อ่ืน
เข้าใจได้ด้วยตนเอง  

สามารถน าเสนอข้อมูล
จากการสังเกตและ
อภิปรายเกี่ยวกับแรง
เสียดทานที่กระท าต่อถุง
ทราย โดยการพูดและ
เขียนแผนภาพเพ่ือให้
ผู้อ่ืนเข้าใจได้โดยอาศัย
การชี้แนะจากครูหรือ
ผู้อ่ืน 

สามารถน าเสนอข้อมูล
จากการสังเกตและ
อภิปรายเกี่ยวกับแรง
เสียดทานที่กระท าต่อถุง
ทราย โดยการพูดและ
เขียนแผนภาพเพ่ือให้
ผู้อ่ืนเข้าใจเพียงได้
บางส่วน แม้ว่าจะได้
รับค าชี้แนะจากครูหรือ
ผู้อ่ืน 

C5 ความร่วม 
มือ 

ท างานร่วมกับผู้อ่ืนใน
การสังเกตการ
เคล่ือนที่ของถุงทราย
และวัดขนาดของแรง
ด้วยเครื่องชั่งสปริง 
รวมทั้งยอมรับความ
คิดเห็นของผู้อ่ืน 

ท างานร่วมกับผู้อ่ืนในการ
สังเกตการเคล่ือนที่ของถุง
ทรายและวัดขนาดของ
แรงด้วยเครื่องชั่งสปริง 
รวมทั้งยอมรับความ
คิดเห็นของผู้อ่ืนตั้งแต่
เริ่มต้นจนส าเร็จ            

ท างานร่วมกับผู้อ่ืนใน
การ การสังเกตการ
เคล่ือนที่ของถุงทราย
และวัดขนาดของแรง
ด้วยเครื่องชั่งสปริง 
รวมทั้งยอมรับความ
คิดเห็นของผู้อ่ืนบาง
ช่วงเวลาที่ท ากิจกรรม 

ท างานร่วมกับผู้อ่ืนใน
การสังเกตการเคล่ือนที่
ของถุงทรายและวัด
ขนาดของแรงด้วย
เครื่องชั่งสปริง รวมทั้ง
ยอมรับความคิดเห็น
ของผู้อ่ืนในบางช่วงเวลา
ที่ท ากิจกรรม แต่ไม่ค่อย
สนใจในความคิดเห็น
ของผู้อ่ืน 
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กิจกรรมท้ายบทที่ 1 แรงลัพธ์และแรงเสียดทาน (0.5 ชั่วโมง) 
1. นักเรียนวาดรูปหรือเขียนสรุปส่ิงที่ได้เรียนรู้จากบทนี้ ในแบบบันทึก

กิจกรรม หน้า 43 

2. นักเรียนตรวจสอบการสรุปส่ิงที่ได้เรียนรู้ของตนเองโดยเปรียบเทียบกับ    
ผังมโนทัศน์ในหัวข้อ รู้อะไรในบทนี้ ในหนังสือเรียน หน้า 43 

3. นักเรียนกลับไปตรวจค าตอบของตนเองในส ารวจความรู้ก่อนเรียน ใน
แบบบันทึกกิจกรรม หน้า 24-26 อีกครั้ง หากค าตอบของนักเรียนไม่
ถูกต้องให้ขีดเส้นทับข้อความเหล่านั้น แล้วแก้ไขให้ถูกต้อง หรืออาจ
แก้ไขค าตอบด้วยปากกาที่มี สีต่างจากเดิม นอกจากนี้ครูอาจน า
สถานการณ์ (หรือค าถาม) ในรูปน าบทในหนังสือเรียน หน้า 26 มาร่วม
อภิปรายกับนักเรียนอีกครั้ง ดังนี้ “การเล่นชักเย่อมีแรงใดมาเกี่ยวข้อง
บ้าง” ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายแนวทางการตอบค าถาม เช่น 
การเล่นชักเย่อมีแรงที่ผู้เล่นแต่ละฝ่ายออกแรงดึงเพ่ือให้เชือกเคล่ือนที่
ไปในเขตแดนของตน นอกจากนี้ยังมีแรงเสียดทานที่เกิดระหว่างมือของ
ผู้เล่นแต่ละคนกับเชือกบริเวณที่มือสัมผัส รวมทั้งเกิดแรงเสียดทานที่
เท้าของผู้เล่นแต่ละคนกับพ้ืน ในกรณีที่ดึงเชือกแล้วเชือกยังอยู่นิ่ง นั่น
แสดงว่าผู้เล่นทั้งสองฝ่ายออกแรงดึงเชือกด้วยแรงเท่า ๆ กัน โดยมีแรง
ลัพธ์เป็นศูนย์ เชือกจึงอยู่นิ่ง  

นักเรียนอาจมีค าตอบที่แตกต่างจากนี้ ครูควรเน้นให้นักเรียนตอบ
ค าถามพร้อมอธิบายเหตุผลประกอบ 

4. นักเรียนท า แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 1 ครูสุ่มนักเรียน 2-3 คน น าเสนอ
ค าตอบหน้าชั้นเรียน ถ้าค าตอบยังไม่ถูกต้อง ครูน าอภิปรายหรือให้
สถานการณ์เพ่ิมเติมเพ่ือแก้ไขแนวคิดคลาดเคล่ือนให้ถูกต้อง 

5. นักเรียนร่วมกันท ากิจกรรม ร่วมคิด ร่วมท า เพ่ือออกแบบและท า      
โมบายประดับบ้านที่สามารถห้อยกระถางต้นไม้ที่มีน้ าหนักมากได้ โดยที่
เส้นเชือกไม่ขาด 
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 สรุปผลการเรียนรู้ของตนเอง

 

รูปหรือข้อความสรุปส่ิงท่ีได้เรียนรู้จากบทนี้ตามความเข้าใจของนักเรียน 
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  แนวค าตอบในแบบฝึกหัดท้ายบท

 
 

มีแรงเสียดทานเกิดระหว่างมือของผู้ เล่นแต่ละคนกับเชือก         
และเกิดขึ้นบริเวณเท้าของผู้เล่นแต่ละคนกับพื้น  
 

แรงเสียดทานท่ีเชือกกระท าต่อมือ 

แรงเสียดทานท่ีพื้นกระท าต่อเท้า 
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 40 นิวตัน 

 40 นิวตัน 

50 นิวตัน 

30 นิวตัน 

ไปทางด้านซ้ายมือ 

สะพานขึงต้องใชส้ายเคเบิลขนาดใหญ่
จ านวนมากเพ่ือช่วยรับน้ าหนักของ
สะพาน โดยแรงลัพธ์ท่ีกระท าต่อสะพาน
มีค่าเท่ากับศูนย ์

30 นิวตัน  

ก  
ข  ง  

ค  
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รถยนต์ไม่เคล่ือนที่ แรงเสียดทานที่เกิดระหว่างล้อรถยนต์กับ
พื้น มีขนาดเท่ากับแรงที่ใช้ในการเข็นรถยนต์ให้เคล่ือนที่ แต่มี
ทิศทางตรงกันข้าม 

แรงที่ใช้เข็นรถยนต์
ให้เคล่ือนที่ 

แรงเสียดทาน แรงเสียดทาน 

0 นิวตัน 
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จุดประสงค์การเรียนรู้ประจ าบท 

เมื่อเรียนจบบทนี้ นักเรียนสามารถ 

1. อธิบายการเคล่ือนที่ของเสียงจากแหล่งก าเนิดเสียง
จนถึงหูผู้ฟัง 

2. อธิบายการเกิดเสียงสูง เสียงต่ า 
3. อธิบายการเกิดเสียงดัง เสียงค่อย 

4. วัดระดับเสียงโดยใช้เครื่องมือวัดระดับเสียง 
5. เสนอแนะแนวทางในการหลีกเล่ียงและลดมลพิษ

ทางเสียง 

เวลา  11 ชั่วโมง 

แนวคิดส าคัญ  
เสี ย ง เป็ น พ ลั งงาน ที่ เกิ ด จ ากการ ส่ั น ขอ ง

แหล่งก าเนิดเสียง เสียงเคล่ือนที่จากแหล่งก าเนิดเสียง
โดยอาศัยตัวกลางจนถึงหูผู้ฟัง เสียงที่ได้ยินมีทั้งเสียงสูง 
เสียงต่ า เสียงดัง เสียงค่อย โดยเสียงสูง เสียงต่ าขึ้นกับ
ความถี่ในการส่ันของแหล่งก าเนิดเสียง ส่วนเสียงดัง
เสียงค่อยขึ้นกับพลังงานในการสั่นของแหล่งก าเนิดเสียง
และระยะห่างจากแหล่งก าเนิดเสียงถึงหูผู้ฟัง ความดัง
ของเสียงวัดได้ด้วยเครื่องมือวัดระดับเสียง มีหน่วยเป็น    
เดซิเบล เสียงดังมาก ๆ ที่เป็นอันตรายต่อการได้ยินและ
เสียงต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดความร าคาญ จัดเป็นมลพิษทาง
เสียง 
สื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ 

1. หนังสือเรียน     ป.5 เล่ม 1   หน้า 47-73 

2. แบบบันทึกกิจกรรม ป.5 เล่ม 1  หน้า 49-79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทนี้มีอะไร 
เรื่องท่ี 1  เสียงกับการได้ยิน 

กิจกรรมที ่1.1  เสียงเคล่ือนที่ได้อย่างไร 

กิจกรรมที ่1.2  เสียงสูง เสียงต่ า เกิดได้อย่างไร 

กิจกรรมที ่1.3  เสียงดัง เสียงค่อย ขึ้นอยู่กับอะไร 

กิจกรรมที ่1.4  มลพิษทางเสียงเป็นอย่างไร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   บทที่ 2 เสียง 
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ทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         หมายเหตุ : รหัสทักษะที่ปรากฏนี้ ใช้เฉพาะหนังสือคู่มือครูเล่มนี้ 

รหัส ทักษะ 
กิจกรรมที่ 

1.1 1.2 1.3 1.4 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
S1 การสังเกต     

S2 การวัด     

S3 การใช้จ านวน     

S4 การจ าแนกประเภท     

S5 การหาความสัมพันธ์ระหว่าง 
 สเปซกับสเปซ 

 สเปซกับเวลา 
    

S6 การจัดกระท าและส่ือความหมายข้อมูล     

S7 การพยากรณ์     

S8 การลงความเห็นจากข้อมูล     

S9 การตั้งสมมติฐาน     

S10 การก าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ     

S11 การก าหนดและควบคุมตัวแปร     

S12 การทดลอง     

S13 การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป     

S14 การสร้างแบบจ าลอง     

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 

C1 การสร้างสรรค์     

C2 การคิดอย่างมีวิจารณญาณ     

C3 การแก้ปัญหา     

C4 การส่ือสาร     

C5 ความร่วมมือ     

C6 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร     
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แนวคิดคลาดเคลื่อน 

 แนวคิดคลาดเคล่ือนที่อาจพบและแนวคิดท่ีถูกต้องในบทที่ 2 เสียง มีดังต่อไปนี้ 

แนวคิดคลาดเคล่ือน แนวคิดที่ถูกต้อง 

ความดังของเสียงและระดับสูงต่ าของเสียงเป็น 

ส่ิงเดียวกัน (Ozkan, 2013) 

ความดังของเสียงและระดับสูงต่ าของเสียงแตกต่างกัน 

(Ozkan, 2013) 

การออกแรงตีวัตถุด้วยแรงที่มากจะท าให้ความถี่ของ
เสียงเปล่ียนไป (Weiler, 1998)  

การออกแรงตีวัตถุด้วยแรงที่มากขึ้น จะท าให้ได้ยินเสียงดัง
ขึ้น แต่ความถ่ีของเสียงจะไม่เปล่ียนแปลง (Ozkan, 2013) 

 ถ้าครูพบว่ามีแนวคิดคลาดเคล่ือนใดที่ยังไม่ได้แก้ไขจากการท ากิจกรรมการเรียนรู้ ครูควรจัดการเรียนรู้เพ่ิมเติมเพ่ือแก้ไข
ต่อไปได้ 
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บทนี้เร่ิมต้นอย่างไร (1 ชั่วโมง) 
1. ครูน าเข้าสู่บทเรียนโดยให้นักเรียนนั่งเป็นกลุ่ม กลุ่มละประมาณ 4 คน 

โดยแต่ละกลุ่มก าหนดเสียงประจ ากลุ่ม เช่น เสียงม้า เสียงแมว เสียง
รถพยาบาล เมื่อครูชี้ไปที่กลุ่มใด ให้นักเรียนกลุ่มนั้นส่งเสียงร้องพร้อม ๆ 
กัน จากนั้นครูน าอภิปรายโดยอาจใช้ค าถามเพ่ือทบทวนความรู้พ้ืนฐาน
และตรวจสอบความรู้เดิม ดังนี้ 

1.1 เสียงเกิดขึ้นได้อย่างไร (เสียงเกิดจากการส่ันของแหล่งก าเนิด
เสียง) 

ถ้านักเรียนตอบไม่ถูกต้อง ครูควรทบทวน เพ่ือให้นักเรียนตอบได้
ถูกต้อง 

1.2 เสียงที่นักเรียนได้ยินจากกลุ่มต่าง ๆ เสียงใดเป็นเสียงสูง เสียงใด
เป็นเสียงต่ า (นักเรียนตอบตามความเข้าใจ เช่น เสียงแมวเป็น
เสียงสูง) 

1.3 เสียงสูง เสียงต่ าต่างกันหรือไม่ อย่างไร (นักเรียนตอบตามความ
เข้าใจ เช่น ต่างกัน โดยเสียงสูงจะเป็นเสียงแหลม เสียงต่ าจะเป็น
เสียงทุ้ม) 

นักเรียนตอบค าถามตามความเข้าใจของตนเองโดยครูยังไม่ต้อง
เฉลยค าตอบที่ถูกต้อง 

2. ครูให้นักเรียนอ่านชื่อบท และจุดประสงค์การเรียนรู้ประจ าบท ใน
หนังสือเรียนหน้า 47 จากนั้นครูใช้ค าถามเพ่ือตรวจสอบความเข้าใจของ
นักเรียน ดังนี้ 

2.1 บทนี้ นักเรียนจะได้เรียนรู้เรื่องอะไร (เรื่องเสียง) 

2.2 เมื่อจบบทเรียนนี้ นักเรียนจะสามารถท าอะไรได้บ้าง (อธิบายการ
เคล่ือนที่ของเสียงจากแหล่งก าเนิดเสียงจนถึงหูผู้ฟัง อธิบายการ
เกิดเสียงสูง เสียงต่ า เสียงดัง เสียงค่อย วัดระดับเสียงโดยใช้
เครื่องมือวัดระดับเสียง เสนอแนะแนวทางในการหลีกเล่ียงและลด
มลพิษทางเสียง) 

3. ครูให้นักเรียนอ่านชื่อบท และแนวคิดส าคัญ ในหนังสือเรียนหน้า 48 
จากนั้นครูซักถามว่า จากการอ่านแนวคิดส าคัญ นักเรียนคิดว่าจะได้เรียน

   ในการทบทวนความรู้พื้นฐาน 
คุณครูควรให้เวลานักเรียนคิดอย่าง
เหมาะสม  รอคอยอ ย่างอดทน 
นักเรียนต้องตอบค าถามเหล่านี้ได้
ถูกต้อง หากตอบไม่ได้หรือลืมครู
ต้องให้ความรู้ ที่ถูกต้องทันท ี
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เกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้าง (ในเรื่องนี้จะได้เรียนเรื่องตัวกลางของเสียง เสียงสูง 
เสียงต่ า เสียงดังเสียงค่อย การวัดระดับเสียง และมลพิษทางเสียง)  

4. ครูชักชวนให้นักเรียนสังเกตรูป จากนั้นอ่านเนื้อเรื่องในหน้า 48 โดยครู
ฝึกทักษะการอ่านที่เหมาะสมกับความสามารถของนักเรียน แล้ว
ตรวจสอบความเข้าใจในการอ่าน โดยใช้ค าถามดังต่อไปนี้  

4.1 นักเรียนเคยชมภาพยนตร์ที่เก่ียวกับอวกาศหรือไม่ (นักเรียน
ตอบตามประสบการณ์ของตนเอง) 

4.2 นักเรียนคิดว่าถ้านักบินอวกาศอยู่ในเหตุการณ์การระเบิดของ
ดาวในอวกาศ จะได้ยินเสียงระเบิดหรือไม่ เพราะเหตุใด 
(นักเรียนตอบตามความคิดของตนเอง) 

5. ครูชักชวนนักเรียนตอบค าถามเก่ียวกับเสียงในส ารวจความรู้ก่อนเรียน  
6. นักเรียนท าส ารวจความรู้ก่อนเรียน ในแบบบันทึกกิจกรรมหน้า 50-51 

โดยนักเรียนอ่านค าถามแต่ละข้อ ครูตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียน 
จนแน่ใจว่านักเรียนสามารถท าได้ด้วยตนเอง จึงให้นักเรียนตอบค าถาม 
โดยค าตอบของแต่ละคนอาจแตกต่างกัน และค าตอบอาจถูกหรือผิดก็ได้ 

7. ครูสังเกตการตอบค าถามของนักเรียนเพ่ือตรวจสอบว่านักเรียนมีแนวคิด
เกี่ยวกับเรื่องเสียงอย่างไร หรืออาจสุ่มให้นักเรียน 2 – 3 คน น าเสนอ
ค าตอบของตนเอง โดยครูยังไม่เฉลยค าตอบที่ถูกต้อง แต่จะให้นักเรียน
ย้อนกลับมาตรวจค าตอบอีกครั้งหลังเรียนจบบทนี้แล้ว ทั้งนี้ครูอาจบันทึก
แนวคิดคลาดเคล่ือนหรือแนวคิดที่น่าสนใจของนักเรียน แล้วน ามา
ออกแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือแก้ไขแนวคิดคลาดเคล่ือนให้ถูกต้อง และ
ต่อยอดแนวคิดท่ีน่าสนใจของนักเรียน  

การเตรียมตัวล่วงหน้าส าหรับครู       
เพื่อจัดการเรียนรู้ในครัง้ถัดไป 

 ในครั้งถัดไป นักเรียนจะได้เรียน
เรื่องที่ 1 เสียงกับการได้ยิน ครูควรเตรียม
ตัวอย่างที่หลากหลาย โดยอาจใช้ของจริง
หรือภาพประกอบเพ่ือให้นักเรียนได้เห็น
ตัวอย่างเก่ียวกับแหล่งก าเนิดเสียง ซึ่ง
อาจเป็นแหล่งก าเนิดเสียงตามธรรมชาติ 
หรือแหล่งก าเนิดเสียงที่มนุษย์สร้างข้ึน  

 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

ในการน าเข้าสู่บทเรียน ครูอาจหาคลิป
วีดิโอภาพยนตร์จาก YouTube หรือแหล่งอ่ืน ๆ 
ที่มีฉากการระเบิดในอวกาศมาเปิดให้นักเรียนดู
แล้วร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าว 

   ตัวอย่างวีดิทัศน:์ 
https://www.youtube.com/watch?v=ctC

m9MnbolA  

https://www.youtube.com/watch?v=ctCm9MnbolA
https://www.youtube.com/watch?v=ctCm9MnbolA
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การส ารวจความรู้ก่อนเรียน นักเรียนอาจตอบค าถามถูกหรือผิดก็ได้ขึ้นอยู่กับความรู้เดิมของนักเรียน 

แตเ่มื่อเรียนจบบทเรียนแล้ว ให้นักเรียนกลับมาตรวจสอบค าตอบอีกครั้งและแก้ไขให้ถูกต้อง ดังตัวอย่าง 

แนวค าตอบในแบบบันทึกกิจกรรม 

 

 

 

✓ 

✓ 
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ไม่เหมือนกัน เพราะการตีกลองในอวกาศ เราจะไม่สามารถได้ยินเสียง
กลอง เน่ืองจากในอวกาศไม่มีตัวกลางของเสียง ท าให้เสียงไม่สามารถ
เคล่ือนที่มาถึงหูผู้ฟังได้ จึงท าให้ไม่ได้ยินเสียง ส่วนการตีกลองบนโลก 
เราจะได้ยินเสียงกลองตามปกติ 
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เรื่องที่ 1 เสียงกับการได้ยิน     

 

เรื่องนี้นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเคล่ือนที่ของ
เสียงจากแหล่งก าเนิดเสียงไปยังหูผู้ฟังโดยผ่านตัวกลาง 
ของเสียง การเกิดเสียงสูงเสียงต่ าขึ้นอยู่กับความถี่ใน    
การส่ันของแหล่งก าเนิดเสียง การเกิดเสียงดังเสียงค่อย
ขึ้นอยู่กับพลังงานในการส่ันของแหล่งก าเนิดเสียง และการ
วัดระดับเสียงโดยใช้เครื่องมือวัดระดับเสียง รวมทั้งการ
น าเสนอแนวทางเพ่ือหลีกเล่ียงและลดมลพิษทางเสียง 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. สังเกตและอธิบายการเค ล่ือนที่ ของเสียงจาก

แหล่งก าเนิดเสียง 
2. ทดลองและอธิบายการเกิดเสียงสูง เสียงต่ า 
3. ทดลองและอธิบายการเกิดเสียงดัง เสียงค่อย 

4. วัดระดับเสียงโดยใช้เครื่องมือวัดระดับเสียง 
5. รวบรวมข้อมูลและน าเสนอแนวทางในการหลีกเล่ียง

และลดมลพิษทางเสียง 
 

เวลา  9 ชั่วโมง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วัสดุ อุปกรณ์ส าหรับท ากิจกรรม 

แก้วพลาสติก เส้นเอ็น ลวดเสียบกระดาษ สายวัด 
กรรไกร เข็มหมุด ภาชนะใส่น้ าสี น้ าสี ส้อมเสียงพร้อม
ไม้เคาะ ไม้บรรทัดพลาสติกแข็ง ขวดแก้ว ไม้ส าหรับ
เคาะขวดแก้ ว  เม ล็ดถั่ ว เขี ย ว  ก ล่อ งไม้ ขี ด เป ล่ า      
ปากกาเคมีคละสี กระดาษโปสเตอร์ วิทยุ เครื่องมือวัด
ระดับเสียง 
 

สื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ 
1. หนังสือเรียน         ป.5 เล่ม 1  หน้า 50-70 

2. แบบบันทึกกิจกรรม ป.5 เล่ม 1  หน้า 52-76 
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แนวการจัดการเรียนรู้ (60 นาที) 
ขั้นตรวจสอบความรู้ (15 นาที) 
 

1. ครูน าเข้าสู่บทเรียนโดยให้นักเรียนทุกคนหลับตา จากนั้นครูให้นักเรียน
ฟังเสียงต่อไปนี้ เช่น เสียงเคาะแก้ว เสียงนาฬิกาปลุก เสียงลูกโป่งแตก 
เสียงกระดิ่ง เสียงหนังสือหล่น ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับ
เสียงที่ได้ยินโดยใช้ค าถาม ดังนี้ 
1.1 เสียงต่าง ๆ ที่ ได้ ยินนั้น เกิดจากวัตถุใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร 

(ค าตอบขึ้นอยู่กับเสียงที่ได้ยิน เช่น เสียงกระดิ่ง เกิดจากการสั่นของ
กระดิ่ง) 

1.2 เสียงเคล่ือนที่มาถึงหูของนักเรียนได้อย่างไร (นักเรียนตอบตาม
ความเข้าใจของตนเอง เช่น กระดิ่งเกิดการสั่น เสียงกระดิ่งเคล่ือนที่
ผ่านอากาศมาถึงหูนักเรียน นักเรียนจึงได้ยินเสียง) 

1.3 เสียงแต่ละเสียงมีลักษณะอย่างไร (นักเรียนตอบตามความเข้าใจ
ของตนเอง เช่น เสียงสูง เสียงต่ า เสียงดัง เสียงค่อย) 

นักเรียนตอบค าถามตามความเข้าใจของตนเอง โดยครูยังไม่เฉลย
ค าตอบที่ถูกต้อง แต่ชักชวนให้นักเรียนอ่านเนื้อเรื่องต่อไป 

ขั้นฝึกทักษะจากการอ่าน (30 นาที) 
 

2. ครูให้นักเรียนอ่านชื่อเร่ือง และค าถามในคิดก่อนอ่าน ในหนังสือเรียน
หน้า 50 แล้วร่วมกันอภิปรายในกลุ่มเพ่ือหาแนวค าตอบ ครูบันทึกค าตอบ 

ของนั กเรียนบนกระดาน เพ่ือใช้ เปรียบ เที ยบค าตอบภายห ลัง 

การอ่านเรื่อง 
3. นักเรียนอ่านค าในค าส าคัญ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ถ้านักเรียน

ยังอ่านไม่ได้ ครูควรสอนการอ่านให้ถูกต้อง  
4. นักเรียนอ่านเนื้อเรื่องทีละย่อหน้าตามวิธีการอ่านที่ เหมาะสมกับ

ความสามารถของนักเรียน จากนั้นร่วมกันอภิปรายใจความส าคัญตาม
แนวค าถามดังนี้  
4.1 เมื่อเข้าไปในตลาด นักเรียนจะได้ยินเสียงอะไรบ้าง (เสียงพูด

คุย เสียงพ่อค้า แม่ค้า ตะโกนเรียกลูกค้าตามแผงขายของ
ต่างๆ เสียงล้อรถเข็นที่ลากไปบนพื้น) 

นักเรียนอาจตอบค าถามหรือ
อภิปรายไม่ได้ตามแนวค าตอบ ครู
ควร ให้ เวล านั ก เรี ย น คิ ด อย่ า ง
เหมาะสม รอคอยอย่างอดทน และ
รับฟังแนวความคิดของนักเรียน 
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4.2 เสียงสูง เสียงต่ าเกิดจากอะไร (การส่ันของแหล่งก าเนิดเสียง
ที่มคีวามถ่ีแตกต่างกัน) 

4.3 ท าไมเราจึงได้ยินเสียงพ่อค้า แม่ค้าที่อยู่ไกล ดังกว่าเสียงของคนที่
พูดคุยอยู่ใกล้ ๆ (เพราะพ่อค้าแม่ค้าตะโกน) 

4.4 ความถี่คืออะไร (จ านวนรอบของการสั่นในหนึ่งวินาที) 
ครูอาจใช้ค าถามเพ่ิมเติมเพ่ือตรวจสอบความเข้าใจของ

นักเรียนเรื่อง รอบต่อวินาที เช่น  

- จ านวนรอบของการส่ันในหนึ่งวินาทีของวัตถุ จะสังเกตได้
จากอะไร  

- ถ้าวัตถุ ก. ส่ันได้ 6 รอบ/วินาที และวัตถุ ข. สั่นได้ 10 รอบ/
วินาที นักเรียนคิดว่าวัตถุใดส่ันด้วยความถี่มากกว่ากัน 

ขั้นสรุปจากการอ่าน (15 นาที) 
 

5. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายจนได้ข้อสรุปจากการอ่านว่า เสียง
รอบตัวเรามีมากมาย ทั้งเสียงสูง เสียงต่ า เสียงดัง เสียงค่อย  

6. ครูใหน้ักเรียนตอบค าถามในรู้หรือยัง ในแบบบันทึกกิจกรรม หน้า 52 

7. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเพ่ือเปรียบเทียบค าตอบของนักเรียนใน
รู้หรือยังกับค าตอบที่เคยตอบในคิดก่อนอ่าน  

8. ครูชักชวนนักเรียนลองตอบค าถามท้ายเรื่องที่อ่าน คือ เสียงต่าง ๆ 
เคล่ือนที่มาถึงหู ผู้ ฟังได้อย่างไร เพราะเหตุใดเราจึงได้ ยินเสียงสูง     
เสียงต่ า เสียงดัง และเสียงค่อยแตกต่างกัน 

  ครูบันทึกค าตอบของนักเรียนโดยยังไม่เฉลยค าตอบแต่ชักชวนให้
นักเรียนไปหาค าตอบร่วมกันในกิจกรรมที่จะท าในครั้งถัดไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

ครูอภิปรายเพ่ิมเติมเกี่ยวกับความถ่ีในการ
ส่ันของวัตถุ และหน่วยของความถ่ี ดังนี้ 

 ครูน าดินน้ ามันติดที่ปลายเชือกเส้น
หนึ่ ง แล้วถืออีกปลายข้างหนึ่งไว้โดยให้ดิน
น้ ามันห้อยในแนวดิ่ง จากนั้นดึงดินน้ ามันให้
เคล่ือนออกจากแนวดิ่งเล็กน้อย แล้วปล่อยมือ
ให้ดินน้ ามัน เคล่ือนที่  จะท าให้ เชือกแกว่ง
กลับไปมา ครูแนะน าการนับจ านวนรอบ โดย
ถ้าเริ่มต้นนับเมื่อดินน้ ามันอยู่ที่ปลายสุดด้าน
หนึ่งแล้วเชือกแกว่งไป เมื่อเชือกแกว่งกลับมา
อยู่ที่ปลายสุดด้านเดิมอีกครั้งเรียกว่า เคล่ือนที่
ครบ 1 รอบ และจ านวนรอบที่วัตถุแกว่งได้ใน
หนึ่งหน่วยเวลา เรียกว่า ความถ่ี ความถ่ีมี
หน่วยเป็นรอบต่อวินาทีหรือเฮิรตซ์ (Hz) 

การเตรียมตัวล่วงหน้าส าหรับครู       
เพื่อจัดการเรียนรู้ในครัง้ถัดไป 

 
 ในครั้ งถั ด ไป  นั ก เรียน จะท า

กิจกรรมที่ 1.1 เสียงเคล่ือนที่ได้อย่างไร 
โดยใช้การสังเกตการเคลื่อนที่ของเสียงใน
ตัวกลางต่างๆ ทั้งของแข็ง ของเหลว และ
อากาศ  โดยครู ต้ อ ง เต รี ย ม อุป กรณ์
ล่วงหน้า คือ แก้วพลาสติก เส้นเอ็น ลวด
เสียบกระดาษ สายวัด กรรไกร เข็มหมุด 
ภาชนะบรรจุน้ า น้ าสี ส้อมเสียงพร้อมไม้
เคาะ 
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แนวค าตอบในแบบบันทึกกิจกรรม 

เสียงสูง เสียงต่ า เสียงดัง เสียงค่อย 

จ านวนรอบของการส่ันในหนึ่งวินาที 
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กิจกรรมที่ 1.1 เสยีงเคลื่อนทีไ่ด้อย่างไร 
กิจกรรมนี้นักเรียนจะได้สังเกตการได้ยินเสียงผ่าน

ตัวกลางต่าง ๆ และอธิบายการเคล่ือนที่ของเสียงจาก
แหล่งก าเนิดเสียงถึงหูผู้ฟัง 
เวลา  2  ชั่วโมง 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
สังเกต สืบค้นข้อมูล และอธิบายการเคล่ือนที่ของเสียง
จากแหล่งก าเนิดเสียงไปยังหูผู้ฟัง 
วัสดุ อุปกรณ์ส าหรับท ากิจกรรม 

สิ่งที่ครูต้องเตรียม/กลุ่ม 

1. แก้วพลาสติก  2 ใบ 

2. เส้นเอ็น   1 เส้น 

3. ลวดเสียบกระดาษ 2 อัน 

4. กรรไกร   1 เล่ม 

5. เข็มหมุด   1 ตัว 

6. ภาชนะใส่น้ า  1 ใบ 

7. น้ าสี   1 ถัง 
8. ส้อมเสียงพร้อมไม้เคาะ 1 ชุด 

ทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 
S1 การสังเกต 

S7 การพยากรณ ์

S8 การลงความเห็นจากข้อมูล 

S13 การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป 

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 

C4   การส่ือสาร 

C5   ความร่วมมือ 

C6   การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ 
1. หนังสือเรียน  ป.5 เล่ม 1  หน้า 51-56 

2. แบบบันทึกกิจกรรม  ป.5 เล่ม 1   หน้า 53-59 

3. วีดิทัศน์ตัวอย่างการปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ส าหรับครู  

เรื่องเสียงเคล่ือนที่ไปได้อย่างไร http://ipst.me/9467 
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แนวการจัดการเรียนรู้ 

1. ครูน าเข้าสู่กิจกรรมโดยให้นักเรียนคนหนึ่งเคาะราวเหล็กหรือราวไม้กั้น
ระเบียงเบา ๆ นักเรียนคนอ่ืน ๆ ใช้หูแนบฟังเสียงราวเหล็กหรือราวไม้นั้น 
หรือครูอาจให้นักเรียนเอาหูแนบกระดานหรือพ้ืนโต๊ะ จากนั้นตั้งค าถาม
ให้นักเรียนคิดว่าเสียงเคาะมาถึงหู ได้อย่างไร นักเรียนตอบตามความ
เข้าใจของตนเอง  ครูบันทึกค าตอบของนักเรียนไว้ เพ่ือหาค าตอบจาก
การท ากิจกรรมต่อไปโดยครูยังไม่เฉลยค าตอบที่ถูกต้อง แต่ชักชวนให้
นักเรียนท ากิจกรรมต่อไป 

2. นักเรียนอ่านชื่อกิจกรรม และท าเป็นคิดเป็น ในหนังสือเรียนหน้า 51 
จากนั้นร่วมกันอภิปรายเพ่ือตรวจสอบความเข้าใจจุดประสงค์ในการท า
กิจกรรม โดยครใูช้ค าถามดังนี้ 

2.1 กิจกรรมนี้นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไร          
(การเคล่ือนที่ของเสียงจากแหล่งก าเนิดเสียงมาถึงหูผู้ฟัง) 

2.2 นักเรียนจะได้เรียนรู้เรื่องนี้ด้วยวิธีใด (การสังเกตและสืบค้นข้อมูล) 
2.3 เมื่อเรียนรู้แล้วนักเรียนจะท าอะไรได้ (อธิบายการเคล่ือนที่ของเสียง

จากแหล่งก าเนิดเสียงไปยังหูผู้ฟัง) 
3. นักเรียนบันทึกจุดประสงค์ลงในแบบบันทึกกิจกรรม หน้า 53 และ อ่าน  

ส่ิงท่ีต้องใช้ในการท ากิจกรรม  

4. นักเรียนอ่านท าอย่างไร ตอนที่ 1 โดยครูให้นักเรียนฝึกอ่านตามความ
เหมาะสมกับความสามารถของนักเรียน จากนั้นร่วมกันอภิปรายเพ่ือสรุป
ขั้นตอนการท ากิจกรรมประกอบการสาธิตวิธีท า โดยอาจใช้ค าถามต่อไปนี้  
4.1 ขั้นแรกของการท ากิจกรรม นักเรียนต้องท าอะไร (เคาะส้อมเสียง

แล้วน าปลายขาส้อมเสียงมาไว้ใกล้หู สังเกตส่ิงที่เกิดขึ้น บันทึกผล) 
4.2 หลังจากเคาะส้อมเสียงครั้งที่สอง นักเรียนต้องท าอะไร (น าปลายขา

ส้อมเสียงที่เคาะแล้วข้างหนึ่งไปแตะที่ผิวน้ าสีที่อยู่ในภาชนะ สังเกต
การเปล่ียนแปลงที่เกิดข้ึน บันทึกผล) 

4.3 หลังจากเคาะส้อมเสียงครั้งที่สาม นักเรียนต้องท าอะไร (น าปลายขา
ส้อมเสียงที่เคาะแล้วข้างหนึ่งไปแตะที่ผิวน้ าสีที่อยู่ในภาชนะ แล้วใช้หู
แนบกับภาชนะทันที สังเกตส่ิงที่เกิดขึ้น บันทึกผล) 

4.4 นักเรียนต้องร่วมกันอภิปรายและสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องอะไร 
(การเคล่ือนที่ของเสียง) 

นักเรียนอาจตอบค าถามหรือ
อภิปรายไม่ได้ตามแนวค าตอบ 
ครูควรให้เวลานักเรียนคิดอย่าง
เหมาะสม รอคอยอย่างอดทน 
และรับ ฟั งแนวความคิดของ
นักเรียน 
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 เมื่ออภิปรายวิธีท ากิจกรรมเสร็จแล้ว ควรควรแนะน าให้นักเรียน
แบ่งหน้าที่กันในการท ากิจกรรม โดยอาจจะให้นักเรียนสลับกันท า
แต่ละหน้าที่จนครบขั้นตอนการท ากิจกรรม เพ่ือให้ทุกคนได้มีโอกาส
สังเกตส่ิงที่เกิดขึ้น 

5. เมื่อนักเรียนเข้าใจวิธีการท ากิจกรรมในท าอย่างไร แล้วครูแจกวัสดุ
อุปกรณ์ และให้นักเรียนเริ่มปฏิบัติกิจกรรมตามข้ันตอน 

6. หลังจากท ากิจกรรมแล้ว ครูน าอภิปรายผลการท ากิจกรรม ตอนที่ 1 
โดยใช้ค าถามดังนี้ 

6.1  เกิดอะไรขึ้นเมื่อเคาะส้อมเสียงแล้วน าปลายขาส้อมเสียงไว้ใกล้หู 
(ได้ยินเสียง) 

6.2  เกิดอะไรขึ้นเมื่อเคาะส้อมเสียง แล้วน าปลายขาส้อมเสียงข้าง
หนึ่งแตะที่ผิวน้ า (ผิวน้ าเกิดการส่ัน เป็นวงรอบขาส้อมเสียง แล้ว
แผ่ขยายวงออกไป)  

6.3 เกิดอะไรขึ้นเมื่อเคาะส้อมเสียง แล้วน าปลายขาส้อมเสียงข้างหนึ่ง
แตะที่ผิวน้ า จากนั้นใช้หูแนบกับภาชนะที่ใส่น้ าทันที (ได้ยิน
เสียง) 

6.4 ถ้าได้ยินเสียงเมื่อใช้หูแนบกับภาชนะที่ใส่น้ า เสียงจากส้อมเสียง
เคล่ือนที่มาถึงหูได้อย่างไร (เมื่อน าขาส้อมเสียงมาแตะที่ผิวน้ า 
เสียงจะเคล่ือนที่จากส้อมเสียงผ่านน้ าและผนังภาชนะมาถึงหู
ผู้ฟัง สังเกตได้จากน้ ารอบขาส้อมเสียงส่ันและส่ันอย่างต่อเนื่อง
จนถึงผนังภาชนะ)  

7. นักเรียนน าเสนอข้อมูลจากการสืบค้นเกี่ยวกับการเคล่ือนที่ของเสียงซึ่ง
ควรได้ข้อมูลดังนี้ ส่ิงที่เสียงเคล่ือนที่ผ่านได้เรียกว่า ตัวกลางของเสียง 
และเมื่อเสียงเคล่ือนที่ ผ่านตัวกลาง เสียงจะถ่ายโอนพลังงานให้
ตัวกลางนั้น และท าให้ตัวกลางส่ันต่อกันไปเรื่อย ๆ จนถึงหูผู้ฟัง 

8. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายและลงข้อสรุปว่า เมื่อเคาะส้อมเสียง 
ท าให้ส้อมเสียงเกิดการส่ัน เมื่อน าขาส้อมเสียงแตะที่ผิวของน้ า ท าให้
น้ าเกิดการสั่นต่อเนื่องไปยังภาชนะ และเมื่อเราแนบหูกับภาชนะ เรา
จะได้ยินเสียงที่ส่งผ่านตัวกลางมายังหูของเรา ตัวกลางที่เสียงใช้ใน
การเคล่ือนที่ คือ น้ าและภาชนะใส่น้ า  

ตอนที่ 1 

S1 การสังเกตสิ่งที่เกดิขึ้นเม่ือเคาะส้อมเสียงแล้ว
น าไปไว้ใกลหู้ แตะทีผ่ิวน้ าสี และเม่ือเอาหูแนบกับ
ด้านข้างภาชนะ  
S8  การร่วมกันอภิปรายข้อมูลเกี่ยวกับการ
เคลื่อนที่ของเสียง 
C4 การสื่อสารด้วยการน าเสนอผลการท ากิจกรรม 

C5 ความร่วมมือในการท ากิจกรรม 

C6 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
โดยการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของเสียง 
 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ทีน่ักเรียนจะได้

ฝึกจากการท ากิจกรรม 
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9. นักเรียนอ่านท าอย่างไร ตอนที่ 2 โดยครูใช้วิธีฝึกอ่านตามความ
เหมาะสมกับความสามารถของนักเรียน จากนั้นร่วมกันอภิปรายเพ่ือ
สรุปขั้นตอนการท ากิจกรรมประกอบการสาธิตวิธีท าโทรศัพท์ โดยครู
ใช้ค าถามต่อไปนี้  
9.1 วิธีการประกอบโทรศัพท์จากแก้วพลาสติก ท าได้อย่างไร  

(1. เจาะรูกึ่งกลางก้นแก้วพลาสติกแต่ละใบ 2. ร้อยปลายเส้น
เอ็นที่ยาว 4 เมตร ผ่านรูที่เจาะเข้าไปในแก้วทั้งสองใบ แล้วผูก
ปลายแต่ละด้านกับลวดเสียบกระดาษ)  

9.2 ให้นักเรียน 2 คน ยืนห่างกัน 4 เมตร และให้นักเรียนคนหนึ่งพูด
ด้วยเสียงค่อย ๆ ซึ่งท าให้ผู้ฟังไม่ได้ยินเสียง จากนั้นให้พูดผ่าน
โทรศัพท์ที่ประดิษฐ์ขึ้นด้วยเสียงที่ ค่อยเหมือนเดิม แต่ทั้ งนี้
นักเรียนทั้งสองคนจะต้องดึงเส้นเอ็นที่เชื่อมต่อด้วยแก้วพลาสติก
ทั้งสองด้านให้ตึงด้วย จากนั้นนักเรียนต้องสังเกตอะไร (สังเกตว่า
ผู้ฟังจะได้ยินเสียงหรือไม่) 

9.3 นักเรียนต้องพยากรณ์เรื่องอะไร (เส้นเอ็นกับแก้วพลาสติกจะ
เปล่ียนแปลงอย่างไร และเราจะได้ยินเสียงหรือไม่ เมื่อพูดด้วย
เสียงค่อย ๆ ผ่านโทรศัพท์ที่เส้นเอ็นขึงตึง พร้อมกับ 1. ใช้มือ
แตะเส้นเอ็นเบา ๆ 2. ใช้มือจับเส้นเอ็นให้แน่น 3. ตัดเส้นเอ็นให้
ขาด) 

9.4 นักเรียนร่วมกันอภิปรายและสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องอะไร 
(การเคล่ือนที่ของเสียง) 

10. หลังจากท ากิจกรรมตอนที่ 2 แล้ว ครูน าอภิปรายผลการท ากิจกรรม 
โดยใช้ค าถามดังนี้ 
10.1 เมื่อพูดผ่านโทรศัพท์ที่ เส้นเอ็นตึง ได้ยินเสียงผู้พูดหรือไม่       

(ได้ยินเสียง)  
10.2 เมื่อพูดผ่านโทรศัพท์ที่เส้นเอ็นตึง แล้วใช้มือแตะที่เส้นเอ็น

เบาๆ สังเกตพบอะไรบ้าง (รู้สึกได้ว่าเส้นเอ็นสั่น)  
10.3 เสียงจากผู้พูดมาถึงหู ผู้ฟังได้อย่างไร (เสียงจากผู้พูดท าให้

อากาศภายในแก้วพลาสติกส่ันและเคล่ือนที่ไปยังแก้วพลาสติก 
ส่งผ่านมาถึงเส้นเอ็น และส่งต่อมาจนถึงแก้วพลาสติกด้านผู้ฟัง 
จากนั้นเคล่ือนที่ผ่านไปยังอากาศภายในแก้ว จนถึงหูผู้ฟัง ท า
ให้ผู้ฟังได้ยินเสียง) 

ตอนที่ 2 

S1 การสังเกตการสั่นของแก้วพลาสติกและเส้นเอ็น และ
สังเกตการไดย้ินเสยีงเม่ือพูดผ่านโทรศัพท์ที่เส้นเอ็น
ตึง ตลอดจนสังเกตการได้ยินเสียงเมื่อพูดผ่าน
โทรศัพท์ ขณะจับเส้นเอ็นให้แน่นและเม่ือตัดเส้นเอ็น
ให้ขาด 

S7 การพยากรณเ์กี่ยวกับการเปลีย่นแปลงของเส้นเอ็น
กับแก้วพลาสติก และการไดย้ินเสยีงเม่ือท ากิจกรรม
วิธีต่าง ๆ 

S8  การร่วมกันอภิปรายข้อมูลเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของ
เสียง 

C4 การสื่อสารด้วยการน าเสนอผลการท ากิจกรรม 

C5 ความร่วมมือในการท ากิจกรรม 

C6 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยการ
สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการเคลื่อนทีข่องเสียง 

 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ทีน่ักเรียนจะได้

ฝึกจากการท ากิจกรรม 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

ครูอธิบายเพ่ิมเติมว่าการที่นักเรียนจะ
พยากรณ์หรือคาดการณ์ ส่ิงที่จะเกิดขึ้นกับ       
เส้นเอ็นและแก้วพลาสติกได้นั้ น  นักเรียน
จะต้องใช้ความรู้พ้ืนฐานที่ได้เรียนมาแล้วเรื่อง
การเกิดเสียง ซึ่งเป็นความรู้ พ้ืนฐานจากชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 นั่นคือ เสียงเกิดจากการส่ัน
ของแหล่งก าเนิดเสียง รวมไปถึงความรู้พ้ืนฐาน
ที่ได้เรียนกิจกรรม ตอนที่ 1 
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10.4 เมื่อพูดผ่านโทรศัพท์ที่เส้นเอ็นตึง แล้วใช้มือจับเส้นเอ็นให้แน่น 
เกิดอะไรขึ้น เพราะอะไร (ผู้ฟังไม่ได้ยินเสียงพูด เพราะเมื่อใช้
มือจับเส้นเอ็นให้แน่นจะท าให้ เส้นเอ็นไม่ ส่ัน เสียงจะไม่
สามารถเคล่ือนที่มายังผู้ฟังได้)  

10.5 เมื่อพูดผ่านโทรศัพท์ที่ เส้นเอ็นตึง แล้วตัดเส้นเอ็นทันที       
เกิดอะไรขึ้น เพราะอะไร (ผู้ฟังไม่ได้ยินเสียงพูด เพราะเมื่อตัด
เส้นเอ็น จะไม่มีเส้นเอ็นที่เป็นตัวกลางให้เสียงผ่านมายังหูผู้ฟัง
ได)้  

10.6 เส้นเอ็นที่ดึงจนตึงระหว่างผู้พูดกับผู้ฟังท าหน้าที่อะไร (เป็น
ตัวกลางของเสียง) 

10.7 เสียงต้องอาศัยตัวกลางในการเคล่ือนที่หรือไม่ รู้ได้อย่างไร 
(เสียงต้องอาศัยตัวกลางในการเคล่ือนที่  รู้ได้จากเมื่อไม่มี
ตัวกลางของเสียง เราจะไม่สามารถได้ยินเสียง) 

11. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายและลงข้อสรุปว่า เสียงพูดท าให้
อากาศเกิดการส่ัน และส่งต่อการสั่นไปยังแก้วพลาสติกด้านผู้พูด ไป
ยังเส้นเอ็น และไปยังแก้วพลาสติกด้านผู้ฟัง จนถึงหูผู้ฟัง จึงได้ยิน
เสียง ตัวกลางที่เสียงใช้ในการเคล่ือนที่ คือ แก้วพลาสติก เส้นเอ็น 
และอากาศ เมื่อจับเส้นเอ็นให้แน่น ท าให้ตัวกลางของเสียงไม่เกิด
การส่ัน จึงไม่ได้ยินเสียง และเมื่อตัดเส้นเอ็น ท าให้   ไม่มีตัวกลาง
ของเสียง ก็จะไม่ได้ยินเสียงเช่นกัน  

12. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายและลงข้อสรุปจากกิจกรรมทั้งสอง
ตอนได้ว่า เสียงจะเคล่ือนที่ไปถึงหูผู้ฟังได้ต้องอาศัยการส่ันของ
ตัวกลางของเสียง ซึ่งมีสถานะเป็นได้ทั้งของแข็ง ของเหลว และแก๊ส 
(S13)  

13. นักเรียนร่วมกันอภิปรายเพ่ือตอบค าถามในฉันรู้อะไร โดยครูอาจใช้
ค าถามเพ่ิมเติมในการอภิปรายเพ่ือให้ได้แนวค าตอบที่ถูกต้อง 
จากนั้นนักเรียนอ่าน ส่ิงท่ีได้เรียนรู้ และเปรียบเทียบกับข้อสรุปของ
ตนเอง 

14. ครูกระตุ้นให้นักเรียนฝึกตั้งค าถามเกี่ยวกับเรื่องที่สงสัยหรืออยากรู้
เพ่ิมเติมใน อยากรู้อีกว่า จากนั้นครูอาจสุ่มนักเรียน 2 -3 คน 
น าเสนอค าถามของตนเองหน้าชั้นเรียน และให้นักเรียนร่วมกัน
อภิปรายเกี่ยวกับค าถามที่น าเสนอ 
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15. ครูน าอภิปรายเพ่ือให้นักเรียนทบทวนว่าได้ ฝึกทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 อะไรบ้างและในขั้นตอนใดบ้าง  

16. นักเรียนร่วมกันอ่านเกร็ดน่ารู้ เรื่องครอบแก้วสุญญากาศ ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่
ช่วยในการศึกษาเกี่ยวกับการเคล่ือนที่ของเสียงที่ต้องอาศัยตัวกลาง โดย
นักเรียนสามารถสแกน QR code เพ่ือชมวีดิทัศน์เรื่องครอบแก้วสุญญากาศได้ 

17. นักเรียนร่วมกัน อ่าน เก ร็ดน่ า รู้  เรื่ องส่วนประกอบของหู  เพ่ื อศึกษา
ส่วนประกอบของหูที่ช่วยให้เราได้ยินเสียงต่าง ๆ จากแหล่งก าเนิดเสียง โดย
นักเรียนสามารถสแกน QR code เพ่ือชมวีดิทัศน์เรื่องส่วนประกอบของหูได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

การเตรียมตัวล่วงหน้าส าหรับครู       
เพื่อจัดการเรียนรู้ในครัง้ถัดไป 

 
     ใน ครั้ งถั ด ไป  นั ก เรี ยน จะ ได้ ท า
กิจกรรมที่ 1.2 เสียงสูง เสียงต่ าเกิดได้
อย่างไร ผ่านการทดลองเกี่ยวกับความถี่
ในการส่ันของแหล่งก าเนิดเสียงที่ต่างกัน 
โด ย สั ง เก ต เ สี ย ง สู ง  เ สี ย ง ต่ า จ า ก
แหล่งก าเนิดเสียงในการกดไม้บรรทัดและ
ปล่อยให้เกิดเสียงที่ต่างกัน โดยครูอาจ
ลองซ้อมท าดูก่อนที่จะให้นักเรียนท า
กิ จกรรม เพ่ือทดสอบดู ว่ าไม้บรรทั ด       
ที่ น าม าทดลองนั้ น ไม่ อ่ อนหรือแข็ ง
จนเกินไป 
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แนวค าตอบในแบบบันทึกกิจกรรม 

 

สังเกต สืบค้นข้อมูล และอธิบายการเคล่ือนที่ของเสียง
จากแหล่งก าเนิดเสียงมาถึงหูผู้ฟัง 

 

ส้อมเสียงส่ันและได้ยินเสียง 

ผิวน้ าส่ันเป็นวงรอบปลายขาส้อมเสียง  

เห็นผิวน้ าส่ันเป็นวงรอบปลายขาส้อมเสียง และเมื่อแนบหูท่ีภาชนะ
จะได้ยินเสียง  

ตัวกลางของเสียง 
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สังเกต สืบค้นข้อมูล และอธิบายการเคล่ือนที่ของเสียงจากแหล่งก าเนิดเสียง
มาถึงหูผู้ฟัง 

 

✓ 
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ขึ้นอยู่กับการพยากรณ์ของนักเรียน 

ขึ้นอยู่กับการพยากรณ์ของนักเรียน 

ขึ้นอยู่กับการพยากรณ์ของนักเรียน 

ได้ยินเสียง 

ไม่ได้ยินเสียง 

ไม่ได้ยินเสียง 

ส่ัน ส่ัน 

ไม่ส่ัน ไม่ส่ัน 

ขาด ไม่ส่ัน 

ส่ิงท่ีเสียงเคล่ือนที่ผ่านได้เรียกว่า ตัวกลางของเสียง โดยตัวกลางของเสียงใน
กิจกรรมนี้ คือ แก้วพลาสติก เส้นเอ็น และอากาศ 

ละอากศ
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น้ าสีและภาชนะใส่น้ าสี 

ได้ยินเสียง เพราะเมื่อน าขาส้อมเสียงที่ก าลังส่ันไปแตะผิวน้ า เสียงจะส่งผ่านไปยังน้ า จนส่ัน
กระเพื่อมเป็นวงขยายไปถึงภาชนะและเคล่ือนที่ผ่านภาชนะไปยังหู เราจึงได้ยินเสียง 

เสียงเคล่ือนที่จากแหล่งก าเนิดเสียง คือ ส้อมเสียง ผ่านของเหลวคือน้ าสี และ
เคล่ือนที่ผ่านของแข็ง คือ ภาชนะใส่น้ าสี จากนั้นเคล่ือนที่มาสู่หูเรา เราจึงได้ยินเสียง 

ส้อมเสียงจะเกิดการส่ัน และเม่ือน าปลายขาส้อมเสียงแตะที่ผิวน้ าสี จะท าให้ผิวน้ าสี
เกิดการส่ันไปด้วย เน่ืองจากเสียงเคล่ือนที่ผ่านของเหลวคือน้ าสี 

ตัวกลางของเสียง 

ส้อมเสียงจะเกิดการส่ัน และเม่ือน าปลายขาส้อมเสียงมาไว้ใกล้หูก็จะได้ยินเสียง 
เพราะเสียงเคล่ือนที่ผ่านอากาศมายังหู 
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แตกต่างกัน เมื่อพูดค่อย ๆ โดยผ่านอากาศ ผู้ฟังจะไม่ได้ยินเสียงพูด แต่เม่ือพูดผ่าน
โทรศัพท์จะได้ยินเสียงชัดเจน 

มีการเปล่ียนแปลงโดยแก้วพลาสติกจะส่ัน 

แตกต่างกัน โดยเมื่อแตะเส้นเอ็นเบา ๆ จะได้ยินเสียงพูด แต่เม่ือจับเส้นเอ็นให้แน่น      
จะไม่ได้ยินเสียงพูด เพราะเม่ือจับเส้นเอ็นให้แน่น เส้นเอ็นจะหยุดสั่น 

เมื่อตัดเส้นเอ็นให้ขาด จะไม่ได้ยินเสียงพูด เพราะไม่มีเส้นเอ็นซึ่งเป็นตัวกลางที่จะ
ให้เสียงเคล่ือนที่ผ่านไปยังผู้ฟังได้ 

เสียงจากผู้พูดท าให้อากาศในแก้วพลาสติกส่ัน ต่อจากนั้นแก้วพลาสติกด้านผู้พูด
ก็จะส่ัน ท าให้เส้นเอ็นส่ันต่อ ๆ กันไปจนถึงแก้วพลาสติกด้านผู้ฟัง ซึ่งจะท าให้
อากาศในแก้วพลาสติกส่ันต่อ ๆ กันไปจนถึงหูผู้ฟัง ผู้ฟังจึงได้ยินเสียง 

อากาศ แก้วพลาสติก และเส้นเอ็น 
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เสียงต้องใช้ตัวกลางในการเคล่ือนที่ซึ่งตัวกลางของเสียงมีทั้งสถานะของแข็ง ของเหลว 
และแก๊ส โดยเสียงจากแหล่งก าเนิดเสียงจะผ่านตัวกลางของเสียงท่ีส่ันต่อ ๆ กันไป
จนถึงหูผู้ฟัง 

เสียงเคล่ือนที่จากแหล่งก าเนิดเสียงผ่านตัวกลางของเสียง ทั้งอากาศ แก้วพลาสติก และ
เส้นเอ็น โดยมีการส่ันต่อเนื่องกันไปของตัวกลางของเสียงจนถึงหูของผู้ฟัง หากไม่มี
ตัวกลางของเสียง หรือหากตัวกลางของเสียงหยุดส่ัน จะท าให้ไม่ได้ยินเสียง  
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✓ 

ค าถามของนักเรียนที่ต้ังตามความอยากรู้ของตนเอง 

✓ 

✓ 

✓ 
✓ 

✓ 

✓ 
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แนวการประเมินการเรียนรู้ 
การประเมินการเรียนรู้ของนักเรียนท าได้ ดังนี้ 
1. ประเมินความรู้เดิมจากการอภิปรายในชั้นเรียน 

2. ประเมินการเรียนรู้จากค าตอบของนักเรียนระหว่างการจัดการเรียนรู้และจากแบบบันทึกกิจกรรม 

3. ประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 จากการท ากิจกรรมของนักเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประเมินจากการท ากิจกรรมที่ 1.1 เสียงเคลื่อนที่ได้อย่างไร 
ระดับคะแนน 

3 คะแนน หมายถึง ดี  2 คะแนน หมายถึง พอใช้  1 คะแนน หมายถึง ควรปรับปรุง 

 

รหัส ส่ิงท่ีประเมิน ระดับคะแนน 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
S1 การสังเกต  

S7 การพยากรณ ์  

S8 การลงความเห็นจากข้อมูล  

S13 การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป  

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 

C4 การส่ือสาร  

C5 ความร่วมมือ  

C6 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

รวมคะแนน  
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ตาราง แสดงการวิเคราะห์ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ตามระดับความสามารถของนักเรียน 

โดยอาจใช้เกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 
ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ 

รายการประเมิน 
ระดับความสามารถ 

ดี (3) พอใช้ (2) ควรปรับปรุง (1) 

S1 การสังเกต การบรรยาย
รายละเอียดของส่ิงที่
สังเกต 

สามารถใช้ประสาทสัมผัส
เก็บรายละเอียดของข้อมูล
และบรรยายเกี่ยวกับการ
ส่ันของตัวกลางของเสียง
และการได้ ยิ น เสี ย งได้
ถู กต้ อ ง ครบถ้ วน ด้ วย
ตนเอง 

สามารถใช้ประสาทสัมผัส
เก็บรายละเอียดของข้อมูล
และบรรยายเกี่ยวกับการ
ส่ันของตัวกลางของเสียง
และการได้ยินเสียง       ได้
ถูกต้องโดยอาศัยค าชี้แนะ
จากครูหรือผู้อ่ืน  

สามารถใช้ประสาทสัมผัส
เก็บรายละเอียดของข้อมูล
และบรรยายเกี่ยวกับการ
ส่ันของตัวกลางของเสียง
และการได้ยินเสียง         
ไดถู้กต้องเพียงบางส่วน 
แม้ว่าจะได้รับค าชี้แนะจาก
ครูหรือผู้อ่ืน 

S7 การพยากรณ์ การพยากรณ์เกี่ยวกับ
การเปล่ียนแปลงของ
เส้นเอ็นกับแก้ว
พลาสติกและการได้
ยินเสียงจากโทรศัพท์
ผ่านวิธีการต่าง ๆ 

สามารถพยากรณ์เกี่ยวกับ
การ เป ล่ี ยน แป ล งขอ ง     
เส้นเอ็นกับแก้วพลาสติก
และการได้ ยินเสียงจาก
โทรศัพท์ผ่านวิธีการต่าง ๆ 

ได้อย่างสมเหตุสมผลและ
ครบถ้วนด้วยตนเอง 

สามารถพยากรณ์เกี่ยวกับ
การเปล่ียนแปลงของเส้น
เอ็นกับแก้วพลาสติกและ
การได้ยินเสียงจาก
โทรศัพท์ผ่านวิธีการต่าง ๆ 

ได้อย่างสมเหตุสมผลแต่ไม่
ครบถ้วน 

สามารถพยากรณ์เกี่ยวกับ
การเปล่ียนแปลงของ    
เส้นเอ็นกับแก้วพลาสติก
และการได้ยินเสียงจาก
โทรศัพท์ผ่านวิธีการต่าง ๆ 

ได้แต่ไม่สมเหตุสมผล  และ
ไม่ครบถ้วน 

S8 การลง
ความเห็นจาก
ข้อมูล 

การลงความเห็นจาก
ข้อมูลเกี่ยวกับ
ตัวกลางของเสียงใน
กิจกรรมแต่ละตอน  

สามารถลงความเห็นจาก
ข้อมูลเกี่ยวกับตัวกลางของ
เสียงในกิจกรรมแต่ละตอน    
ได้ถูกต้องทั้งหมดด้วย
ตนเอง 

สามารถลงความเห็นจาก
ข้อมูลเกี่ยวกับตัวกลางของ
เสียงในกิจกรรมแต่ละตอน 
ได้ถูกต้องทั้งหมด จากการ
ชี้แนะของครูหรือผู้อ่ืน 

สามารถลงความเห็นจาก
ข้อมูลเกี่ยวกับตัวกลางของ
เสียงในกิจกรรมแต่ละตอน 
ได้ถูกต้องเพียงบางส่วน 
แม้ว่าจะได้รับค าชี้แนะจาก
ครูหรือผู้อ่ืนและไม่
ครบถ้วน 

S13 การ
ตีความหมายข้อมูล
และลงข้อสรุป 

การตีความหมาย
ข้อมูลจากการท า
กิจกรรมและลง
ข้อสรุปเกี่ยวกับการ
เคล่ือนที่ของเสียงจะ

สามารถตีความหมาย
ข้อมูลจากการท ากิจกรรม
และลงข้อสรุปเกี่ยวกับ
การเคล่ือนที่ของเสียงจะ
เคล่ือนที่ไปถึงหูผู้ฟังโดย

สามารถตีความหมาย
ข้อมูลจากการท ากิจกรรม
และลงข้อสรุปเกี่ยวกับการ
เคล่ือนที่ของเสียงจะ
เคล่ือนที่ไปถึงหูผู้ฟังโดย

สามารถตีความหมายข้อมูล
จากการท ากิจกรรมและลง
ข้อสรุปเกี่ยวกับการ
เคล่ือนที่ของเสียงจะ
เคล่ือนที่ไปถึงหูผู้ฟังโดย
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ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ 

รายการประเมิน 
ระดับความสามารถ 

ดี (3) พอใช้ (2) ควรปรับปรุง (1) 

เคล่ือนที่ไปถึงหูผู้ฟัง
โดยอาศัยการส่ันของ
ตัวกลางของเสียง   
ซึ่งเป็นได้ทั้งของแข็ง 
ของเหลว และแก๊ส 

อาศัยการส่ันของตัวกลาง
ของเสียง     ซึ่งเป็นได้ทั้ง
ของแข็ง ของเหลว และ
แก๊สได้ถูกต้องทั้งหมดด้วย
ตนเอง 

อาศัยการส่ันของตัวกลาง
ของเสียง ซึ่งเป็นได้ทั้ง
ของแข็ง ของเหลว และ
แก๊สได้ถูกต้องทั้งหมด จาก
การชี้แนะจากครูหรือผู้อ่ืน 

อาศัยการส่ันของตัวกลาง
ของเสียงซึ่งเป็นได้ทั้ง
ของแข็ง ของเหลว และ
แก๊สได้ถูกต้องเพียง
บางส่วน แม้ว่าจะได้รับ  
ค าชี้แนะจากครูหรือผู้อ่ืน 
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ตาราง แสดงการวิเคราะห์ทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ตามระดับความสามารถของนักเรียน 

โดยอาจใช้เกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 
ทักษะแห่ง

ศตวรรษที่ 21 
รายการประเมิน 

ระดับความสามารถ 

ดี (3) พอใช้ (2) ควรปรับปรุง (1) 

C4 การส่ือสาร การน าเสนอข้อมูลจาก
ผลการท ากิจกรรมและ
การอธิบายเกี่ยวกับการ
เคล่ือนที่ของเสียงโดย
การพู ด เพ่ื อ ให้ ผู้ อ่ื น
เข้าใจ 

สามารถน าเสนอข้อมูล
จากผลการท ากิจกรรม
และอธิบายเกี่ยวกับการ
เคล่ือนที่ ของเสียง โดย
การพูดเพ่ือให้ผู้อ่ืนเข้าใจ
ได้ครบถ้วน ชัดเจนด้วย
ตนเอง  

สามารถน าเสนอข้อมูลจาผล
การท ากิจกรรมและอธิบาย
เกี่ ยวกับการเคล่ือนที่ ของ
เสียง โดยการพูดเพ่ือให้ผู้อ่ืน
เข้าใจ โดยอาศัยการชี้แนะ
จากครูหรือผู้อ่ืน 

สามารถน าเสนอข้อมูล
จากการน าเสนอผลการ
ท ากิจกรรมและอธิบาย
เกี่ยวกับการเคล่ือนที่ของ
เสียง โดยการพูดเพ่ือให้
ผู้ อ่ื น เข้ า ใจ ได้ เ พี ย ง
บางส่วน แม้ว่าจะได้รับค า
ชี้แนะจากครูหรือผู้อ่ืน 

C5 ความ
ร่วมมือ 

การท างานร่วมกับผู้อ่ืน
ใน ก าร ท า กิ จ ก ร รม 
สื บ ค้ น ข้ อ มู ล  แ ล ะ
ร่ ว ม กั น อ ภิ ป ร า ย
เกี่ ยวกับการเคล่ือนที่
ของเสียง รวมทั้งยอมรับ
ความคิดเห็นของผู้อ่ืน 

สามารถท างานร่วมกับ
ผู้ อ่ืนในการท ากิจกรรม 
สืบค้นข้อมูล และร่วมกัน
อภิ ปรายเกี่ ยวกั บการ
เคล่ือนที่ของเสียง รวมทั้ง
ยอมรับความคิดเห็นของ
ผู้อ่ืนตั้งแต่เริ่มต้นจนส าเร็จ           

สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน
ในการท ากิจกรรม สืบค้น
ข้อมูล และร่วมกันอภิปราย
เกี่ ยวกับการเคล่ือนที่ ของ
เสียง รวมทั้ งยอมรับความ
คิดเห็นของผู้อ่ืนบางช่วงเวลา
ที่ท ากิจกรรม 

สามารถท างานร่วมกับ
ผู้ อ่ื น ใน บ างช่ ว งที่ ท า
กิจกรรม ทั้งนี้ต้องอาศัย
การกระตุ้นจากครูหรือ
ผู้อ่ืน 

C6 การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การส่ือสาร 

การสืบค้นข้อมูล
เกี่ยวกับการเคล่ือนที่
ของเสียงจากแหล่ง
เรียนรู้ต่าง ๆ ที่
น่าเชื่อถือ 

สามารถสืบค้นข้อมูล
เกี่ยวกับการเคล่ือนที่ของ
เสียงจากแหล่งเรียนรู้ต่าง 
ๆ ที่น่าเชื่อถือได้ด้วย
ตนเอง 

สามารถสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับ
การเคล่ือนที่ของเสียงจาก
แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ที่
น่าเชื่อถือได้ โดยอาศัยการ
ชี้แนะจากครูหรือผู้อ่ืน 

สามารถสืบค้นข้อมูล
เกี่ยวกับการเคล่ือนที่ของ
เสียงจากแหล่งเรยีนรู้ต่างๆ 
ได้ แต่มาจากแหล่งที่ไม่
น่าเชื่อถือ แม้ว่าจะได้รับ
การชี้แนะจากครูหรือผู้อ่ืน  
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กิจกรรมที่ 1.2 เสยีงสูง เสียงต่ า เกดิได้อย่างไร 
กิจกรรมนี้นักเรียนจะได้ทดลองเพ่ือศึกษาความถ่ีในการสั่นของ

แหล่งก าเนิดเสียงที่ต่างกันที่ท าให้เกิดเสียงสูง เสียงต่ า 
 

เวลา  2  ชั่วโมง 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
ทดลองและอธิบายการเกิดเสียงสูง เสียงต่ า 
 

วัสดุ อุปกรณ์ส าหรับท ากิจกรรม 

สิ่งที่ครูต้องเตรียม/ห้อง 
1. เครื่องดนตรี เช่น ขลุ่ย กีตาร์ 
สิ่งที่ครูต้องเตรียม/กลุ่ม 

1. ไม้บรรทัดพลาสติกแข็ง 1 อัน 

2. ขวดแก้ว   2 ขวด 

3. น้ าสี    ให้เพียงพอทั้งห้อง 
4. ไม้เคาะ   1 อัน   

ทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์  
 S1 การสังเกต  

 S7 การพยากรณ ์ 
 S8 การลงความเห็นจากข้อมูล 

 S9 การตั้งสมมติฐาน 

 S10 การก าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ 

 S11 การก าหนดและควบคุมตัวแปร 

 S12 การทดลอง 
 S13 การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป 

  

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 

C4 การส่ือสาร 

C5 ความร่วมมือ 

สื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ 
1. หนังสือเรียน ป.5 เล่ม 1   หน้า 57-60 

2. แบบบันทึกกิจกรรม  ป.5 เล่ม 1  หน้า 60-66 

3. วีดิทัศน์ตัวอย่างการปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ส าหรับ
ครู เรื่องเสียงสูง เสียงต่ าเกิดได้อย่างไร 

http://ipst.me/9468  
 

 

 

http://ipst.me/9468
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แนวการจัดการเรียนรู้ 

1. ครูตรวจสอบความรู้เดิมของนักเรียนโดยอาจน า เครื่องดนตรี เช่น ขลุ่ย 
กีตาร์ หรือระนาด มาไล่เสียงสูง เสียงต่ าให้นักเรียนฟัง หรืออาจน าวีดิทัศน์
เกี่ยวกับเสียงจากเครื่องดนตรีต่าง ๆ มาเปิดให้นักเรียนฟัง จากนั้นครูถามว่า
เสียงที่ได้ยินแต่ละเสียงมีเสียงสูง เสียงต่ า แตกต่างกันหรือไม ่เพราะเหตุใด 

 นักเรียนตอบตามความเข้าใจของตนเอง ครูยังไม่เฉลยค าตอบที่ถูกต้อง แต่
ชักชวนนักเรียนค้นหาค าตอบจากการท ากิจกรรม 

2. นักเรียนอ่านชื่อกิจกรรม และท าเป็นคิดเป็น โดยร่วมกันอภิปรายเพ่ือ
ตรวจสอบความเข้าใจจุดประสงค์ในการท ากิจกรรม โดยครใูช้ค าถามดังนี้ 

2.1 กิจกรรมนี้นักเรียนจะได้เรียนรู้เรื่องอะไร (การเกิดเสียงสูง เสียงต่ า) 
2.2 นักเรียนจะได้เรียนรู้เรื่องนี้ด้วยวิธีใด (การทดลอง) 
2.3 เมื่อเรียนรู้แล้วนักเรียนจะท าอะไรได้ (อธิบายการเกิดเสียงสูง เสียงต่ า) 

3. นักเรียนบันทึกจุดประสงค์ลงในแบบบันทึกกิจกรรม หน้า 60 และ อ่าน  
ส่ิงท่ีต้องใช้ในการท ากิจกรรม  

4. นักเรียนอ่านท าอย่างไร ตอนที่ 1 โดยฝึกการอ่านตามความสามารถของ
นักเรียน แล้วร่วมกันอภิปรายเพ่ือสรุปล าดับขั้นตอนการท ากิจกรรมตาม
ความเข้าใจ โดยครูใช้ค าถามดังต่อไปนี้ 
4.1 ขั้นตอนแรกในการท ากิจกรรม ท าได้อย่างไร (วางไม้บรรทัดพลาสติก

แข็งให้ความยาวบางส่วนพ้นขอบโต๊ะ ใช้มือกดไม้บรรทัดส่วนที่อยู่บน
โต๊ะตรงขอบโต๊ะ จากนั้นใช้มืออีกข้างหนึ่งกดปลายไม้บรรทัดส่วนที่ย่ืน
ออกมาจากขอบโต๊ะ แล้วปล่อยทันที สังเกตความถี่ในการส่ันของไม้
บรรทัดและเสียงที่ได้ยิน) 

4.2 ครูอาจถามนักเรียนว่าไม้บรรทัดส่ันครบ 1 รอบ ดูได้อย่างไร (ดูได้จาก
ไม้บรรทัดเคล่ือนที่ขึ้นแล้วลงกลับมาที่ต าแหน่งเดิม) จากนั้นครูถามว่า
ถ้าความยาวของไม้บรรทัดส่วนที่ย่ืนเลยพ้นขอบโต๊ะเปล่ียนไป เมื่อกด
ปลายไม้บรรทัดลงแล้วปล่อย ไม้บรรทัดจะส่ัน โดยความถี่ในการส่ัน
และเสียงที่    ได้ยินจะเปล่ียนแปลงหรือไม่ อย่างไร (นักเรียนตอบตาม
ความเข้าใจ) 

4.3 ปัญหาของการทดลองนี้คืออะไร (ความถี่ในการส่ันของไม้บรรทัดมีผล
ต่อเสียงสูง เสียงต่ าที่ได้ยินอย่างไร ) 

4.4 สมมติฐานของการทดลองคืออะไร (สมมติฐานที่ตั้งขึ้นกับความคิดของ
นักเรียน เช่น ความถี่ในการส่ันของไม้บรรทัดมีผลต่อเสียงสูง เสียงต่ า        

ในการตรวจสอบความรู้ ครู
เพียงรับฟังเหตุผลของนักเรียนและ
ยังไม่เฉลยค าตอบใด ๆ แต่ชักชวน
ให้นักเรียนไปหาค าตอบด้วยตนเอง
จากการอ่านเนื้อเรื่อง 
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ที่ได้ยิน โดยถ้าไม้บรรทัดส่วนที่พ้นจากขอบโต๊ะส่ันด้วยความถี่น้อย เสียงที่
ได้ยินจะเป็นเสียงต่ า แต่ถ้าไม้บรรทัดส่วนที่พ้นจากขอบโต๊ะส่ันด้วยความถี่
มาก เสียงที่ได้ยินจะเป็นเสียงสูง)  

4.5 หลังจากตั้งสมมติฐานแล้ว นักเรียนต้องท าอะไร (ระบุตัวแปร ก าหนดนิยาม
เชิงปฏิบัติการ และทดลองเพ่ือตรวจสอบสมมติฐาน จากนั้นสังเกตและ
เปรียบเทียบความถี่ในการส่ันของไม้บรรทัดและเสียงสูง เสียงต่ าที่ได้ยิน) 

4.6 เราจะสังเกตเพ่ือเปรียบเทียบความถี่ในการส่ันของไม้บรรทัดได้อย่างไร 
(การเปรียบเทียบความถี่ของการส่ันสังเกตจากการส่ันเร็ว ช้า หรือสังเกต
จากจ านวนรอบของการส่ันของไม้บรรทัดในเวลาที่เท่ากัน ซึ่งเรียกว่าเป็น
การก าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ) 

  ในขั้นตอนนี้ครูอาจเขียนปัญหาของการทดลองบนกระดาน จากนั้นครูให้
นักเรียนร่วมกันตั้ งสมมติฐาน พร้อมระบุตัวแปร และก าหนดนิยามเชิง
ปฏิบัติการในการทดลอง ยกตัวอย่างเช่น 

 ปัญหาของการทดลอง คือ ความถี่ในการสั่นของไม้บรรทัดมีผลต่อเสียงสูง เสียง
ต่ าที่ได้ยินอย่างไร 

 สมมติฐาน คือ ความถี่ในการส่ันของไม้บรรทัดมีผลต่อเสียงสูง เสียงต่ า โดย    
ไม้บรรทัดส่วนที่พ้นจากขอบโต๊ะส่ันด้วยความถี่น้อย เสียงที่ได้ยินจะเป็นเสียงต่ า 
แต่ถ้าไม้บรรทัดส่วนที่พ้นจากขอบโต๊ะส่ันด้วยความถี่มาก เสียงที่ได้ยินจะเป็น
เสียงสูง 

 ตัวแปรต้น คือ ความถี่ในการส่ันของไม้บรรทัดที่แตกต่างกัน 

    ตัวแปรตาม คือ เสียงสูง เสียงต่ าที่ได้ยิน 

    ตัวแปรที่ต้องควบคุมให้คงที่ คือ ใช้ไม้บรรทัดอันเดิม ใช้มือกดไม้บรรทัดที่ขอบ
โต๊ะเหมือนกัน กดไม้บรรทัดด้วยแรงเท่าเดิม ใช้คนเดิมในการท ากิจกรรม 

 นิยามเชิงปฏิบัติการ คือ การเปรียบเทียบความถี่ของการส่ันของไม้บรรทัด 
สังเกตจากการส่ันเร็ว ช้า หรือสังเกตจากจ านวนรอบของการส่ันของไม้บรรทัด
ในเวลาที่เท่ากัน โดยไม้บรรทัดที่มีความถี่มากกว่าจะส่ันเร็วกว่า หรือมีจ านวน
รอบของการสั่นมากกว่าในเวลาที่เท่า ๆ กัน  

 

 

 

ความรู้เพิ่มเติมส าหรับครู 

    การก าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ 
เป็นการก าหนดความหมาย ข้อตกลงหรือ
ขอบเขตของสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่ในสมมติฐาน
หรือที่ เกี่ยวข้องกับการทดลองให้ เข้าใจ
ตรงกัน เพ่ือให้สามารถสังเกตและวัดได้ 
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5. หลังจากท ากิจกรรมแล้ว ครูน าอภิปรายผลการท ากิจกรรม ตอนที่ 1 โดยใช้
ค าถามดังนี ้
5.1 วางไม้บรรทัดให้ส่วนที่ ย่ืนพ้นขอบโต๊ะมีความยาวมาก เมื่อกดปลาย 

ไม้บรรทัดแล้วปล่อย ความถี่ในการส่ันของไม้บรรทัดเป็นอย่างไรบ้าง     
(เม่ือความยาวไม้บรรทัดมาก ความถี่ในการส่ันของไม้บรรทัดจะน้อย) 

5.2 เสียงที่ได้ ยินเมื่อไม้บรรทัดมีความถี่ในการส่ันน้อย จะเป็นอย่างไร     
(เสียงต่ า หรือนักเรียนอาจตอบว่าเสียงทุ้ม) 

5.3 วางไม้บรรทัดให้ส่วนที่ย่ืนพ้นขอบโต๊ะมีความยาวน้อย เมื่อกดปลายไม้
บรรทัดแล้วปล่อย ความถี่ในการส่ันของไม้บรรทัดเป็นอย่างไรบ้าง    
(เม่ือความยาวไม้บรรทัดน้อย ความถี่ในการส่ันของไม้บรรทัดจะมาก) 

5.4 เสียงที่ได้ยินเมื่อไม้บรรทัดมีความถี่ในการส่ันมาก จะเป็นอย่างไร     
(เสียงสูง หรือนักเรียนอาจตอบว่าเสียงแหลม) 

5.5 เสียงสูง เสียงต่ า เกิดจากอะไร (เสียงสูง เสียงต่ าเกิดจากความถี่ในการ
ส่ันของแหล่งก าเนิดเสียงที่แตกต่างกัน)  

5.6 ความยาวของไม้บรรทัดส่วนที่ส่ันสัมพันธ์กับมวลของไม้บรรทัดส่วนที่ส่ัน
หรือไม่ อย่างไร (สัมพันธ์กันโดยถ้าความยาวของไม้บรรทัดส่วนที่ส่ัน
น้อย มวลของส่วนที่ส่ันก็จะน้อย และถ้าความยาวของไม้บรรทัดส่วนที่
ส่ันมาก จะมีมวลส่วนที่ส่ันมาก) 

5.7 มวลส่วนที่ส่ันของไม้บรรทัดสัมพันธ์กับความถี่ในการส่ันของไม้บรรทัด
และเสียงที่ได้ยินเป็นอย่างไร (สัมพันธ์กันโดยถ้ามวลส่วนที่สั่นของ     
ไม้บรรทัดน้อย ไม้บรรทัดจะส่ันด้วยความถี่มาก เสียงที่ได้ยินเป็นเสียงสูง 
ถ้ามวลส่วนที่ส่ันของไม้บรรทัดมาก ไม้บรรทัดจะส่ันด้วยความถี่น้อย 
เสียงที่ได้ยินเป็นเสียงต่ าหรือเสียงทุ้ม) 

6. ครูทบทวนความรู้ให้กับนักเรียนดังนี้ มวลคือปริมาณเนื้อของวัตถุ มีสมบัติ  
ในการต้านการเปล่ียนสภาพการเคล่ือนที่ของวัตถุ ดังนั้น ถ้าออกแรงเท่า ๆ 
กัน ท าให้มวลเคล่ือนที่ มวลมากจะเคล่ือนที่ได้ช้า เมื่อเปรียบเทียบกับ      
ไม้บรรทัด ไม้บรรทัดที่มีส่วนที่ พ้นขอบโต๊ะมากกว่าก็จะมีมวลมาก จึง
เคล่ือนที่ได้ช้าเช่นกัน 

7. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายจนได้ข้อสรุปว่า เสียงสูง เสียงต่ า เกิดจาก 
การส่ันของแหล่งก าเนิดเสียง ถ้าแหล่งก าเนิดเสียงส่ันด้วยความถี่มาก เสียงที่
ได้ยินจะเป็นเสียงสูงหรือเสียงแหลม ถ้าแหล่งก าเนิดเสียงส่ันด้วยความถี่น้อย 
เสียงที่ได้ยินจะเป็นเสียงต่ าหรือเสียงทุ้ม จากนั้นครูอาจใช้เครื่องดนตรี เช่น 
กีตาร์ มาสาธิตเพ่ือแสดงตัวอย่างการเกิดเสียงสูง เสียงต่ า  

ตอนที่ 1 

S1 การสังเกตความถี่ในการสั่นของไม้
บรรทัดและเสียงที่ได้ยิน 

S8 การลงความเห็นจากข้อมูลว่าเสียง
สูงคือเสียงที่มีความถ่ีมาก และเสียง
ต่ าคือเสียงที่มีความถี่น้อย 

S9 การตั้งสมมติฐานว่าความถี่ในการ
สั่นของไม้บรรทัดที่มีผลต่อเสียงสูง 
เสียงต่ า ที่ได้ยินอย่างไร 

S10 การก าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการเพื่อ
สั งเกตความถี่ ในการสั่ น ของไม้
บรรทัด  

S11 การระบุ ตั วแปรเพื่ อตรวจสอบ
สมมติฐาน  

S12 การทดลองเพ่ือตรวจสอบสมมติฐาน  
C4 การสื่อสารโดยการร่วมกันอภิปราย

เกี่ยวกับการเกิดเสียงสูง เสียงต่ า 
C5 ความร่วมมือในการท ากิจกรรมและ

การอภิปราย  

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ที่นักเรียนจะได้ 

ฝึกจากการท ากิจกรรม 
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8. ครูสอบถามความเข้าใจของนักเรียนเพ่ือเชื่อมโยงไปยังกิจกรรม ตอนที่ 2 
ว่าจากกิจกรรมตอนที่ 1 นักเรียนเห็นการสั่นของไม้บรรทัดได้ชัดเจน แต่ถ้า
เป็นส่ิงอ่ืน เช่น น้ าในขวด จะมองเห็นการส่ันของน้ าได้ชัดเจนเหมือนกับไม้
บรรทัดหรือไม่ และน้ าในขวดที่มีปริมาณต่างกันจะมีผลต่อเสียงที่ได้ยิน
หรือไม่ อย่างไร (นักเรียนตอบตามความเข้าใจ) 

9. นักเรียนอ่านท าอย่างไร ตอนที่ 2 แล้วร่วมกันอภิปรายเพ่ือสรุปล าดับ
ขั้นตอนการท ากิจกรรมตามความเข้าใจ โดยครูใช้ค าถามดังต่อไปนี้ 
9.1 นักเรียนท ากิจกรรมนี้ได้อย่างไร (ใช้ไม้เคาะข้างขวดแก้วเปล่าใบหนึ่ง 

สังเกตเสียงที่ได้ยิน จากนั้นรินน้ าลงในขวดแก้ว 2 ใบ โดยใบแรกใส่น้ า 
¼ ของขวด ใบที่สองใส่น้ าเต็มขวด) 

9.2 นักเรียนต้องพยากรณ์เรื่องอะไร (พยากรณ์ว่าถ้าใช้ไม้เคาะข้างขวดแก้ว
บริเวณที่มีน้ าทั้งสองขวดด้วยแรงเท่า ๆ กัน จะได้ยินเสียงสูง เสียงต่ า
เป็นอย่างไร) 

10.หลังจากท ากิจกรรมแล้ว ครูน าอภิปรายผลการท ากิจกรรม ตอนที่ 2 โดยใช้
ค าถามดังนี ้
10.1 เมื่อเคาะขวดที่มีน้ ามาก เสียงที่ได้ยินเป็นอย่างไร (เสียงต่ าหรือเสียง

ทุ้ม)  
10.2 เมื่อเคาะขวดที่มีน้ าน้อย เสียงที่ได้ยินเป็นอย่างไร (เสียงสูงหรือเสียง

แหลม)  
10.3 น้ าในขวดใบใดมีมวลมากกว่า (ขวดที่มีน้ าเต็มขวดมีมวลมากกว่า)  
10.4 มวลของน้ ามีผลต่อเสียงที่ได้ยินหรือไม่ อย่างไร (มีผล ขวดที่มีน้ ามวล

มาก เสียงที่ได้ยินจะเป็นเสียงต่ า ขวดที่มีน้ ามวลน้อย เสียงที่ได้ยินจะ
เป็นเสียงสูง) 

10.5 มวลของน้ าสัมพันธ์กับความถี่ของการส่ันของน้ าหรือไม่  อย่างไร         
(สัมพันธ์กันโดยน้ าที่มีมวลมาก ความถี่ในการส่ันจะน้อย ในขณะที่น้ า
ที่มีมวลน้อย ความถี่ในการส่ันจะมาก)  

11. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปกิจกรรมทั้งสองตอนได้ดังนี้ เสียงสูง เสียงต่ า 
ขึ้นอยู่กับความถ่ีในการสั่นของแหล่งก าเนิดเสียง (S13) 

12. ครูน าเครื่องดนตรีที่ใช้น าเข้าสู่กิจกรรมมาไล่เสียงสูงต่ าให้นักเรียนฟังอีกครั้ง 
จากนั้นครูถามนักเรียนว่าการท าให้เครื่องดนตรีแต่ละชนิดมีเสียงสูง เสียงต่ า
ท าได้อย่างไร เพราะเหตุใด (การเกิดเสียงสูง เสียงต่ า เกิดจากมวลของ
แหล่งก าเนิดเสียงมีมวลมากหรือน้อยแตกต่างกัน เช่น กีตาร์ เสียงสูง เสียง
ต่ าเกิดจากสายกีตาร์ ถ้าต้องการเสียงสูง ท าได้โดยดีดสายกีตาร์เส้นที่เล็ก

ตอนที่ 2 

S1  การสังเกตเสียงที่ได้ยินจากการใช้ไม้
เคาะข้างขวดแก้ว 

S7  การพยากรณ์เสียงสูง เสียงต่ าที่ได้ยิน
เมื่อใช้ไม้เคาะข้างขวดแก้วบริเวณที่มี
น้ าทั้งสองขวดด้วยแรงเท่าๆ กัน 

S8  การลงความเห็นจากข้อมูลว่าเสียงสูง
คือเสียงที่มีความถ่ีมาก และเสียงต่ า
คือเสียงที่มีความถี่น้อย 

C4  การสื่อสารโดยการร่วมกันอภิปราย
เกี่ยวกับการเกิดเสียงสูง เสียงต่ า 

C5  ความร่วมมือในการท ากิจกรรมและ
การอภิปราย 

 

 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ที่นักเรียนจะได้ 

ฝึกจากการท ากิจกรรม 
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ที่สุด เพราะมวลของสายกีตาร์น้อย จึงมีความถ่ีในการส่ันมาก แต่ถ้าต้องการ
เสียงต่ าลง ท าได้โดยดีดสายกีตาร์เส้นที่ใหญ่ที่สุด เพราะมวลของสายกีตาร์
มาก จึงมีความถ่ีในการสั่นน้อย) 

13.นักเรียนร่วมกันอภิปรายเพ่ือตอบค าถามในฉันรู้อะไร โดยครูอาจใช้ค าถาม
เพ่ิมเติมในการอภิปรายเพ่ือให้ได้แนวค าตอบที่ถูกต้อง จากนั้นนักเรียนอ่าน
ส่ิงท่ีได้เรียนรู้ และเปรียบเทียบกับข้อสรุปของตนเอง 

14.ครูกระตุ้นให้นักเรียนฝึกตั้งค าถามเกี่ยวกับเรื่องที่สงสัยหรืออยากรู้เพ่ิมเติม
ใน อยากรู้อีกว่า จากนั้นครูอาจสุ่มนักเรียน 2 -3 คน น าเสนอค าถามของ
ตนเองหน้าชั้นเรียน และให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับค าถามที่
น าเสนอ 

15.ครูน าอภิปรายเพ่ือให้นักเรียนทบทวนว่าได้ฝึกทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 อะไรบ้างและในขั้นตอนใดบ้าง  

16.นักเรียนร่วมกันอ่านเกร็ดน่ารู้ ในหนังสือเรียนหน้า 60 ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับ
เสียงสูง เสียงต่ าที่อยู่รอบตัวเรา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเตรียมตัวล่วงหน้าส าหรับครู       
เพ่ือจัดการเรียนรู้ในครัง้ถัดไป 

      ใน ครั้ งถั ด ไป  นั ก เรี ยน จะ ได้ ท า
กิจกรรมที่ 1.3 เสียงดัง เสียงค่อย ขึ้นอยู่
กับอะไร โดยครูต้ องเตรียม อุปกรณ์
ล่วงหน้า คือ วิทยุ หรือแหล่งก าเนิดเสียง
อ่ืน ๆ ที่สามารถปรับความดังของเสียงได้  
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  แนวค าตอบในแบบบันทึกกิจกรรม 

 

    ทดลองและอธิบายการเกิดเสียงสูง เสียงต่ า 

ความถี่ในการสั่นของไม้บรรทัดมีผลต่อเสียงสูง เสียงต่ าท่ีได้ยิน โดยถ้าไม้บรรทัดส่วนที่พ้นจากขอบโต๊ะน้อย 
นั่นคือ ไม้บรรทัดมีมวลน้อย ดังนัน้จะสั่นด้วยความถี่นอ้ย เสียงที่ได้ยินจะเป็นเสียงต่ า แต่ถ้าไม้บรรทัดส่วนที่
พ้นจากขอบโต๊ะมาก นั่นคือ ไม้บรรทัดมีมวลมาก ดังนั้นจะสั่นด้วยความถี่มาก เสียงที่ได้ยินจะเป็นเสียงสูง  

ความถี่ในการส่ันของไม้บรรทัด 

เสียงสูง เสียงต่ าที่ได้ยิน 
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ใช้ไม้บรรทัดอันเดิม ใช้มือกดไม้บรรทัดที่ขอบโต๊ะเหมือนกัน กดไม้บรรทัดด้วยแรง
เท่าเดิม ใช้คนเดิมในการท ากิจกรรม 

ความถี่ในการส่ันของไม้บรรทัดสังเกตจากการส่ันเร็ว ช้า หรือสังเกตจากจ านวนรอบ
ของการส่ันของไม้บรรทัดในเวลาที่เท่ากัน 

น้อยท่ีสุด  เสียงต่ าที่สุด เสียงทุ้มที่สุด 

ปานกลาง เสียงสูงขึ้น เสียงแหลมขึ้น 

มากที่สุด เสียงสูงที่สุด เสียงแหลม
ที่สุด 

ยาวมาก 

ยาวปานกลาง 

ยาวน้อย 

หมายเหตุ : ความยาวของไม้บรรทัดตามที่นักเรียนก าหนดเอง โดยก าหนดเป็นตัวเลข    
มีหน่วยเป็นเซนติเมตร 

ทดลองโดยจัดให้ไม้บรรทัดส่วนที่ย่ืนออกมาจากขอบโต๊ะมีความยาวแตกต่างกัน  
กดส่วนปลายของไม้บรรทัดแล้วปล่อยมือ สังเกตความถี่ในการส่ันของไม้บรรทัด
และเสียงสูง เสียงต่ าที่ได้ยิน 
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    ทดลองและอธิบายการเกิดเสียงสูง เสียงต่ า 

ได้ยินเสียงสูงหรือ 
เสียงแหลม 

ได้ยินเสียงต่ าหรือ 
เสียงทุ้ม 

พยากรณ์ตามความคิด
ของนักเรียน 
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เมื่อกดปลายไม้บรรทัดแล้วปล่อย ไม้บรรทัดส่วนที่เลยพ้นขอบโต๊ะจะส่ัน 
เพราะเราใช้มือกดส่วนอ่ืน ๆ ไว้กับโต๊ะ 

สัมพันธ์กัน โดยถ้าไม้บรรทัดส่วนที่ส่ันมีความยาวมาก มวลของไม้บรรทัดส่วน
ที่สั่นก็มาก ถ้าไม้บรรทัดส่วนที่สั่นมีความยาวน้อย มวลของไม้บรรทัดส่วนที่
ส่ันก็น้อย 

 

สัมพันธ์กัน โดยถ้ามวลของไม้บรรทัดส่วนที่ส่ันมาก ความถี่ในการส่ันของไม้
บรรทัดก็น้อย แต่ถ้ามวลของไม้บรรทัดส่วนที่ส่ันน้อย ความถี่ในการส่ันของไม้
บรรทัดก็มาก 

 

ขณะที่ได้ยินเสียงสูงที่สุด ความถี่ของการส่ันของไม้บรรทัดจะมากทีสุ่ด เพราะไม้
บรรทัดส่วนที่ส่ันมีมวลน้อยที่สุด  

ขณะที่ได้ยินเสียงต่ าที่สุด ความถี่ของการส่ันของไม้บรรทัดจะน้อยท่ีสุด             
เพราะไม้บรรทัดส่วนที่ส่ันมีมวลมากที่สุด 
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ค าตอบขึ้นอยู่กับสมมติฐานของนักเรียน เช่น เหมือนกัน โดยสมมติฐานที่ต้ังไว้
เหมือนกับส่ิงที่ค้นพบ นั่นคือ ความถี่ในการส่ันของไม้บรรทัดมีผลต่อเสียงสูง 
เสียงต่ าที่ได้ยิน โดยไม้บรรทัดส่วนที่พ้นจากขอบโต๊ะมาก ท าให้ความถี่น้อย เสียง
ที่ได้ยินจะเป็นเสียงต่ า แต่ไม้บรรทัดส่วนที่พ้นจากขอบโต๊ะน้อย ท าให้มีความถี่
มาก เสียงท่ีได้ยินจะเป็นเสียงสูง  

  

เมื่อไม้บรรทัดส่วนที่เลยพ้นขอบโต๊ะยาวที่สุด จะส่ันด้วยความถี่น้อยท่ีสุด เสียงที่ได้ยิน
จะต่ าที่สุด เมื่อไม้บรรทัดส่วนที่เลยพ้นขอบโต๊ะส้ันที่สุด จะส่ันด้วยความถี่มากที่สุด 
เสียงท่ีได้ยินจะสูงท่ีสุด 
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ขวดที่มีน้ าเต็มขวด มีมวลมากกว่าขวดที่มีน้ า ¼ ของขวด 

มวลของน้ าในขวดสัมพันธ์กับเสียงสูง เสียงต่ าที่ได้ยิน โดยเมื่อในขวดมีมวลน้ าน้อย 
เสียงท่ีได้ยินจะเป็นเสียงสูง และเม่ือในขวดมีมวลน้ ามาก เสียงที่ได้ยินจะเป็นเสียงต่ า 

มวลของน้ าในขวดมีความสัมพันธ์กับความถี่ในการส่ันของน้ า เน่ืองจากเมื่อเคาะขวดที่มีมวลน้ ามาก  
ความถี่ในการส่ันของน้ าจะน้อย แต่เมื่อเคาะขวดที่มีมวลน้ าน้อย  ความถี่ในการส่ันของน้ าจะมาก  

เมื่อความถี่ในการส่ันของน้ าน้อย จะได้ยินเสียงต่ า แต่เม่ือความถี่ในการส่ันของน้ า
มาก จะได้ยินเสียงสูง 

เสียงสูง เสียงต่ าเกิดจากการส่ันของแหล่งก าเนิดเสียงที่ส่ันด้วยความถี่ที่แตกต่าง
กัน โดยถ้าแหล่งก าเนิดเสียงส่ันด้วยความถี่มาก จะเกิดเสียงสูง แต่ถ้าแหล่งก าเนิด
เสียงส่ันด้วยความถี่น้อย จะเกิดเสียงต่ า ซึ่งความถี่ในการส่ันของแหล่งก าเนิดเสียง
ขึ้นอยู่กับมวลของแหล่งก าเนิดเสียง 

การได้ยินเสียงสูง เสียงต่ าขึ้นอยู่กับความถี่ของการส่ันของน้ าในขวด โดยขวดที่มี
มวลน้ ามาก จะได้ยินเสียงต่ า เพราะความถี่ของการส่ันของน้ าจะน้อย แต่ขวดที่มี
มวลน้ าน้อย จะได้ยินเสียงสูง เพราะความถี่ของการส่ันของน้ าจะมาก  
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ค าถามของนักเรียนที่ต้ังตามความอยากรู้ของตนเอง 

✓ 

✓ 

✓ 
✓ 
✓ 
✓ 
✓ 

✓ 
✓ 
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แนวการประเมินการเรียนรู้ 
การประเมินการเรียนรู้ของนักเรียนท าได้ ดังนี้ 
1. ประเมินความรู้เดิมจากการอภิปรายในชั้นเรียน 

2. ประเมินการเรียนรู้จากค าตอบของนักเรียนระหว่างการจัดการเรียนรู้และจากแบบบันทึกกิจกรรม 

3. ประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 จากการท ากิจกรรมของนักเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

การประเมินจากการท ากิจกรรมที่ 1.2 เสียงสงู เสียงต่ า เกิดได้อย่างไร 

ระดับคะแนน 

3 คะแนน หมายถึง ดี  2 คะแนน หมายถึง พอใช้  1 คะแนน หมายถึง ควรปรับปรุง 

 

รหัส ส่ิงท่ีประเมิน ระดับคะแนน 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
S1 การสังเกต  

S7 การพยากรณ ์  

S8 การลงความเห็นจากข้อมูล  

S9 การตั้งสมมติฐาน  

S10 การก าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ  

S11 การก าหนดและควบคุมตัวแปร  

S12 การทดลอง  

S13 การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป  

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 

C4 การส่ือสาร  

C5 ความร่วมมือ  

รวมคะแนน  
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ตาราง แสดงการวิเคราะห์ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ตามระดับความสามารถของนักเรียน 

โดยอาจใช้เกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 
ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ 

รายการประเมิน 
ระดับความสามารถ 

ดี (3) พอใช้ (2) ควรปรับปรุง (1) 

S1 การสังเกต ก า ร บ ร ร ย า ย
รายละเอียดเกี่ยวกับ
ความถี่ในการส่ันของ
แห ล่ งก า เนิ ด เสี ย ง
และการเกิดเสียงสูง 
เ สี ย ง ต่ า ข อ ง
แหล่งก าเนิดเสียงเมื่อ
มีมวลแตกต่างกัน 

 

สามารถใช้ป ระสาท
สัมผัสเก็บรายละเอียด
ข้ อมู ล แล ะบ รรยาย
เกี่ยวกับความถี่ในการ
ส่ันของไม้บรรทัด และ
เสียงสูง เสียงต่ าที่ได้ยิน
เมื่ อดีดไม้บรรทัดที่ มี
ส่ ว น ที่ พ้ น ข อ บ โต๊ ะ
แตกต่างกัน และเสียง
สูง เสียงต่ าที่ได้ยินเมื่อ
เค า ะ ข ว ด แ ก้ ว ที่ มี
ปริมาณน้ าแตกต่างกัน
ได้ถูกต้องและครบถ้วน
ด้วยตนเอง 

สามารถใช้ประสาทสัมผัส
เก็บรายละเอียดข้อมูลและ
บรรยายเกี่ยวกับความถี่ใน
การสั่นของไม้บรรทัด และ
เสียงสูง เสียงต่ าที่ ได้ ยิน
เมื่อดีดไม้บรรทัดที่มีส่วนที่
พ้นขอบโต๊ะแตกต่างกัน 
และเสียงสูง เสียงต่ าที่ ได้
ยินเมื่อเคาะขวดแก้วที่มี
ปริมาณน้ าแตกต่างกัน ได้
ถู กต้ อ ง  ครบถ้ วน  โดย
อาศัยการชี้แนะจากครู
หรือผู้อ่ืน 

สามารถใช้ประสาทสัมผัส
เก็บรายละเอียดข้อมูลและ
บรรยายเกี่ยวกับความถี่ใน
การส่ันของไม้บรรทัด และ
เสียงสูง เสียงต่ าที่ ได้ ยิน
เมื่อดีดไม้บรรทัดที่มีส่วนที่
พ้นขอบโต๊ะแตกต่างกัน 
และเสียงสูง เสียงต่ าที่ ได้
ยินเมื่อเคาะขวดแก้วที่มี
ปริมาณน้ าแตกต่างกัน ได้
ถูกต้องเพียงบางส่วน แม้
จะได้รับการชี้แนะจากครู
หรือผู้อ่ืน 

 

S7 การพยากรณ ์ การพยากรณ์เกี่ยวกับ
เสียงสูง เสียงต่ าที่ได้
ยินเมื่อใช้ไม้เคาะข้าง
ขวดแก้วทั้งสองขวดที่
มีปริมาณน้ าแตกต่าง
กัน 

ส า ม า ร ถ พ ย า ก ร ณ์
เกี่ยวกับเสียงสูง เสียง
ต่ าที่ ได้ ยิ น เมื่ อ ใช้ ไม้
เคาะข้างขวดแก้วทั้ ง
สองขวดที่มีปริมาณน้ า
แตกต่างกัน  ได้อย่าง
ส ม เห ตุ ส ม ผ ล แ ล ะ
ครบถ้วนด้วยตนเอง 

สามารถพยากรณ์เกี่ยวกับ
เสียงสูง เสียงต่ าที่ ได้ ยิน
เมื่อใช้ไม้เคาะข้างขวดแก้ว
ทั้งสองขวดที่มีปริมาณน้ า
แ ต ก ต่ า งกั น  ได้ อ ย่ า ง
สมเหตุสมผล โดยอาศัยค า
ชี้แนะจากครูหรือผู้อ่ืน 

สามารถพยากรณ์เกี่ยวกับ
เสียงสูง เสียงต่ าที่ ได้ ยิน
เมื่อใช้ไม้เคาะข้างขวดแก้ว
ทั้งสองขวดที่มีปริมาณน้ า
แ ต ก ต่ า งกั น ได้  แ ต่ ไม่
สมเหตุสมผล 

S8 การลงความ เห็ น
จากข้อมูล 

การลงความเห็นจาก
ข้ อ มู ล เ กี่ ย ว กั บ
แหล่งก าเนิดเสียงที่มี
ความถี่ในการส่ันมาก
จะให้ เสี ย ง สู งแล ะ
แหล่งก าเนิดเสียงที่มี
ความถ่ีในการสั่นน้อย

สามารถลงความเห็น
จ า ก ข้ อ มู ล ไ ด้ ว่ า
แหล่งก าเนิดเสียงที่มี
ความถี่ในการส่ันมาก
จ ะ ให้ เ สี ย ง สู ง แ ล ะ
แหล่งก าเนิดเสียงที่มี
ความถี่ในการส่ันน้อย

สามารถลงความเห็นจาก
ข้อมูลได้ว่าแหล่งก าเนิด
เสียงที่มีความถี่ในการส่ัน
มากจะให้ เสี ย ง สู งแล ะ
แ ห ล่ งก า เนิ ด เ สี ย งที่ มี
ความถี่ในการส่ันน้อยจะ
ให้เสียงต่ า ได้ถูกต้อง จาก

สามารถลงความเห็นจาก
ข้อมูลได้ว่าแหล่งก าเนิด
เสียงที่มีความถี่ในการส่ัน
มากจะให้ เสี ย ง สู งแล ะ
แ ห ล่ งก า เนิ ด เ สี ย งที่ มี
ความถี่ในการส่ันน้อยจะ
ให้เสียงต่ าได้ถูกต้องเพียง
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ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ 

รายการประเมิน 
ระดับความสามารถ 

ดี (3) พอใช้ (2) ควรปรับปรุง (1) 

จะให้เสียงต่ า  จะให้เสียงต่ าได้ถูกต้อง
ทั้งหมดด้วยตนเอง 

การชี้แนะของครูหรือผู้อ่ืน บางส่วน แม้ว่าจะได้รับค า
ชี้แนะจากครูหรือผู้อ่ืน 

S9 การตั้งสมมติฐาน การตั้งสมมติฐานเพ่ือ
บอกความ สัมพันธ์
ระห ว่ างความถี่ ใน
การส่ันของไม้บรรทัด
กับเสียงสูง เสียงต่ าที่
ได้ยิน 

สามารถตั้งสมมติฐาน
เพ่ือบอกความสัมพันธ์
ระหว่างความถี่ในการ
ส่ันของไม้บรรทัดกับ
เสียงสูง เสียงต่ าที่ได้ยิน
ได้ถูกต้องและมีเหตุผล
ประกอบด้วยตนเอง 

สามารถตั้งสมมติฐานเพ่ือ
บอกความสัมพันธ์ระหว่าง
ความถี่ ในการส่ันของไม้
บรรทัดกับเสียงสูง เสียงต่ า
ที่ ได้ ยิน ได้ถูกต้องและมี
เหตุผลประกอบจากค า
ชี้แนะของครูหรือผู้อ่ืน 

สามารถตั้งสมมติฐานเพ่ือ
บอกความสัมพันธ์ระหว่าง
ความถี่ ในการส่ันของไม้
บรรทัดกับเสียงสูง เสียงต่ า
ที่ ได้ ยินได้ถูกต้องแต่ไม่ มี
เหตุผลประกอบ แม้ว่าจะ
ได้รับค าชี้แนะจากครูหรือ
ผู้อ่ืน 

S10 การก าหนดนิยาม
เชิงปฏิบัติการ 

การก าหนดนิยามเชิง
ปฏิ บัติการโดยระบุ
วิธีการสังเกตความถี่
ใน ก า ร ส่ั น ข อ ง ไม้
บรรทัด 

สามารถก าหนดนิยาม
เชิงปฏิบัติการโดยระบุ
วิธีการสังเกตความถี่ใน
การส่ันของไม้บรรทัด
ไดถู้กต้อง ด้วยตนเอง 

สามารถก าหนดนิยามเชิง
ปฏิบัติการโดยระบุวิธีการ
สังเกตความถี่ ในการส่ัน
ของไม้บรรทัดได้ถูกต้อง 
จากการชี้แนะของครูหรือ
ผู้อ่ืน 

สามารถก าหนดนิยามเชิง
ปฏิบัติการโดยระบุวิธีการ
สังเกตความถี่ ในการส่ัน
ของไม้บรรทัดได้ถูกต้อง
เพียงบางส่วน แม้ว่าจะได้
รับค าชี้แนะจากครูหรือ
ผู้อ่ืน 

S11 การก าหนดและ
ควบคุมตัวแปร 

การก าหนดตัวแปร
ต้น ตัวแปรตาม และ
ตัวแปรที่ต้องควบคุม
ใ ห้ ค ง ที่ ข อ ง ก า ร
ทดลอง เรื่องการเกิด
เสียงสูง เสียงต่ า  

สามารถก าหนดตัวแปร
ต้น ตัวแปรตาม และ
ตัวแปรที่ต้องควบคุม
ให้คงที่ของการทดลอง
เรื่องการเกิดเสียงสูง 
เสี ย งต่ า  ได้ ถู ก ต้ อ ง
ครบถ้วนด้วยตนเอง 
ดั งนี้  ตั วแปรต้น  คือ
ความถี่ในการส่ันของ
ไม้บรรทัดที่แตกต่างกัน 
ตัวแปรตาม คือ เสียง
สู ง  เสี ย งต่ าที่ ได้ ยิ น 
แ ล ะ ตั ว แ ป ร ที่ ต้ อ ง
ควบคุมให้คงที่ คือ  ใช้

สามารถก าหนดตัวแปรต้น 
ตัวแปรตาม และตัวแปรที่
ต้องควบคุมให้คงที่ ของ
การทดลองเรื่องการเกิด
เสียงสูง เสียงต่ า ได้ถูกต้อง
ครบถ้วนจากการชี้แนะ
ของครูหรือผู้อ่ืน ดังนี้ ตัว
แปรต้น คือความถี่ในการ
ส่ั น ข อ ง ไ ม้ บ ร ร ทั ด ที่
แตกต่างกัน ตัวแปรตาม 
คือ เสียงสูง เสียงต่ าที่ ได้
ยิ น  แล ะตั วแป รที่ ต้ อ ง
ควบคุมให้คงที่ คือ  ใช้ไม้
บรรทัดอันเดิม ใช้มือกดไม้

สามารถก าหนดตัวแปรต้น 
ตัวแปรตาม และตัวแปรที่
ต้องควบคุมให้คงที่ ของ
การทดลองเรื่องการเกิด
เสียงสูง เสียงต่ า ได้ถูกต้อง
เพียงบางส่วน แม้ว่าจะได้
รับค าชี้แนะจากครูหรือ
ผู้อ่ืน 
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ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ 

รายการประเมิน 
ระดับความสามารถ 

ดี (3) พอใช้ (2) ควรปรับปรุง (1) 

ไม้บรรทัดอันเดิม ใช้มือ
กดไม้บรรทัดที่ขอบโต๊ะ
เห มื อ น กั น  ก ด ไ ม้
บรรทัดด้วยแรงเท่าเดิม 

ใช้ คน เดิ ม ในการท า
กิจกรรม 

บ ร ร ทั ด ที่ ข อ บ โ ต๊ ะ
เหมือนกัน กดไม้บรรทัด
ด้วยแรงเท่าเดิม ใช้คนเดิม
ในการท ากิจกรรม 

S12 การทดลอง การออกแบบและท า
การทดลองเรื่องการ
เกิดเสียงสูง เสียงต่ าที่
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
สมมติฐานของการ
ทดลองและตัวแปรที่
ก าหนด  

สามารถออกแบบและ
ท าการทดลองเรื่องการ
เกิดเสียงสูง เสียงต่ าที่
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
สม ม ติ ฐ าน ขอ งก าร
ทดลองและตัวแปรที่
ก าหนดได้ถูกต้องและ
ครบถ้วนด้วยตนเอง 

สามารถออกแบบและท า
การทดลองเรื่องการเกิด
เ สี ย ง สู ง  เ สี ย ง ต่ า ที่
สอดคล้องกับสมมติฐาน
ของการทดลองและตั ว
แปรที่ก าหนดได้ถูกต้อง
และครบถ้ วน  จากการ
ชี้แนะของครูหรือผู้อ่ืน 

สามารถออกแบบและท า
การทดลองเรื่องการเกิด
เ สี ย ง สู ง  เ สี ย ง ต่ า ที่
สอดคล้องกับสมมติฐาน
ของการทดลองและตั ว
แปรที่ก าหนดได้ถูกต้องแต่
ไม่ครบถ้วน แม้ว่าจะได้ค า
ชี้แนะจากครูหรือผู้อ่ืน 

S13 การตีความหมาย
ข้อมูลและลงข้อสรุป 

การตี ค วามห มาย
ข้ อมู ล จ ากการท า
กิ จ ก ร ร ม แ ล ะ ล ง
ข้อสรุปได้ว่าเสียงสูง 
เสียงต่ า  ขึ้ น อ ยู่กับ
ความถ่ีในการสั่นของ
แหล่งก าเนิดเสียง 

สามารถตีความหมาย
ข้ อ มู ล จ า ก ก า ร ท า
กิ จ ก ร ร ม แ ล ะ ล ง
ข้อสรุปได้ว่าเสียงสูง 
เสี ย งต่ า  ขึ้ น อ ยู่ กั บ
ความถี่ในการส่ันของ
แหล่งก าเนิดเสียงได้
ถู กต้ องทั้ งหมดด้ วย
ตนเอง 

สามารถตี ค วามหมาย
ข้อมูลจากการท ากิจกรรม
และลงข้อสรุปได้ว่าเสียง
สู ง  เสี ย งต่ า  ขึ้ น อ ยู่ กั บ
ค วาม ถี่ ใน ก าร ส่ั น ขอ ง
แ ห ล่ ง ก า เนิ ด เ สี ย ง ได้
ถูกต้อง จากการชี้แนะจาก
ครูและผู้อ่ืน 

ส าม ารถ ตี ค วาม ห ม าย
ข้อมูลจากการท ากิจกรรม
และลงข้อสรุปได้ว่าเสียง
สู ง  เสี ย งต่ า  ขึ้ น อ ยู่ กั บ
ค วาม ถี่ ใน ก าร ส่ั น ขอ ง
แ ห ล่ ง ก า เนิ ด เ สี ย ง ได้
ถู ก ต้ อ ง เพี ย งบ า ง ส่ ว น 
แม้ว่าจะได้รับค าชี้แนะ
จากครูหรือผู้อ่ืน 
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ตาราง แสดงการวิเคราะห์ทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ตามระดับความสามารถของนักเรียน 

โดยอาจใช้เกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 
ทักษะแห่ง

ศตวรรษที่ 21 
รายการประเมิน 

ระดับความสามารถ 

ดี (3) พอใช้ (2) ควรปรับปรุง (1) 

C4 การส่ือสาร ก า ร น า เส น อ ก า ร
ออกแบบการทดลอง
และการอธิบายการ
เกิด เสียงสูง เสียงต่ า  
โด ย ก าร พู ด ให้ ผู้ อ่ื น
เข้าใจ 

สามารถน า เสนอการ
ออกแบบการทดลอง
และอธิบายการเกิดเสียง
สูง เสียงต่ า  โดยการพูด
ให้ ผู้ อ่ืนเข้าใจได้ถูกต้อง 
ชัดเจนด้วยตนเอง  

ส า ม า ร ถ น า เส น อ ก า ร
ออกแบบการทดลองและ
อธิบายการเกิดเสียงสูง เสียง
ต่ า   โดยการพู ด ให้ ผู้ อ่ื น
เข้ า ใจ ได้  โด ยอา ศั ยการ
ชี้แนะจากครูหรือผู้อ่ืน 

สามารถน า เสนอการ
ออกแบบการทดลองและ
อธิบายการเกิดเสียงสูง 
เสียงต่ า  โดยการพูดให้
ผู้ อ่ื น เข้ า ใ จ ไ ด้ เ พี ย ง
บ างส่ วน  แม้ ว่ าจ ะ ได้
รับค าชี้แนะจากครูหรือ
ผู้อ่ืน 

C5 ความ
ร่วมมือ 

การท างานร่วมกับผู้อ่ืน
ในการอภิปรายและท า
การทดลองเกี่ ยวกับ
การเกิดเสียงสูง เสียง
ต่ า  ร ว ม ทั้ ง ย อ ม รั บ
ความคิดเห็นของผู้อ่ืน 

สามารถท างานร่วมกับ
ผู้อ่ืนในการอภิปรายและ
ท าการทดลอง เกี่ยวกับ
การเกิดเสียงสูง เสียงต่ า 
รวมทั้ งย อมรั บ ความ
คิดเห็นของผู้ อ่ืนตั้ งแต่
เริ่มต้นจนส าเร็จ            

สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน
ในการอภิปรายและท าการ
ทดลองเกี่ยวกับการเกิดเสียง
สูง เสียงต่ า รวมทั้งยอมรับ
ความคิดเห็นของผู้อ่ืนได้เป็น
บางช่วงเวลาที่ท ากิจกรรม 

สามารถท างานร่วมกับ
ผู้อ่ืนในการอภิปรายและ
ท าการทดลองได้เป็นบาง
ช่วงเวลาทั้งนี้ต้องอาศัย
การกระตุ้นจากครูหรือ
ผู้อ่ืน 
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กิจกรรมที่ 1.3 เสยีงดัง เสียงค่อย ขึ้นอยู่กับอะไร 
กิจกรรมนี้นักเรียนจะได้ทดลองเพ่ือศึกษาการเกิดและการ     

ได้ยินเสียงดัง เสียงค่อย เมื่อพลังงานในการส่ันของแหล่งก าเนิดเสียง
และระยะห่างจากแหล่งก าเนิดเสียงถึงหูผู้ฟังแตกต่างกัน  
เวลา  2  ชั่วโมง 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
ทดลองและอธิบายการเกิดเสียงดัง เสียงค่อย 

วัสดุอุปกรณ์ส าหรับท ากิจกรรม 

สิ่งที่ครูต้องเตรียม/ห้อง 

1. ระฆังหรือกระดิ่งเล็ก ๆ 1 ใบ 

สิ่งที่ครูต้องเตรียม/กลุม่ 

1. วิทยุ    1 เครื่อง 
2. เมล็ดถั่วเขียว  10 เมล็ด 

สิ่งที่นักเรียนต้องเตรียม/กลุ่ม 

1. กล่องกระดาษขนาดกล่องไม้ขีด 1 กล่อง   

ทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์  
 S1 การสังเกต  

 S8 การลงความเห็นจากข้อมูล 

 S9 การตั้งสมมติฐาน 

 S11 การก าหนดและควบคุมตัวแปร 

 S12 การทดลอง 
 S13 การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป 

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 

C4 การส่ือสาร 

C5 ความร่วมมือ 

 

  

สื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ 
1. หนังสือเรียน ป.5 เล่ม 1  หน้า 61-64 

2. แบบบันทึกกิจกรรม  ป.5 เล่ม 1 หน้า 67-72 

3. วีดิทัศน์ตัวอย่างปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ส าหรับ
ครู เรื่องเสียงดัง เสียงค่อยขึ้นอยู่กับอะไร 

http://ipst.me/9469 

 

 

 

 

4. แหล่งสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการเกิดเสียงดัง       
เสียงค่อย เช่น www.scimath.org 

 

 

http://ipst.me/9469
http://www.scimath.org/
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แนวการจัดการเรียนรู้ 

1. ครูตรวจสอบความรู้เดิมของนักเรียนโดยอาจให้นักเรียนหลับตา แล้วครู
เคาะระฆังหรือกระดิ่ง 3 ครั้ง ด้วยความแรงในการเคาะแต่ละครั้ง        
ไม่เท่ากัน แล้วให้นักเรียนลืมตา ร่วมกันอภิปรายโดยใช้ค าถามดังต่อไปนี้ 
1.1 เสียงที่ได้ยินเหมือนหรือต่างกันอย่างไร (ได้ยินเสียงดัง เสียงค่อย 

แตกต่างกัน) 
1.2 นักเรียนคิดว่าครูเคาะระฆังหรือกระดิ่งอย่างไร เสียงที่ได้ยินจึงเป็น

เช่นนั้น (นักเรียนตอบตามความเข้าใจของตนเอง) 
ครูยังไม่เฉลยค าตอบที่ถูกต้อง แต่ชักชวนให้นักเรียนเรียนรู้ใน

กิจกรรมต่อไป 

2. นักเรียนอ่านชื่อกิจกรรม และท าเป็นคิดเป็น จากนั้นร่วมกันอภิปรายเพ่ือ
ตรวจสอบความเข้าใจจุดประสงค์ในการท ากิจกรรม โดยครใูช้ค าถามดังนี้ 
2.1 กิจกรรมนี้นักเรียนจะได้เรียนรู้เรื่องอะไร (การเกิดและการได้ยินเสียง

ดัง เสียงค่อย) 
2.2 นักเรียนจะได้เรียนรู้เรื่องนี้ด้วยวิธีใด (การทดลองและการสืบค้นข้อมูล) 
2.3 เมื่อเรียนรู้แล้วนักเรียนจะท าอะไรได้ (อธิบายการเกิดและการได้ยิน

เสียงดัง เสียงค่อย) 
3. นักเรียนบันทึกจุดประสงค์ของกิจกรรม ตอนที่ 1 ลงในแบบบันทึกกิจกรรม 

หน้า 67 และอ่านส่ิงท่ีต้องใช้ในการท ากิจกรรม  

4. นักเรียนอ่านท าอย่างไร ตอนที่ 1 โดยครูใช้วิธีฝึกอ่านตามความสามารถ
ของนักเรียน แล้วร่วมกันอภิปรายเพื่อสรุปล าดับขั้นตอนของกิจกรรมตาม
ความเข้าใจของนักเรียน โดยครูใช้ค าถามดังต่อไปนี้ 
4.1 ขั้นตอนแรกในการท ากิจกรรมคืออะไร (ใส่เมล็ดถั่วเขียวประมาณ    

10 เมล็ด ในกล่องกระดาษแล้วปิดกล่องให้สนิท) 
4.2 หลังจากใส่เมล็ดถั่วเขียวลงในกล่องกระดาษแล้ว ขั้นตอนต่อไปต้องท า

อย่างไร (นักเรียนร่วมกันออกแบบวิธีการทดลองที่ท าให้กล่องใส่เมล็ด
ถั่วเขียวเกิดเสียงดัง เสียงค่อยแตกต่างกัน) 

4.3 สมมติฐานของการทดลองคืออะไร (สมมติฐานที่ตั้งขึ้นกับความคิดของ
นักเรียน เช่น การเขย่ากล่องใส่เมล็ดถั่วเขียวด้วยแรงที่แตกต่างกันมีผล
ต่อการเกิดเสียงดัง เสียงค่อย เพราะการออกแรงมาก น้อยต่างกัน ท า
ให้พลังงานในการส่ันของวัตถุแตกต่างกัน) 

ค รู รั บ ฟั ง เห ตุ ผ ล ข อ ง
นักเรียนเป็นส าคัญ  ครู ยั งไม่
เฉลยค าตอบใด ๆ แต่ชักชวนให้
หาค าตอบที่ถูกต้องจากกิจกรรม
ต่าง ๆ ในบทเรียนนี้ 
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4.4 หลังจากตั้ งสมมติฐานแล้ว นักเรียนต้องท าอะไร (ระบุตัวแปร 
ออกแบบวิธีการทดลอง แล้วท าการทดลองเพ่ือตรวจสอบสมมติฐาน) 

4.5 นักเรียนต้องร่วมกันอภิปรายและสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องอะไร      
(การเกิดเสียงดัง เสียงค่อยของแหล่งก าเนิดเสียง)  

 ครูอาจะเขียนสมมติฐานและตัวแปรที่นักเรียนร่วมกันกันระบุไว้บน
กระดานแล้วพิจารณาร่วมกัน ยกตัวอย่างเช่น 

สมมติฐาน คือ การเขย่ากล่องใส่เมล็ดถั่วเขียวด้วยแรงที่แตกต่างกันมีผลต่อ
การเกิดเสียงดัง เสียงค่อย เพราะการออกแรงมาก น้อยต่างกัน ท าให้
พลังงานในการส่ันของวัตถุแตกต่างกัน 

ตัวแปรต้น คือ การเขย่ากล่องใส่เมล็ดถั่วเขียวด้วยแรงที่แตกต่างกัน 

ตัวแปรตาม คือ เสียงดัง เสียงค่อยที่ได้ยิน 

ตัวแปรที่ต้องควบคุมให้คงท่ี คือ กล่องใส่เมล็ดถั่วเขียวใบเดิม จ านวนเมล็ด
ถั่วเขียวเท่าเดิม คนเขย่าคนเดิม 

5. เมื่อนักเรียนเข้าใจวิธีการท ากิจกรรมในท าอย่างไรแล้ว ครูแจกวัสดุอุปกรณ์
และให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมตามล าดับขั้นตอน 

6. หลังจากท ากิจกรรมแล้ว ครูน าอภิปรายผลการท ากิจกรรม ตอนที่ 1 โดยใช้
ค าถามดังนี ้
6.1 มีวิธีการใดบ้างที่ท าให้กล่องใส่เมล็ดถั่วเขียวเกิดเสียงดัง เสียงค่อย

แตกต่างกัน  (มีวิธีต่าง ๆ กัน ขึ้นอยู่กับการออกแบบของนักเรียน 
เช่น ใช้การเขย่ากล่อง โดยเมื่อเขย่าเบา ๆ จะเกิดเสียงค่อย ท าให้  
ได้ยินเสียงค่อย แต่เมื่อเขย่าแรง ๆ จะเกิดเสียงดัง ท าให้ได้ยินเสียง
ดัง หรือใช้การเคาะกล่องกับโต๊ะ โดยเมื่อเคาะเบา ๆ ท าให้เกิดเสียง
ค่อย จะได้ยินเสียงค่อย แต่เมื่อเคาะแรง ๆ ท าให้เกิดเสียงดัง จะ   
ได้ยินเสียงดัง) 

6.2 จากการสืบค้นข้อมูล นักเรียนจะอธิบายการเกิดเสียงดัง เสียงค่อย
ได้อย่างไร (เสียงดัง เสียงค่อยเกี่ยวข้องกับพลังงานในการส่ันของ
แหล่งก าเนิดเสียง) 

6.3 การเขย่าหรือเคาะกล่องด้วยแรงที่มากน้อยต่างกันเกี่ยวข้องกับ
พลังงานในการส่ันของเมล็ดถั่วเขียวอย่างไร (การเขย่าหรือเคาะ

ตอนที่ 1 

S1 การสังเกตเสียงสูง เสียงต่ าที่ได้ยิน 

S9 การตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับวิธีการทดลองที่
ท าให้กล่องใส่เมล็ดถ่ัวเขียวเกิดเสียงดัง 
เสียงค่อยแตกต่างกัน 

S11 การก าหนดและควบคุมตัวแปรเพื่อ
ทดลองเรื่องการเกิดเสียงดัง เสียงค่อย 

S12 การด าเนินการทดลองตามวิธีที่
ออกแบบไว้ 

C4 การส่ือสารด้วยการน าเสนอผลการ
อภิปรายและสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับเสียง
ดัง เสียงค่อย 

C5  ความร่วมมือในการท ากิจกรรม สืบค้น
ข้อมูล และการอภิปราย 

 

 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะ
แห่งศตวรรษที่ 21 ที่นักเรียนจะได้ 

ฝึกจากการท ากิจกรรม 
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แรงๆ ท าให้เมล็ดถั่วเขียวส่ันด้วยพลังงานมาก การเขย่าหรือเคาะ
เบาๆ ท าให้เมล็ดถั่วเขียวส่ันด้วยพลังงานน้อย) 

7. ครูให้ความรู้เพ่ิมเติมว่าพลังงานที่ใช้ในการเขย่ากล่องจะส่งต่อไปให้เมล็ด
ถั่วเขียว และเมื่อเมล็ดถั่วเขียวกระทบกล่องด้วยพลังงานที่ต่างกัน ก็จะ
ท าให้เกิดเสียงดัง เสียงค่อยต่างกัน ซึ่งจะท าให้เราได้ยินเสียงดัง เสียง
ค่อยแตกต่างกันด้วย 

8. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปกิจกรรมตอนที่ 1 ไดว้่า เมื่อใช้พลังงานมากใน
การท าให้แหล่งก าเนิดเสียงส่ัน จะท าให้เกิดเสียงดังมาก  

9. ครูสาธิตการเคาะระฆังหรือกระดิ่งหน้าชั้นเรียนอีกครั้ง โดยครูเคาะด้วย
แรงที่ไม่เท่ากัน เสียงที่ได้ยินจึงดัง ค่อยไม่เท่ากัน 

10.ครูตั้งค าถามให้นักเรียนอภิปรายเพ่ิมเติมอีกว่าการที่จะได้ยินเสียงดัง 
เสียงค่อย นอกจากจะขึ้นอยู่กับพลังงานของแหล่งก าเนิดเสียงแล้วยังมี
ปัจจัยอ่ืนอีกหรือไม่ (นักเรียนตอบค าถามตามความเข้าใจของตนเอง) 

11.นักเรียนอ่านท าอย่างไร ตอนที่ 2 แล้วร่วมกันอภิปรายเพื่อสรุปล าดับ
ขั้นตอนการท ากิจกรรมตามความเข้าใจ โดยครูใช้ค าถามดังต่อไปนี้ 
11.1 ขั้นตอนแรกของการท ากิจกรรมคืออะไร (วางวิทยุไว้กลางห้อง 

นักเรียนร่วมกันออกแบบวิธีการมากกว่า 1 วิธี ที่จะท าให้ได้ยินเสียง
จากวิทยุดังและค่อยแตกต่างกัน จากนั้นท าตามวิธีการที่ออกแบบ
ไว้) 

11.2 นักเรียนต้องร่วมกันอภิปรายและสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องอะไร    
(การได้ยินเสียงดัง เสียงค่อย) 

12. หลังจากท ากิจกรรมแล้ว ครูน าอภิปรายผลการท ากิจกรรม ตอนที่ 2 
โดยใช้ค าถามดังนี้ 
12.1 เมื่อเปิดวิทยุแล้ววางไว้กลางห้อง วิธีการที่จะท าให้ได้ยินเสียงจาก

วิทยุดังค่อยแตกต่างกัน ท าได้อย่างไรบ้าง (ท าได้โดยการเพ่ิมและ
ลดความดังของเสียงโดยปรับที่ปุ่มปรับความดัง หรือเดินออกห่าง
และเข้าใกล้วิทยุ) 

12.2 เหตุใดเมื่อปรับปุ่มปรับความดัง เสียงที่ได้ยินจึงดัง ค่อยแตกต่าง
กัน (พลังงานของแหล่งก าเนิดเสียงจะแตกต่างกัน โดยเมื่อปรับปุ่ม
ปรับความดังให้มีความดังมาก พลังงานของแหล่งก าเนิดเสียงจะ
มาก และเมื่ อปรับ ปุ่มปรับความดังให้ลดลง พลังงานของ
แหล่งก าเนิดเสียงจะน้อย) 

ตอนที่ 2 

S1 การสังเกตเสียงสูง เสียงต่ าที่ได้ยิน 

S8 การลงความเห็นจากข้อมูลเกี่ยวกับการได้
ยินเสียงดัง เสียงค่อย 

C4 การส่ือสารด้วยการน าเสนอผลการ
อภิปรายและสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับเสียงดัง 
เสียงค่อย 

C5 ความร่วมมือในการท ากิจกรรม อภิปราย 
และสืบค้นข้อมูล 

 

 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะ
แห่งศตวรรษที่ 21 ที่นักเรียนจะได้ 

ฝึกจากการท ากิจกรรม 
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12.3 การเดินออกห่างและเข้าใกล้วิทยุ เมื่อให้ปุ่มปรับความดังของเสียง
เท่าเดิม เสียงที่ได้ยินจะดัง ค่อยแตกต่างกันอย่างไร (เมื่อเดินออก
ห่างจากวิทยุจะได้ยินเสียงค่อยลง แต่เมื่อเดินเข้าใกล้วิทยุจะได้ยิน
เสียงดังข้ึน) 

12.4 การเดินออกห่างและเข้าใกล้วิทยุ เมื่อให้ปุ่มปรับความดังของเสียง
เท่าเดิม พลังงานในการส่ันของวิทยุเป็นอย่างไร (พลังงานในการ
ส่ันของวิทยุเท่าเดิม) 

12.5 ในเมื่อพลังงานในการส่ันของวิทยุเท่าเดิม เหตุใดเมื่ออยู่ใกล้-ไกล
จากวิทยุ จึงได้ยินเสียงดัง ค่อยแตกต่างกัน (ถ้าอยู่ใกล้พลังงาน
ของเสียงที่มาถึงหูจะมาก ถ้าอยู่ไกลพลังงานของเสียงที่มาถึงหูจะ
น้อยลง) 

12.6 เสียงดัง เสียงค่อยที่ได้ยินขึ้นอยู่กับอะไร (ขึ้นอยู่กับพลังงานในการ
ส่ันของแหล่งก าเนิดเสียง และระยะห่างจากแหล่งก าเนิดเสียงถึง
ผู้ฟัง) 

13. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปกิจกรรมตอนที่ 2 ซึ่งควรสรุปได้ว่า ความดัง
ของเสียงขึ้นอยู่กับพลังงานของแหล่งก าเนิดเสียงและระยะห่างจาก
แหล่งก าเนิดเสียง  

14. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายและสรุปผลการท ากิจกรรม ดังนี้       
การเกิดเสียงดังเสียงค่อยขึ้นอยู่กับพลังงานของแหล่งก าเนิดเสียง ส่วน
การได้ยินเสียงดัง เสียงค่อยขึ้นอยู่กับพลังงานของแหล่งก าเนิดเสียงและ
ระยะห่างจากแหล่งก าเนิดเสียงถึงผู้ฟัง (S13) 

15. นักเรียนร่วมกันอภิปรายเพ่ือตอบค าถามในฉันรู้อะไร โดยครูอาจใช้
ค าถามเพ่ิมเติมในการอภิปรายเพ่ือให้ได้แนวค าตอบที่ถูกต้อง จากนั้น
นักเรียนอ่านส่ิงท่ีได้เรียนรู้ และเปรียบเทียบกับข้อสรุปของตนเอง 

16. ครูกระตุ้นให้นักเรียนฝึกตั้งค าถามเกี่ยวกับเรื่องที่สงสัยหรืออยากรู้
เพ่ิมเติมใน อยากรู้อีกว่า จากนั้นครูอาจสุ่มนักเรียน 2 -3 คน น าเสนอ
ค าถามของตนเองหน้าชั้นเรียน และให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับ
ค าถามท่ีน าเสนอ 

17. ครูน าอภิปรายเพ่ือให้นักเรียนทบทวนว่าได้ฝึกทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 อะไรบ้างและในขั้นตอน
ใดบ้าง  
 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

   นักเรียนอาจคิดวิธีการต่าง ๆ ที่ท าให้ได้ยิน
เสียงดัง เสียงค่อยได้หลากหลาย เช่น   น า
ส่ิงของมากั้นระหว่างวิทยุ และผู้ฟัง หรือบิด
ล าโพงของวิทยุไปด้านต่าง ๆ ซึ่งครูควรให้
โอกาสนักเรียนท ากิจกรรมตามที่ออกแบบไว้ 
และให้นักเรียนอธิบายเหตุผลประกอบ แต่
อย่างไรก็ตามครูควรเน้นให้นักเรียนทดลองใน 
2 ประเด็นหลัก คือพลังงานในการส่ันของวิทยุ 
เช่นการปรับปุ่มปรับความดังของวิทยุ และ
ระยะห่างจากวิทยุถึงผู้ฟัง โดยการเดินเข้าหา 
และถอยห่างออกจากวิทยุ เพ่ือให้สามารถ
น าไปสู่การอภิปรายการได้ยินเสียงดัง เสียง
ค่อยได ้

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

     ครูอาจเชื่อมโยงผลการสังเกตจากกิจกรรม 
1.1 เสียงเคลื่อนที่ได้อย่างไร โดยใช้การเคาะ
ส้อมเสียงแล้วจุ่มลงไปในน้ า ซึ่งจะเห็นคล่ืนน้ า
กระเพ่ือมมากบริเวณใกล้ขาส้อมเสียง แต่เมื่อ
ห่างจากขาส้อมเสียงออกไป คล่ืนน้ าจะ
กระเพ่ือมน้อยลง นั่นแสดงว่าบริเวณใกล้ขา
ส้อมเสียง น้ าส่ันด้วยพลังงานมากกว่าบริเวณที่
อยู่ห่างจากขาส้อมเสียงออกไป 
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18. นักเรียนร่วมกันอ่านเกร็ดน่ารู้ ในหนังสือเรียนหน้า 64 จากนั้นให้
นักเรียนร่วมกันอภิปรายว่า เสียงดัง เสียงค่อย และเสียงสูง เสียงต่ า ที่ได้
ยินมีความสัมพันธ์กันหรือไม่ อย่างไร ซึ่งควรได้ข้อสรุปว่า เสียงดัง เสียง
ค่อย จะเกี่ยวข้องกับพลังงานของแหล่งก าเนิดเสียง ส่วนเสียงสูง เสียงต่ า 
จะเกี่ยวข้องกับความถี่ในการส่ันของแหล่งก าเนิดเสียง ซึ่งคือจ านวนรอบ
ของการสั่นของแหล่งก าเนิดเสียง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเตรียมตัวล่วงหน้าส าหรับครู       
เพื่อจัดการเรียนรู้ในครัง้ถัดไป 

 
ในครั้งถัดไป นักเรียนจะได้ท ากิจกรรม

ที่ 1.4 มลพิษทางเสียงเป็นอย่างไร โดยครู
เตรียมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ใช้วัดระดับ
เสียงลงในโทรศัพท์เคล่ือนที่หรือแท็บเล็ต ซึ่ง
เลือกใช้ได้ทั้งในระบบปฏิบัติการ Android 

และ IOS โดยใช้ค าค้น เช่น Sound level 

meter Decibel meter หรือ เดซิเบล  
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  แนวค าตอบในแบบบันทึกกิจกรรม 

 

ทดลอง สืบค้นข้อมูล และอธิบายการเกิดเสียงดัง เสียงค่อย 

การเขย่ากล่องใส่เมล็ดถั่วเขียวด้วยแรงที่แตกต่างกันมีผลต่อการเกิดเสียงดัง    
เสียงค่อย เพราะการออกแรงมาก น้อยท าให้พลังงานในการส่ันของวัตถุแตกต่างกัน 

การเขย่ากล่องใส่เมล็ดถั่วเขียวด้วยแรงที่แตกต่างกัน 

เสียงดัง เสียงค่อย ท่ีได้ยิน 

หมายเหตุ: กรณีที่นักเรียนออกแบบวิธีการท าให้กล่องใส่เมล็ดถั่วเขียว
เกิดเสียงดัง เสียงค่อยแตกต่างกันด้วยการเขย่ากล่อง 
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กล่องใส่เมล็ดถั่วเขียวใบเดิม   จ านวนเมล็ดถั่วเขียวเท่าเดิม       
คนเขย่าคนเดิม 

เสียงค่อย / เสียงดัง เขย่ากล่องเบา ๆ / แรง ๆ   

เคาะกล่องกับโต๊ะเบา ๆ / 
แรง ๆ 

เสียงค่อย / เสียงดัง 

เขย่ากล่องใส่เมล็ดถั่วเขียวด้วยแรงที่แตกต่างกัน จากนั้นสังเกตว่าเสียงดัง 
เสียงค่อยท่ีได้ยินแตกต่างกันอย่างไร 
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สังเกต สืบค้นข้อมูล และอธิบายการได้ยินเสียงดัง เสียงค่อย 

1. เดินเข้าใกล้ /เดินออกห่าง
วิทยุ 

 

2.ปรับปุ่มปรับความดังให้
มากขึ้น/น้อยลง 

เดินเข้าใกล้วิทยุ ได้ยินเสียงดังขึ้น/ 

เดินออกห่างจากวิทยุ ได้ยินเสียงค่อยลง 
ปรับปุ่มปรับความดังให้มากขึ้น ได้ยินเสียงดังขึ้น 

ปรับปุ่มปรับความดังให้น้อยลง ได้ยินเสียงค่อย
ลง 

**หมายเหตุ วิธีการออกแบบการทดลองของนักเรียน อาจจะได้ผลการสังเกต     
ที่แตกต่างกัน 
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เขย่ากล่องใส่เมล็ดถั่วเขียวด้วยแรงที่ต่างกัน โดยเมื่อเขย่ากล่องเบา ๆ เสียงจะ
ค่อยลง ท าให้ได้ยินเสียงค่อย แต่เม่ือเขย่ากล่องแรงขึ้น จะเกิดเสียงดัง ท าให้ได้
ยินเสียงดัง 

ใช้พลังงานในการเขย่ากล่องต่างกัน โดยเมื่อเขย่ากล่องเบา ๆ ใช้พลังงานใน
การเขย่าน้อย แต่เม่ือเขย่ากล่องแรงข้ึน จะใช้พลังงานในการเขย่ามากขึ้น 
เสียงท่ีเกิดขึ้นจะดัง ค่อยแตกต่างกัน 

เสียงดัง เสียงค่อยมีความสัมพันธ์กับพลังงานที่ท าให้เกิดการส่ันของ
แหล่งก าเนิดเสียง  ถ้าแหล่งก าเนิดเสียงส่ันด้วยพลังงานมาก เสียงก็จะดัง      
ถ้าแหล่งก าเนิดเสียงส่ันด้วยพลังงานน้อย เสียงก็จะค่อย 
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1. ฟังเสียงวิทยุท่ีระยะห่างต่างกัน  
2. ปรับปุ่มปรับความดังของวิทยุ  

การเกิดเสียงดัง เสียงค่อยข้ึนอยู่กับพลังงานการส่ันของแหล่งก าเนิดเสียง          
ส่วนการได้ยินเสียงดัง เสียงค่อยข้ึนอยู่กับพลังงานในการส่ันของแหล่งก าเนิดเสียง 
และระยะห่างจากแหล่งก าเนิดเสียงถึงผู้ฟัง 

เราจะได้ยินเสียงดังเมื่ออยู่ใกล้วิทยุ หรือปรับปุ่มความดังของวิทยุให้เสียงดังขึ้น 
แต่เม่ือถอยห่างจากวิทยุ หรือปรับปุ่มความดังของวิทยุให้เสียงค่อยลง เสียงท่ี   
ได้ยินจะค่อยลง 

1. การฟังเสียงที่ระยะห่างจากวิทยุต่างกัน ท าให้พลังงานของเสียงที่มาถึง
หูผู้ฟังต่างกัน  

2. การปรับปุ่มความดังของวิทยุ ท าให้พลังงานการส่ันของของวิทยุต่างกัน 
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ค าถามของนักเรียนที่ต้ังตามความอยากรู้ของตนเอง 

✓ 

✓ 
✓ 

✓ 
✓ 
✓ ✓ 

✓ 
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แนวการประเมินการเรียนรู้ 
การประเมินการเรียนรู้ของนักเรียนท าได้ ดังนี้ 
1. ประเมินความรู้เดิมจากการอภิปรายในชั้นเรียน 

2. ประเมินการเรียนรู้จากค าตอบของนักเรียนระหว่างการจัดการเรียนรู้และจากแบบบันทึกกิจกรรม 

3. ประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 จากการท ากิจกรรมของนักเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประเมินจากการท ากิจกรรมที่ 1.3 เสียงดัง เสียงค่อย ขึ้นอยู่กับอะไร 

ระดับคะแนน 

3 คะแนน หมายถึง ดี  2 คะแนน หมายถึง พอใช้  1 คะแนน หมายถึง ควรปรับปรุง 

 

รหัส ส่ิงท่ีประเมิน ระดับคะแนน 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
S1 การสังเกต  

S8 การลงความเห็นจากข้อมูล  

S9 การตั้งสมมติฐาน  

S11 การก าหนดและควบคุมตัวแปร  

S12 การทดลอง  

S13 การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป  

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 

C4 การส่ือสาร  

C5 ความร่วมมือ  

รวมคะแนน  
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ตาราง แสดงการวิเคราะห์ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ตามระดับความสามารถของนักเรียน 

โดยอาจใช้เกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 
ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ 

รายการประเมิน 
ระดับความสามารถ 

ดี (3) พอใช้ (2) ควรปรับปรุง (1) 

S1 การสังเกต ก า ร บ ร ร ย า ย
รายละเอียดเกี่ยวกับ
การ ได้ ยิ น เสี ย งดั ง 
เสียงค่อยเมื่ อท าให้
ก ล่ องที่ ใส่ เม ล็ ดถั่ ว
เขี ยวเกิ ด เสี ยงตาม
วิ ธี ก ารที่ ออกแบ บ   
และการได้ยินเสียงดัง 
เสี ยงค่ อยจากวิท ยุ
ตามวิธีการที่ออกแบบ 

สามารถใช้ ป ระสาท
สัมผัสเก็บรายละเอียด
ข้ อมู ล แล ะบ รรยาย
เกี่ยวกับการได้ยินเสียง
ดัง เสียงค่อยเมื่อออก
แรงกระท าต่อกล่องที่ใส่
เมล็ดถั่วเขียวด้วยวิธีที่
แตกต่างกัน และการได้
ยินเสียงดัง เสียงค่อย
จากวิทยุตามวิธีการที่
ออกแบบ ได้ ถู กต้ อง
แ ล ะ ค ร บ ถ้ ว น ด้ ว ย
ตนเอง 

สามารถใช้ประสาทสัมผัส
เก็บรายละเอียดข้อมูลและ
บรรยายเกี่ยวกับการได้ยิน
เสียงดัง เสียงค่อยเมื่อออก
แรงกระท าต่อกล่องที่ ใส่
เม ล็ ดถั่ ว เขี ยวด้ วยวิ ธี ที่
แตกต่างกัน และการได้ยิน
เสียงดัง เสียงค่อยจากวิทยุ
ตามวิธีการที่ออกแบบ ได้
ถูกต้องแต่ไม่ครบถ้วน โดย
อาศัยค าชี้แนะจากครูหรือ
ผู้อ่ืน  

สามารถใช้ประสาทสัมผัส
เก็บรายละเอียดข้อมูลและ
บรรยายเกี่ยวกับการได้ยิน
เสียงดัง เสียงค่อยเมื่อออก
แรงกระท าต่อกล่องที่ ใส่
เม ล็ ดถั่ ว เขี ย วด้ วยวิ ธี ที่
แตกต่างกัน และการได้ยิน
เสียงดัง เสียงค่อยจากวิทยุ
ตามวิธีการที่ออกแบบได้
ถูกต้องเพียงบางส่วน  

S8 การลงความเห็น
จากข้อมูล 

การลงความเห็นจาก
ข้อมูลเกี่ยวกับการได้
ยินเสียงดัง เสียงค่อย 
เกิดจากความแรงหรือ
พลังงานที่กระท าต่อ
แหล่งก าเนิดเสียงและ
ระยะห่างระหว่าง
แหล่งก าเนิดเสียงกับ
หูผู้ฟัง 
 

  

สามารถลงความเห็น
จากข้อมูลได้ถูกต้อง
ทั้งหมดด้วยตนเอง 
เกี่ยวกับการเกิดและ
การได้ยินเสียงดัง เสียง
ค่อยว่าเมื่อออกแรง
กระท าต่อกล่องใส่เมล็ด
ถั่วเขียวด้วยแรงมาก 
ท าให้เมล็ดถั่วเขียวส่ัน
ด้วยพลังงานมาก จึง
เกิดเสียงดัง และเมื่อ
ออกแรงกระท าต่อ
กล่องใส่เมล็ดถั่วเขียว
ด้วยแรงน้อย ท าให้
เมล็ดถั่วเขียวส่ันด้วย
พลังงานน้อย จึงเกิด

สามารถลงความเห็นจาก
ข้อมูล จากการชี้แนะของ
ครูหรือผู้อ่ืน เกี่ยวกับการ
เกิดและการได้ยินเสียงดัง 
เสียงค่อยว่าเมื่อออกแรง
กระท าต่อกล่องใส่เมล็ดถั่ว
เขียวด้วยแรงมาก ท าให้
เมล็ดถั่วเขียวส่ันด้วย
พลังงานมาก จึงเกิดเสียงดัง 
และเมื่อออกแรงกระท าต่อ
กล่องใส่เมล็ดถั่วเขียวด้วย
แรงน้อย ท าให้เมล็ดถั่ว
เขียวส่ันด้วยพลังงานน้อย 
จึงเกิดเสียงค่อย และการได้
ยินเสียงดัง เสียงค่อย 
ขึ้นอยู่กับพลังงานของวิทยุ

สามารถลงความเห็นจาก
ข้อมูล ได้ถูกต้องเพียง
บางส่วน แม้ว่าจะได้รับค า
ชี้แนะจากครูหรือผู้อ่ืน 

เกี่ยวกับการเกิดและการได้
ยินเสียงดัง เสียงค่อยว่าเมื่อ
ออกแรงกระท าต่อกล่องใส่
เมล็ดถั่วเขียวด้วยแรงมาก 
ท าให้เมล็ดถั่วเขียวส่ันด้วย
พลังงานมาก จึงเกิดเสียงดัง 
และเมื่อออกแรงกระท าต่อ
กล่องใส่เมล็ดถั่วเขียวด้วย
แรงน้อย ท าให้เมล็ดถั่ว
เขียวส่ันด้วยพลังงานน้อย 
จึงเกิดเสียงค่อย และการได้
ยินเสียงดัง เสียงค่อย 
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ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ 

รายการประเมิน 
ระดับความสามารถ 

ดี (3) พอใช้ (2) ควรปรับปรุง (1) 

เสียงค่อย และการได้
ยินเสียงดัง เสียงค่อย 
ขึ้นอยู่กับพลังงานของ
วิทยุและระยะห่างถึง
ผู้ฟัง โดยเมื่อออกแรง
กระท าต่อกล่องที่ใส่
เมล็ดถั่วเขียวมากและ
ผู้ฟังอยู่ใกล้แหล่งก าเนิด
เสียง จะได้ยินเสียงดัง 
และเมื่อออกแรงกระท า
ต่อกล่องใส่เมล็ดถั่ว
เขียวด้วยแรงน้อย และ
ผู้ฟังอยู่ไกลจาก
แหล่งก าเนิดเสียง จะได้
ยินเสียงค่อย 

และระยะห่างถึงผู้ฟัง โดย
เมื่อออกแรงกระท าต่อ
กล่องที่ใส่เมล็ดถั่วเขียวมาก
และผู้ฟังอยู่ใกล้
แหล่งก าเนิดเสียง จะได้ยิน
เสียงดัง และเมื่อออกแรง
กระท าต่อกล่องใส่เมล็ดถั่ว
เขียวด้วยแรงน้อย และผู้ฟัง
อยู่ไกลจากแหล่งก าเนิด
เสียง จะได้ยินเสียงค่อย 

ขึ้นอยู่กับพลังงานของวิทยุ
และระยะห่างถึงผู้ฟัง โดย
เมื่อออกแรงกระท าต่อ
กล่องที่ใส่เมล็ดถั่วเขียวมาก
และผู้ฟังอยู่ใกล้
แหล่งก าเนิดเสียง จะได้ยิน
เสียงดัง และเมื่อออกแรง
กระท าต่อกล่องใส่เมล็ดถั่ว
เขียวด้วยแรงน้อย และผู้ฟัง
อยู่ไกลจากแหล่งก าเนิด
เสียง จะได้ยินเสียงค่อย 

S9 การ
ตั้งสมมติฐาน 

การตั้งสมมติฐานเพ่ือ
บอกความสัมพันธ์
ระหว่างแรงที่กระท า
ต่อแหล่งก าเนิดเสียง
กับเสียงดัง เสียงค่อย
ที่ได้ยิน 

สามารถตั้งสมมติฐาน
เพ่ือบอกความสัมพันธ์
ระหว่างแรงที่กระท าต่อ
แหล่งก าเนิดเสียงกับ
เสียงดัง เสียงค่อยที่ได้
ยินได้อย่างถูกต้องและ
มีเหตุผลประกอบด้วย
ตนเอง 

สามารถตั้งสมมติฐานเพ่ือ
บอกความสัมพันธ์ระหว่าง
แรงที่กระท าต่อ
แหล่งก าเนิดเสียงกับเสียง
ดัง เสียงค่อยที่ได้ยินได้
อย่างถูกต้องและมีเหตุผล
ประกอบ จากการชี้แนะ
ของครูหรือผู้อ่ืน 

สามารถตั้งสมมติฐานเพ่ือ
บอกความสัมพันธ์ระหว่าง
แรงที่กระท าต่อ
แหล่งก าเนิดเสียงกับเสียง
ดัง เสียงค่อยที่ได้ยินได้
อย่างถูกต้องแต่ไม่มีเหตุผล
ประกอบ แม้ว่าจะได้รับค า
ชี้แนะจากครูหรือผู้อ่ืน 

S11 การก าหนด
และควบคุมตัวแปร 

การก าหนดตัวแปรต้น 
ตัวแปรตาม และตัว
แปรที่ต้องควบคุมให้
คงที่ของการทดลอง
เรื่องการเกิดเสียงดัง 
เสียงค่อยของกล่องใส่
เมล็ดถั่วเขียว 

(สมมติฐานที่ตั้งขึ้นอยู่

สามารถก าหนดตัวแปร
ของการทดลองเรื่อง
การเกิดเสียงดัง เสียง
ค่อยได้ว่า ตัวแปรต้น 
คือ การเขย่ากล่องใส่
เมล็ดถั่วเขียวด้วยแรงที่
แตกต่างกัน ตัวแปรตาม 
คือ เสียงดัง เสียงค่อยที่

สามารถก าหนดตัวแปรของ
การทดลองเรื่องการเกิด
เสียงดัง เสียงค่อยได้ว่า ตัว
แปรต้น คือ การเขย่ากล่อง
ใส่เมล็ดถั่วเขียวด้วยแรงที่
แตกต่างกัน ตัวแปรตาม 
คือ เสียงดัง เสียงค่อยที่ได้
ยิน และตัวแปรที่ต้อง

สามารถก าหนดตัวแปรของ
การทดลองเรื่องการเกิด
เสียงดัง เสียงค่อยได้ว่า ตัว
แปรต้น คือ การเขย่ากล่อง
ใส่เมล็ดถั่วเขียวด้วยแรงที่
แตกต่างกัน ตัวแปรตาม 
คือ เสียงดัง เสียงค่อยที่ได้
ยิน และตัวแปรที่ต้อง
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ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ 

รายการประเมิน 
ระดับความสามารถ 

ดี (3) พอใช้ (2) ควรปรับปรุง (1) 

กับการออกแบบการ
ทดลองของนักเรียน) 

ได้ยิน และตัวแปรที่ต้อง
ควบคุมให้คงที่ คือ 
กล่องใส่เมล็ดถั่วเขียว 
กล่องเดิม จ านวนเมล็ด
ถั่วเขียวเท่าเดิม คน
เขย่าคนเดิม ได้ถูกต้อง
และครบถ้วนด้วย
ตนเอง 

ควบคุมให้คงที่ คือ กล่องใส่
เมล็ดถั่วเขียว กล่องเดิม 
จ านวนเมล็ดถั่วเขียวเท่า
เดิม คนเขย่าคนเดิมได้
ถูกต้อง ครบถ้วนจากการ
ชี้แนะของครูหรือผู้อ่ืน 

ควบคุมให้คงที่ คือ กล่องใส่
เมล็ดถั่วเขียว กล่องเดิม 
จ านวนเมล็ดถั่วเขียวเท่า
เดิม คนเขย่าคนเดิม ได้
ถูกต้องเป็นบางส่วน แม้ว่า
จะได้รับค าชี้แนะจากครู
หรือผู้อ่ืน 

S12 การทดลอง การออกแบบและท า
การทดลองเรื่องการ
เกิดเสียงดัง เสียงค่อย
ที่สอดคล้องกับ
สมมติฐานของการ
ทดลองและตัวแปรที่
ก าหนด  

สามารถออกแบบและ
ท าการทดลองเรื่องการ
เกิดเสียงดัง เสียงค่อยที่
สอดคล้องกับสมมติฐาน
ของการทดลองและตัว
แปรที่ก าหนดได้ถูกต้อง 
ครบถ้วนด้วยตนเอง 

สามารถออกแบบและท า
การทดลองเรื่องการเกิด
เสียงดัง เสียงค่อยที่
สอดคล้องกับสมมติฐาน
ของการทดลองและตัวแปร
ที่ก าหนดได ้ถูกต้อง 
ครบถ้วน จากการชี้แนะ
ของครูหรือผู้อ่ืน 

สามารถออกแบบและท า
การทดลองเรื่องการเกิด 
เสียงดัง เสียงค่อยที่
สอดคล้องกับสมมติฐาน
ของการทดลองและตัวแปร
ที่ก าหนดได้ถูกต้องเป็น
บางส่วน แม้ว่าจะได้ค า
ชี้แนะจากครูหรือผู้อ่ืน 

S13 การ
ตีความหมายข้อมูล
และลงข้อสรุป 

การตีความหมาย
ข้อมูลจากการท า
กิจกรรมและลง
ข้อสรุปเกี่ยวกับการ
เกิดเสียงดัง เสียงค่อย
ว่าขึ้นอยู่กับพลังงาน
ในการส่ันของ
แหล่งก าเนิดเสียง 
และการได้ยินเสียงดัง 
เสียงค่อยขึ้นอยู่กับ
พลังงานในการส่ันของ
แหล่งก าเนิดเสียง  
และระยะห่างจาก
แหล่งก าเนิดเสียงถึง
ผู้ฟัง 

สามารถตีความหมาย
ข้อมูลจากการท า
กิจกรรมและลงข้อสรุป
เกี่ยวกับการเกิดเสียงดัง 
เสียงค่อยว่าขึ้นอยู่กับ
พลังงานในการส่ันของ
แหล่งก าเนิดเสียง และ
การได้ยินเสียงดัง เสียง
ค่อยขึ้นอยู่กับพลังงาน
ในการส่ันของ
แหล่งก าเนิดเสียง  
และระยะห่างจาก
แหล่งก าเนิดเสียงถึง
ผู้ฟังไดถู้กต้องทั้งหมด
ด้วยตนเอง 

สามารถตีความหมายข้อมูล
จากการท ากิจกรรมและลง
ข้อสรุปเกี่ยวกับการเกิด
เสียงดัง เสียงค่อยว่าขึ้นอยู่
กับพลังงานในการส่ันของ
แหล่งก าเนิดเสียง และการ
ได้ยินเสียงดัง เสียงค่อย
ขึ้นอยู่กับพลังงานในการส่ัน
ของแหล่งก าเนิดเสียง  
และระยะห่างจาก
แหล่งก าเนิดเสียงถึงผู้ฟัง 
ได้ถูกต้อง จากการชี้แนะ
จากครูหรือผู้อ่ืน 

สามารถตีความหมายข้อมูล
จากการท ากิจกรรมและลง
ข้อสรุปเกี่ยวกับการเกิด
เสียงดัง เสียงค่อยว่าขึ้นอยู่
กับพลังงานในการส่ันของ
แหล่งก าเนิดเสียง และการ
ได้ยินเสียงดัง เสียงค่อย
ขึ้นอยู่กับพลังงานในการส่ัน
ของแหล่งก าเนิดเสียง  
และระยะห่างจาก
แหล่งก าเนิดเสียงถึงผู้ฟัง 
ได้ถูกต้องเพียงบางส่วน 
แม้ว่าจะได้รับค าชี้แนะจาก
ครูหรือผู้อ่ืน 
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ตาราง แสดงการวิเคราะห์ทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ตามระดับความสามารถของนักเรียน 

โดยอาจใช้เกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 
ทักษะแห่ง

ศตวรรษที่ 21 
รายการประเมิน 

ระดับความสามารถ 

ดี (3) พอใช้ (2) ควรปรับปรุง (1) 

C4 การส่ือสาร การน าเสนอเกี่ยวกับ
ก า ร อ อ ก แ บ บ ก า ร
ทดลองและการอธิบาย
เกี่ยวกับการเกิดและ
การได้ยินเสียงดัง เสียง
ค่ อ ย   โด ย ก า ร พู ด
เพ่ือให้ผู้อ่ืนเข้าใจ 

สามารถน า เสนอการ
ออกแบบการทดลอง
และอธิบายเกี่ยวกับการ
เกิดและการได้ยินเสียง
ดัง เสียงค่อย  โดยการ
พูดเพ่ือให้ ผู้อ่ืนเข้าใจได้
ถู ก ต้ อ ง  ชั ด เจ น ด้ ว ย
ตนเอง  

ส า ม า ร ถ น า เส น อ ก า ร
ออกแบบการทดลองและ
อธิบายเกี่ยวกับการเกิดและ
การได้ยินเสียงดัง เสียงค่อย  
โดยการพูดเพ่ือให้ผู้อ่ืนเข้าใจ
ได้ถูกต้อง โดยอาศัยการ
ชี้แนะจากครูหรือผู้อ่ืน 

สามารถน า เสนอการ
ออกแบบการทดลองและ
อธิบายเกี่ยวกับการเกิด
และการได้ ยิน เสียงดั ง 
เสียงค่อย  โดยการพูด
เพ่ือให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้เพียง
บ างส่ วน  แม้ ว่ าจ ะ ได้
รับค าชี้แนะจากครูหรือ
ผู้อ่ืน 

C5 ความ
ร่วมมือ 

การท างานร่วมกับผู้อ่ืน
ในการท าการทดลอง 
และร่วมกันอภิปราย
เกี่ยวกับการเกิดและ
การได้ยินเสียงดัง เสียง
ค่อย  รวมทั้งยอมรับ
ความคิดเห็นของผู้อ่ืน 

สามารถท างานร่วมกับ
ผู้ อ่ื น ใน ก า ร ท า ก า ร
ท ด ล อ ง แล ะร่ ว ม กั น
อภิปรายเกี่ยวกับการเกิด
และการได้ ยิน เสียงดั ง 
เ สี ย ง ค่ อ ย   ร ว ม ทั้ ง
ยอมรับความคิดเห็นของ
ผู้ อ่ื น ตั้ งแต่ เริ่ ม ต้ น จน
ส าเร็จ            

สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน
ในการท าการทดลอง และ
ร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับการ
เกิดและการได้ยินเสียงดัง 
เสียงค่อย  รวมทั้งยอมรับ
ความคิดเห็นของผู้ อ่ืนบาง
ช่วงเวลาที่ท ากิจกรรม 

สามารถท างานร่วมกับ
ผู้อ่ืนเป็นบางช่วงเวลาที่
ท ากิ จกรรม  ทั้ งนี้ ต้ อ ง
อาศัยการกระตุ้นจากครู
หรือผู้อ่ืน 
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กิจกรรมที่ 1.4 มลพิษทางเสียงเปน็อย่างไร 
กิจกรรมนี้นักเรียนจะได้เรียนรู้ว่าเสียงที่มีความดังมากหรือเสียงที่
ก่อให้เกิดความร าคาญเป็นมลพิษทางเสียง การวัดระดับเสียง ท าได้
โดยใช้เครื่องมือวัดระดับเสียง รวมทั้งการรวบรวมข้อมูลและน าเสนอ
แนวทางในการหลีกเล่ียงและลดมลพิษทางเสียง 

 

เวลา  2  ชั่วโมง 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. วัดระดับเสียงโดยใช้เครื่องวัดระดับเสียง 
2. รวบรวมข้อมูลและน าเสนอแนวทางในการหลีกเล่ียงและลด

มลพิษทางเสียง 
 

วัสดุ อุปกรณ์ส าหรับท ากิจกรรม 

สิ่งที่ครูต้องเตรียม/กลุ่ม 

กระดาษโปสเตอร์  1 แผ่น 

สิ่งที่นักเรียนต้องเตรียม/กลุ่ม 

ปากกาเคมีคละสี  1 กล่อง 

ทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์   
 S2 การวัด  
 S8 การลงความเห็นจากข้อมูล 

 S13 การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป 

  

 

 

 

 

 

 

 

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 

C4 การส่ือสาร 

C5 ความร่วมมือ 

C6 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

 

สื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ 
1. หนังสือเรียน ป.5 เล่ม 1 หน้า 65-68 

2. แบบบันทึกกิจกรรม  ป.5 เล่ม 1  หน้า 73-76 

3. แอปพลิเคชันเครื่องมือวัดระดับเสียง 
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แนวการจัดการเรียนรู้ 

1. ครตูรวจสอบความรู้เดิมของนักเรียนโดยอาจใช้ค าถาม ดังนี้  
1.1 จงเรียงล าดับความดังของเสียงจากแหล่งก าเนิดเสียงต่อไปนี้ เสียง

ลมหายใจปกติ เสียงจากล าโพง เสียงเครื่องบินก าลังขึ้น เสียง
กระซิบแผ่วเบา (นักเรียนตอบตามความคิดของตนเอง เช่น เสียง
หายใจปกติ เสียงกระซิบแผ่วเบา เสียงจากล าโพง เสียงเครื่องบิน
ก าลังข้ึน) 

1.2 นักเรียนทราบหรือไม่ว่า เรามีวิธีวัดความดังของเสียงอย่างไร 
(นักเรียนตอบตามความเข้าใจของตนเอง) 

1.3 ถ้านักเรียนจ าเป็นต้องอยู่ในสถานที่ที่มีเสียงดังมาก ๆ นักเรียนจะมี
วิธีป้องกันหรือไม่ อย่างไร (นักเรียนตอบตามความเข้าใจของ
ตนเอง) 

2. นักเรียนอ่านชื่อกิจกรรม และ ท าเป็นคิดเป็น ในหนังสือเรียนหน้า 65 
จากนั้นครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเพ่ือตรวจสอบความเข้าใจ
จุดประสงค์ในการท ากิจกรรม โดยครใูช้ค าถามดังนี้ 
2.1 กิจกรรมนี้นักเรียนจะได้เรียนรู้เรื่องอะไร (มลพิษทางเสียง) 
2.2 นัก เรียนจะได้ เรียนรู้ เรื่ อ งนี้ ด้ วยวิธี ใด  (การวัดระดับ เสียง          

การรวบรวมข้อมูล) 
2.3 เมื่อเรียนแล้วนักเรียนจะท าอะไรได้ (วัดระดับเสียงโดยใช้เครื่องมือ

วัดระดับเสียง น าเสนอแนวทางในการหลีกเล่ียงและลดมลพิษทาง
เสียง) 

3. นักเรียนบันทึกจุดประสงค์ลงในแบบบันทึกกิจกรรมหน้า 73 และอ่าน
ส่ิงท่ีต้องใชใ้นการท ากิจกรรม  

4. นักเรียนอ่านท าอย่างไร โดยครูใช้วิธีฝึกการอ่านตามความสามารถของ
นักเรียน แล้วร่วมกันอภิปรายเพ่ือสรุปล าดับขั้นตอนของกิจกรรมตาม
ความเข้าใจ โดยครูใช้ค าถามดังต่อไปนี้ 
4.1 ในขั้นตอนแรก นักเรียนต้องท าอะไร (ฟังเสียงจากวิทยุ โดยเปิด

เสียงวิทยุให้ดัง ค่อยแตกต่างกัน) 
4.2 ในขั้นตอนต่อมา นักเรียนต้องท าอะไร (ฝึกการใช้เครื่องวัดระดับ

เสียง เช่น มิเตอร์วัดระดับเสียง แอปพลิเคชั่นวัดระดับเสียง       
โดยวัดระดับเสียงที่ได้ยิน น าเสนอผลและร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับ
การวัดระดับเสียง) 

ในการตรวจสอบความรู้ ครู
เพียงรับฟังเหตุผลของนักเรียนและ
ยังไม่เฉลยค าตอบใด ๆ แต่ชักชวน
ให้นักเรียนไปหาค าตอบด้วยตนเอง
จากการอ่านเนื้อเรื่อง 
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4.3 หลังจากฝึกใช้เครื่องมือวัดระดับเสียงแล้ว นักเรียนต้องท าอะไร
ต่อไป (วัดระดับเสียงในสถานที่ที่แตกต่างกัน 3 แห่ง บันทึกผล) 

4.4 นักเรียนต้องรวบรวมข้อมูลโดยการสืบค้นข้อมูลและอ่านใบความรู้
เกี่ยวกับเรื่องอะไร (ระดับเสียงและมลพิษทางเสียง)  

4.5 หลังจากศึกษาเกี่ยวกับระดับเสียงและมลพิษทางเสียงแล้ว 
นักเรียนต้องท าอะไรต่อไป (ท าโปสเตอร์น าเสนอแนวทางในการ
หลีกเล่ียงและลดมลพิษทางเสียง) 

 ครอูาจให้นักเรียนแบ่งหัวข้อการสืบค้นข้อมูล ดังนี้  

 - ความหมายของระดับเสียง หน่วยวัดระดับเสียง 

 - ระดับเสียงของกิจกรรมที่เกิดขึ้นในชุมชน 

 - ความหมายของมลพิษทางเสียง 

 - วิธีป้องกันหรือหลีกเล่ียงมลพิษทางเสียง 

5. หลังจากท ากิจกรรมแล้ว ครูน าอภิปรายผลการท ากิจกรรม โดยใช้
ค าถามดังนี้ 
5.1 เราสามารถบอกความดังของเสียงได้อย่างไร (เราบอกความดังของ

เสียงด้วยระดับเสียง มีหน่วยวัดเป็น เดซิเบล) 
5.2 กิจกรรมในชุมชนแต่ละอย่างมีระดับเสียงอย่างไรบ้าง จงยกตัวอย่าง 

(เสียงกระซิบแผ่วเบา มีระดับเสียงประมาณ 20 เดซิเบล ถือว่าเป็น
เสียงเบามาก เสียงจากเครื่องเจาะถนน มีระดับเสียงประมาณ 100      
เดซิเบลถือว่าเป็นเสียงดัง) 

5.3 มลพิษทางเสียงคืออะไร (เสียงที่ดังมากจนท าให้เกิดอันตรายต่อ
อวัยวะภายในห ูหรือเสียงที่ก่อให้เกิดความร าคาญแก่ผู้ฟัง) 

5.4 มลพิษทางเสียงมีผลข้างเคียงต่อสุขภาพ หรือไม่ อย่างไร (มีผลต่อ
สุขภาพ คือ ท าให้เกิดความเครียด ปวดหัว โรคความดันโลหิตสูง 
อ่อนเพลีย โรคหัวใจ) 

5.5 ถ้าได้ยินเสียงดังกว่าปกติต่อเนื่องกันเป็นเวลานาน จะท าให้เกิดผล
อย่างไร (ท าให้ความสามารถในการได้ยินลดลง อาจท าให้เกิด
อาการหูตึง หรือหูหนวกได้) 

5.6 เรามีวิธีป้องกันอันตรายจากมลพิษทางเสียงได้อย่างไร (สวมที่ครอบ
หู หรือไม่ฟังเสียงดังเป็นเวลานานเกินไป) 

 

S2  การใช้เครื่องมือวัดระดับเสียงวัด
ความดังของเสียงในสถานที่ต่าง  

S8  การลงความเห็นจากข้อมูลว่าเสียง
ที่ดังเกินไปหรือเสียงที่ก่อให้เกิด
ความร าคาญเป็นมลพิษทางเสียง 

 

C4  การ ส่ื อส ารด้ วยก ารน า เสน อ
แนวทางในการหลีกเล่ียงและลด
มล พิ ษ ท าง เสี ย งด้ วย วิ ธี ก ารที่
น่าสนใจ 

C5 ความร่วมมือในการท ากิจกรรม 
สืบค้นข้อมูล และน าเสนอ 

 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ที่นักเรียนจะได้

ฝึกจากการท ากิจกรรม 
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6. ครูมอบหมายให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันออกแบบวิธีการน าเสนอ
แนวทางในการหลีกเล่ียงและลดมลพิษทางเสียง เช่น ท าโปสเตอร์ 
ระหว่างนี้ครูควรเดินส ารวจการท ากิจกรรมและให้ค าแนะน าแก่นักเรียน  

7. นักเรียนแต่ละกลุ่มติดแสดงผลงานของกลุ่มบริเวณผนังห้องโดยมี
ตัวแทนของกลุ่มยืนประจ าคอยให้ความรู้แก่นักเรียนกลุ่มอ่ืนที่มาศึกษา 
นักเรียนที่มาชมผลงานอาจเขียนข้อเสนอแนะ หรือค าถามที่สงสัยบน
แผ่น post it และติดบนแผ่นโปสเตอร์นั้น แล้วติดลงบนโปสเตอร์ของ
เจ้าของผลงาน  

8. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับข้อเสนอแนะและค าถามที่สงสัย
ซึ่งรวบรวมจากแผ่น post it 

9. ครูชักชวนนักเรียนร่วมกันให้คะแนนให้กับผลงานแต่ละกลุ่มพร้อมทั้ง
คัดเลือกผลงานของกลุ่มที่น าเสนอได้ยอดเย่ียม 

10. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปผลการท ากิจกรรมซึ่งควรสรุปได้ว่า 
การวัดระดับเสียง หรือเสียงดัง เสียงค่อยที่ได้ยิน ท าได้โดยใช้เครื่องมือ
วัดระดับเสียง มีหน่วยเป็นเดซิเบล มลพิษทางเสียงเป็นเสียงดังที่ท าให้
เกิดอันตรายต่อหู ซึ่งขึ้นอยู่กับระดับเสียงที่ได้ยินและระยะเวลาที่ได้ยิน
เสียงเป็นเวลานาน หรือเสียงที่ก่อให้เกิดความร าคาญ เราควรหลีกเล่ียง
มลพิษทางเสียง หรือใช้เครื่องป้องกันหากหลีกเล่ียงไม่ได้  เช่น การใช้    
ที่อุดหู เป็นต้น (S13) 

11.นักเรียนร่วมกันอภิปรายเพ่ือตอบค าถามในฉันรู้อะไร โดยครูอาจใช้
ค าถามเพ่ิมเติมในการอภิปรายเพ่ือให้ได้แนวค าตอบที่ถูกต้อง 

12.นักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ในกิจกรรมนี้ จากนั้นนักเรียนอ่านส่ิงที่
ได้เรียนรู้ และเปรียบเทียบกับข้อสรุปของตนเอง 

13.ครูกระตุ้นให้นักเรียนฝึกตั้งค าถามเกี่ยวกับเรื่องที่สงสัยหรืออยากรู้
เพ่ิมเติมใน อยากรู้อีกว่า จากนั้นครูอาจสุ่มนักเรียน 2 -3 คน น าเสนอ
ค าถามของตนเองหน้าชั้นเรียน และให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับ
ค าถามท่ีน าเสนอ 

14.ครูน าอภิปรายเพ่ือให้นักเรียนทบทวนว่าได้ฝึกทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 อะไรบ้างและในขั้นตอน
ใดบ้าง  
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15. นักเรียนร่วมกันอ่าน รู้อะไรในเร่ืองนี้ ในหนังสือเรียนหน้า 69 ครูน า
อภิปรายเพ่ือน าไปสู่ข้อสรุปเกี่ยวกับส่ิงที่ได้เรียนรู้ในเรื่องนี้ จากนั้นครู
กระตุ้นให้นักเรียนตอบค าถามในช่วงท้ายของเนื้อเรื่อง ดังนี้ “ลองคิดดู
สิว่า ในชุมชนของเรามีบริเวณใดบ้างที่มีมลพิษทางเสียง และเราใน
ฐานะที่เป็นสมาชิกของชุมชน จะมีส่วนช่วยลดมลพิษทางเสียงได้
อย่างไรบ้าง” นักเรียนตอบค าถามตามความคิดของตนเอง นอกจากนี้
ครูอาจใช้ค าถามเพ่ือเชื่อมโยงความรู้ ไปยังบทต่อไป ดังนี้  ในช่วง
เทศกาลเฉลิมฉลองมีการจุดประทัดหรือพลุซึ่งท าให้เกิดเสียงดัง 
นับเป็นมลพิษทางเสียง นอกจากจะเป็นอันตรายต่ออวัยวะในการรับ
เสียง คือ หูของเราแล้ว เราอาจจะได้รับอันตรายจากการระเบิดหรือ
ได้ รับสารพิษด้วย รู้ห รือไม่ว่ า  ขณะจุดประทัดหรือพลุ  มีการ
เปล่ียนแปลงทางเคมีอย่างไร นักเรียนสามารถหาค าตอบได้จากการ
เรียนในบทต่อไป  
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  แนวค าตอบในแบบบันทึกกิจกรรม 

 

1. วัดระดับเสียงโดยใช้เคร่ืองมือวัดระดับเสียง 
2. รวบรวมข้อมูลและน าเสนอแนวทางในการหลีกเล่ียงและลด

มลพิษทางเสียง 

ผลที่ได้จากการท ากิจกรรมของนักเรียนในสถานที่จริง เช่น ในโรงอาหาร ห้องเรียน สนามกีฬา 

โรงอาหาร

 

นักเรียนรับประทานอาหาร
และพูดคุย  

ห้องเรียน

 สนามกีฬา
โรงเรียน

 

86.20 

มีการเรียนการสอน ท า
กิจกรรม  91.85 

นักเรียนท ากิจกรรม เล่นกีฬา  104.95 

หมายเหตุ: ผลการวัดระดับเสียงของนักเรียนอาจแตกต่างจากตัวอย่างในตาราง 
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ระดับเสียง เป็นปริมาณที่บอกถึงเสียงดัง ค่อยท่ีได้ยิน 

เคร่ืองมือวัดระดับเสียง เป็นเคร่ืองมือที่บอกให้รู้ว่าบริเวณนั้นมีเสียงดัง เสียงค่อยในระดับใด 
ถ้าเสียงดังเกินไป อาจเกิดอันตรายต่อหูของเรา เราควรหลีกเล่ียงบริเวณดังกล่าว 

ผลการสืบค้นข้อมูลและการอ่านใบความรู้ตามที่นักเรียนได้ศึกษามาจริง เช่น เสียงดัง 
เสียงค่อย บอกได้ด้วยระดับเสียง มีหน่วยเป็นเดซิเบล มลพิษทางเสียง  อาจเป็นเสียง
ดังมากจนท าให้เกิดอันตรายต่อหู หรืออาจเป็นเสียงที่ท าให้เกิดความร าคาญ ระดับ
เสียงที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ คือ ระดับเสียงที่สูงกว่า 120 เดซิเบล การฟังเสียงดัง
ติดต่อกันเป็นเวลานาน ก็เป็นอันตรายเช่นกัน เช่น ฟังเสียงที่มีระดับเสียง ต้ังแต่        

90 เดซิเบล โดยฟังติดต่อกันเป็นเวลานานเกินกว่า 8 ชั่วโมง หรือการฟังเสียงท่ีระดับ
เสียงต้ังแต่ 70 เดซิเบล*  ตลอดเวลา  วิธีการป้องกันอันตรายจากเสียง ท าได้โดยการ
หลีกเล่ียงบริเวณที่มีเสียงดังมากและหลีกเล่ียงการฟังเสียงติดต่อกันเป็นเวลานาน ๆ 
หรือสวมที่อุดหู หรือที่ครอบหู เป็นต้น (*อ้างอิงข้อมูลจาก กรมควบคุมมลพิษ) 
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ระดับเสียงที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์  คือ ระดับเสียงที่สูงกว่า 120 เดซิเบล หรือระดับ
เสียงต้ังแต่ 90 เดซิเบล โดยฟังติดต่อกันเป็นเวลานานเกินกว่า 8 ชั่วโมง หรือฟังเสียง
ระดับเสียงต้ังแต่ 70 เดซิเบล* ขึ้นไปอยู่ตลอดเวลา  การป้องกันอันตรายจากเสียง   
ท าได้โดยการหลีกเล่ียงการได้ยินเสียงดังติดต่อกันเป็นเวลานาน ๆ หรือสวมที่อุดหู 
หรือที่ครอบหู เป็นต้น  (*อ้างอิงข้อมูลจาก กรมควบคุมมลพิษ) 

มลพิษทางเสียงคือเสียงที่ดังมากจนเป็นอันตรายต่อหู หรือเสียงที่ก่อให้เกิด
ความร าคาญต่อผู้ฟัง 

เสียงดัง เสียงค่อย บอกได้ด้วยระดับเสียง มีหน่วยเป็นเดซิเบล มลพิษทางเสียงอาจ
เป็นเสียงดังมากจนท าให้เกิดอันตรายต่อหู หรืออาจเป็นเสียงท่ีท าให้เกิดความ
ร าคาญ วิธีป้องกันมลพิษทางเสียง ท าได้หลายวิธี เช่น การสวมที่ครอบหู หรือการ
หลีกเล่ียงบริเวณที่มีเสียงดังมาก 

มลพิษทางเสียงเป็นเสียงดังที่ท าให้เกิดอันตรายต่อหู หรือเสียงที่ก่อให้เกิดความ
ร าคาญ เราควรหลีกเล่ียงมลพิษทางเสียง หรือใช้เคร่ืองป้องกัน การวัดระดับเสียง
ท าได้โดยใช้เคร่ืองมือวัดระดับเสียง มีหน่วยเป็นเดซิเบล 
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ค าถามของนักเรียนที่ต้ังตามความอยากรู้ของตนเอง 

✓ 

✓ 

✓ 
✓ 
✓ 
✓ 
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แนวการประเมินการเรียนรู้ 
การประเมินการเรียนรู้ของนักเรียนท าได้ ดังนี้ 
1. ประเมินความรู้เดิมจากการอภิปรายในชั้นเรียน 

2. ประเมินการเรียนรู้จากค าตอบของนักเรียนระหว่างการจัดการเรียนรู้และจากแบบบันทึกกิจกรรม 

3. ประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 จากการท ากิจกรรมของนักเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประเมินจากการท ากิจกรรมที่ 1.4 มลพษิทางเสียงเป็นอย่างไร 

ระดับคะแนน 

3 คะแนน หมายถึง ดี  2 คะแนน หมายถึง พอใช้  1 คะแนน หมายถึง ควรปรับปรุง 
 

รหัส ส่ิงท่ีประเมิน ระดับคะแนน 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
S2 การวัด  

S8 การลงความเห็นจากข้อมูล  

S13 การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป  

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 

C4 การส่ือสาร  

C5 ความร่วมมือ  

C6 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

รวมคะแนน  
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ตาราง แสดงการวิเคราะห์ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ตามระดับความสามารถของนักเรียน 

โดยอาจใช้เกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 
ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ 

รายการประเมิน 
ระดับความสามารถ 

ดี (3) พอใช้ (2) ควรปรับปรุง (1) 

S2 การวัด การวัดระดับเสียงโดย
ใช้เครื่องมือวัดระดับ
เสียง และระบุหน่วย
ของระดับเสียง 

สามารถวัดระดับเสียงโดย
ใช้เครื่องมือวัดระดับเสียง 
และระบุหน่วยของระดับ
เสียงได้ถูกต้องด้วยตนเอง 

สามารถวัดระดับเสียงโดย
ใช้เครื่องมือวัดระดับเสียง 
และระบุหน่วยของระดับ
เสียงได้ถูกต้อง จากการ
ชี้แนะของครูหรือผู้อ่ืน 

สามารถระบุหน่วยของระดับ
เสียงได้อย่างถูกต้องด้วย
ตนเองแต่ไม่สามารถวัดระดับ
เสียงโดยใช้เครื่องมือวัดระดับ
เสียงได้แม้จะได้รับการชี้แนะ
จากครูหรือผู้อ่ืน   

S8 การลงความเห็น
จากข้อมูล 

การลงความเห็นจาก
ข้อมูลเกี่ยวกับเสียงที่
ดังเกินไปหรือเสียงที่
ก่อให้เกิดความ
ร าคาญจัดเป็นมลพิษ
ทางเสียง  

สามารถลงความเห็นจาก
ข้อมูลว่าเสียงที่ดังเกินไป
หรือเสียงที่ก่อให้เกิดความ
ร าคาญจัดเป็นมลพิษทาง
เสียงได้ถูกต้องทั้งหมดด้วย
ตนเอง 

สามารถลงความเห็นจาก
ข้อมูลว่าเสียงที่ดังเกินไป
หรือเสียงที่ก่อให้เกิดความ
ร าคาญจัดเป็นมลพิษทาง
เสียงได้ถูกต้องทั้งหมด จาก
การชี้แนะของครูหรือผู้อ่ืน 

สามารถลงความเห็นจาก
ข้อมูลว่าเสียงที่ดังเกินไปหรือ
เสียงที่ก่อให้เกิดความร าคาญ
จัดเป็นมลพิษทางเสียงได้
ถูกต้องเพียงบางส่วน แม้ว่าจะ
ได้รับค าชี้แนะจากครูหรือผู้อ่ืน 

S13 การ
ตีความหมายข้อมูล
และลงข้อสรุป 

การตีความหมาย
ข้อมูลจากการท า
กิจกรรมและลง
ข้อสรุปเกี่ยวกับ
ลักษณะของมลพิษ
ทางเสียงและข้อควร
ปฏิบัติในการป้องกัน
และหลีกเล่ียงมลพิษ
ทางเสียง การวัด
ระดับเสียงซึ่งมีหน่วย
เป็นเดซิเบล 

สามารถตีความหมาย
ข้อมูลจากการท ากิจกรรม
และลงข้อสรุปได้ว่ามลพิษ
ทางเสียงเป็นเสียงดังที่ท า
ให้เกิดอันตรายต่อหู ซ่ึง
ขึ้นอยู่กับระดับเสียงและ
ระยะเวลาที่ได้ยินเสียง 
หรือเสียงที่ก่อให้เกิดความ
ร าคาญเราควรหลีกเล่ียง
มลพิษทางเสียง หรือใช้
เครื่องป้องกันหาก
หลีกเล่ียงไม่ได้ การวัด
ระดับเสียงท าได้โดยใช้
เครื่องมือวัดระดับเสียง มี
หน่วยเป็นเดซิเบลได้
ถูกต้องทั้งหมดด้วยตนเอง 

สามารถตีความหมาย
ข้อมูลจากการท ากิจกรรม
และลงข้อสรุปได้ว่ามลพิษ
ทางเสียงเป็นเสียงดังที่ท า
ให้เกิดอันตรายต่อหู ซ่ึง
ขึ้นอยู่กับระดับเสียงและ
ระยะเวลาที่ได้ยินเสียง 
หรือเสียงที่ก่อให้เกิดความ
ร าคาญเราควรหลีกเล่ียง
มลพิษทางเสียง หรือใช้
เครื่องป้องกันหาก
หลีกเล่ียงไม่ได้ การวัด
ระดับเสียงท าได้โดยใช้
เครื่องมือวัดระดับเสียง มี
หน่วยเป็นเดซิเบลได้
ถูกต้องทั้งหมด จากการ
ชี้แนะจากครูหรือผู้อ่ืน 

สามารถตีความหมายข้อมูล
จากการท ากิจกรรมและลง
ข้อสรุปได้ว่ามลพิษทางเสียง
เป็นเสียงดังที่ท าให้เกิด
อันตรายต่อหู ซึ่งขึ้นอยู่กับ
ระดับเสียงและระยะเวลาที่ได้
ยินเสียง หรือเสียงที่ก่อให้เกิด
ความร าคาญเราควรหลีกเล่ียง
มลพิษทางเสียง หรือใช้เครื่อง
ป้องกันหากหลีกเล่ียงไม่ได้ 
การวัดระดับเสียงท าได้โดยใช้
เครื่องมือวัดระดับเสียง มี
หน่วยเป็นเดซิเบลได้ถูกต้อง
เพียงบางส่วน แม้ว่าจะได้
รับค าชี้แนะจากครูหรือผู้อ่ืน 
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ตาราง แสดงการวิเคราะห์ทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ตามระดับความสามารถของนักเรียน 

โดยอาจใช้เกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 
ทักษะแห่ง

ศตวรรษที่ 21 
รายการประเมิน 

ระดับความสามารถ 

ดี (3) พอใช้ (2) ควรปรับปรุง (1) 

C4 การส่ือสาร การน าเสนอเกี่ยวกับ
แ น ว ท า ง ใ น ก า ร
ห ลี ก เ ล่ี ย ง แ ล ะ ล ด
มลพิษทางเสียงเพ่ือให้
ผู้อ่ืนเข้าใจด้วยวิธีการ
ที่น่าสนใจ   

ส า ม า ร ถ น า เ ส น อ
เกี่ยวกับแนวทางในการ
หลีกเล่ียงและลดมลพิษ
ทางเสียงเพ่ื อให้ ผู้ อ่ืน
เข้ า ใจ ด้ ว ย วิ ธี ก า ร ที่
น่าสนใจ ได้ด้วยตนเอง  

สามารถน าเสนอเกี่ยวกับ
แนวทางในการหลีกเล่ียง
และลดมลพิษทางเสียง
เพ่ื อ ให้ ผู้ อ่ื น เข้ า ใจ ด้ ว ย
วิธีการที่น่าสนใจ โดยอาศัย
การชี้แนะจากครูหรือผู้อ่ืน 

ส า ม า ร ถ น า เ ส น อ
เกี่ยวกับแนวทางในการ
หลีกเล่ียงและลดมลพิษ
ทางเสีย งเพ่ื อให้ ผู้ อ่ื น
เข้ า ใจ ด้ ว ย วิ ธี ก า ร ที่
ชัดเจนและไม่น่าสนใจ 
แม้ว่าจะได้รับค าชี้แนะ
จากครูหรือผู้อ่ืน 

C5 ความ
ร่วมมือ 

การท างาน ร่ วมกั บ
ผู้ อ่ื น ใ น ก า ร ท า
กิจกรรมและร่วมกัน
น าเสนอแนวทางใน
การหลีกเล่ียงและลด
มลพิษทางเสียงด้วย
วิธีการที่น่าสนใจ 

สามารถท างานร่วมกับ
ผู้อ่ืนในการท ากิจกรรม
และร่วมกันน า เสนอ
แ น ว ท า ง ใ น ก า ร
หลีกเล่ียงและลดมลพิษ
ทางเสียงด้วยวิธีการที่
น่าสนใจ รวมทั้งยอมรับ
ความคิดเห็นของผู้ อ่ืน
ตั้งแต่เริ่มต้นจนส าเร็จ           

สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน
ในการท ากิ จกรรมและ
ร่วมกันน าเสนอแนวทางใน
ก า รห ลี ก เ ล่ี ย งแ ล ะ ล ด
มลพิษทางเสียงด้วยวิธีการ
ที่น่าสนใจ รวมทั้งยอมรับ
ความคิดเห็นของผู้อ่ืนเป็น
บางช่วงเวลาที่ท ากิจกรรม 

สามารถท างานร่วมกับ
ผู้อ่ืนในการท ากิจกรรม
แ ล ะ ร่ ว ม น า เ ส น อ
แ น ว ท า ง ใ น ก า ร
ห ลีก เล่ีย งมลพิษทาง
เสียงได้เป็นบางช่วงเวลา
ที่ท ากิจกรรม ทั้งนี้ต้อง
อาศัยการกระตุ้นจากครู
หรือผู้อ่ืน 
 

C6 การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การส่ือสาร 

ก า ร สื บ ค้ น ข้ อ มู ล
เกี่ ยวกับระดับ เสียง
และมลพิษทางเสียง
จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 
ที่น่าเชื่อถือ 

สามารถสืบค้นข้อมูล
เกี่ยวกับระดับเสียงและ
มล พิ ษท างเสี ย งจ าก
แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ที่
น่าเชื่อถือได้ด้วยตนเอง 

ส า ม า ร ถ สื บ ค้ น ข้ อ มู ล
เกี่ยวกับระดับเสียงและ
มลพิษทางเสียงจากแหล่ง
เรียนรู้ต่าง ๆ ที่น่าเชื่อถือได้ 
โดยอาศัยการชี้แนะจากครู
หรือผู้อ่ืน 

สามารถสืบค้นข้อมูล
เกี่ยวกับระดับเสียงและ
มล พิ ษ ท างเสี ย งจ าก
แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ  ที่ไม่
น่าเชื่อถือ แม้ว่าจะได้รับ
การชี้แนะจากครูหรือ
ผู้อ่ืน  

 

 

 



คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ ป.5 เล่ม 1    |  หน่วยท่ี 2 แรงและพลังงาน 180 

ฉบับปรับปรุง เดือนมิถุนายน 2562                สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ⎯ 

กิจกรรมท้ายบทที่ 2 เสียง (1 ชั่วโมง) 

1. ครูให้นักเรียนวาดรูปหรือเขียนสรุปส่ิงที่ได้เรียนรู้จากบทนี้ ในแบบ  บันทึก
กิจกรรมหน้า 77 

2. นักเรียนตรวจสอบการสรุปส่ิงที่ได้เรียนรู้ของตนเองโดยเปรียบเทียบกับ    
ผังมโนทัศน์ในหัวข้อ รู้อะไรในบทนี้ ในหนังสือเรียนหน้า 71 

3. นักเรียนกลับไปตรวจสอบค าตอบของตนเองในส ารวจความรู้ก่อนเรียน ใน
แบบบันทึกกิจกรรม หน้า 50-51 อีกครั้ง ถ้าค าตอบของนักเรียนไม่ถูกต้อง
ให้ขีดเส้นทับข้อความเหล่านั้น แล้วแก้ไขให้ถูกต้อง หรืออาจแก้ไขค าตอบ
ด้วยปากกาที่มีสีต่างจากเดิม นอกจากนี้ครูอาจน าค าถามในรูปน าบทใน
หนังสือเรียนหน้า 48 มาร่วมกันอภิปรายค าตอบอีกครั้ง 

4. นักเรียนท า แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 2 เสียง ในแบบบันทึกกิจกรรมหน้า 78-

79 จากนั้นน าเสนอค าตอบหน้าชั้นเรียน ถ้าค าตอบยังไม่ถูกต้องครูควรน า
อภิปรายหรือให้สถานการณ์เพ่ิมเติมเพ่ือแก้ไขแนวคิดคลาดเคล่ือนให้ถูกต้อง 

5. นักเรียนร่วมกันท ากิจกรรม ร่วมคิด ร่วมท า โดยร่วมกันคิดประดิษฐ์เครื่อง
ดนตรีจากวัสดุเหลือใช้ให้เครื่องดนตรีนั้นสามารถเล่นให้มีเสียงสูง เสียงต่ า
ต่างกันได้ นักเรียนจะออกแบบประดิษฐ์เครื่องดนตรีนั้นอย่างไร 

6. นักเรียนอ่านและอภิปรายเนื้อเรื่องในหัวข้อวิทย์ใกล้ตัว ในหนังสือเรียน 

หน้า 73 โดยครูกระตุ้นให้นักเรียนเห็นความส าคัญของความรู้จากส่ิงที่ได้
เรียนรู้ในหน่วยนี้ ว่าสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้อย่างไร
บ้าง เช่น เสียงจากสายกีตาร์ ที่มีเสียงสูง เสียงต่ า เกิดจากขนาดและความ
ยาวของสายกีตาร์ ส่วนเสียงดัง เสียงค่อย เกิดจากแรงในการดีดสายกีตาร์ 
ครูแนะน าให้นักเรียนสังเกตเครื่องดนตรีที่ไม่มีสาย เช่น ขลุ่ย นักดนตรีจะท า
ให้ขลุ่ยเกิดเสียงสูง เสียงต่ า เสียงดัง เสียงค่อย ที่แตกต่างกันได้หรือไม่ 
อย่างไร (นักเรียนตอบตามความเข้าใจของตนเอง โดยใช้ความรู้จากเรื่องที่ได้
เรียนมา เช่น การท าให้ขลุ่ยเกิดเสียงสูง เสียงต่ า ที่แตกต่างกัน ท าได้โดยการ
ปิดที่บริเวณรูต่าง ๆ ที่อยู่ที่ตัวขลุ่ย เพ่ือก าหนดมวลของอากาศที่นักดนตรี
เป่าลมเข้าไปในขลุ่ย โดยถ้าก าหนดให้มวลของอากาศมาก เสียงของขลุ่ยที่ได้
ยินจะเป็นเสียงต่ า แต่ถ้าก าหนดให้มวลของอากาศน้อย เสียงของขลุ่ยที่ได้
ยินจะเป็นเสียงสูง ส่วนการท าให้ขลุ่ยเกิดเสียงดัง เสียงค่อยนั้น ขึ้นอยู่กับ
พลังงานที่นักดนตรีเป่าลมเข้าไปในขลุ่ย ถ้าเป่าโดยใช้พลังงานมาก เสียงที่ได้
ยินจะดัง แต่ถ้าเป่าโดยใช้พลังงานน้อย เสียงที่ได้ยินจะค่อยนั่นเอง) 
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 สรุปผลการเรียนรู้ของตนเอง 

 

 

รูปหรือข้อความสรุปส่ิงท่ีได้เรียนรู้จากบทนี้ตามความเข้าใจของนักเรียน 
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  แนวค าตอบในแบบฝึกหัดท้ายบท 

 

เสียงจากโลมาตัวหน่ึงเคล่ือนที่ผ่านตัวกลางของเสียง คือ น้ า      
ไปยังอวัยวะรับเสียงของโลมาอีกตัวหนึ่ง 

การเติมน้ าลงไปในขวดทีละน้อยเป็นการเพิ่มมวลรวมของขวดแก้ว 
เมื่อเราใช้ไม้เคาะขวดบริเวณเดิม จะท าให้เสียงที่ได้ยินต่ าลง ๆ เพราะ
ความถี่ในการส่ันของวัตถุน้อยลงเร่ือย ๆ  
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นักเรียนอาจตอบข้อ ค เพราะในสถานที่ก่อสร้างที่มีการขุดเจาะพื้น 
จะมีเสียงดังมากที่สุดซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อหู แต่อย่างไรก็ตาม 
นักเรียนอาจตอบข้ออ่ืน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเหตุผลประกอบ  
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หน่วยที่ 3 การเปลี่ยนแปลงของสาร 
 

ภาพรวมการจัดการเรียนรู้ประจ าหน่วยที่ 3 การเปลี่ยนแปลงของสาร 
 

 

  

บท เรื่อง กิจกรรม ล าดับการจัดการเรียนรู้ 
 

ตัวช้ีวัด 

บทที่ 1 การ
เปลี่ยนแปลงทาง
กายภาพ 

เรื่องท่ี 1 การเปล่ียน
สถานะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมที่ 1.1 
น  าแข็งมีการ
เปลี่ยนสถานะ
อย่างไร 

 

 

 

 

 

กิจกรรมที่ 1.2  
น  าผลไม้เป็นเกล็ด
น  าแข็งได้อย่างไร 

 

กิจกรรมที่ 1.3 
พิมเสนมีการ
เปลี่ยนสถานะ
อย่างไร 

 

 

 

 การเปล่ียนสถานะเป็นการเปล่ียนแปลง
ทางกายภาพเพราะสารหลัง          
การเปล่ียนแปลงยังเป็นสารเดิม      
การเปล่ียนสถานะเกิดขึ นเมื่อสารได้รับ
ความร้อนและร้อนขึ นหรือสารสูญเสีย
ความร้อนและเย็นลง 

 การเปล่ียนแปลงที่ของแข็งได้รับ  
ความร้อนจนเปลี่ยนสถานะเป็น
ของเหลวเรียกว่าการหลอมเหลว และ
ของเหลวเปลี่ยนสถานะเป็นแก๊ส
เรียกว่าการกลายเป็นไอโดยเกิดขึ นได้
สองลักษณะคือการระเหยและ      
การเดือด เมื่อลดความร้อนลงจนแก๊ส
เปลี่ยนสถานะเป็นของเหลวเรียกว่า  
การควบแน่น  

 การเปล่ียนแปลงที่ของเหลวสูญเสีย
ความร้อนจนเปลี่ยนสถานะเป็น
ของแข็งเรียกว่าการแข็งตัว 

 

 การเปล่ียนแปลงที่ของแข็งเปล่ียน
สถานะเป็นแก๊สโดยไม่เปลี่ยนสถานะ
เป็นของเหลวก่อนเรียกว่าการระเหิด
และแก๊สเปล่ียนสถานะเป็นของแข็งโดย
ไม่เปล่ียนสถานะเป็นของเหลวก่อน
เรียกว่าการระเหิดกลับ 

ว 2.1 

ป. 5/1 อธิบายการ
เปลี่ยนสถานะ
ของสสารเมื่อท า
ให้สสารร้อนขึ น
หรือเย็นลงโดย
ใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ์ 
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บท เรื่อง กิจกรรม ล าดับการจัดการเรียนรู้ 
 

ตัวช้ีวัด 

 เรื่องท่ี 2 การละลาย 

 

กิจกรรมที่ 2 การ
ละลายเป็น
อย่างไร 

 

 

 เมื่อน าสารในสถานะใดๆ อย่างน้อย 2 

ชนิดผสมกันสารที่ได้เป็นสารผสม   
สารผสมบางชนิดมองเห็นกลมกลืนเป็น
เนื อเดียวกันหมดทุกส่วนจัดเป็นสาร
เนื อเดียว แต่ถ้ามองเห็นไม่เป็นเนื อ
เดียวกันจัดเป็นสารเนื อผสม 

 การละลายเป็นการเปล่ียนแปลงทาง
กายภาพเกิดจากการน าสารอย่างน้อย 
2 ชนิดผสมเป็นเนื อเดียวกันโดยไม่
เปลี่ยนเป็นสารใหม่ สารเนื อเดียวที่ได้
จากการละลายเรียกว่าสารละลาย 

 

ว 2.1 

ป.5/2 อธิบายการ
ละลายของสารใน
น  าโดยใช้หลักฐาน
เชิงประจักษ์ 

 

บทที่ 2 การ
เปลี่ยนแปลงทาง
เคมี 

เรื่องท่ี 1 การ
เปลี่ยนแปลงทาง
เคมี 

กิจกรรมที่ 1.1 

การเปล่ียนแปลง
ทางเคมีคืออะไร 

 

 

กิจกรรมที่ 1.2 รู้
ได้อย่างไรว่าเกิด
การเปล่ียนแปลง
ทางเคมี 

 การเปล่ียนแปลงทางเคมีเป็นการ
เปลี่ยนแปลงที่มีสารใหม่เกิดขึ น สาร
ใหม่มีสมบัติบางประการแตกต่างจาก
สารเดิม การเปล่ียนแปลงทางเคมี
สังเกตได้จากการเปลี่ยนสี กล่ิน   
การเกิดฟองแก๊ส การเกิดตะกอน 
นอกจากนั นยังมีการเพ่ิมหรือลดความ
ร้อน 

 

ว.2.1 

 
ป.5/3 วิเคราะห์การ

เปลี่ยนแปลง
ของสารเมื่อเกิด
การเปล่ียนแปลง
ทางเคมีโดยใช้
หลักฐานเชิง
ประจักษ์ 

 

บทที่ 3 การ
เปลี่ยนแปลงที่ผัน
กลับได้และผัน
กลับไม่ได้ 

เรื่องท่ี 1 การ
เปลี่ยนแปลงที่ผัน
กลับได้และผันกลับ
ไม่ได้ 

กิจกรรมี่ 1 ผัน
กลับได้และผัน
กลับไม่ได้เป็น
อย่างไร 

 สารบางชนิดเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้ว 

สามารถท าให้กลับมาเป็นสารเดิมได้ 
เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้ แต่
การเปล่ียนแปลงของสารบางชนิดเมื่อ 

เปลี่ยนแปลงแล้วไม่สามารถท าให้
กลับมาเป็นสารเดิมได้ เป็นการ
เปลี่ยนแปลงที่ผันกลับไม่ได้ 

ว 2.1 

ป.5/4 วิเคราะห์
และระบุการ
เปลี่ยนแปลงที่
ผันกลับได้และ
การเปล่ียนแปลง
ทีผั่นกลับไม่ได้ 
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จุดประสงค์การเรียนรู้ประจ าบท 

เมื่อเรียนจบบทนี  นักเรียนสามารถ 

1. อธิบายการเปล่ียนสถานะของสสาร  

2. อธิบายการละลายของสารในน  า 
3. อธิบายการเปล่ียนแปลงทางกายภาพ 

เวลา 7 ชั่วโมง 

แนวคิดส าคัญ  
สสารเปล่ียนจากสถานะหนึ่งไปเป็นอีกสถานะ

หนึ่งเมื่อได้รับหรือสูญเสียความร้อน การเปล่ียนแปลงนี  
เรียกว่า การเปล่ียนสถานะ สารหลายชนิดเมื่อใส่ลงในน  า
จะเกิดการเปล่ียนแปลงโดยแตกออกเป็นอนุภาคเล็ก ๆ 
และรวมเป็นเนื อเดียวกันกับน  า  การเปล่ียนแปลงนี  
เรียกว่า การละลาย  

สารที่เปล่ียนสถานะและสารที่ละลายอยู่ในน  า
ยังคงเป็นสารเดิมไม่เปล่ียนเป็นสารใหม่ การเปล่ียน
สถานะและการละลายจึงเป็นการเปล่ียนแปลงทาง
กายภาพ  

สื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ 
1. หนังสือเรียน ป. 5 เล่ม 1       หน้า  74-103   
2. แบบบันทึกกิจกรรม ป. 5 เล่ม 1   หน้า  80-110 
 
 

 

 

 

 

บทนี้มีอะไร 
เรื่องท่ี 1   การเปล่ียนสถานะ  
ค าส าคัญ  การเปล่ียนสถานะของสสาร 

(changing state of matter) 
กิจกรรมที่ 1.1 น  าแข็งมีการเปล่ียนสถานะ

อย่างไร  
กิจกรรมที่ 1.2 น  าผลไม้เป็นเกล็ดน  าแข็งได้

อย่างไร 
กิจกรรมที่ 1.3  พิมเสนมีการเปล่ียนสถานะ

อย่างไร 
เรื่องท่ี 2  การละลาย 
กิจกรรมที่ 2  การละลายเป็นอย่างไร 

 

 

   บทที่ 1 การเปล่ียนแปลงทางกายภาพ 
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ทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
 

รหัส ทักษะ 
กิจกรรมที่ 

1.1 1.2 1.3 2 

 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์     

S1 การสังเกต     

S2 การวัด     

S3 การใช้จ านวน     

S4 การจ าแนกประเภท     

S5 การหาความสัมพันธ์ระหว่าง 
   สเปซกับสเปซ 

   สเปซกับเวลา 

 

 

 

 
 

 

 

S6 การจัดกระท าและส่ือความหมายข้อมูล     

S7 การพยากรณ์     

S8 การลงความเห็นจากข้อมูล     

S9 การตั งสมมติฐาน     

S10 การก าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ     

S11 การก าหนดและควบคุมตัวแปร     

S12 การทดลอง     

S13 การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป     

S14 การสร้างแบบจ าลอง     

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 

C1 การสร้างสรรค์     

C2 การคิดอย่างมีวิจารณญาณ     

C3 การแก้ปัญหา     

C4 การส่ือสาร     

C5 ความร่วมมือ     

C6 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร     

หมายเหตุ: รหัสทักษะที่ปรากฏนี  ใช้เฉพาะหนังสือคู่มือครูเล่มนี  
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แนวคิดคลาดเคลื่อน 

 แนวคิดคลาดเคล่ือนที่อาจพบและแนวคิดท่ีถูกต้องในบทที่ 1 การเปล่ียนแปลงทางกายภาพ มีดังต่อไปนี  
 

แนวคิดคลาดเคล่ือน แนวคิดที่ถูกต้อง 
เมื่อต้มน  าจนเดือดเกิดฟองแก๊ส สารที่อยู่ในฟองแก๊สคือ
อากาศหรือแก๊สไฮโดรเจน หรือแก๊สออกซิเจน (Osborne 
and Cosgrove, 1983; Stein, Larrabee and Barman, 
2008) 

เมื่อต้มน  าจนเดือดเกิดฟองแก๊ส สารที่อยู่ในฟองแก๊สคือไอน  า 
(Osborne and Cosgrove, 1983; Stein, Larrabee and 
Barman; 2008) 

เมื่อน  าตาลละลายในน  า น  าตาลจะเหลือไว้แต่เพียงรสชาติ
เท่านั น  (Driver, 2010) 

เมื่อน  าตาลละลายในน  า น  าตาลไม่ได้หายไปไหนเพียงแต่มี
ขนาดเล็กลงจนตาเรามองไม่เห็นและแทรกอยู่ระหว่างโมเลกุล
ของน  า สังเกตได้จากสารละลายน  าตาลมีรสหวานของน  าตาล
อยู่ (Driver, 2010) 

การละลายและการหลอมเหลวมีความหมายอย่างเดียวกัน 
คือสารเปล่ียนจากของแข็งเป็นของเหลว เช่น น  าแข็ง
กลายเป็นน  าเรียกว่าละลาย (ทองดแีละพิมพ์ทอง, 2012) 

การละลายและการหลอมเหลวมีความหมายต่างกัน การละลาย
คือการที่สารอย่างน้อย 1 ชนิดรวมกันเป็นเนื อเดียวกับน  า ส่วน
การหลอมเหลวเป็นการเปล่ียนสถานะจากของแข็งเป็น
ของเหลว (ทองดแีละพิมพ์ทอง, 2012) 

เมื่อวางของแข็ง เช่น ลูกเหม็น ไว้แล้วมีขนาดเล็กลง เรียกว่า
ของแข็งนั นเกิดการหลอมละลาย (ทองดีและพิมพ์ทอง, 
2012) 

ของแข็ง  เช่น ลูกเหม็น เมื่อวางไว้มีขนาดเล็กลง เพราะเกิดการ
เปล่ียนสถานะเป็นแก๊สโดยไม่เปล่ียนสถานะเป็นของเหลวก่อน 
เรียกการเปล่ียนสถานะนี ว่า การระเหิด (ทองดีและพิมพ์ทอง, 
2012) 

ถ้าครูพบว่ามีแนวคิดคลาดเคล่ือนใดที่ยังไม่ได้แก้ไขจากการท ากิจกรรมการเรียนรู้ ครูควรจัดการเรียนรู้เพ่ิมเติมเพ่ือแก้ไขแนวคิด
คลาดเคล่ือนให้ถูกต้อง  
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บทนี้เร่ิมต้นอย่างไร (1 ชั่วโมง) 
1. ครูทบทวนความรู้พื นฐานของนักเรียนเกี่ยวกับสถานะของ

สสารโดยอาจใช้ ค าถามดั งนี ว่ า จากการ เรี ยน ในชั น
ประถมศึกษาปีที่ 4 สสารมีสถานะอะไรบ้าง (นักเรียนควร
ตอบได้ว่า สสารมีสถานะของแข็ง ของเหลวและแก๊ส) 

2. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับสสารและสารโดยใช้
ค าถามดังนี  

2.1 สสารคืออะไร (สสารคือส่ิงต่าง ๆ รอบตัวที่มีมวลและ
ต้องการที่อยู่ สสารอาจเป็นของแข็ง ของเหลวหรือแก๊ส) 

2.2 สารคืออะไร (สารคือเนื อของสสาร) 
ครูให้ความรู้เพ่ิมเติมว่า สารคือเนื อของสสาร เช่น ก้อน
น  าตาลทรายเป็นสสารที่มีสถานะเป็นของแข็งซึ่งมีมวลและ
ต้องการที่อยู่ ก้อนน  าตาลทรายมีอนุภาคเล็กๆ ที่มาประกอบ
กันเป็นก้อนน  าตาลทราย เราจะเรียกอนุภาคเหล่านั นว่า
อนุภาคของน  าตาลทรายซึ่งจัดเป็นสารอย่างหนึ่ง หรือก้อน
น  าแข็ง เป็นสสารที่มีสถานะเป็นของแข็งซึ่งมีมวลและ
ต้องการที่อยู่ ประกอบด้วยอนุภาคเล็ก ๆ มาประกอบกัน
เป็นก้อนน  าแข็งซึ่งคืออนุภาคของน  า น  าก็จัดเป็นสารอย่าง
หนึ่ง 

3. ครูเตรียมบัตรภาพสารที่มีสถานะต่าง ๆ เช่น แป้งมัน  น  าแข็ง  น  า 
นมสด อากาศในลูกโป่ง น  าตาลทราย เกลือแกง เอทานอล        
แก๊สออกซิเจน และแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ และสุ่มบัตรภาพเพ่ือ
แจกนักเรียนคนละ 1 ใบ นักเรียนวิเคราะห์สถานะของสารใน    
บัตรภาพแล้วน าไปเขียนให้ตรงกับกลุ่มของสถานะที่ครูเขียนไว้บน
กระดานด า 

4. ครูน าอภิปรายเพ่ือตรวจสอบค าตอบบนกระดาน และหากพบว่า
บางบัตรภาพจ าแนกไว้ผิดกลุ่มให้ครูแก้ไขให้ถูกต้อง (นักเรียนควร
ตอบได้ว่าแป้งมัน น  าแข็ง น  าตาลทราย      เกลือแกงเป็นของแข็ง 
น  า เอทานอล  นมสดเป็นของเหลว อากาศในลูกโป่ง แก๊สออกซิเจน 
แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ เป็นแก๊ส) 

5. ครูน าอภิปรายโดยใช้ค าถามว่าสสารสามารถเปลี่ยนจากสถานะหนึ่ง
ไปเป็นอีกสถานะหนึ่งได้หรือไม่ อย่างไร นอกจากสสารจะเปล่ียน
สถานะได้แล้ว ยังเกิดการเปล่ียนแปลงแบบใดได้อีก นักเรียนจะได้
เรียนรู้ในหน่วยที่ 3  

6. ครูชักชวนนักเรียนศึกษาเรื่องการเปล่ียนแปลงของสารโดยอ่านชื่อ
หน่วย และอ่านค าถามส าคัญประจ าหน่วยในหนังสือเรียนหน้า 74   
ดังนี  
6.1 การเปล่ียนแปลงของสารมีอะไรบ้าง และเปล่ียนอย่างไร 

ในการตรวจสอบความรู้  ครูรับฟัง
เหตุผลของนักเรียนเป็นส าคัญ ครูยังไม่
เฉลยค าตอบใด ๆ แต่ชักชวนให้หาค าตอบ
ที่ถูกต้องจากกิจกรรมต่าง ๆ ในบทเรียนนี  
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6.2 การเปล่ียนแปลงของสารเกี่ยวข้องกับการด ารงชีวิตของมนุษย์
อย่างไร 

  นักเรียนตอบค าถาม โดยครยัูงไมต่้องเฉลยค าตอบที่ถูกต้อง 
แต่จะให้นักเรียนย้อนกลับมาตรวจค าตอบอีกครั งหลังเรียนจบ
หน่วยนี แล้ว  

7. นักเรียนอ่าน ชื่อบท และอ่านจุดประสงค์การเรียนรู้ประจ าบท ใน
หนังสือเรียนหน้า 75 จากนั นครูใช้ค าถามเพ่ือตรวจสอบความเข้าใจ
เกี่ยวกับจุดประสงค์การเรียนรู้ ดังนี  
7.1 บทนี จะเรียนเรื่องอะไร (การเปล่ียนแปลงทางกายภาพ) 
7.2 จากจุดประสงค์การเรียนรู้ เมื่อจบบทเรียนนักเรียนสามารถท า

อะไรได้บ้าง (สามารถอธิบายการเปล่ียนสถานะของสสาร 
อธิบายการละลายของสารในน  า และอธิบายการเปล่ียนแปลง
ทางกายภาพของสาร) 

8. นักเรียนอ่านชื่อบทและแนวคิดส าคัญ ในหนังสือเรียนหน้า 76 

จากนั นครูใช้ค าถามว่า จากการอ่านแนวคิดส าคัญ นักเรียนคิดว่าจะ
ได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้าง (ในบทนี นักเรียนจะได้เรียนเรื่อง การ
เปล่ียนสถานะ การละลาย และการเปล่ียนแปลงทางกายภาพของ
สาร) 

9. ครูชักชวนให้นักเรียนสังเกตรูป และอ่านเนื อเรื่องในหน้า 76 โดยครู
ฝึกทักษะการอ่านตามวิธีการที่ เหมาะสมกับความสามารถของ
นักเรียน ครูตรวจสอบความเข้าใจในการอ่านของนักเรียน โดยใช้
ค าถามต่อไปนี   
9.1 เรื่องนี กล่าวถึงอะไร (ไอศกรีมและการท าไอศกรีม) 
9.2 ไอศกรีมมีส่วนประกอบอะไรบ้าง (นม น  าตาล และสารแต่งกล่ิน) 
9.3 เราต้องท าอย่างไรเพ่ือให้ส่วนผสมต่าง ๆ ของไอศกรีมแข็งตัว

เป็นแท่ง (น าส่วนผสมไปแช่ในตู้ที่มีอุณหภูมิต่ า) 
9.4 นักเรียนคิดว่า การท าให้ไอศกรีมแข็งตัว ไอศกรีมได้รับหรือ

สูญเสียความร้อน (นักเรียนตอบตามความเข้าใจ)  
10. ครูน าอภิปรายโดยใช้ค าถามว่าในการท าไอศกรีมเกี่ยวข้องกับการ

เปล่ียนสถานะและการละลายซึ่งเป็นการเปล่ียนแปลงทางกายภาพ
อย่างไร (นักเรียนตอบตามความเข้าใจโดยครูยังไม่ต้องเฉลยค าตอบที่
ถูกต้อง) จากนั นชักชวนนักเรียนท าส ารวจความรู้ก่อนเรียน  

11. นักเรียนท ากิจกรรมส ารวจความรู้ก่อนเรียน ในแบบบันทึกกิจกรรม 
หน้า 82-84  โดยนักเรียนอ่านค าถามแต่ละข้อ ครูตรวจสอบความ
เข้าใจของนักเรียน จนแน่ใจว่านักเรียนสามารถท าได้ด้วยตนเอง จึงให้
นักเรียนตอบค าถามลงในแบบบันทึกหน้า 82 โดยค าตอบของแต่ละ
คนอาจแตกต่างกัน และค าตอบอาจถูกหรือผิดก็ได้ 

การเตรียมตัวล่วงหน้าส าหรับครู       
เพ่ือจัดการเรียนรู้ในครั้งถัดไป 

 
 ในครั งถัดไป นักเรียนจะได้เรียน
เรื่องที่ 1 การเปล่ียนสถานะ ครูเตรียมคลิป
สั น ๆ เกี่ยวกับการอุ่นอาหารแช่แข็ง (สืบค้น
ได้ใน www.youtube.com ค าค้นคือ การ
อุ่นอาหารแช่แข็ง) 

 

 

http://www.youtube.com/
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12. ครูสังเกตการตอบค าถามของนักเรียนเพ่ือตรวจสอบว่านักเรียนมี
แนวคิดเก่ียวกับการเปลี่ยนสถานะและการละลายอย่างไรบ้าง อาจสุ่ม
นักเรียน 2–3 คน น าเสนอค าตอบของตนเองหน้าชั นเรียนโดยครูยัง
ไม่ต้องเฉลยค าตอบ แต่จะให้นักเรียนย้อนกลับมาตรวจสอบอีกครั ง
หลังเรียนจบบทนี แล้ว ทั งนี ครูอาจบันทึกแนวคิดคลาดเคล่ือนหรือ
แนวคิดที่น่าสนใจของนักเรียน แล้วน ามาออกแบบการจัดการเรียนรู้
เ พ่ือแก้ไขแนวคิดคลาดเคล่ือนให้ถูกต้อง และต่อยอดแนวคิดที่
น่าสนใจของนักเรียน 

 

 

 

 
ความรู้เพิ่มเติมส าหรับครู 

พลาสมา 

สสารในสถานะของแข็ง ของเหลว และแก๊สประกอบไปด้วยอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้ารวมเป็นกลางเพราะมีจ านวนโปรตอน
ซึ่งมีประจุไฟฟ้าเป็นบวกเท่ากับอิเล็กตรอนซึ่งมีประจุไฟฟ้าเป็นลบ เมื่อแก๊สได้รับพลังงานสูงจนท าให้อิเล็กตรอนบางส่วนหรือ
ทั งหมดหลุดออกจากอะตอม ท าให้อนุภาคที่เหลืออยู่มีประจุบวกหรือเรียกว่าไอออนบวก ไอออนบวก อนุภาคซึ่งอิเล็กตรอนไม่
หลุด รวมกับอิเล็กตรอนที่หลุดออกมาเป็นสสารในสถานะพลาสมาซึ่งน าไฟฟ้าได้ จึงน ามาใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย เช่น ท าเป็น
ส่วนประกอบของจอโทรทัศน์ ส่วนประกอบของหลอดไฟฟ้า  

 

ที่มา : http://web.utk.edu/~prack/Thin%20films/plasma 
        http://www.qrg.northwestern.edu/projects/vss/docs/propulsion/2-what-is-plasma.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://web.utk.edu/~prack/Thin%20films/plasma
http://www.qrg.northwestern.edu/projects/vss/docs/propulsion/2-what-is-plasma.html
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การส ารวจความรู้ก่อนเรียน นักเรียนอาจตอบค าถามถูกหรือผิดก็ได้ขึ นอยู่กับความรู้เดิมของนักเรียน 

แตเ่มื่อเรียนจบบทเรียนแล้ว ให้นักเรียนกลับมาตรวจสอบค าตอบอีกครั งและแก้ไขให้ถูกต้อง ดังตัวอย่าง 

 

แนวค าตอบในแบบบันทึกกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

การบูร 

ของแข็ง แก๊ส 

การระเหิด 
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การควบแน่น 

น้ า (ไอน้ า) 
แก๊ส ของเหลว 

น้ า (น้ าแข็ง) 
ของแข็ง ของเหลว 

การหลอมเหลว 
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การกลายเป็นไอ 

แอลกอฮอล์ 

ของเหลว แก๊ส 
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เรื่องที่ 1 การเปลี่ยนสถานะ     
 

เรื่องนี นักเรียนจะได้เรียนรู้ เกี่ยวกับการเปล่ียนสถานะของ
สสารซึ่งเป็นการเปล่ียนแปลงทางกายภาพ การเปล่ียนสถานะของ
สสารเกิดขึ นเมื่อสสารได้รับหรือสูญเสียความร้อน  

ของแข็งเมื่อได้รับความร้อนจนเปล่ียนสถานะเป็นของเหลว
เรียกว่า  การหลอมเหลว ของเหลวเมื่อได้รับความร้อนจนเปล่ียน
สถานะเป็นแก๊สเรียกว่า การกลายเป็นไอซึ่งมีสองลักษณะได้แก่     
การระเหยและการเดือด  

แก๊สเมื่อสูญเสียความร้อนจนเปล่ียนสถานะเป็นของเหลว
เรียกว่า การควบแน่น และเมื่อของเหลวสูญเสียความร้อนจนเปล่ียน
สถานะเป็นของแข็งเรียกว่า การแข็งตัว ของแข็งบางชนิดได้รับความ
ร้อนสามารถเปล่ียนสถานะเป็นแก๊สโดยเปล่ียนสถานะเป็นของเหลว
ก่อนเรียกว่า การระเหิด และแก๊สบางชนิดสูญเสียความร้อนสามารถ
เปล่ียนสถานะเป็นของแข็งโดยเปล่ียนสถานะเป็นของเหลวก่อน
เรียกว่า การระเหิดกลับ 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. สังเกตและอธิบายการเปล่ียนสถานะของสสาร 

2. อธิบายการเปล่ียนแปลงทางกายภาพ 

เวลา 5 ชั่วโมง  

วัสดุ อุปกรณ์ส าหรับท ากิจกรรม 

น  าแข็งก้อนเล็ก ๆ ไม้ขีดไฟ ชุดตะเกียงแอลกอฮอล์ 
ถุงพลาสติกใส ยางรัดของ กระป๋องทรายส าหรับดับไฟ     
ขวดรูปกรวย น  าผลไม้ น  าแข็งป่น เกลือแกง อ่างพลาสติก  
แก้วพลาสติกใสหรือขวดพลาสติก ช้อน บีกเกอร์ขนาด     
250 cm3 แผ่นกระดาษแข็งเจาะรู  ช้อนตักสารเบอร์  2  
พิมเสน   
 

 

 

 

 
 

สื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ 
1. หนังสือเรียน ป.5 เล่ม 1  หน้า 78-94 

2. แบบบันทึกกิจกรรม ป.5 เล่ม 1  หน้า 85-100 

3. รูปหรือวีดิทัศน์เก่ียวกับการอุ่นอาหารแช่แข็ง     
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แนวการจัดการเรียนรู้ (50 นาท)ี 
ขั้นตรวจสอบความรู้ (5 นาที) 
 

1. ครูตรวจสอบความรู้เดิมเกี่ยวกับการเปล่ียนสถานะของสสารโดยให้นักเรียน
สังเกตสารที่สามารถเปล่ียนสถานะได้  เช่น น  า และน าอภิปรายโดยใช้
ค าถามดังนี  
1.1 นักเรียนคิดว่าเมื่อน าน  าไปแช่ในช่องแช่แข็งในตู้เย็นเป็นเวลา 1 คืน น  า

จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไร (นักเรียนตอบตามความเข้าใจ) 
1.2 การเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ นเป็นการเปล่ียนสถานะหรือไม่ อย่างไร และ

เรียกการเปลี่ยนแปลงนั นว่าอะไร (นักเรียนตอบตามความเข้าใจ) 
1.3 ถ้าน าน  าที่เคยอยู่ในช่องแช่แข็งของตู้เย็นออกมาไว้นอกตู้เย็น นักเรียน

คิดว่าจะมีการเปล่ียนแปลงอย่างไร มีการเปล่ียนสถานะเกิดขึ นหรือไม่ 
และเรียกการเปลี่ยนแปลงนั นว่าอะไร (นักเรียนตอบตามความเข้าใจ) 

2. ครสูรุปค าตอบของนักเรียนว่าน  าที่น าไปไว้ช่องแช่แข็งและที่น าออกจากช่อง
แช่แข็งมาไว้นอกตู้เย็นจะมีการเปล่ียนแปลงเกิดขึ นแล้วเชื่อมโยงสู่การเรียน
เรื่องการเปล่ียนสถานะว่าสารอ่ืน ๆ จะเกิดการเปล่ียนสถานะหรือไม่ 
อย่างไรซึ่งจะได้เรียนรู้จากการอ่านเรื่องการเปลี่ยนสถานะหน้า 78-79 และ
จากการท ากิจกรรม 

ขั้นฝึกทักษะจากการอ่าน (35 นาที) 
 

3. นักเรียนอ่านชื่อเร่ือง และคิดก่อนอ่าน ในหนังสือเรียนหน้า 78 แล้วร่วมกัน
อภิปรายในกลุ่มเพ่ือตอบค าถามคิดก่อนอ่านตามความเข้าใจของกลุ่ม ครู
บันทึกค าตอบของนักเรียนบนกระดานเพ่ือใช้เปรียบเทียบค าตอบหลังจาก
การอ่านเนื อเรื่อง 

4. นักเรียนอ่านค าส าคัญ ทั งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (หากนักเรียนอ่าน
ไม่ได้  ครูควรสอนอ่านให้ถูกต้อง) จากนั นนักเรียนร่วมกันอภิปราย
ความหมายของค าส าคัญตามความเข้าใจ ครูชักชวนให้นักเรียนหา
ความหมายของค าจากการอ่านเนื อเรื่อง 

5. นักเรียนอ่านเนื อเรื่องในหนังสือเรียนหน้า 79 โดยครูฝึกทักษะการอ่านตาม
วิธีการอ่านที่เหมาะสมกับความสามารถของนักเรียน ครูใช้ค าถามเพ่ือ
ตรวจสอบความเข้าใจจากการอ่าน ดังนี   
5.1 สสารมีสถานะ อะไรบ้าง (สสารมีสถานะของแข็ง ของเหลวและแก๊ส) 
5.2 การเปล่ียนแปลงใดบ้างเป็นการเปล่ียนสถานะของสสารและเกิดขึ นได้

อย่างไร (ของเหลวในอาหารเปล่ียนเป็นของแข็ง เกิดขึ นเมื่อท าให้
ของเหลวนั นเย็นลงหรือสูญเสียความร้อน ของแข็งในอาหารเปล่ียนเป็น
ของเหลวเกิดขึ นเมื่อได้รับความร้อน) 

ในการตรวจสอบความรู้ ครู
เพียงรับฟังเหตุผลของนักเรียน
และยังไม่เฉลยค าตอบใด ๆ แต่
ชักชวนให้นักเรียนไปหาค าตอบ
ด้วยตนเองจากการอ่านเนื อเรื่อง 

หากนักเรียนไม่สามารถตอบ
ค าถามหรืออภิปรายได้ตามแนว
ค าตอบ ครูควรให้เวลานักเรียนคิด    
อย่างเหมาะสม รอคอยอย่าง
อดทน และรับฟังแนวความคิดของ
นักเรียน 
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5.3 การเปล่ียนสถานะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพหรือไม่ เพราะเหตุ
ใด (เป็นการเปล่ียนแปลงทางกายภาพเพราะเป็นการเปล่ียนแปลงที่ไม่
เกิดสารใหม่) 

5.4 การเปลี่ยนสถานะของสสารหมายถึงอะไร (การเปลี่ยนสถานะของสสาร
หมายถึงการเปล่ียนแปลงของสสารที่เปล่ียนจากสถานะหนึ่งไปเป็นอีก
สถานะหนึ่ง) 

ขั้นสรุปจากการอ่าน (10 นาที) 
 

6. นักเรียนร่วมกันสรุปเรื่องที่อ่านซึ่งควรสรุปได้ว่าสสารรอบตัวเรามีสาม
สถานะ สสารเปล่ียนจากสถานะหนึ่งไปเป็นอีกสถานะหนึ่งเมื่อสสารได้รับ
หรือสูญเสียความร้อน สสารที่ เปล่ียนสถานะแล้วยังคงเป็นสารเดิม         
การเปล่ียนสถานะจึงจัดเป็นการเปล่ียนแปลงทางกายภาพ 

7. นักเรียนตอบค าถาม รู้หรือยัง ในแบบบันทึกกิจกรรม หน้า 85 

8. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเพ่ือเปรียบเทียบค าตอบของนักเรียนใน รู้
หรือยังกับค าตอบที่เคยตอบและบันทึกไว้ในคิดก่อนอ่าน รวมทั งแก้ไข
ค าตอบให้ถูกต้อง 

9. ครูชักชวนนักเรียนลองตอบค าถามท้ายเรื่องท่ีอ่านว่า 
นอกจากของเหลวในอาหาร สารอ่ืน ๆ สามารถเปล่ียนสถานะได้หรือไม่ 
อย่างไร ครูบันทึกค าตอบของนักเรียนบนกระดาน โดยยังไม่เฉลยค าตอบแต่
ชักชวนให้นักเรียนหาค าตอบจากการท ากิจกรรม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเตรียมตัวล่วงหน้าส าหรับครู       
เพื่อจัดการเรียนรู้ในครัง้ถัดไป 

 
 ในครั งถัดไป นักเรียนจะได้ท า
กิจกรรมที่  1.1 น  าแข็งมีการเปล่ียน
สถานะอย่างไร ครูต้องเตรียมชุดอุปกรณ์
ต่อนักเรียน 1 กลุ่ม ดังต่อไปนี  น  าแข็ง
ก้อนเล็ก ๆ ชุดตะเกียงแอลกอฮอล์   
ขวดรูปกรวย ถุงพลาสติกใส ยางรัดของ 
กระป๋องทรายดับไฟส าหรับดับไฟ 

ครู เตรียมน  าแข็งก้อนเล็ก ๆ 
ขนาดประมาณเท่ากับเมล็ดถั่วลิสงและ
ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มใช้เพียง 1 ก้อน 
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แนวค าตอบในแบบบันทึกกิจกรรม 

 

 ของเหลวในอาหารเปล่ียนเป็นของแข็ง เกิดขึ้นเม่ือของเหลวสูญเสีย
ความร้อนจากการท าให้ของเหลวเย็นลง  

 ของแข็งในอาหารเปล่ียนเป็นของเหลว เกิดขึ้นเม่ือของแข็งได้รับ
ความร้อน  

 ของเหลวในอาหารแห้งแสดงว่าของเหลวเปล่ียนเป็นแก๊ส เกิดขึ้นเมื่อ
ของเหลวได้รับความร้อน 

การเปล่ียนสถานะเป็นการเปล่ียนแปลงทางกายภาพเพราะเป็น      
การเปล่ียนแปลงที่ไม่มีสารใหม่เกิดขึ้น สารก่อนและหลัง             
การเปล่ียนแปลงเป็นสารเดิมแต่มีสถานะต่างกัน  
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กิจกรรมที่ 1.1 น้ าแข็งมีการเปลี่ยน
สถานะอย่างไร 

กิจกรรมนี นักเรียนจะได้สังเกตและอธิบายการเปล่ียน
สถานะของน  าแข็ง 
เวลา  1  ชั่วโมง 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
ท ากิจกรรมนี เพ่ือสังเกตและอธิบายการเปล่ียนสถานะของน  าแข็ง  

ทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 
 S1 การสังเกต  
 S5 การหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับสเปซ 

 S6 การจัดกระท าและส่ือความหมายข้อมูล  
 S8 การลงความเห็นจากข้อมูล 

S13 การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป 

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 

C4   การส่ือสาร 
C5   ความร่วมมือ 
C6   การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

วัสดุ อุปกรณ์ส าหรับท ากิจกรรม 

สิ่งที่ต้องเตรียม 

ส่ิงท่ีครูต้องเตรียม/กลุ่ม 

1. ขวดรูปกรวย ขนาด 250 cm3       2 ใบ 
2. ยางรัดของ   1 วง 
3. ชุดตะเกียงแอลกอฮอล์  1 ชุด 
4. ไม้ขีดไฟ    1 กลัก 
5. ถุงพลาสติกใส ขนาด 5 นิ ว x 8 นิ ว  1 ถุง 
6. น  าแข็งก้อนเล็ก ๆ ประมาณเมล็ดถั่วลิสง 1-2 ก้อน 
7. กระป๋องทรายส าหรับดับไฟ 1 กระป๋อง 
8. เว็บไซต์ที่เกี่ยวกับการเปล่ียนสถานะของสสาร  
9. หนังสือที่มีเนื อหาเกี่ยวกับการเปลี่ยนสถานะของสสาร 
10. แผนภาพการเปล่ียนสถานะของสสาร 

ส่ิงท่ีครูต้องเตรียม/คน 
- 

ส่ิงท่ีนักเรียนต้องเตรียม/กลุ่ม 
- 

สื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู ้
1. หนังสือเรียน ป.5 เล่ม 1    หน้า 80-83 
2. แบบบันทึกกิจกรรม  ป.5 เล่ม 1  หน้า 86-89 
3. ตัวอย่างวีดิทัศน์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ส าหรับครู

เรื่องการหลอมเหลว  การกลายเป็นไอและ         
การควบแน่นเป็นอย่างไร  

 
http://ipst.me/8926 

http://ipst.me/8926
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แนวการจัดการเรียนรู้ 

1. ครูตั งบีกเกอร์ที่ใส่น  าแข็งบนโต๊ะแล้วถามนักเรียนว่า น  าแข็งมีสถานะ
อะไร และเมื่อวางน  าแข็งไว้จะเกิดการเปล่ียนแปลงหรือไม่ อย่างไร 
นักเรียนตอบตามความเข้าใจของตนเอง ครูจดบันทึกค าตอบของ
นักเรียนแต่ยังไม่เฉลยค าตอบที่ถูกต้อง แล้วชักชวนให้นักเรียนค้นหา
ค าตอบจากการท ากิจกรรมที่ 1.1  

2. นักเรียนอ่านชื่อกิจกรรมและ ท าเป็นคิดเป็น จากนั นครูตรวจสอบ
ความเข้าใจของนักเรียน โดยอาจใช้ค าถามดังนี   
2.1 กิจกรรมนี นักเรียนจะได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไร (เรียนเกี่ยวกับ

การเปล่ียนสถานะของน  าแข็ง) 
2.2 นักเรียนจะเรียนเรื่องนี ด้วยวิธีใด (การสังเกต) 
2.3 เมื่อเรียนแล้วนักเรียนจะท าอะไรได้ (อธิบายการเปล่ียนสถานะ

ของน  าแข็ง) 
3. นักเรียนบันทึกจุดประสงค์ของกิจกรรมในแบบบันทึกหน้า 86 และ

อ่านส่ิงที่ต้องใช้ ครูน าอุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรมซึ่งบางอย่างนักเรียน
อาจไม่รู้จักมาแสดงให้นักเรียนดู เช่น ขวดรูปกรวย โดยอธิบายและ
ท าความเข้าใจเกี่ยวกับอุปกรณ์นั น ๆ  

4. นักเรียนอ่านท าอย่างไร โดยครูฝึกอ่านตามความเหมาะสมกับ
ความสามารถของนักเรียน จากนั นร่วมกันอภิปรายเพ่ือสรุปขั นตอน
การท ากจิกรรม ครูตรวจสอบความเข้าใจขั นตอนการท ากิจกรรมโดย
ใช้ค าถามดังนี  
4.1 นักเรียนต้องคาดคะเนอะไรบ้าง (คาดคะเนว่าจะเกิดอะไรขึ นกับ

น  าแข็งในขวดรูปกรวยเมื่อวางไว้สักครู่ เมื่อน าไปให้ความร้อน
ด้วยชุดตะเกียงแอลกอฮอล์และหลังจากดับไฟแล้ววางไว้ 2 

นาท)ี 
4.2 หลังจากบันทึกผลการคาดคะเนแล้ว นักเรียนต้องท าอย่างไร

ต่อไป (ท ากิจกรรมเพ่ือตรวจสอบการคาดคะเนโดยน าน  าแข็ง
ก้อนเล็ก ๆ 1-2 ก้อนบรรจุในขวดรูปกรวย และครอบปากขวด
ด้วยถุงพลาสติกรัดให้แน่นด้วยยางรัดของ สังเกตส่ิงที่เกิดขึ น 
บันทึกผล) 

4.3 เมื่อไม่เห็นก้อนน  าแข็งเหลืออยู่ในขวดรูปกรวยต้องท าอย่างไร
ต่อไป (น าขวดรูปกรวยไปให้ความร้อนโดยตั ง ไฟอ่อนๆ 
ประมาณ 3 นาที สังเกตส่ิงที่เกิดขึ นอย่างละเอียด บันทึกผล) 

ในการตรวจสอบความรู้       
ครูรับฟังเหตุผลของนักเรียนเป็น
ส าคัญ ครูยังไม่เฉลยค าตอบใด ๆ 
แต่ชักชวนให้หาค าตอบที่ถูกต้อง
จากกิจกรรมต่าง ๆ ในบทเรียนนี  
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4.4 หลังจากดับไฟแล้ว นักเรียนต้องท าอย่างไร (หลังจากดับไฟ 
สังเกตส่ิงที่เกิดขึ นภายในขวดรูปกรวยและภายในถุงพลาสติก
จนถึงประมาณ 2 นาที บันทึกผล) 

4.5 นักเรียนต้องท าอย่างไรต่อไป (อภิปรายการเปล่ียนสถานะของ
น  าแข็ง และสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการเปล่ียนสถานะที่เกิดขึ นใน
แต่ละช่วงเรียกว่าอะไร) 

5. ครู เตือนให้นักเรียนระมัดระวังเรื่องความปลอดภัยในการใช้     
ตะเกียงแอลกอฮอล์ และดับก้านไม้ขีดไฟลงในกระป๋องทราย ไม่
สัมผัสขวดรูปกรวยขณะยังร้อนอยู่ พร้อมทั งก าชับนักเรียนให้ดับ
ตะเกียงแอลกอฮอล์ทันทีเมื่อสังเกตสารในภาชนะเสร็จแล้ว 91 ครู
ควรแสดงวิธีการระบุชื่อแหล่งข้อมูลที่สืบค้นและย  าให้นักเรียนบันทึก
แหล่งข้อมูลทุกครั ง 

6. ครูอาจช่วยเขียนสรุปขั นตอนการท ากิจกรรมข้อ 4.1-4.5 บนกระดาน 

ครูย  าแนวทางในการสังเกตส่ิงต่าง ๆ ควรสังเกตให้ละเอียดมากที่สุด
ตัวอย่างเช่น การสังเกตก้อนน  าแข็ง ควรสังเกตให้ได้ข้อมูลต่าง ๆ ให้
ได้มากที่สุด เช่น สี ขนาด รูปร่างของก้อนน  าแข็ง จ านวนก้อนน  าแข็ง 
ระยะเวลาที่ก้อนน  าแข็งเกิดการเปล่ียนแปลงจนหมด ขณะที่น  าแข็ง
เล็กลง เกิดอะไรขึ นบ้าง 

7. เมื่อตรวจสอบนักเรียนจนเข้าใจวิธีการท ากิจกรรมในท าอย่างไร แล้ว 
ครูแจกวัสดุอุปกรณ์ และนักเรยีนเริ่มท ากิจกรรมตามขั นตอน 

8. หลังจากท ากิจกรรมแล้ว ครูสุ่มตัวแทนนักเรียนน าเสนอผลการท า
กิจกรรมโดยอาจบันทึกผลในตารางที่ครูเขียนไว้บนกระดาน หรือใช้
เครื่องฉายแผ่นทึบฉายแบบบันทึกของนักเรียนขึ นจอให้นักเรียนร่วม
ตรวจสอบผลการท ากิจกรรมว่าได้ผลที่ถูกต้องหรือไม่และอภิปราย
สาเหตุที่ท าให้ผลการท ากิจกรรมคลาดเคล่ือน 

9. ครูน าอภิปรายผลการท ากิจกรรมที่นักเรียนน าเสนอ โดยใช้ค าถาม
ดังนี  
9.1 เกิดอะไรขึ นเมื่อวางน  าแข็งในขวดรูปกรวยไว้สักครู่และเรียก

การเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ นว่าอะไร (เมื่อวางน  าแข็ง 1-2 ก้อนไว้ 
น  าแข็งมีขนาดเล็กลงเรื่อย ๆและมีน  าที่ก้นภาชนะปริมาณมาก
ขึ นเรื่อย ๆ  เมื่อเวลาผ่านไปประมาณ 5 นาที น  าแข็งจะ
เปลี่ยนเป็นน  าทั งหมด  เรียกการเปลี่ยนแปลงจากน  าแข็งเป็นน  า
นี ว่า การหลอมเหลว) 
ถ้านักเรียนตอบไม่ได้ ครูให้ความรู้เพ่ิมเติมว่าการเปลี่ยนสถานะ
จากของแข็งเป็นของเหลว เรียกว่าการหลอมเหลว 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะ
แห่งศตวรรษที่ 21 ที่นักเรียนจะได้ฝึกจากการ
ท ากิจกรรม 

 S1 การสังเกตการเปล่ียนแปลงของน  าแข็ง
และน  า 
S5 การหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับสเป
ซจากการสังเกตการเปลี่ยนแปลงรูปร่างสาร
ในภาชนะ (1) การเปล่ียนรูปร่างของน  าแข็ง
กับรูปร่างของน  า (2) การเปล่ียนรูปร่างของ
น  ากับรูปร่างของไอน  าในภาชนะ 

S6 การจัดกระท าและส่ือความหมายข้อมูล
จากการบรรยายและวาดรูปลักษณะของ
น  าแข็ง น  าและไอน  าในภาชนะ 

S8 การลงความเห็นจากข้อมูลจากการ
สังเกตลักษณะของสารขณะเกิดการ
เปลี่ยนแปลง เช่น บอกได้ว่ามีไอน  าเกิดขึ น
ในถุงพลาสติกท่ีพองขึ นและน าข้อมูลมา
ระบุสถานะของสารที่เปลี่ยนแปลง 
C4 การส่ือสารจากการพูด เขียนบรรยาย
เก่ียวกับการเปลี่ยนสถานะของน  าแข็ง 
C5 ความร่วมมือจากการท างานร่วมกันใน
กลุ่ม 

C6 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสารจากการใช้อินเทอร์เนตสืบค้นการ
เปลี่ยนสถานะของสสาร 
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หมายเหตุ เวลาที่น  าแข็งใช้ในการเปล่ียนเป็นน  าจนหมดทั งก้อน 
ขึ นอยู่กับขนาดของก้อนน  าแข็ง 

9.2 เมือ่น าน  าในขวดรูปกรวยไปให้ความร้อน 

- เกิดการเปล่ียนแปลงอย่างไร (เมื่อให้ความร้อนแก่น  าใน
ขวดรูปกรวย น  าร้อนขึ น มีฟองแก๊สผุดขึ นจากก้นขวด น  าที่
ก้นภาชนะ มีปริมาณน้อยลงๆ จนหมดไป ถุงพลาสติกพอง
ขึ น) 

- นักเรียนคิดว่าน  าที่มีปริมาณน้อยลงเป็นเพราะน  าหายไป
จากขวดรูปกรวยใช่หรือไม่ รู้ได้อย่างไร (ไม่ใช่ เพราะ    
ขวดรูปกรวยมีถุงพลาสติกครอบอยู่และรัดด้วยยางรัดของ
ท าให้น  าออกจากขวดรูปกรวยไม่ได้) 

- นักเรียนคิดว่าเพราะเหตุใดน  าจึงมีปริมาณน้อยลง (น  า
เปลี่ยนแปลงเป็นสารที่มองไม่เห็น)  

- ถ้าน  าไม่หายไปจากขวดรูปกรวย แล้วน  าเปลี่ยนเป็นสถานะ
ใด รู้ได้อย่างไร (น  าเปล่ียนสถานะเป็นแก๊ส สังเกตได้จาก
ถุงพลาสติกที่ครอบปากขวดรูปกรวยพองขึ น  การที่
ถุ งพลาสติกพองขึ น แสดงว่ าน่ าจะมีสารอ ยู่ภายใน
ถุงพลาสติกท่ีพองนั นซึ่งน่าจะเป็นแก๊ส) 

- การที่น  าเปล่ียนไปเป็นไอน  าเรียกว่าอะไร  (เรียกการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ นว่า การกลายเป็นไอ)  
ถ้านักเรียนตอบไม่ได้ ครูให้ความรู้เพ่ิมเติมว่าการเปล่ียน
สถานะจากของเหลวเป็นแก๊สเรียกว่าการกลายเป็นไอซึ่งมี 
2 ลักษณะคือการระเหย และการเดือด การระเหยจะเกิด
บริเวณผิวของของเหลว ส่วนการเดือดจะเกิดได้ทุกส่วน
ของของเหลว  

- นักเรียนคิดว่าขณะที่น  าเดือดเกิดเป็นฟองแก๊ส สารที่อยู่ใน
ฟองแก๊สคืออะไร (นักเรียนตอบตามความเข้าใจ)  
ครูให้ความรู้เพ่ิมเติมว่า สารที่อยู่ในฟองแก๊สมีสารเพียง
ชนิดเดียวคือไอน  าซึ่งเป็นน  าในสถานะแก๊ส สารที่อยู่ในฟอง
แก๊สไม่ใช่อากาศหรือแก๊สออกซิเจน 

- น  าเปล่ียนเป็นไอน  าเกี่ยวข้องกับความร้อนอย่างไร (น  า
เปล่ียนเป็นไอน  าเกี่ยวข้องกับความร้อน โดยน  าจะได้รับ
ความร้อนเพ่ิมขึ นจนเปลี่ยนสถานะเป็นไอน  าได้) 

9.3 เมื่อดับตะเกียงและตั งขวดรูปกรวยไว้สักครู่  

หากนักเรียนไม่สามารถ
ตอบค าถามหรืออภิปรายได้ตาม
แนวค าตอบ ครูควรให้ เวลา
นักเรียนคิดอย่างเหมาะสม รอ
คอยอย่างอดทน และรับฟัง
แนวความคิดของนักเรียน 

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

 
 ครูควรสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการ
เปล่ียนสถานะของสสารจากเว็บไซต์ที่
น่าเชื่อถือไว้ล่วงหน้าประมาณ 3-4 เว็บไซต์
และแนะน านักเรียนให้สืบค้นข้อมูลจาก
เว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือ 
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- สารที่อยู่ในขวดรูปกรวย เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไร (สาร
ที่อยู่ในขวดรูปกรวยเปล่ียนเป็นฝ้าสีขาวอยู่ในถุงพลาสติก
และมีหยดน  าเกาะที่ผิวด้านในของถุงพลาสติก ถุงพลาสติก
แฟบลง) 

- ฝ้าสีขาวที่เกิดขึ นคืออะไร (น  าในสถานะของเหลว) 
- น  าในสถานะของเหลว เช่น ละอองน  าและหยดน  าเกิดขึ น

ได้อย่างไร ( (ไอน  าสูญเสียความร้อนไปถึงระดับหนึ่ง
จนกระทั่งควบแน่นเป็นละอองน  า เมื่อละอองน  ารวมตัวกัน
ก็จะกลายเป็นหยดน  า) 

- การเปล่ียนแปลงนี เรียกว่าอะไร (การเปล่ียนแปลงนี เรียกว่า 
การควบแน่น) 
ถ้านักเรียนตอบไม่ได้ ครูให้ความรู้เพ่ิมเติมว่าการเปล่ียน
สถานะจากแก๊สเป็นของเหลว เรียกว่าการควบแน่น 

9.4 สารเมื่อได้รับหรือสูญเสียความร้อนมีผลต่อการเปล่ียนสถานะ
หรือไม่ อย่างไร ยกตัวอย่าง (มีผลต่อการเปล่ียนสถานะของสาร  
เช่น น  าแข็งเมื่อได้รับความร้อนจะหลอมเหลวเป็นน  า และน  า 
เมื่อได้รับความร้อนจะระเหยและเดือดกลายเป็นไอน  าเมื่อไอน  า
สูญเสียความร้อนจะควบแน่นเป็นละอองน  าหรือหยดน  า) 

9.5 เมื่อสารเกิดการเปล่ียนสถานะแล้วจะสามารถกลับมาเป็น
สถานะเดิมได้หรือไม่ อย่างไร (สารสามารถกลับมาเป็นสถานะ
เดิมได้ เมื่อท าให้สารได้รับหรือสูญเสียความร้อน ตัวอย่างเช่น 
น  าแข็งเปล่ียนเป็นน  าและน  า เปล่ียนเป็นไอน  าเมื่อ ได้ รับ     
ความร้อน และไอน  าเปล่ียนเป็นน  าเหมือนเดิมเมื่อสูญเสียความ
ร้อน)  

10.ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายและลงข้อสรุปว่า สสาร เช่น น  า
สามารถเปล่ียนจากสถานะหนึ่งไปเป็นอีกสถานะหนึ่งได้ เมื่อได้รับ
หรือสูญเสียความร้อน การเปล่ียนแปลงนี เรียกว่าการเปล่ียนสถานะ 
และเมื่อสสารเปล่ียนสถานะแล้วสามารถเปล่ียนกลับสู่สถานะเดิมได้
เมื่อสสารได้รับหรือสูญเสียความร้อน โดยการท าให้สสารร้อนขึ นหรือ
ท าให้สสารเย็นลง (S13)  

11.นักเรียนร่วมกันอภิปรายค าตอบใน ฉันรู้อะไร โดยครูอาจใช้ค าถามเพ่ิมเติม
ในการอภิปรายเพ่ือให้ได้แนวค าตอบที่ถูกต้อง 

12. นักเรียนสรุปส่ิงที่ได้เรียนรู้ในกิจกรรมนี  จากนั นครูให้นักเรียนอ่าน ส่ิงที่ได้
เรียนรู้ และเปรียบเทียบกับข้อสรุปของตนเอง  

13. ครูกระตุ้นให้นักเรียนฝึกตั งค าถามเกี่ยวกับเรื่องที่สงสัยหรืออยากรู้เพ่ิมเติม
ใน อยากรู้อีกว่า จากนั นครูอาจสุ่มนักเรียน 2 -3 คน น าเสนอค าถามของ

การเตรียมตัวล่วงหน้าส าหรับครู       
เพ่ือจัดการเรียนรู้ในคร้ังถัดไป 

 
 ในครั งถัดไป นักเรียนจะได้ท า
กิจกรรมที่ 1.2 น  าผลไม้เป็นเกล็ดน  าแข็งได้
อย่างไร ครูเตรียมกระดาษหนังสือพิมพ์เพ่ือ
รองโต๊ะหรือผ้าเช็ดโต๊ะ 
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ตนเองหน้าชั นเรียน และให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับค าถามที่
น าเสนอ 

14. ครูน าอภิปรายเพ่ือให้นักเรียนทบทวนว่าได้ฝึกทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 อะไรบ้างและใน
ขั นตอนใด แล้วบันทึกลงในแบบบันทึกกิจกรรมหน้า 89 
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แนวค าตอบในแบบันทึกกิจกรรม 

สังเกตและอธิบายการเปล่ียนสถานะของน้ าแข็ง 

ค าตอบขึ้นอยู่กับการ
คาดคะเนของนักเรียน 
เช่น น้ าแข็งจะค่อยๆ 
หายไป มีของเหลวใส
เกิดขึ้น หรือ น้ าแข็งจะ
หลอมเหลว 

ค าตอบขึ้นอยู่กับการ
คาดคะเนของนักเรียน 
เช่น น้ าจะค่อยๆ หายไป 

เมื่อวางน้ าแข็ง 1-2 ก้อนไว้ 
น้ าแข็งแต่ละกอ้นมขีนาดเลก็ลง
เร่ือย ๆ และมีน้ าที่ก้นภาชนะ
ปริมาณมากขึ้นเร่ือย ๆ  เมื่อ
เวลาผ่านไปประมาณ 5 นาที 
น้ าแข็งทั้งก้อนจะเปลี่ยนเป็นน้ า   

มีฟองแก๊สเกิดขึ้น น้ าจะมี
ปริมาณน้อยลงๆ เม่ือเวลา
ผ่านไปประมาณ 3 นาทีน้ า
หายไปจนเกือบหมด และ
ถุงพลาสติกค่อยๆ พองข้ึน   

หมายเหตุ  
1.เวลาที่น้ าแข็งเปล่ียนเป็นน้ าจนหมดทั้งก้อนอาจแตกต่างไปจากในตาราง ขึ้นอยู่กับขนาดของ
ก้อนน้ าแข็ง ให้นักเรียนบันทึกเวลาตามความเป็นจริง 
2. เวลาที่น้ าเปล่ียนเป็นไอน้ าจนเกือบหมดอาจแตกต่างไปจากในตาราง ขึ้นอยู่กับปริมาณของน้ า
และปริมาณความร้อนจากไฟของตะเกียงแอลกอฮอล์ ให้นักเรียนบันทึกเวลาตามความเป็นจริง 
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ค าตอบขึ้นอยู่กับการ
คาดคะเนของนักเรียน 
เช่น มีหยดน้ าเกาะข้าง
ถุงพลาสติก 

มีหยดน้ าเกาะที่ข้างขวด มี
ฝ้าสีขาวเกาะท่ีผิวด้านใน
ถุงพลาสติกและถุงพลาสติก
จะแฟบลง   

ของแข็ง ของเหลว 

การหลอมเหลว 

ของเหลว แก๊ส 

การกลายเป็นไอซึ่งมีทั้งการระเหยกับการเดือด 

แก๊ส ของเหลว 

การควบแน่น 
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มีการเปล่ียนสถานะจากของแข็งเป็นของเหลว 

มีการเปล่ียนสถานะจากของเหลวเป็นแก๊ส   

มีการเปล่ียนสถานะจากแก๊สเป็นของเหลว   

การเปล่ียนสถานะของน้ าเป็นสถานะต่าง ๆ เกิดขึ้นเม่ือน้ าได้รับหรือสูญเสีย
ความร้อน 

น้ าแข็งซึ่งมีสถานะเป็นของแข็งเปล่ียนเป็นน้ าซึ่งมีสถานะเป็นของเหลว            

น้ าซึ่งมีสถานะเป็นของเหลวเปล่ียนเป็นไอน้ าซึ่งมีสถานะเป็นแก๊สเมื่อได้รับ

ความร้อน และ ไอน้ าซึ่งมีสถานะเป็นแก๊สเปล่ียนเป็นหยดน้ าซึ่งมีสถานะเป็น

ของเหลวเมื่อสูญเสียความร้อน  

สสารสามารถเปล่ียนสถานะได้เม่ือได้รับหรือสูญเสียความร้อน สสารเปล่ียนสถานะจาก
ของแข็งเป็นของเหลวเรียกว่า การหลอมเหลว เปล่ียนสถานะจากของเหลวเป็นแก๊ส
เรียกว่า การกลายเป็นไอ และ เปล่ียนสถานะจากแก๊สเป็นของเหลวเรียกว่า          
การควบแน่น  
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ค าถามของนักเรียนที่ต้ังตามความอยากรู้ของตนเอง 
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แนวการประเมินการเรียนรู้ 
การประเมินการเรียนรู้ของนักเรียนท าได้ ดังนี  
1. ประเมินความรู้เดิมจากการอภิปรายในชั นเรียน 

2. ประเมินการเรียนรู้จากค าตอบของนักเรียนระหว่างการจัดการเรียนรู้และจากแบบบันทึกกิจกรรม 

3. ประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 จากการท ากิจกรรมของนักเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ตาราง แสดงการวิเคราะห์ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ตามระดับความสามารถของนักเรียน 
 

 

 

 

 

การประเมินจากการท ากิจกรรมที่ 1.1 น้ าแข็งมีการเปลี่ยนสถานะอย่างไร 

ระดับคะแนน 

3 คะแนน หมายถึง ดี  2 คะแนน หมายถึง พอใช้  1 คะแนน หมายถึง ควรปรับปรุง 
 

รหัส ส่ิงท่ีประเมิน ระดับคะแนน 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
S1 การสังเกต  

S5 การหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับสเปซ  

S6 การจัดกระท าและส่ือความหมายข้อมูล  

S8 การลงความเห็นจากข้อมูล  

S13 การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป  

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 

C4 การส่ือสาร  

C5 ความร่วมมือ  

C6 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
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ตาราง แสดงการวิเคราะห์ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ตามระดับความสามารถของนักเรียน 
โดยอาจใช้เกณฑ์การประเมิน ดังนี  

ทักษะ
กระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ 
รายการประเมิน 

ระดับความสามารถ 

ดี (3) พอใช้ (2) ควรปรับปรุง (1) 

S1 การสังเกต ก า ร บ ร ร ย า ย 
ร า ย ล ะ เ อี ย ด
เ กี่ ย ว กั บ ก า ร
เ ป ล่ี ย น แ ป ล ง ที่
เกิดขึ นภายในขวด
รู ป ก ร ว ย แ ล ะ
ถุงพลาสติก 

ส่ิ งที่ บ รรยาย ได้
จากการสังเกตคือ 

-น  าแข็งค่อยๆ มี
ขนาดเล็กลงและ
เปลี่ยนเป็นน  า 
-เมื่อต้มน  า น  าใน
ขวดรูปกรวยจะ
ค่อยๆ หายไป และ
มี ฝ้ า สี ข า ว ห รื อ
ละอองน  าเล็ก ๆ 
เกาะตามข้างขวด
รู ป ก ร ว ย แ ล ะ
ถุงพลาสติก  
-เมื่อดับไฟ ละออง
น  า จะมีขนาดใหญ่
ขึ น 

สามารถ ใช้ ป ระสาท
สัมผัสเก็บรายละเอียด
ก า ร เ ป ล่ี ย น แ ป ล ง ที่
เกิดขึ นภายในขวดรูป
กรวยและถุงพลาสติก 

ส่ิ งที่ บ ร รยาย ได้ จ าก  
การสังเกตคือ 

-น  าแข็งค่อยๆ มีขนาด
เล็กลงและเปล่ียนเป็น
น  า 
-เมื่อต้มน  า น  าในขวดรูป
กรวยจะค่อยๆ หายไป 
แ ล ะ มี ฝ้ า สี ข า ว ห รื อ
ละอองน  าเล็ก ๆ เกาะ
ตามข้างขวดรูปกรวย
และถุงพลาสติก  
-เมื่อดับไฟ ละอองน  า 
จะมีขนาดใหญ่ขึ น 

ได้ด้วยตัว เอง โดยไม่
เพ่ิมความคิดเห็น  
 

สามารถ ใช้ประสาท
สัมผัสเก็บรายละเอียด
ก า ร เ ป ล่ี ย น แ ป ล ง ที่
เกิดขึ นภายในขวดรูป
กรวยและถุงพลาสติก 

ส่ิ งที่ บ รรยาย ได้ จ าก 
การสังเกตคือ 

-น  าแข็งค่อยๆ มีขนาด
เล็กลงและเปล่ียนเป็น
น  า 
-เมื่อต้มน  า น  าในขวด
รู ป ก ร ว ย จ ะ ค่ อ ย ๆ 
หายไป และมีฝ้าสีขาว
หรือละอองน  าเล็ก ๆ 
เกาะตามข้างขวดรูป
กรวยและถุงพลาสติก  
จะมีขนาดใหญ่ขึ น 

ได้ครบถ้วน โดยอาศัย
การชี แนะของครูหรือ
ผู้อ่ืน หรือมีการเพ่ิมเติม
ความคิดเห็น 

 

สามารถใช้ประสาท
สัมผัสเก็บรายละเอียด
การเป ล่ียนแปลงที่
เกิดขึ นภายในขวดรูป
กรวยและถุงพลาสติก 

ส่ิงที่บรรยายได้จาก
การสังเกตคือ 

-น  าแข็งค่อยๆ มีขนาด
เล็กลงและเปลี่ยนเป็น
น  า 
-เมื่อต้มน  า น  าในขวด
รู ป ก ร ว ย จ ะ ค่ อ ย ๆ 
หายไป และมีฝ้าสีขาว
หรือละอองน  าเล็ก ๆ 
เกาะตามข้างขวดรูป
กรวยและถุงพลาสติก  
-เมื่อดับไฟ ละอองน  า 
จะมีขนาดใหญ่ขึ น 

ได้ ไม่ครบถ้ วนหรื อ
เพ่ิมเติมความคิดเห็น 
แม้ ว่ า จะ ได้ รั บ ก า ร
ชี แนะจากครูหรือผู้อ่ืน 

 

S5 การหา
ความสัมพันธ์
ระหว่างสเปซ
กับสเปซ 

 

 

 

 

 

 

การบรรยาย
ลักษณะการ
ครอบครองพื นที่
ของน  าแข็ง น  า
และไอน  า 
ส่ิงที่ควรบรรยาย
ได้คือ 

-น  าแข็งเป็นก้อน
อยู่ที่ก้นภาชนะ
เมื่อเปลี่ยนเป็นน  า

สามารถบรรยายการ
ครอบครองพื นที่ของ
น  าแข็ง น  าและไอน  าใน
ขวดรูปกรวยและ
ถุงพลาสติก  ส่ิงที่ควร
บรรยายได้คือ 

-น  าแข็งเป็นก้อนอยู่ที่
ก้นภาชนะเม่ือ
เปลี่ยนเป็นน  าจะอยู่ใน
ขวดรูปกรวยโดยอยู่เต็ม

สามารถบรรยายการ
ครอบครองพื นที่ของ
น  าแข็ง น  าและไอน  าใน
ขวดรูปกรวยและ
ถุงพลาสติก ส่ิงที่ควร
บรรยายได้คือ 

-น  าแข็งเป็นก้อนอยู่ที่
ก้นภาชนะเม่ือ
เปลี่ยนเป็นน  าจะอยู่ใน
ขวดรูปกรวยโดยอยู่เต็ม

สามารถบรรยายการ
ครอบครองพื นที่ของ
น  าแข็ง น  าและไอน  า
ในขวดรูปกรวยและ
ถุงพลาสติก 

ส่ิงที่ควรบรรยายได้
คือ 

-น  าแข็งเป็นก้อนอยู่ที่
ก้นภาชนะเม่ือ
เปลี่ยนเป็นน  าจะอยู่
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ทักษะ
กระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ 
รายการประเมิน 

ระดับความสามารถ 

ดี (3) พอใช้ (2) ควรปรับปรุง (1) 

 จะอยู่ในขวดรูป
กรวยโดยอยู่เต็ม
ก้นขวดและมี
ระดับสูงขึ น 
ผิวหน้าเรียบเสมอ
กันเมื่อเปลี่ยนเป็น
ไอน  าจะฟุ้ง
กระจายเต็ม
ภายในขวดรูป
กรวยและ
ถุงพลาสติก 

 

ก้นขวดและมีระดับสูง
ขึ น ผิวหน้าเรียบเสมอ
กันเมื่อเปลี่ยนเป็นไอน  า
จะฟุ้งกระจายเต็ม
ภายในขวดรูปกรวยและ
ถุงพลาสติก 

ได้อย่างถกูต้องครบถ้วน
ได้ด้วยตัวเอง  

ก้นขวดและมีระดับสูง
ขึ น ผิวหน้าเรียบเสมอ
กันเมื่อเปลี่ยนเป็นไอน  า
จะฟุ้งกระจายเต็ม
ภายในขวดรูปกรวย
และถุงพลาสติก 

ได้อย่างถูกต้อง
ครบถ้วนโดยอาศัย   
การชี แนะของครูหรือ
ผู้อ่ืน 

ในขวดรูปกรวยโดย
อยู่เต็มก้นขวดและมี
ระดับสูงขึ น ผิวหน้า
เรียบเสมอกันเมื่อ
เปลี่ยนเป็นไอน  าจะ
ฟุ้งกระจายเต็มภายใน
ขวดรูปกรวยและ
ถุงพลาสติก 

ไดไ้ม่ครบถ้วน แม้ว่า
จะได้รับการชี แนะ
จากครูหรือผู้อ่ืน 

S6 การจัดกระท า
และส่ือความหมาย 

ข้อมูล 

การน าข้อมูลที่ได้
จากการสังเกตมา
บันทึกลงในตาราง
และบันทึกผล  
การอภิปรายและ
การสืบค้นข้อมูลลง
ในแบบบันทึก
กิจกรรม 

น าข้อมูลที่ได้จาก    
การสังเกตบันทึกลงใน
ตารางและบันทึกผล 
การอภิปรายและ 
สืบค้นข้อมูลได้ถูกต้อง
ครบถ้วนและส่ือ
ความหมายได้ชัดเจน
ด้วยตนเอง 

น าข้อมูลที่ได้จาก    
การสังเกตบันทึกลงใน
ตารางและบันทึกผล
การอภิปรายและ 
สืบค้นข้อมูลได้ถูกต้อง
ครบถ้วนและ          
ส่ือความหมายชัดเจน
ได้ โดยอาศัยการชี แนะ
ของครูหรือผู้อ่ืน 

น าข้อมูลที่ได้จาก  
การสังเกตบันทึกลง
ในตารางและบันทึก
ผลการอภิปรายและ
สืบค้นข้อมูลได้ยังไม่
ครบถ้วน แม้ว่าจะ
ได้รับการชี แนะจาก
ครูหรือผู้อ่ืน 

S8 การลง
ความเห็นจาก
ข้อมูล 

การน าข้อมูลที่ได้
จากการสังเกต 
การเปล่ียนแปลง
ของน  าแข็ง น  า
และไอน  ามา     
ลงความเห็น       
การเปล่ียนสถานะ
ของสสารโดย    
ลงความเห็นได้ว่า 

น  าแข็งเปลี่ยนเป็น
น  า เรียกว่า        
การหลอมเหลว 

สามารถน าข้อมูลที่
รวบรวมได้จาก         
การสังเกตสถานะของ
น  าและการเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ นมาลงความเห็น
ได้ว่า 
น  าแข็ง เปล่ียนเป็นน  า
เรียกว่า การหลอมเหลว 

-น  า เป ล่ียนเ ป็น ไอน  า
เรียกว่า การกลายเป็น
ไอ 

-ไอน  า เป ล่ียนเ ป็นน  า
เรียกว่า การควบแน่น 

ส า ม า ร ถ น า ข้ อ มู ล ที่
ร ว บ ร ว ม ได้ จ า กการ
สังเกตสถานะของน  า
และการเปล่ียนแปลงที่
เกิดขึ นมาลงความเห็น
ได้ว่า 
น  าแข็งเปล่ียนเป็นน  า
เรียกว่า การหลอมเหลว 

-น  า เป ล่ียนเป็น ไอน  า
เรียกว่า การกลายเป็น
ไอ 

-ไอน  า เป ล่ียนเ ป็นน  า
เรียกว่า การควบแน่น 

สามารถน าข้อมูลที่
รวบรวมได้จาก       
การสังเกตสถานะของ
น  าและการเปลี่ยนแปลง          
ที่เกิดขึ นมาลงความเห็น
ได้ว่า 
น  าแข็ง เปล่ียนเป็นน  า
เรียกว่า การหลอมเหลว 

-น  าเปล่ียนเป็นไอน  า
เรียกว่า การกลายเป็น
ไอ 

-ไอน  าเปล่ียนเป็นน  า
เรียกว่า การควบแน่น 
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ทักษะ
กระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ 
รายการประเมิน 

ระดับความสามารถ 

ดี (3) พอใช้ (2) ควรปรับปรุง (1) 

-น  าเปลี่ยนเป็น    
ไอน  าเรียกว่า     

การกลายเป็นไอ 

-ไอน  าเปลี่ยนเป็น
น  า เรียกว่า        
การควบแน่น 

-การเปล่ียน
สถานะของน  าใน
สถานะต่าง ๆ เกดิ
จากน  าได้รับหรือ
สูญเสียความร้อน 

-การเปล่ียนสถานะของ
น  าในสถานะต่าง ๆ เกิด
จากน  าได้รับหรือสูญเสีย
ความร้ อน ได้ ถู กต้ อ ง
ครบถ้วนไดด้้วยตนเอง 

-การเปล่ียนสถานะของ
น  าในสถานะต่าง ๆ เกิด
จากน  าได้รับหรือสูญเสีย
คว ามร้ อน ได้ ถู ก ต้ อ ง
ค ร บ ถ้ ว น โ ด ย อ า ศั ย    
การชี แนะของครูหรือ
ผู้อ่ืน 

-การเปล่ียนสถานะ
ของน  าในสถานะต่าง 
ๆ เกิดจากน  าได้ รับ
หรือสูญเสียความร้อน
ไ ด้ ถู ก ต้ อ ง แ ต่ ไ ม่
ครบถ้ วน แม้ ว่ า จะ
ได้รับการชี แนะจาก
ครูหรือผู้อ่ืน 

S13 การตีความหมาย
ข้อมูลและลงข้อสรุป 

การตีความหมาย
ข้อมูลและลง
ข้อสรุปการเปล่ียน
สถานะของสสาร
ได้ว่าสสารสามารถ
เปลี่ยนสถานะได้
เมื่อสารได้รับหรือ
สูญเสียความร้อน  
สสารเปลี่ยน
สถานะจาก
ของแข็งเป็น
ของเหลวเรียกว่า
การหลอมเหลว 
เปลี่ยนสถานะจาก
ของเหลวเป็นแก๊ส
เรียกว่า 
การกลายเป็นไอ 
การเปลี่ยนสถานะ
จากแก๊สเป็น
ของเหลวเรียกว่า
การควบแน่น 

สามารถตีความหมาย
การเปล่ียนแปลงของ
น  าแข็งเป็นน  าและไอน  า
ทั งเม่ือได้รับและสูญเสีย
ความร้อนและลงข้อสรุป 

ได้ว่าสสารสามารถ
เปลี่ยนสถานะได้เมื่อ
สารได้รับหรือสูญเสีย
ความร้อน  สสารเปลี่ยน
สถานะจากของแข็งเป็น
ของเหลวเรียกว่า       
การหลอมเหลว    
เปลี่ยนสถานะจาก
ของเหลวเป็นแก๊ส
เรียกว่าการกลายเป็นไอ 
การเปลี่ยนสถานะจาก
แก๊สเป็นของเหลว
เรียกว่าการควบแน่นได้
ถูกต้อง ครบถ้วนด้วย
ตัวเอง 

สามารถตีความหมาย
การเปล่ียนแปลงของ
น  าแข็งเป็นน  าและไอน  า
ทั งเม่ือได้รับและสูญเสีย
ความร้อน               
และลงข้อสรุปว่าสสาร
สามารถเปล่ียนสถานะ
ไดเ้มื่อสารได้รับหรือ
สูญเสียความร้อน  
สสารเปลี่ยนสถานะ
จากของแข็งเป็น
ของเหลวเรียกว่า     
การหลอมเหลว เปลี่ยน
สถานะจากของเหลว
เป็นแก๊สเรียกว่า      
การกลายเป็นไอ      
การเปลี่ยนสถานะจาก
แก๊สเป็นของเหลว
เรียกว่าการควบแน่น 
ไดถู้กต้อง ครบถ้วนโดย
อาศัยการชี แนะของครู
หรือผู้อ่ืน 

สามารถตีความหมาย
การเปล่ียนแปลงของ
น  าแข็งเป็นน  าและ  
ไอน  าทั งเม่ือได้รับและ
สูญเสียความร้อน 
และลงข้อสรุปว่า
สสารสามารถเปล่ียน
สถานะได้เมื่อสาร
ได้รับหรือสูญเสีย
ความร้อน  สสาร
เปลี่ยนสถานะจาก
ของแข็งเป็นของเหลว
เรียกว่า                 
การหลอมเหลว 
เปลี่ยนสถานะจาก
ของเหลวเป็นแก๊ส
เรียกว่าการกลายเป็น
ไอ การเปลี่ยนสถานะ
จากแก๊สเป็นของเหลว
เรียกว่าการควบแน่น 
ได้ถูกต้องแต่ไม่
ครบถ้วนแม้ว่าจะ
ได้รับการชี แนะจาก
ครูหรือผู้อ่ืน 
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ตาราง แสดงการวิเคราะห์ทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ตามระดับความสามารถของนักเรียน 
โดยอาจใช้เกณฑ์การประเมิน ดังนี  

 

ทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 

รายการประเมิน ระดับความสามารถ 
ดี (3) พอใช้ (2) ควรปรับปรุง (1) 

C4 การส่ือสาร การน าเสนอข้อมูล
จากการสังเกตการ
เปลี่ยนสถานะของ
น  าในรูปแบบ
ภาพวาดหรือ
บรรยาย   

น าเสนอข้อมูลจากการ
สังเกตการเปลี่ยนสถานะ
ของน  าในรูปแบบ
ภาพวาดหรือบรรยาย  
ให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้อย่าง
ถูกต้อง ชัดเจนได้ด้วย
ตนเอง 

น าเสนอข้อมูลจากการสังเกต
การเปล่ียนสถานะของน  าใน
รูปแบบภาพวาดหรือบรรยาย  
ให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้ถูกต้อง 
ชัดเจนโดยอาศัยการชี แนะ
ของครูหรือผู้อ่ืน 

น าเสนอข้อมูลจากการ
สั ง เ ก ต ก า ร เ ป ล่ี ย น
ส ถ า น ะ ข อ ง น  า ใ น
รูปแบบภาพวาดหรือ
บรรยาย  ให้ผู้อ่ืนเข้าใจ
ได้ถูกต้องแต่ไม่ชัดเจน 
แม้ว่าจะได้รับการชี แนะ
จากครูหรือผู้อ่ืน 

C5 ความ
ร่วมมือ 

การท างานร่วมมือ
กันกับผู้อ่ืนใน    
การสังเกต      
การเปล่ียนแปลง
ของน  าในสถานะ
ต่าง ๆ รวมทั ง   
การยอมรับความ
คิดเห็นของผู้อ่ืน 

สามารถท างานร่วมกับ
ผู้อ่ืนรวมทั งยอมรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อ่ืน
อย่างสร้างสรรค์ใน   
การท ากิจกรรมตั งแต่
เริ่มต้นจนเสร็จสิ น
กิจกรรมด้วยตนเอง 

สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน
รวมทั งยอมรับฟัง         
ความคิดเห็นของผู้อ่ืนอย่าง
สร้างสรรค์ในการท ากิจกรรม
เป็นบางครั งทั งนี ต้องอาศัย
การกระตุ้นจากครูหรือผู้อ่ืน 

สามารถท างานร่วมกับ
ผู้อ่ืนได้บ้างแต่ไม่แสดง
ความคิดเห็น แม้ว่าจะได้
รับค าชี แนะจากครูหรือ
ผู้อ่ืน 

C6 การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการ
ส่ือสาร 

การใช้อินเทอร์เนต
เพ่ือสืบค้นชื่อ   
การเปล่ียนสถานะ
ของสสารจาก
ของแข็งเป็น
ของเหลว จาก
ของเหลวเป็นแก๊ส 
และจากแก๊สเป็น
ของเหลว จาก
แหล่งข้อมูลที่
ถูกต้องและ
น่าเชื่อถือ 

ใช้อินเทอร์เนตสืบค้นชื่อ
การเปล่ียนสถานะของ
สสารได้ด้วยตนเองจาก
แหล่งข้อมูลที่
หลากหลายโดยเลือก
แหล่งข้อมูลที่ถูกต้อง
และน่าเชื่อถือ 

ใช้อินเทอร์เนตสืบค้นชื่อ 
การเปล่ียนสถานะของสสาร
จากแหล่งข้อมูลที่
หลากหลายโดยเลือก
แหล่งข้อมูลที่ถูกต้องและ
น่าเชื่อถือจากการชี แนะของ
ครูหรือผู้อ่ืน 

สามารถใช้อินเทอร์เนต
สืบค้นชื่อการเปลี่ยน
สถานะของสสารจาก
แหล่งข้อมูลที่
หลากหลายแต่ไม่
สามารถเลือกใช้
แหล่งข้อมูลที่ถูกต้อง
และน่าเชื่อถือแม้ว่าจะ
ได้รับค าชี แนะจากครู
หรือผู้อ่ืน 
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กิจกรรมที่ 1.2 น้ าผลไม้เป็นเกล็ดน้ าแข็งได้
อย่างไร 

กิจกรรมนี นักเรียนจะได้สังเกตและอธิบายการเปล่ียนสถานะของ
น  าผลไม้ 
เวลา  1  ชั่วโมง 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
ท ากิจกรรมนี เพ่ือสังเกตและอธิบายการเปล่ียนสถานะของน  าผลไม้  
วัสดุ อุปกรณ์ส าหรับท ากิจกรรม 

สิ่งที่ครูต้องเตรียม/กลุ่ม 

1. แก้วพลาสติกใสหรือขวดพลาสติก    2 ใบ 

2. อ่างน  าพลาสติกที่มขีนาดเหมาะสมกับแก้วหรือขวดพลาสติก 1 
ใบ 

3. ช้อน      2 คัน 

4. เกลือแกง     1 ถุง 
5. น  าแข็งก้อนเล็ก ๆ ปริมาณเพียงพอส าหรับบรรจุลงในอ่างน  าจน

เกือบเต็ม 

6. น  าผลไม ้   ประมาณ 1 แก้วพลาสติกใส 

ส่ิงท่ีครูต้องเตรียม/คน 
- 
ส่ิงท่ีนักเรียนต้องเตรียม/กลุ่ม 
- 

ทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 
 S1 การสังเกต  
 S5 การหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับเวลา 

 S8 การลงความเห็นจากข้อมูล 
S13 การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป 

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 

C4   การส่ือสาร 
C5   ความร่วมมือ 
C6  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

 

 

 

สื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู ้
1. หนังสือเรียน ป.5 เล่ม 1    หน้า  84-86 
2. แบบบันทึกกิจกรรม  ป.5 เล่ม 1  หน้า  90-94 
3. ตัวอย่างวีดิทัศน์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ส าหรับครู

เรื่องการแข็งตัวของสสารเป็นอย่างไร 

 
http://ipst.me/9893 

 

http://ipst.me/9893
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แนวการจัดการเรียนรู้ 

1. น าเข้าสู่บทเรียนโดยครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาในประเด็น
ดังต่อไปนี  
1.1 ถ้าต้องการท าให้น  าเปล่ียนเป็นน  าแข็งจะท าอย่างไร (นักเรียน

ตอบตามความเข้าใจ นักเรียนอาจตอบว่า น าน  าไปแช่ในช่องแช่
แข็งของตู้เย็น) 

1.2 ช่องแช่แข็งของตู้เย็นท าให้น  าเปล่ียนเป็นน  าแข็งได้อย่างไร  
(นักเรียนตอบตามความเข้าใจ ซึ่งควรตอบได้ว่าเพราะช่องแช่
แข็งมีอุณหภูมิต่ ามากจนท าให้น  าเปลี่ยนเป็นน  าแข็งได้)  

1.3 ถ้าเราไม่มีตู้เย็น เราจะท าให้น  าเปล่ียนเป็นน  าแข็งได้หรือไม่ 
อย่างไร (นักเรียนตอบได้ตามความเข้าใจ ครูอาจพูดคุยเพ่ิมเติม
เกี่ยวกับการแข็งตัวของของเหลวอ่ืนๆ ในชีวิตประจ าวัน) 

2. นักเรียน อ่านชื่อกิจกรรม และ ท าเป็นคิดเป็น ในหนังสือเรียนหน้า 
84 จากนั น ครูตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียนเกี่ยวกับส่ิงที่จะ
เรียนในกิจกรรมนี  โดยใช้ค าถามดังต่อไปนี  
2.1 กิจกรรมนี นักเรียนจะได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไร (เกี่ยวกับการ

เปลี่ยนสถานะของน  าผลไม้) 
2.2 นักเรียนจะได้เรียนเรื่องนี ด้วยวิธีใด (การสังเกต)  
2.3 เมื่อเรียนแล้วนักเรียนจะท าอะไรได้ (อธิบายการเปล่ียนสถานะ

ของน  าผลไมไ้ด)้ 
3. ให้นักเรียนบันทึกจุดประสงค์ของกิจกรรมในแบบบันทึกกิจกรรมหน้า 

90  

4. นักเรียนอ่านส่ิงท่ีต้องใช้ในการท ากิจกรรม โดยครูน าวัสดุอุปกรณ์มา
แสดงให้นักเรียนดู ย  าเตือนวิธีการใช้อุปกรณ์และการดูแลความ
สะอาดของสถานที่ขณะท ากิจกรรม  

5. นักเรียนอ่านท าอย่างไร ในหนังสือเรียนหน้า 84 โดยครูเลือกฝึก
ทักษะการอ่านตามความเหมาะสมกับความสามารถของนักเรียน
จากนั นครูตรวจสอบความเข้าใจขั นตอนการท ากิจกรรมโดยใช้
ค าถามดังนี  
5.1 นักเรียนต้องท าอย่างไรในขั นตอนแรก (คาดคะเนว่าจะเกิดอะไร

ขึ นถ้าน าน  าผลไม้ที่อยู่ในแก้วพลาสติกแช่ในอ่างน  าแข็งผสม
เกลือ บันทึกผล)  
นักเรียนบันทึกการคาดคะเนในแบบบันทึกหน้า 90 จากนั น
ร่วมกันอภิปรายค าตอบของนักเรียน  

5.2 หลังจากการคาดคะเน ต้องท าอย่างไรต่อไป (ท ากิจกรรมโดยน า
แก้วที่ใส่น  าผลไม้แช่ในอ่างน  าแข็งผสมเกลือ จากนั นคนน  าแข็ง

ในการตรวจสอบความรู้ ครูเพียงรับ
ฟังเหตุผลของนักเรียนเป็นส าคัญ และยังไม่
เฉลยค าตอบใด ๆ ให้กับนักเรียน  แต่
ชักชวนนักเรียน ไปหาค าตอบที่ถูกต้องจาก
กิจกรรมต่าง ๆ ในบทเรียนนี  

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

 
 ครูควรแนะน าให้นักเรียนโรยเกลือ

ลงในน  าแข็งให้มีปริมาณมากพอที่จะท าให้
เกิดการเปลี่ยนสถานะของน  าผลไม้ได้เร็ว 
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ผสมเกลือในอ่าง และสังเกตการเปล่ียนแปลงของน  าผลไม้ทุก ๆ 
2 นาท ีบันทึกผล) 
ครูควรให้นักเรียนดูตารางบันทึกผลในแบบบันทึกกิจกรรมหน้า 
90 และตรวจสอบความเข้าใจวิธีการจับเวลาและบันทึกเวลา
รวมทั งวิธีการบันทึกผลการสังเกต ครูย  าแนวทางในการสังเกต
ส่ิงต่าง ๆ ควรสังเกตให้ละเอียดมากที่สุด ตัวอย่างเช่น การ
สังเกตน  าผลไม้ ควรสังเกตให้ได้ข้อมูลต่าง ๆ ให้ได้มากท่ีสุด เช่น 
สี  รูปร่ า งของน  าผลไม้   ระยะเวลาที่ น  าผลไม้ เกิดการ
เปลี่ยนแปลง 

5.3 หลังจากน  าผลไม้เปล่ียนสถานะแล้ว ต้องท าอย่างไรต่อไป 
(แบ่งน  าผลไม้ที่เปล่ียนสถานะบรรจุลงในภาชนะอีกใบแล้ว
สังเกตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ น บันทึกผล) 

ครูควรให้นักเรียนดูและตรวจสอบความเข้าใจวิธีการบันทึกผล
การสังเกตในแบบบันทึกหน้า 91 

5.4 นักเรียนจะท าอย่างไรจึงจะระบุชื่อการเปล่ียนสถานะของน  า
ผลไม้ในแต่ละช่วงได้ (อภิปรายร่วมกันและสืบค้นข้อมูล
เพ่ิมเติม) 
ครูควรให้นักเรียนดูและตรวจสอบความเข้าใจวิธีการบันทึกผล
การอภิปรายและสืบค้นข้อมูลในแบบบันทึกหน้า 91 ครูควร
แสดงวิธีการระบุชื่อแหล่งข้อมูลที่สืบค้นและย  าให้นักเรียน
บันทึกแหล่งข้อมูลทุกครั ง 

6. เมื่อนักเรียนเข้าใจวิธีการท ากิจกรรมในท าอย่างไรแล้ว ครูแจกวัสดุ
อุปกรณ ์จากนั นนักเรียนเริ่มปฏิบัติกิจกรรมตามขั นตอน 

7. หลังจากท ากิจกรรมแล้ว ให้นักเรียนเก็บอุปกรณ์ให้เรียบร้อยและ
สุ่มนักเรียนน าเสนอผลการท ากิจกรรม ครูบันทึกผลการท ากิจกรรม
ของนักเรียนไว้บนกระดาน จากนั นครูน าอภิปรายผลการท า
กิจกรรมของนักเรียนโดยครูอาจใช้ค าถามดังนี  
7.1 ก่อนการท ากิจกรรมน  าผลไม้ในแก้วมีสถานะใด และมีสมบัติ

อย่างไร (ก่อนการท ากิจกรรม น  าผลไม้ในแก้วมีสถานะเป็น
ของเหลว รูปร่างเปล่ียนแปลงตามภาชนะ ปริมาตรคงที่ 
ผิวหน้าเรียบเสมอกันในแนวระดับ) 

7.2 เมื่อน าน  าผลไม้แช่ในอ่างน  าแข็งผสมเกลือ น  าผลไม้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงอย่างไร (น  าผลไม้เปล่ียนเป็นเกล็ดน  าแข็ง) 

7.3 เกล็ดน  าแข็งมีสถานะใดและมีสมบัติอย่างไร (เกล็ดน  าแข็งมี
สถานะเป็นของแข็ง สีส้ม สัมผัสแล้วรู้สึกเย็น) 

7.4 เมื่อเวลาผ่านไป น  าผลไม้และเกล็ดน  าแข็งมีการเปล่ียนแปลง
อย่างไร (เมื่อเวลาผ่านไป น  าผลไม้มีปริมาณลดลง ส่วนเกล็ด
น  าแข็งมีปริมาณมากขึ น) 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะ
แห่งศตวรรษที่ 21 ที่นักเรียนจะได้ฝึกจากการ
ท ากิจกรรม 

 S1 การสังเกตการเปล่ียนแปลงของน  าผลไม้ 
S5 การหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับ
เวลาจากลักษณะการครอบครองพื นที่ของ
สารในภาชนะเม่ือเวลาผ่านไปทั งก่อนและ
หลังการเปลี่ยนสถานะ  
S6 การจัดกระท าและสื่อความหมายข้อมูล
จากการบรรยายและวาดรูปลักษณะของน  า
ผลไม้ในภาชนะ 

S8 การลงความเห็นจากข้อมูลจากการ
สังเกตลักษณะของสารขณะเกิดการ
เปลี่ยนแปลงและน าข้อมูลมาระบุสถานะ
ของสารที่เปลี่ยนแปลง 
C4 การส่ือสารจากการน าเสนอผลการ
เปลี่ยนแปลงของน  าผลไม้ 
C5 ความร่วมมือจากการท างานร่วมกันใน
กลุ่ม 

C6 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสารจากการใช้อินเทอร์เนตสืบค้นข้อมูล
เกี่ยวกับการเปล่ียนสถานะของน  าผลไม้ 
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7.5 นักเรียนคิดว่าน  าผลไม้ที่แช่ในอ่างน  าแข็งผสมเกลือมีอุณหภูมิ
เป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับน  าผลไม้ที่วางไว้นอกอ่าง และจะรู้ได้
อย่างไร (อุณหภูมิของน  าผลไม้ที่อยู่ในอ่างน  าแข็งจะต่ ากว่า
อุณหภูมิของน  าผลไม้ที่อยู่นอกอ่าง ทราบได้จากการสัมผัส
ด้วยมือหรือใช้เทอร์มอมิเตอร์วัดอุณหภูมิ) 

7.6 เหตุใดน  าผลไม้จึงเปล่ียนเป็นเกล็ดน  าแข็ง (น  าผลไม้สูญเสีย
ความร้อน เนื่องจากการน าน  าผลไม้แช่ในอ่างน  าแข็งผสมเกลือ
ท าให้อุณหภูมิของน  าผลไม้ลดลงจนถึงระดับหนึ่ง) 

7.7 การเปล่ียนแปลงของน  าผลไม้เป็นเกล็ดน  าแข็งเปล่ียนจาก
สถานะใดเป็นสถานะใดและเรียกการเปล่ียนแปลงนี ว่าอะไร 
(การเปล่ียนแปลงของน  าผลไม้เปล่ียนจากสถานะของเหลว
เป็นของแข็ง  เรียกว่าการแข็งตัว)  
ถ้านักเรียนตอบไม่ได้ ครูให้ความรู้เพ่ิมเติมการเปล่ียนสถานะ
จากของเหลวเป็นของแข็ง เรียกว่า การแข็งตัว 

7.8 การเปล่ียนแปลงของเกล็ดน  าแข็งที่น ามาวางไว้นอกอ่างน  าแข็ง
เปล่ียนจากสถานะใดเป็นสถานะใด และเรียกการเปล่ียนแปลง
นี ว่าอะไร (เกล็ดน  าแข็งซึ่งมีสถานะเป็นของแข็งเปล่ียนเป็นน  า
ผลไม้ซึ่งมีสถานะเป็นของเหลว การเปล่ียนสถานะจากของแข็ง
เป็นของเหลว เรียกว่า  การหลอมเหลว)  

7.9 การเปล่ียนแปลงของน  าผลไม้เป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ
หรือไม่ รู้ได้อย่างไร (การเปล่ียนแปลงของน  าผลไม้เป็นการ
เปลี่ยนแปลงทางกายภาพ เนื่องจาก น  าผลไมท้ีแ่ข็งตัวเป็นเกล็ด
น  าแข็ง ยังคงเป็นสารเดิม เพียงแต่มีสถานะเปล่ียนแปลงไป
เท่านั น สังเกตได้จากเกล็ดน  าแข็งเมื่อเปล่ียนสถานะเป็นน  า
ผลไม้จะได้น  าผลไม้ท่ีมีสีเหมือนเดิม) 

7.10 จากกิจกรรมนี  ค้นพบอะไรบ้าง (จากกิจกรรมนี  พบว่าเมื่อน าน  า
ผลไม้แช่ในอ่างน  าแข็งผสมเกลือ น  าผลไม้เปล่ียนเป็นเกล็ด
น  าแข็งซึ่งเกิดจากน  าผลไม้สูญเสียความร้อน ส่วนเกล็ดน  าแข็งที่
วางไว้นอกอ่างน  าแข็งผสมเกลือเปล่ียนเป็นน  าผลไม้ซึ่งเกิดจาก
เกล็ดน  าแข็งได้รับความร้อน) 

7.11 จากส่ิงที่ ค้นพบสรุปได้ว่าอย่างไร  (เมื่อท าให้ สสารที่ เ ป็น
ของเหลวเย็นลงจนถึงระดับหนึ่งจะเปล่ียนสถานะเป็นของแข็ง 
เรียกการเปล่ียนแปลงนี ว่า การแข็งตัว ส่วนของแข็งเมื่อได้รับ
ค ว า ม ร้ อ น จ ะ เ ป ล่ี ย น ส ถ า น ะ เ ป็ น ข อ ง เ ห ล ว เ รี ย ก ว่ า                  
การหลอมเหลว การแข็ งตั วและการหลอมเหลว เ ป็น             
การเปล่ียนแปลงทางกายภาพ)  

8. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายและลงข้อสรุปว่า ของเหลวเมื่อ
สูญเสียความร้อน ของเหลวจะเปล่ียนสถานะเป็นของแข็ง เรียกการ

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

 
 ค รู ค ว ร สื บ ค้ น ข้ อ มู ล เ กี่ ย ว กั บ 

การเปล่ียนสถานะของสสารจากเว็บไซต์ที่
น่าเชื่อถือไว้ล่วงหน้าประมาณ3-4 เว็บไซต์
และแนะน านักเรียนให้สืบค้นข้อมูลจาก
เว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือ 
 

 

 

หากนักเรียนไม่สามารถ
ตอบค าถามหรืออภิปรายได้ตาม
แนวค าตอบ ครูควรให้ เวลา
นัก เรี ยน คิดอย่าง เหมาะสม  
รอคอยอย่างอดทน และรับฟัง
แนวความคิดของนักเรียน 
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เปล่ียนสถานะนี ว่า การแข็งตัว และเมื่อของแข็งได้รับความร้อนจะ
เปล่ียนสถานะเป็นของเหลวได้เรียกการเปล่ียนสถานะนี ว่า การ
หลอมเหลว การเปล่ียนสถานะเป็นการเปล่ียนแปลงที่สารยังเป็น
สารเดิมจึงเป็นการเปล่ียนแปลงทางกายภาพ (S13) 

9. นักเรียนร่วมกันอภิปรายค าตอบใน ฉันรู้อะไร โดยครูอาจใช้ค าถาม
เพ่ิมเติมในการอภิปรายเพ่ือให้ได้แนวค าตอบที่ถูกต้อง 

10. นักเรียนร่วมกันสรุปส่ิงที่ได้ เรียนรู้ ในกิจกรรมนี  จากนั นครูให้
นักเรียนอ่าน ส่ิงท่ีได้เรียนรู้ และเปรียบเทียบกับข้อสรุปของตนเอง 

11. ครูกระตุ้นให้นักเรียนฝึกตั งค าถามเกี่ยวกับเรื่องที่สงสัยหรืออยากรู้
เพ่ิมเติมใน อยากรู้อีกว่า จากนั นครูอาจสุ่มนักเรียน 2 -3 คน 
น าเสนอค าถามของตนเองหน้าชั นเรียน  และให้นักเรียนทุกคน
ร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับค าถามที่น าเสนอ 

12.ครนู าอภิปรายเพ่ือให้นักเรียนทบทวนว่าได้ฝึกทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 อะไรบ้างและในขั นตอน
ใด แล้วบันทึกลงในแบบบันทึกกิจกรรมหน้า 94 

การเตรียมตัวล่วงหน้าส าหรับครู       
เพ่ือจัดการเรียนรู้ในคร้ังถัดไป 

 
 ในครั งถัดไป นักเรียนจะได้ท า
กิจกรรมท่ี 1.3 พิมเสนมีการเปลี่ยนสถานะ
อย่างไร ครูควรเตรียมกระดาษแข็งเจาะรู
ส าหรับให้นักเรียนท ากิจกรรมกลุ่มละ 1 

แผ่น โดยตัดกระดาษเทาขาวให้แต่ละแผ่นมี
ขนาดประมาณ 10 x 10 cm เจาะรูขนาด
เล็ก ๆ 4-5 รูบริเวณตรงกลางของ
แผ่นกระดาษ 
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13.       แนวค าตอบในแบบบันทึกกิจกรรม 

สังเกตและอธิบายการเปล่ียนสถานะของน้ าผลไม้ 

ขึ้นอยู่กับค าตอบของนักเรียน เช่น เมื่อน้ าผลไม้ในแก้วเย็นลง น้ าผลไม้จะเปล่ียนจาก
ของเหลวเป็นของแข็ง 

2 

4 

6 

8 

10 
หมายเหตุ เวลาในการท ากิจกรรมตั งแต่เริ่มต้นจนน  าผลไม้เปลี่ยนสถานะ
จนหมดอาจจะเร็ว ช้า แตกต่างไปจากนี  ให้บันทึกผลตามความเป็นจริง 

0 ขึ นอยู่กับการสังเกตของนักเรียน บันทึกลักษณะของน  าผลไม้
ตามจริง เช่น เป็นของเหลว สีส้ม 

เป็นของเหลว สีส้ม 

เป็นของเหลว สีส้ม 

ของเหลว สีส้ม เริ่มมีเกล็ดน  าแข็งสีส้มเกิดขึ นที่ขอบแก้วพลาสติก 

น  าผลไม้เปล่ียนเป็นเกล็ดน  าแข็งสีส้มหมดทั งแก้ว 
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เม่ือวางไว้ 3 นาที เกล็ดน  าแข็งจะเปล่ียนเป็นของเหลวสีส้มเหมือนกับสีของ
เกล็ดน  าแข็ง 

ของเหลว  ของแข็ง  

การแข็งตัว  

ของแข็ง  ของเหลว  

การหลอมเหลว  
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ค าตอบขึ้นอยู่กับการคาดคะเนและผลการสังเกตของนักเรียน เช่น เหมือนกัน
เนื่องจากมีการคาดคะเนว่าน้ าผลไม้จะเปล่ียนจากของเหลวเป็นของแข็ง 

น้ าผลไม้เปล่ียนสถานะจากของเหลวเป็นของแข็ง เรียกการเปล่ียนสถานะน้ีว่า 
การแข็งตัว และน้ าผลไม้ที่แข็งตัวหรือเกล็ดน้ าแข็งเปล่ียนสถานะจากของแข็ง
เป็นของเหลว เรียกการเปล่ียนสถานะน้ีว่า  การหลอมเหลว 

การเปล่ียนสถานะของน้ าผลไม้เกิดขึ้นเนื่องจากน้ าผลไม้ได้รับหรือสูญเสีย      
ความร้อน หรือ เกิดขึ้นจากการท าให้น้ าผลไม้ร้อนขึ้นหรือเย็นลง โดยน้ าผลไม้
สูญเสียความร้อนจะเปล่ียนเป็นเกล็ดน้ าแข็ง ส่วนเกล็ดน้ าแข็งได้รับความร้อนจะ
เปล่ียนเป็นน้ าผลไม้ 

การเปล่ียนสถานะของน้ าผลไม้เป็นการเปล่ียนแปลงทางกายภาพเนื่องจากสารที่
ได้หลังจากเกิดการเปล่ียนแปลงยังคงเป็นสารเดิมสังเกตจากสีของสารก่อนและ
หลังการเปล่ียนแปลงเป็นสีเดียวกัน 
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เมื่อน าแก้วบรรจุน้ าผลไม้แช่ในอ่างน้ าแข็งผสมเกลือและคนน้ าแข็งไปเร่ือยๆ  น้ าผลไม้
จะค่อยๆ เปล่ียนเป็นเกล็ดน้ าแข็ง จนกลายเป็นเกล็ดน้ าแข็งทั้งหมด และเมื่อแบ่งน้ า
ผลไม้ที่เป็นเกล็ดน้ าแข็งบรรจุลงในภาชนะอีกใบหน่ึงวางไว้นอกอ่างน้ าแข็ง เกล็ด
น้ าแข็งจะกลายเป็นน้ าผลไม้ที่มีสีเหมือนเดิม การเปล่ียนแปลงของน้ าผลไม้เป็นเกล็ด
น้ าแข็งจึงเป็นการเปล่ียนแปลงทางกายภาพเนื่องจากสารที่เปล่ียนแปลงยังคงเป็น
สารเดิม  

เมื่อท าให้ของเหลวสูญเสียความร้อนหรือเย็นลง ของเหลวสามารถเปล่ียนสถานะเป็น
ของแข็งได้ เรียกการเปล่ียนสถานะน้ีว่า การแข็งตัว และเมื่อท าให้ของแข็งได้รับ    
ความร้อนหรือร้อนขึ้น ของแข็งจะสามารถเปล่ียนสถานะเป็นของเหลวได้เรียก       
การเปล่ียนสถานะน้ีว่า การหลอมเหลว การเปล่ียนสถานะเป็นการเปล่ียนแปลงที่สาร
ยังคงเป็นสารเดิมแต่สถานะเปล่ียนไปจึงเป็นการเปล่ียนแปลงทางกายภาพ 
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ค าถามของนักเรียนที่ต้ังตามความอยากรู้ของตนเอง 
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แนวการประเมินการเรียนรู้ 
การประเมินการเรียนรู้ของนักเรียนท าได้ ดังนี  
1. ประเมินความรู้เดิมจากการอภิปรายในชั นเรียน 

2. ประเมินการเรียนรู้จากค าตอบของนักเรียนระหว่างการจัดการเรียนรู้และจากแบบบันทึกกิจกรรม 

3. ประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 จากการท ากิจกรรมของนักเรียน 

 

 
 

 

การประเมินจากการท ากิจกรรมที่ 1.2 เป็นเกล็ดน้ าแข็งได้อย่างไร 

ระดับคะแนน 

3 คะแนน หมายถึง ดี  2 คะแนน หมายถึง พอใช้  1 คะแนน หมายถึง ควรปรับปรุง 

 

รหัส ส่ิงท่ีประเมิน ระดับคะแนน 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
S1 การสังเกต  

S5 การหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับ
เวลา 

 

S8 การลงความเห็นจากข้อมูล  

S13 การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป  

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 

C4 การส่ือสาร  

C5 ความร่วมมือ  

C6 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร 
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ตาราง แสดงการวิเคราะห์ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ตามระดับความสามารถของนักเรียน 
โดยอาจใช้เกณฑ์การประเมิน ดังนี  

ทักษะ
กระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ 
รายการประเมิน 

ระดับความสามารถ 

ดี (3) พอใช้ (2) ควรปรับปรุง (1) 

S1 การสังเกต การบรรยาย 
รายละเอียดเกี่ยว
การเปล่ียนแปลงที่
เกิดขึ นกับน  าผลไม้ 
เช่น เป็นของเหลว 
สีส้ม เริ่มมีเกล็ด
น  าแข็งสีส้มเกิดขึ น
ที่ขอบแก้ว
พลาสติกเม่ือเวลา
ผ่านไป 6 นาที 
  

สามารถใช้ประสาทสัมผัส
เก็บรายละเอียดเกี่ยวกับ
การเปล่ียนแปลงของน  า
ผลไม ้เช่น เป็นของเหลว 
สีส้ม เริ่มมีเกล็ดน  าแข็งสี
ส้มเกิดขึ นที่ขอบแก้ว
พลาสติกเม่ือเวลาผ่านไป 
6 นาทไีด้ด้วยตนเอง โดย
ไม่เพ่ิมความคิดเห็น  

สามารถใช้ประสาทสัมผัส
เก็บรายละเอียดเกี่ยวกับ
การเปล่ียนแปลงของน  า
ผลไม ้เช่น เป็นของเหลว 
สีส้ม เริ่มมีเกล็ดน  าแข็งสี
ส้มเกิดขึ นที่ขอบแก้ว
พลาสติกเม่ือเวลาผ่านไป 
6 นาทไีด้ จากการชี แนะ
ของครูหรือผู้อ่ืน หรือมี
การเพ่ิมเติมความคิดเห็น  

สามารถใช้ประสาท
สัมผัสเก็บ
รายละเอียด
เกี่ยวกับ           
การเปล่ียนแปลง
ของน  าผลไม้เช่น 
เป็นของเหลว สีส้ม 
เริ่มมีเกล็ดน  าแข็ง  
สีส้มเกิดขึ นที่    
ขอบแก้วพลาสติก
เมื่อเวลาผ่านไป 6 

นาทีได้ถูกต้องเป็น
บางส่วนหรือ
เพ่ิมเติมความ
คิดเห็น แม้ว่าจะได้
รับค าชี แนะจากครู
หรือผู้อ่ืน 

S4 การหา
ความสัมพันธ์
ระหว่างสเปซกับ
เวลา 
 

 

 

 

 

การบรรยาย
ลักษณะการ
ครอบครองพื นที่
ของน  าผลไม้และ
น  าผลไม้ท่ีแข็งตัวที่
เวลาต่าง ๆ ส่ิงที่
ควรบรรยายได้ 
เช่น น  าผลไม้
ในช่วงนาทีที่ 0-4 

เป็นของเหลวอยู่
ในแก้วพลาสติก 
ผิวหน้าเรียบเสมอ
กัน และนาทีที่ 6 

น  าผลไม้เริ่ม
เปลี่ยนเป็นเกล็ด
น  าแข็ง น  าผลไม้

สามารถระบุการ
ครอบครองพื นที่ของ    
น  าผลไม้และน  าผลไม้ที่
แข็งตัวที่เวลาต่าง ๆ  เช่น 
น  าผลไม้ในช่วงนาทีที่ 0-4 

เป็นของเหลวอยู่ใน    
แก้วพลาสติก ผิวหน้าเรียบ
เสมอกัน และนาทีที่ 6  

น  าผลไม้เริ่มเปล่ียนเป็น
เกล็ดน  าแข็ง น  าผลไม้อยู่
ในแก้วที่ก้นภาชนะส่วน
เกล็ดน  าแข็งเกาะอยู่ที่ผิว
แก้วเหนือผิวหน้าของน  า
ผลไม้ นาทีที่ 8 เป็นเกล็ด
น  าแข็งทั งหมดอยู่ที่ก้น
ภาชนะแต่ผิวหน้าไม่เรียบ

สามารถระบุการ
ครอบครองพื นที่ของ    
น  าผลไม้และน  าผลไม้ที่
แข็งตัวที่เวลาต่าง ๆ เช่น 
น  าผลไม้ในช่วงนาทีที่ 0-4 

เป็นของเหลวอยู่ในแก้ว
พลาสติก ผิวหน้าเรียบ
เสมอกัน และนาทีที่ 6  
น  าผลไม้เริ่มเปล่ียนเป็น
เกล็ดน  าแข็งน  าผลไม้อยู่ใน
แก้วที่ก้นภาชนะส่วน 
เกล็ดน  าแข็งเกาะอยู่ที่ผิว
แก้วเหนือผิวหน้าของ   
น  าผลไม้ นาทีที่ 8 เป็น
เกล็ดน  าแข็งทั งหมดอยู่ที่
ก้นภาชนะแต่ผิวหน้าไม่

สามารถระบุการ
ครอบครองพื นที่ของ
น  าผลไม้และ น  า
ผลไม้ที่แข็งตัวที่เวลา
ต่าง ๆ เช่น  น  า
ผลไม้ในช่วงนาทีที่ 
0-4 เป็นของเหลว         
อยู่ในแก้วพลาสติก 
ผิวหน้าเรียบเสมอ
กัน และนาทีที่ 6  

น  าผลไม้เริ่ม
เปลี่ยนเป็นเกล็ด
น  าแข็ง น  าผลไม้อยู่
ในแก้วที่ก้นภาชนะ
ส่วนเกล็ดน  าแข็ง
เกาะอยู่ที่ผิวแก้ว
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ทักษะ
กระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ 
รายการประเมิน 

ระดับความสามารถ 

ดี (3) พอใช้ (2) ควรปรับปรุง (1) 

อยู่ในแก้วที่ก้น
ภาชนะส่วนเกล็ด
น  าแข็งเกาะอยู่ที่
ผิวแก้วเหนือ
ผิวหน้าของน  า
ผลไม้ นาทีที่ 8 

เป็นเกล็ดน  าแข็ง
ทั งหมดอยู่ที่ก้น
ภาชนะแต่ผิวหน้า
ไม่เรียบเสมอกัน 

เสมอกัน ได้อย่างถูกต้อง
ได้ด้วยตัวเอง  

เรียบเสมอกัน ได้จากครู
หรือผู้อ่ืนช่วยแนะน าหรือ
ชี แนะ 

เหนือผิวหน้าของน  า
ผลไม้ นาทีที่ 8 เป็น
เกล็ดน  าแข็งทั งหมด
อยู่ที่ก้นภาชนะแต่
ผิวหน้าไม่เรียบเสมอ
กันได้ถูกต้องแต่ไม่
ครบถ้วน แม้ว่าครู
หรือผู้อ่ืนช่วยแนะน า
หรือชี แนะ 

S8 การลง
ความเห็นจาก
ข้อมูล 

การลงความเห็น
จากข้อมูลว่า      
น  าผลไม้เปล่ียนเป็น
เกล็ดน  าแข็งเกิด
จากน  าผลไม้สูญเสีย
ความร้อนและเกล็ด
น  าแข็งเปลี่ยนเป็น
น  าผลไม้เกิดจาก
เกล็ดน  าแข็งได้รับ
ความร้อน 

สามารถลงความเห็นจาก
ข้อมูลการเปล่ียนสถานะ
ของน  าผลไม้ว่าน  าผลไม้
เปลี่ยนเป็นเกล็ดน  าแข็ง
เกิดจากน  าผลไม้สูญเสีย
ความร้อนและเกล็ด
น  าแข็งเปล่ียนเป็น      
น  าผลไม้เกิดจาก      
เกล็ดน  าแข็งได้รับ    
ความร้อนไดด้้วยตนเอง 

สามารถลงความเห็นจาก
ข้อมูลการเปล่ียนสถานะ
ของน  าผลไม้ว่าน  าผลไม้
เปลี่ยนเป็นเกล็ดน  าแข็ง
เกิดจากน  าผลไม้สูญเสีย
ความร้อนและ        
เกล็ดน  าแข็งเปลี่ยนเป็น
น  าผลไม้เกิดจาก     
เกล็ดน  าแข็งได้รับ    
ความร้อนไดจ้ากการ
ชี แนะของครูหรือผู้อ่ืน 

สามารถลง
ความเห็นจากข้อมูล
การเปล่ียนสถานะ
ของน  าผลไม้ว่า   
น  าผลไม้เปล่ียนเป็น
เกล็ดน  าแข็งเกิด
จากน  าผลไม้สูญเสีย
ความร้อนและ  
เกล็ดน  าแข็ง
เปลี่ยนเป็นน  าผลไม้
เกิดจากเกล็ด
น  าแข็งได้รับ    
ความร้อนได้ถูกต้อง
เป็นบางส่วน แม้ว่า
จะได้รับค าชี แนะ
จากครูหรือผู้อ่ืน 
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ทักษะ
กระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ 
รายการประเมิน 

ระดับความสามารถ 

ดี (3) พอใช้ (2) ควรปรับปรุง (1) 

S13 การตีความหมาย
ข้ อ มู ล แ ล ะ ล ง
ข้อสรุป 

ตีความหมาย
ข้อมูลจาก        
การสังเกต        
การเปล่ียนแปลง
ของน  าผลไม้ไป
เป็นเกล็ดน  าแข็ง
และเกล็ดน  าแข็ง
เปลี่ยนเป็น      
น  าผลไมล้งข้อสรุป
เกี่ยวกับ         
การเปล่ียนสถานะ
ได้ว่าสสารสามารถ
เปลี่ยนสถานะจาก
ของเหลวเป็น
ของแข็งได้เมื่อ
สูญเสียหรือได้รับ
ความร้อน 

สามารถตีความหมาย
ข้อมูลจากการสังเกต  
การเปล่ียนแปลงของ   
น  าผลไมแ้ละลงข้อสรุปว่า
สสารสามารถเปล่ียน
สถานะจากของเหลวเป็น
ของแข็งได้เมื่อสูญเสีย
ความร้อนเรียก         
การเปล่ียนสถานะนี ว่า
การแข็งตัว ส่วนสสาร
ได้รับความร้อนเปลี่ยน
สถานะจากของแข็งเป็น
ของเหลวเรียกว่า      
การหลอมเหลวได้ด้วย
ตนเอง 

สามารถตีความหมาย
ข้อมูลจากการสังเกต  
การเปล่ียนแปลงของน  า
ผลไมแ้ละลงข้อสรุปว่า
สสารสามารถเปล่ียน
สถานะจากของเหลวเป็น
ของแข็งได้เมื่อสูญเสีย
ความร้อนเรียก          
การเปล่ียนสถานะนี ว่า
การแข็งตัว ส่วนสสาร
ได้รับความร้อนเปลี่ยน
สถานะจากของแข็งเป็น
ของเหลวเรียกว่า       
การหลอมเหลวไดจ้าก
การชี แนะของครูหรือ
ผู้อ่ืน 

สามารถ
ตีความหมายข้อมูล
จากการสังเกต   
การเปล่ียนแปลง
ของน  าผลไม้ และ
ลงข้อสรุปว่าสสาร
สามารถเปล่ียน
สถานะจาก
ของเหลวเป็น
ของแข็งได้เมื่อ
สูญเสียความร้อน
เรียกการเปลี่ยน
สถานะนี ว่า      
การแข็งตัว ส่วน
สสารได้รับความ
ร้อนเปล่ียนสถานะ
จากของแข็งเป็น
ของเหลวเรียกว่า
การหลอมเหลวได้
ถูกต้องเพียง
บางส่วน แม้ว่าจะ
ได้รับค าชี แนะจาก
ครูหรือผู้อ่ืน 
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ตาราง แสดงการวิเคราะห์ทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ตามระดับความสามารถของนักเรียน 
โดยอาจใช้เกณฑ์การประเมิน ดังนี  

 

ทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 

รายการประเมิน ระดับความสามารถ 
ดี (3) พอใช้ (2) ควรปรับปรุง (1) 

C4 การส่ือสาร การบรรยายการ
เปลี่ยนแปลง
ลักษณะและ
สถานะของน  า
ผลไม้ที่เวลาต่าง ๆ 

สามารถบรรยายการ
เปลี่ยนแปลงของน  า
ผลไม้ที่เวลาต่าง ๆ ให้
ผู้อ่ืนเข้าใจได้อย่าง
ถูกต้องได้ด้วยตนเอง 

สามารถบรรยายการ
เปลี่ยนแปลงของน  าผลไม้ท่ี
เวลาต่าง ๆ ให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้
อย่างถูกต้องจากการชี แนะ
ของครูหรือผู้อ่ืน 

สามารถบรรยายการ
เปลี่ยนแปลงของน  า
ผลไม้ที่เวลาต่าง ๆ ให้
ผู้อ่ืนเข้าใจได้อย่าง
ถูกต้องเป็นบางครั ง
แม้ว่าจะได้รับค าชี แนะ
จากครูหรือผู้อ่ืน 

C5 ความ
ร่วมมือ 

การท างานร่วมกับ
ผู้อ่ืนในการสังเกต 
การน าเสนอ และ
การแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับ
การเปล่ียนสถานะ
ของน  าผลไม้
รวมทั งยอมรับ
ความคิดเห็นของ
ผู้อ่ืน 

สามารถท างานร่วมกับ
ผู้อ่ืนเกี่ยวกับการท า
กิจกรรมการเปล่ียน
สถานะของน  าผลไม้
รวมทั งยอมรับ       
ความคิดเห็นของผู้อ่ืน
ตั งแต่เริ่มต้นจนส าเร็จ         

สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน
เกี่ยวกับการท ากิจกรรม   
การเปลี่ยนสถานะของ     
น  าผลไม้รวมทั งยอมรับ  
ความคิดเห็นของผู้อ่ืนเกือบ
ทุกกิจกรรม 

สามารถท างานร่วมกับ
ผู้อ่ืนเกี่ยวกับการท า
กิจกรรมเปลี่ยนสถานะ
ของน  าผลไม้รวมทั ง
ยอมรับความคิดเห็น
ของผู้อ่ืน ได้บ้าง 

C6 การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

การใช้อินเทอร์เนต
เพ่ือสืบค้นชื่อ    
การเปล่ียนสถานะ
ของสสาร               
จากของเหลวเป็น
ของแข็ง จาก
แหล่งข้อมูลที่
ถูกต้องและ
น่าเชื่อถือ 

ใช้อินเทอร์เนตเพ่ือ
สืบค้นข้อมูลด้วยตนเอง
จากแหล่งข้อมูลที่
หลากหลายโดยเลือก
แหล่งข้อมูลที่ถูกต้อง
และน่าเชื่อถือ 

ใช้อินเทอร์เนตเพ่ือสืบค้น
ข้อมูลด้วยตนเองจาก
แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย
โดยเลือกแหล่งข้อมูลที่
ถูกต้องและน่าเชื่อถือจาก
การชี แนะของครูหรือผู้อ่ืน 

ใช้อินเทอร์เนตเพ่ือ
สืบค้นข้อมูลด้วยตนเอง
จากแหล่งข้อมูลที่
หลากหลายแต่ไม่
สามารถเลือกใช้
แหล่งข้อมูลที่ถูกต้อง
และน่าเชื่อถือแม้ว่าจะ
ได้รับค าชี แนะจากครู
หรือผู้อ่ืน 
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กิจกรรมที่ 1.3 พิมเสนมีการเปลี่ยน
สถานะอย่างไร 

กิจกรรมนี นักเรียนจะได้สังเกตและอธิบายการเปล่ียนสถานะ
ของพิมเสน 

เวลา  1  ชั่วโมง 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
ท ากิจกรรมนี เพ่ือสังเกตและอธิบายการเปล่ียนสถานะของพิมเสน 

วัสดุ อุปกรณ์ส าหรับท ากิจกรรม 

สิ่งที่ต้องเตรียม/กลุ่ม 

ส่ิงท่ีครูต้องเตรียม/ห้อง 

1. พิมเสน     5 กรัม 
ส่ิงท่ีครูต้องเตรียม/กลุ่ม 

1. บีกเกอร์ ขนาด 250 cm3  1 ใบ 

2. แก้วพลาสติกใส   1 ใบ 

3. ชุดตะเกียงแอลกอฮอล์  1 ชุด 

4. ไม้ขีดไฟ    1 กลัก 

5. กระป๋องทรายส าหรับดับไฟ 1 กระป๋อง 
6. แผ่นกระดาษแข็งเจาะรู ที่มขีนาดใหญ่กว่าปากบีกเกอร์เล็กน้อย

    1 แผ่น 

7. พิมเสน    4-5 ช้อนเบอร์ 2 

8. ช้อนตักสารเบอร์ 2   1 อัน  
 

ส่ิงท่ีครูต้องเตรียม/คน 
- 
ส่ิงท่ีนักเรียนต้องเตรียม/กลุ่ม 
- 

ทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 
 S1 การสังเกต  
 S5 การหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับสเปซ 

 S8 การลงความเห็นจากข้อมูล 
S13 การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป 

 

 

 

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 

C4   การส่ือสาร 
C5   ความร่วมมือ 
C6   การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

สื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ 
1. หนังสือเรียน ป.5 เล่ม 1    หน้า    87-94 
2. แบบบันทึกกิจกรรม  ป.5 เล่ม 1  หน้า  95-99 
3. ตัวอย่างวีดิทัศน์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ส าหรับครูเรื่อง

การระเหิดและการระเหิดกลับเป็นอย่างไร 

 
http://ipst.me/8927 

http://ipst.me/8927
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แนวการจัดการเรียนรู้ 

1. น าเข้าสู่บทเรียนโดยทบทวนความรู้เกี่ยวกับการหลอมเหลวของ
น  าแข็งและน าพิมเสนของจริงมาให้นักเรียนสังเกตแล้วถามนักเรียน
ว่า 

1.1 เมื่อวางน  าแข็งไว้ น  าแข็งเกิดการเปล่ียนสถานะอย่างไร 
(น  าแข็งเปล่ียนจากของแข็งเป็นของเหลว)  

1.2 การหลอมเหลวของน  าแข็งเกิดจากสาเหตุใด (น  าแข็งได้รับ
ความร้อน) 

1.3 เมื่อวางพิมเสนไว้ พิมเสนจะเปล่ียนสถานะเหมือนน  าแข็ง
หรือไม่ อย่างไร (นักเรียนตอบตามความเข้าใจ)  
ครูชักชวนนักเรียนหาค าตอบเกี่ยวกับการเปล่ียนสถานะ
ของพิมเสนจากการท ากิจกรรม 

2. นักเรียนอ่านชื่อกิจกรรม และ ท าเป็นคิดเป็น ในหนังสือเรียน
หน้า 87 จากนั นร่วมกันอภิปรายเพ่ือตรวจสอบความเข้าใจ
เกี่ยวกับจุดประสงค์ในการท ากิจกรรม โดยครูใช้ค าถาม
ดังต่อไปนี  
2.1 กิจกรรมนี นักเรียนจะได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไร (การ

เปลี่ยนสถานะของพิมเสน) 
2.2 นักเรียนจะได้เรียนเรื่องนี ด้วยวิธีใด (การสังเกต) 
2.3 เมื่อเรียนแล้วนักเรียนจะท าอะไรได้ (อธิบายการเปล่ียน

สถานะของพิมเสน) 
3. นักเรียนบันทึกจุดประสงค์ของกิจกรรมในแบบบันทึกกิจกรรม

หน้า 95  และอ่านส่ิงที่ต้องใช้ในกิจกรรม ถ้านักเรียนไม่รู้จัก
วัสดุอุปกรณ์บางอย่าง เช่น แผ่นกระดาษแข็งเจาะรู ครูควร
น ามาแสดงให้นักเรียนดู  

4. นักเรียนอ่านท าอย่างไร โดยครูให้นักเรียนฝึกอ่านตามความ
เหมาะสมกับความสามารถของนักเรียน จากนั นร่วมกัน
อภิปรายเพื่อสรุปขั นตอนการท ากิจกรรม โดยครใูช้ค าถามดังนี  
4.1 นักเรียนเริ่มต้นท ากิจกรรมอย่างไร (ตักพิมเสนบรรจุลงใน

บีกเกอร์ สังเกตสี กล่ิน สถานะของพิมเสน บันทึกผล) 
นักเรียนดูวิธีการบันทึกผลในแบบบันทึกกิจกรรมหน้า 95 

และตรวจสอบความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีบันทึกผล 

4.2 นักเรียนต้องจัดอุปกรณ์อย่างไรก่อนจะน าบีกเกอร์ไปให้
ความร้อน (วางกระดาษแข็งเจาะรูบนปากบีกเกอร์ที่ มี
พิมเสนบรรจุอยู่แล้วคว่ าแก้วลงบนกระดาษแข็ง) 
ครูอาจสุ่มนักเรียน 1 คนออกมาสาธิตวิธีการจัดอุปกรณ์
และตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียน 

ในการตรวจสอบความรู้ ครู
เพียงรับฟังเหตุผลของนักเรียน
เป็ นส าคัญ  และยั ง ไม่ เ ฉลย
ค าตอบใด ๆ ให้กับนักเรียน แต่
ชักชวนนักเรียน ไปหาค าตอบที่
ถูกต้องจากกิจกรรมต่าง ๆ ใน
บทเรียนนี  
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4.3 นักเรียนต้องท าอย่างไรต่อไป (คาดคะเนว่าจะเกิดอะไร
ขึ นกับพิมเสนเมื่อน าพิมเสนในบีกเกอร์ไปให้ความร้อน และ
บันทึกผล) 

4.4 นักเรียนคิดว่าจะเกิดอะไรขึ นกับพิมเสน เมื่อน าพิมเสนใน
บีกเกอร์ไปให้ความร้อน (นักเรียนตอบตามความเข้าใจ) 

นักเรียนบันทึกการคาดคะเนในแบบบันทึกหน้า 95   
4.5 นักเรียนจะท าอย่างไรเพ่ือตรวจสอบการคาดคะเน (น า

พิมเสนที่บรรจุในบีกเกอร์ไปให้ความร้อนโดยใช้ไฟอ่อน ๆ 
สังเกตการเปล่ียนแปลง บันทึกผล ดับไฟแล้วสังเกตการ
เปลี่ยนแปลงในบีกเกอร์ ในแก้วและบนกระดาษ) 
ครูให้นักเรียนดูวิธีการบันทึกผลในแบบบันทึกกิจกรรมหน้า 
96 และตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียน 

4.6 นักเรียนต้องท าอย่างไรต่อไปเมื่อดับไฟและสังเกตการ
เปล่ียนแปลงที่เกิดขึ น (อภิปรายสารที่พบบนกระดาษแข็ง 
ในแก้วพลาสติกมีสมบัติเหมือนหรือแตกต่างจากพิมเสน
หรือไม่ อย่างไร และสืบค้นข้อมูลการเปล่ียนสถานะแต่ละ
ช่วงเรียกว่าอะไร  บันทึกผล) 
นักเรียนดูวิธีการบันทึกผลในแบบบันทึก กิจกรรมหน้า 96 

และตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียน ครูย  าแนวทางใน
การสังเกตส่ิงต่าง ๆ ควรสังเกตให้ละเอียดมากที่สุดตัวอย่าง  
เช่น การสังเกตพิมเสน ควรสังเกตให้ได้ข้อมูลต่าง ๆ ให้ได้
มากที่สุด 

5. เมื่อตรวจสอบจนแน่ใจว่านักเรียนเข้าใจวิธีท ากิจกรรม ครูเตือน
เรื่อง ความปลอดภัยในการใช้ตะเกียงแอลกอฮอล์  โดยระวังไม่
เอียงตะเกียงซึ่งจะท าให้แอลกอฮอล์หกและต้องวางตะเกียงบน
โต๊ะที่มั่นคง ไม่ถือตะเกียงแอลกอฮอล์ไปมาขณะจุดไฟ ไม่สัมผัส
บีกเกอร์ขณะร้อน จากนั นครูให้นักเรียนรับอุปกรณ์แล้วเริ่มท า
กิจกรรมตามขั นตอน ครูควรย  าให้นักเรียนระบุชื่อแหล่งข้อมูลที่
สืบค้นด้วย 

6. หลังจากท ากิจกรรมแล้ว ให้นักเรียนเก็บอุปกรณ์ให้เรียบร้อย 
ครูสุ่มนักเรียนน าเสนอผลการท ากิจกรรมโดยครูบันทึกผลบน
กระดานจากนั นตรวจสอบผลการท ากิจกรรมของนักเรียนคน
อ่ืน ๆ ครูเพ่ิมเติมประเด็นที่ยังไม่สมบูรณ์ให้ครบถ้วน ถูกต้อง 
จากนั นน าอภิปรายผลการท ากิจกรรม โดยครใูช้ค าถามดังนี   
6.1 พิมเสนมีสี มีกล่ินและสถานะอย่างไร (พิมเสนมีสีขาว มี

กล่ินเฉพาะตัวและมีสถานะเป็นของแข็ง)  
6.2 นักเรียนสังเกตพบอะไรบ้าง เมื่อให้ความร้อนแก่พิมเสน 

(เมื่อให้ความร้อนแก่พิมเสน เกล็ดพิมเสนบางส่วนใน      

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะ
แห่งศตวรรษที่ 21 ที่นักเรียนจะได้ฝึกจากการ
ท ากิจกรรม 

 S1 การสังเกตลักษณะของพิมเสนและการ
เปลี่ยนแปลงของพิมเสนเมื่อได้รับความร้อน 

S5 การหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปซ
กับสเปซจากลักษณะการครอบครองพื นที่
ของพิมเสนในภาชนะเมื่อได้รับความร้อน
และสูญเสียความร้อน  
S8 การลงความเห็นจากข้อมูลจากการ
สังเกตลักษณะของพิมเสนขณะเกิดการ
เปลี่ยนแปลงและน าข้อมูลมาระบุสถานะ
ของพิมเสนที่เปลี่ยนแปลง 
C4 การสื่อสารจากการเขียนและบรรยาย
การเปล่ียนแปลงของพิมเสน 

C5 ความร่วมมือจากการท างานร่วมกันใน
กลุ่ม 

C6 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสารจากการใช้อินเทอร์เนตสืบค้นข้อมูล
เกี่ยวกับการเปล่ียนสถานะของพิมเสน 
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บีกเกอร์จะค่อยๆ หายไป และเมื่อเวลาผ่านไปมีเกล็ดสีขาว
เกาะที่แผ่นกระดาษและข้างๆ บีกเกอร์มีฝ้าสีขาวเกิดขึ น
และมีกล่ินของพิมเสน) 

6.3 นักเรียนคิดว่ากล่ินของพิมเสนที่เกิดขึ น เป็นพิมเสนใน
สถานะใด (กล่ินของพิมเสนที่เกิดขึ นคือพิมเสนในสถานะ
แก๊ส)  

ครูให้ความรู้เพ่ิมเติมว่าพิมเสนในสถานะแก๊สเรียกว่า 
ไอของพิมเสน 

6.4 เมื่อให้ความร้อน พิมเสนมีการเปล่ียนสถานะหรือไม่ และ
เปล่ียนจากสถานะใดเป็นสถานะใด รู้ได้อย่างไร  (เมื่อให้
ความร้อนพิมเสนมีการเปล่ียนสถานะ จาก ของแข็ง เป็น
แก๊ส รู้ได้จากพิมเสนในบีกเกอร์มีปริมาณน้อยลงและได้
กล่ินไอพิมเสน)  

6.5 เมื่อพิมเสน เย็นลง พิมเสนมีการเปล่ียนสถานะหรือไม่ และ
เปล่ียนจากสถานะใดเป็นสถานะใด (เมื่อท าให้พิมเสนเย็น
ลงพิมเสนมีการเปลี่ยนสถานะ จากแก๊สเป็นของแข็ง สังเกต
จากมีเกล็ดพิมเสนที่ขอบรูของกระดาษแข็งและมีฝ้าขาว
เกาะที่ข้างๆ บีกเกอร์และแก้วพลาสติก) 

6.6 การเปล่ียนสถานะของพิมเสนแต่ละช่วงเรียกว่าอะไรและ
เกี่ยวข้องกับความร้อนอย่างไร (การเปล่ียนสถานะของ
พิมเสนจากของแข็งเป็นแก๊สเรียกว่า การระเหิด ช่วงนี 
พิมเสนในสถานะของแข็งได้รับความร้อน และการเปล่ียน
สถานะของพิมเสนจากแก๊สเป็นของแข็งเรียกว่า การระเหิด
กลับ ช่วงนี พิมเสนในสถานะแก๊สสูญเสียความร้อน)  
ถ้านักเรียนตอบไม่ได้ครูให้ความรู้เพ่ิมเติมว่าการเปล่ียน
สถานะของพิมเสนจากของแข็งเป็นแก๊สเรียกว่า การระเหิด 
และการเปล่ียนสถานะของพิมเสนจากแก๊สเป็นของแข็ง
เรียกว่า การระเหิดกลับ  

6.7 การเปล่ียนแปลงของพิมเสนเป็นการเปล่ียนแปลงทาง
กายภาพหรือไม่ รู้ได้อย่างไร (การเปล่ียนแปลงของพิมเสน
เป็นการเปล่ียนแปลงทางกายภาพ เนื่องจาก พิมเสนที่
ระเหิดเป็นไอยังคงเป็นสารเดิม เพียงแต่มีสถานะเปล่ียนไป
เท่านั นและเมื่อไอของพิมเสนระเหิดกลับมาเป็นเกล็ด
พิมเสนซ่ึงยังคงเป็นสารเดิม การเปล่ียนแปลงของพิมเสนจึง
เป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ) 

6.8 จากกิจกรรมนี  ค้นพบอะไรบ้างเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลง
ของพิมเสน (เมื่อเกล็ดพิมเสนได้รับความร้อน เกล็ดพิมเสน
เปล่ียนสถานะจากของแข็งเป็นไอของพิมเสนซึ่งมีสถานะ

หากนักเรียนไม่สามารถ
ตอบค าถามหรืออภิปรายได้ตาม
แนวค าตอบ ครูควรให้ เวลา
นัก เรี ยน คิดอย่าง เหมาะสม  
รอคอยอย่างอดทน และรับฟัง
แนวความคิดของนักเรียน 

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

 
 ครูควรสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนสถานะของสสารจากเว็บไซต์ที่
น่าเชื่อถือไว้ล่วงหน้าประมาณ 3-4 เว็บไซต์
และแนะน านักเรียนให้สืบค้นข้อมูลจาก
เว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือ 
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แก๊ส และเมื่อไอของพิมเสนสูญเสียความร้อนหรือเย็นลงจะ
เปลี่ยนสถานะเป็นของแข็ง) 

7. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายและลงข้อสรุปว่าเมื่อของแข็ง
ได้รับความร้อน ของแข็งบางชนิดเปล่ียนสถานะเป็นแก๊ส โดย
ไม่เปล่ียนสถานะเป็นของเหลวก่อน เรียกการเปล่ียนสถานะนี 
ว่า การระเหิด และแก๊สบางชนิดสามารถเปล่ียนสถานะกลับมา
เป็นของแข็ง โดยไม่เปล่ียนสถานะเป็นของเหลวก่อนเรียก   
การเปล่ียนสถานะนี ว่า การระเหิดกลับ การะเหิด และ         
การระเหิดกลับเป็นการเปล่ียนสถานะซึ่งสารยังคงเป็นสารเดิม
จึงเป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ (S13) 

8. ครูให้ความรู้เพ่ิมเติมว่า นอกจากพิมเสนแล้ว ยังมีสารอ่ืนอีกที่
สามารถเกิดการระเหิดได้เช่นกัน เช่น แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ 
เมื่อท าให้เย็นลงถึงระดับหนึ่งสามารถเปล่ียนเป็นของแข็งได้ 
เรียกว่า น  าแข็งแห้ง 

9. นักเรียนร่วมกันอภิปรายค าตอบใน ฉันรู้อะไร โดยครูอาจใช้
ค าถามเพ่ิมเติมในการอภิปรายเพ่ือให้ได้แนวค าตอบที่ถูกต้อง 

10.  นักเรียนร่วมกันสรุปส่ิงที่ได้เรียนรู้ในกิจกรรมนี  จากนั น
นักเรียนอ่าน ส่ิงที่ได้เรียนรู้ และเปรียบเทียบกับข้อสรุปของ
ตนเอง 

11.  ครูกระตุ้นให้นักเรียนฝึกตั งค าถามเกี่ยวกับเรื่องที่สงสัยหรือ
อยากรู้เพ่ิมเติมใน อยากรู้อีกว่า จากนั นครูอาจสุ่มนักเรียน  
2 -3 คน น าเสนอค าถามของตนเองหน้าชั นเรียน  และให้
นักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับค าถามท่ีน าเสนอ 

12. ครูน าอภิปรายเ พ่ือให้นักเรียนทบทวนว่าได้ ฝึกทั กษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
อะไรบ้างและในขั นตอนใด แล้วบันทึกลงในแบบบันทึก
กิจกรรมหน้า 99 

13. ครูชักชวนนักเรียนอ่าน เกร็ดน่ารู้ แล้วร่วมกันอภิปรายสรุป
แนวคิดว่าควันสีขาวที่ลอยอยู่เหนือก้อนน  าแข็งเกิดจากไอน  า
ในบริเวณนั นควบแน่นกลายเป็นละอองน  าจึงท าให้มองเห็น
เป็นสีขาว 

14. นักเรียนร่วมกันอ่าน รู้อะไรในเร่ืองนี้ ในหนังสือเรียนหน้า 
92-94 ครูน าอภิปรายเพ่ือน าไปสู่ข้อสรุปเกี่ยวกับส่ิงที่ได้
เรียนรู้ในเรื่องนี  จากนั นครูกระตุ้นให้นักเรียนตอบค าถาม
ในช่วงท้ายของเนื อเรื่อง ซึ่งเป็นค าถามเพ่ือเชื่อมโยงไปสู่การ
เรียนเนื อหาในเรื่องต่อไป ดังนี  สสารนอกจากมีการเปล่ียน
สถานะแล้ว ยังมีการเปล่ียนแปลงอะไรอีกบ้าง นักเรียน

การเตรียมตัวล่วงหน้าส าหรับครู       
เพ่ือจัดการเรียนรู้ในคร้ังถัดไป 

 
  ในครั งถัดไป นักเรียนจะได้ อ่าน

เรื่องที่ 2 การละลาย ครูอาจเตรียมคลิป
น  าแข็งบริเวณขั วโลกก าลังหลอมเหลว
และเตรียมสารละลายเกลือแกง โดยผสม
เกลือแกงกับน  าแล้วใส่ในภาชนะใสเพ่ือใช้
ในกิจกรรม 
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สามารถตอบตามความเข้าใจของตนเอง ซึ่งจะหาค าตอบที่
ถูกต้องจากการเรียนในเรื่องต่อไป 
 

 

 
 

ความรู้เพิ่มเติมส าหรับครู 

พิมเสนและการบูร 
 

พิมเสนเป็นชื่อของสารชนิดหนึ่ง เป็นสารที่พบในพืช เช่น ต้นพิมเสน ต้นหนาดหลวง พิมเสนเป็นเกล็ดเล็กๆ สีขาวขุ่น 
เนื อแน่นกว่าการบูร ระเหิดได้ช้ากว่าการบูร ติดไฟให้แสงจ้าและมีควันมาก ไม่มีขี เถ้า พิมเสนบริสุทธ์ิจะเป็นผลึกรูปแผ่นหก
เหลี่ยม มีจุดหลอมเหลว 208 องศาเซลเซียส ละลายได้ยากในน  า ละลายได้ดีในตัวท าละลายชนิดขั วต่ า พิมเสนมีกล่ินหอมเย็น 
ฉุน รสหอม เย็นปากคอ ปัจจุบันพิมเสนในธรรมชาติหายากและมีราคาแพง จึงมีการสังเคราะห์พิมเสนเพื่อน ามาใช้ประโยชน์ 
เช่น เป็นส่วนผสมของยาหอมเพ่ือบรรเทาอาการวิงเวียนศรีษะ 

การบูรเป็นชื่อสารชนิดหนึ่ง เป็นสารที่พบทั่วทุกส่วนของต้นการบูร มีมากท่ีสุดในแก่นของราก เมื่อน าเนื อไม้สดมาท าให้
เป็นชิ นเล็กๆ ท าให้เป็นชิ นเล็ก  น าไปกล่ันโดยใช้ไอน  า จะได้น  ามันระเหยง่าย การบูรจะตกผลึกแยกออกมา กรองแยกเอาผลึก
การบูรออก อาจท าให้ผลึกบริสุทธ์ิมากขึ นโดยน าผลึกมาระเหิดให้เป็นไอและไอของการบูรจะระเหิดกลับเป็นผลึกการบูร  การบูร
น ามาใช้เป็นส่วนผสมในยาหอมต่าง ๆ 

ที่มา : http://www.thaicrudedrug.com/main.php?action=viewpage&pid=93  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.thaicrudedrug.com/main.php?action=viewpage&pid=93
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แนวค าตอบในแบบบันทึกกิจกรรม 

  

อธิบายการเปล่ียนสถานะของพิมเสน 

พิมเสนเป็นของแข็ง สีขาว มีกล่ินเฉพาะตัว  

ขึ้นอยู่กับการคาดคะเนของนักเรียน  เช่น เกล็ดพิมเสนบางส่วนในบีกเกอร์
หายไป 
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ค าตอบขึ้นอยู่กับนักเรียน    
ครูควรก าชับให้นักเรียนวาดรูปให้ใกล้เคียงกับส่ิงที่สังเกตได้จริงมากที่สุด เช่น วาด
ให้เห็นว่า เม่ือพิมเสนได้รับความร้อน เกล็ดพิมเสนบางส่วนในบีกเกอร์หายไป มี
ของแข็งสีขาวเกาะข้างบีกเกอร์เหนือขึ้นมาจากบริเวณก้นภาชนะ มีของแข็งสีขาว
เกาะตามขอบรูของกระดาษแข็ง  
บรรยายลักษณะสี  กล่ินและ ต าแหน่งที่พบสารที่เกิดการเปล่ียนแปลง เช่น พบ
ของแข็งสีขาวที่ข้างบีกเกอร์และ ของแข็งสีขาวตามขอบรูของกระดาษแข็ง มีกล่ิน
เหมือนพิมเสน 

  
 

พบของแข็งสีขาวที่ข้างบีกเกอร์และ ของแข็งสีขาวตามขอบรูของกระดาษแข็ง และ
มีกล่ินพิมเสนออกมาจากบีกเกอร์ 

สมบัติของสารที่อยู่บนกระดาษและในแก้วพลาสติกเหมือนกับสมบัติของพิมเสน
ก่อนให้ความร้อน คือ เป็นของแข็ง สีขาว มีกล่ินเหมือนกัน 

ของแข็ง แก๊ส 

การระเหิด 

แก๊ส ของแข็ง 

การระเหิดกลับ 
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ค าตอบขึ้นอยู่กับการคาดคะเนของนักเรียน ตัวอย่างเช่น เหมือนกับท่ีคาดคะเน คือ 
เกล็ดพิมเสนบางส่วนในบีกเกอร์หายไป          

พิมเสนเปล่ียนสถานะจากของแข็งเป็นแก๊ส เรียกว่า การระเหิด และเปล่ียน
สถานะจากแก๊สเป็นของแข็ง เรียกว่า การระเหิดกลับ 

การเปล่ียนสถานะของพิมเสนจากของแข็งเป็นแก๊สเกิดจากพิมเสนได้รับความร้อน 
การเปล่ียนสถานะของพิมเสนจากแก๊สเป็นของแข็งเกิดจากพิมเสนสูญเสียความร้อน 

การเปล่ียนสถานะของพิมเสนเป็นการเปล่ียนแปลงทางกายภาพเนื่องจากสารที่
ได้จากเกิดการเปล่ียนสถานะยังเป็นพิมเสนเหมือนเดิมแต่สถานะเปล่ียนไป  
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เมื่อพิมเสนได้รับความร้อน พิมเสนจะเปล่ียนสถานะจากของแข็งเป็นแก๊สโดยไม่เป็น
ของเหลวก่อน และเม่ือดับไฟและวางไว้ 5  นาที พิมเสนสูญเสียความร้อนและเปล่ียน
สถานะจากแก๊สเป็นของแข็งโดยไม่เป็นของเหลวก่อน 

สสารบางชนิดสามารถเปล่ียนสถานะจากของแข็งเป็นแก๊สได้โดยไม่เปล่ียนสถานะเป็น
ของเหลวก่อน เรียกการเปล่ียนสถานะน้ีว่า การระเหิด และเปล่ียนสถานะจากแก๊สเป็น
ของแข็งโดยไม่เปล่ียนสถานะเป็นของเหลวก่อนเรียกการเปล่ียนสถานะนี้ว่า การระเหิด
กลับ 
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ค าถามของนักเรียนที่ต้ังตามความอยากรู้ของตนเอง 
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แนวการประเมินการเรียนรู้ 
การประเมินการเรียนรู้ของนักเรียนท าได้ ดังนี  
1. ประเมินความรู้เดิมจากการส ารวจความรู้ก่อนเรียนและการอภิปรายในชั นเรียน 

2. ประเมินการเรียนรู้จากค าตอบของนักเรียนระหว่างการจัดการเรียนรู้และจากแบบบันทึกกิจกรรม 

3. ประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 จากการท ากิจกรรมของนักเรียน 
 

 
 
 

 

การประเมินจากการท ากิจกรรมที่ 1.3 พิมเสนเปลี่ยนสถานะอย่างไร 

ระดับคะแนน 

3 คะแนน หมายถึง ดี  2 คะแนน หมายถึง พอใช้  1 คะแนน หมายถึง ควรปรับปรุง 
 

รหัส ส่ิงท่ีประเมิน ระดับคะแนน 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
S1 การสังเกต  

S5 การหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับสเปซ  

S8 การลงความเห็นจากข้อมูล  

S13 การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป  

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 

C4 การส่ือสาร  

C5 ความร่วมมือ  

C6 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
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ตาราง แสดงการวิเคราะห์ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ตามระดับความสามารถของนักเรียน 
โดยอาจใช้เกณฑ์การประเมิน ดังนี  

ทักษะ
กระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ 
รายการประเมิน 

ระดับความสามารถ 

ดี (3) พอใช้ (2) ควรปรับปรุง (1) 

S1 การสังเกต การบรรยาย 
รายละเอียด
เกี่ยวกับสมบัติของ
พิมเสนและการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิด
ขึ นกับพิมเสนเมื่อ
ได้รับความร้อน
และสูญเสียความ
ร้อน เช่น พิมเสน
เป็นเกล็ดสีขาว มี
กล่ิน 

เมื่อน าไปตั งไฟ
เกล็ดพิมเสน
บางส่วนใน      
บีกเกอร์หายไป มี
ของแข็งสีขาวเกาะ
ข้างบีกเกอร์เหนือ
ขึ นมาจากบริเวณ
ก้นภาชนะ มี
ของแข็งสีขาวเกาะ
ตามขอบรูของ
กระดาษแข็ง  
เมื่อดับไฟ พบ
ของแข็งสีขาวที่
ข้างบีกเกอร์และ 
ของแข็งสีขาวตาม
ขอบรูของกระดาษ
แข็ง และมีกล่ิน
พิมเสนออกมาจาก
บีกเกอร์ 
 

 

สามารถใช้ประสาทสัมผัส
เก็บรายละเอียดเกี่ยว
สมบัติของพิมเสนและ
การเปล่ียนแปลงที่เกิด
ขึ นกับพิมเสนเมื่อได้รับ
ความร้อนและสูญเสีย
ความร้อน เช่น พิมเสน
เป็นเกล็ดสีขาว มีกล่ิน 

เมื่อน าไปตั งไฟเกล็ด
พิมเสนบางส่วนใน      
บีกเกอร์หายไป มีของแข็ง
สีขาวเกาะข้างบีกเกอร์
เหนือขึ นมาจากบริเวณ
ก้นภาชนะ มีของแข็ง    
สีขาวเกาะตามขอบรูของ
กระดาษแข็ง  
เมื่อดับไฟ พบของแข็ง   
สีขาวที่ข้างบีกเกอร์และ 
ของแข็งสีขาวตามขอบรู
ของกระดาษแข็ง และมี
กล่ินพิมเสนออกมาจาก
บีกเกอร์ได้ด้วยตนเอง 

สามารถใช้ประสาท
สัมผัสเก็บรายละเอียด
เกี่ยวกับสมบัติของ
พิมเสนและการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ นกับ
พิมเสนเมื่อได้รับความ
ร้อนและสูญเสียความ
ร้อน เช่น พิมเสนเป็น
เกล็ดสีขาว มีกล่ิน 

เมื่อน าไปตั งไฟเกล็ด
พิมเสนบางส่วนใน     
บีกเกอร์หายไป มี
ของแข็งสีขาวเกาะข้าง
บีกเกอร์เหนือขึ นมาจาก
บริเวณก้นภาชนะ มี
ของแข็งสีขาวเกาะตาม
ขอบรูของกระดาษแข็ง  
เมื่อดับไฟ พบของแข็ง  
สีขาวที่ข้างบีกเกอร์และ 
ของแข็งสีขาวตามขอบรู
ของกระดาษแข็ง และมี
กล่ินพิมเสนออกมาจาก
บีกเกอร์จากการชี แนะ
ของครูหรือผู้อ่ืน หรือมี
การเพ่ิมเติมความคิดเห็น  

สามารถใช้ประสาท
สัมผัสเก็บ
รายละเอียด
เกี่ยวกับสมบัติของ
พิมเสนและ      
การเปล่ียนแปลงที่
เกิดขึ นกับพิมเสน
เมื่อได้รับความร้อน
และสูญเสีย    
ความร้อนเช่น 
พิมเสนเป็นเกล็ด   
สีขาว มีกล่ิน 

เมื่อน าไปตั งไฟ  
เกล็ดพิมเสน
บางส่วนในบีกเกอร์
หายไป มีของแข็ง  
สีขาวเกาะข้าง    
บีกเกอร์เหนือขึ นมา
จากบริเวณก้น
ภาชนะ มีของแข็ง 
สีขาวเกาะตามขอบ
รูของกระดาษแข็ง  
เมื่อดับไฟ พบ
ของแข็งสีขาวที่ข้าง
บีกเกอร์และ 
ของแข็งสีขาวตาม
ขอบรูของกระดาษ
แข็ง และมีกล่ิน
พิมเสนออกมาจาก
บีกเกอร์เพียงบาง
ลักษณะแม้ว่าจะได้
รับค าชี แนะจากครู
หรือผู้อ่ืน 
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ทักษะ
กระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ 
รายการประเมิน 

ระดับความสามารถ 

ดี (3) พอใช้ (2) ควรปรับปรุง (1) 

S5 การหา
ความสัมพันธ์
ระหว่างสเปซ
กับสเปซ 

 

 

 

 

 

 

 

การบรรยาย
ลักษณะการ
ครอบครองพื นที่
ของพิมเสนเมื่อ
ได้รับความร้อน
และวางไว้ให้เย็น  
ได้แก่ พิมเสนเป็น
เกล็ดสีขาวอยู่ที ่
ก้นภาชนะ 

เมื่อน าไปตั งไฟ
เกล็ดพิมเสน
บางส่วนที่ก้น    
บีกเกอร์หายไป มี
ของแข็งสีขาวเกาะ
ข้างบีกเกอร์เหนือ
ขึ นมาจากบริเวณ
ก้นภาชนะ มี
ของแข็งสีขาวเกาะ
ตามขอบรูของ
กระดาษแข็ง  
 

สามารถระบุ            
การครอบครองพื นที่ของ
พิมเสนเมื่อได้รับ      
ความร้อนและเมื่อวางให้
เย็นได้แก่ พิมเสนเป็น
เกล็ดสีขาวอยู่ที ่        
ก้นภาชนะ 

เมื่อน าไปตั งไฟ       
เกล็ดพิมเสนบางส่วนที ่
ก้นบีกเกอร์หายไป มี
ของแข็งสีขาวเกาะข้าง 
บีกเกอร์เหนือขึ นมาจาก
บริเวณก้นภาชนะ มี
ของแข็งสีขาวเกาะตาม
ขอบรูของกระดาษแข็ง 
ได้อย่างถูกต้องได้ด้วย
ตัวเอง  

สามารถระบุ           
การครอบครองพื นที่ของ
พิมเสนเมื่อได้รับ     
ความร้อนและเมื่อวางให้
เย็น ได้แก่ พิมเสนเป็น
เกล็ดสีขาวอยู่ที ่       
ก้นภาชนะ เมื่อน าไป   
ตั งไฟเกล็ดพิมเสน
บางส่วนที่ก้นบีกเกอร์
หายไป มีของแข็งสีขาว
เกาะข้างบีกเกอร์เหนือ
ขึ นมาจากบริเวณ      
ก้นภาชนะ มีของแข็ง   
สีขาวเกาะตามขอบรูของ
กระดาษแข็ง  
ได้จากครูหรือผู้อ่ืนช่วย
แนะน าหรือชี แนะ 

สามารถระบุ      
การครอบครองพื นที่
ของพิมเสนเมื่อ
ได้รับความร้อนและ
เมื่อวางให้เย็น ได้แก ่
พิมเสนเป็นเกล็ด   
สีขาวอยู่ที่ก้น
ภาชนะ เมื่อน าไป  
ตั งไฟเกล็ดพิมเสน
บางส่วนที่ก้น     
บีกเกอร์หายไป มี
ของแข็งสีขาวเกาะ
ข้างบีกเกอร์เหนือ
ขึ นมาจากบริเวณ 
ก้นภาชนะ มี
ของแข็งสีขาวเกาะ
ตามขอบรูของ
กระดาษแข็ง  
ได้เพียงบาง
ต าแหน่ง แม้ว่าครู
หรือผู้อ่ืนช่วย
แนะน าหรือชี แนะ 

S8 การลง
ความเห็นจาก
ข้อมูล 

การลงความเห็น
จากข้อมูลว่า
พิมเสนจะระเหิด
เมื่อได้รับ       
ความร้อนโดยน าไป
ตั งไฟและพิมเสนจะ
ระเหิดกลับเมื่อ
สูญเสียความร้อน 

สามารถลงความเห็นจาก
ข้อมูลว่าพิมเสนจะระเหิด
เมื่อได้รับความร้อนโดย
น าไปตั งไฟและพิมเสนจะ
ระเหิดกลับเมื่อสูญเสีย
ความร้อนได้ด้วยตนเอง 

สามารถลงความเห็นจาก
ข้ อ มู ล ว่ า พิ ม เ ส น จ ะ
ระเหิดเมื่อได้รับความ
ร้อนโดยน าไปตั งไฟและ
พิมเสนจะระเหิดก ลับ
เมื่ อ สูญเ สียความร้อน
จากการชี แนะของครู
หรือผู้อ่ืน 

ส า ม า ร ถ ล ง
ความเห็นจากข้อมูล
ว่าพิมเสนจะระเหิด
เมื่อได้รับความร้อน
โดยน าไปตั งไฟและ
พิมเสนจะระเหิด
ก ลั บ เ มื่ อ สู ญ เ สี ย
ความร้อนได้แต่ไม่
ครบถ้วนแม้ว่าจะได้
รับค าชี แนะจากครู
หรือผู้อ่ืน 
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ทักษะ
กระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ 
รายการประเมิน 

ระดับความสามารถ 

ดี (3) พอใช้ (2) ควรปรับปรุง (1) 

S13 การ
ตีความหมาย
ข้อมูลและลง
ข้อสรุป 

ตีความหมาย
ข้อมูลจาก      
การสังเกต      
การเปล่ียนแปลง
ของพิมเสนไปเป็น
ไอของพิมเสนและ
ไอของพิมเสน
เปลี่ยนเป็น    
เกล็ดพิมเสนและ
ลงข้อสรุปเกี่ยวกับ
การเปล่ียนสถานะ
ไดว้่าสสารสามารถ
เปลี่ยนสถานะจาก
ของแข็งเป็นแก๊ส
เมื่อได้รับความ
ร้อนโดยไม่ผ่าน
การเป็นของเหลว
ก่อนและสามารถ
เปลี่ยนจากแก๊ส
เป็นของแข็งเมื่อ
สูญเสียความร้อน
โดยไม่ผ่านการเป็น
ของเหลวก่อน 

สามารถตีความหมาย
ข้อมูลจากการสังเกต   
การเปล่ียนแปลงของ
พิมเสนและลงข้อสรุปได้
ว่าสสารสามารถเปล่ียน
สถานะจากของแข็งเป็น
แก๊สเมื่อได้รับความร้อน
โดยไม่ผ่านการเป็น
ของเหลวก่อนและ
สามารถเปล่ียนจากแก๊ส
เป็นของแข็งเมื่อสูญเสีย
ความร้อนโดยไม่ผ่าน  
การเป็นของเหลวก่อนได้
ด้วยตนเอง 

สามารถตีความหมาย
ข้อมูลจากการสังเกต  
การเปล่ียนแปลงของ
พิมเสนและลงข้อสรุปได้
ว่าสสารสามารถเปล่ียน
สถานะจากของแข็งเป็น
แก๊สเมื่อได้รับความร้อน
โดยไม่ผ่านการเป็น
ของเหลวก่อนและ
สามารถเปล่ียนจากแก๊ส
เป็นของแข็งเมื่อสูญเสีย
ความร้อนโดยไม่ผ่าน 
การเป็นของเหลวก่อน
จากการชี แนะของครู
หรือผู้อ่ืน 

สามารถ
ตีความหมายข้อมูล
จากการสังเกต  
การเปล่ียนแปลง
ของพิมเสนและ   
ลงข้อสรุปได้ว่า
สสารสามารถ
เปลี่ยนสถานะจาก
ของแข็งเป็นแก๊ส
เมื่อได้รับความร้อน
โดยไม่ผ่านการเป็น
ของเหลวก่อนและ
สามารถเปล่ียนจาก
แก๊สเป็นของแข็ง
เมื่อสูญเสีย     
ความร้อนโดยไม่
ผ่านการเป็น
ของเหลวก่อนแต่ไม่
ครบถ้วน แม้ว่าจะ
ได้รับค าชี แนะจาก
ครูหรือผู้อ่ืน 
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ตาราง แสดงการวิเคราะห์ทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ตามระดับความสามารถของนักเรียน 
โดยอาจใช้เกณฑ์การประเมิน ดังนี  

 

ทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 

รายการประเมิน ระดับความสามารถ 
ดี (3) พอใช้ (2) ควรปรับปรุง (1) 

C4 การส่ือสาร การน าเสนอข้อมูล
จากการสังเกตและ
อภิปรายเกี่ยวกับ
การเปล่ียนแปลง
ของพิมเสนเมื่อ
ได้รับความร้อน
และสูญเสีย   
ความร้อนโดย  
การใช้ค าพูด 
บรรยาย วาดภาพ 

สามารถน าเสนอข้อมูล
การเปล่ียนแปลงของ
พิมเสนในภาชนะเมื่อ
ได้รับหรือสูญเสีย   
ความร้อนให้ผู้อ่ืนเข้าใจ
โดยการใช้ค าพูด 
บรรยาย วาดภาพได้
ถูกต้องด้วยตนเอง 

สามารถน าเสนอข้อมูลแสดง
การเปล่ียนแปลงของพิมเสน
ในภาชนะเม่ือได้รับหรือ
สูญเสียความร้อนใหผู้้อ่ืน
เข้าใจโดยการใช้ค าพูด 
บรรยาย วาดภาพได้ถูกต้อง
จากการชี แนะของครูหรือ
ผู้อ่ืน 

สามารถน าสนอข้อมูล
แสดงการเปล่ียนแปลง
ของพิมเสนในภาชนะ
เมื่อได้รับหรือสูญเสีย
ความร้อนให้ผู้อ่ืนเข้าใจ
โดยการใช้ค าพูด 
บรรยาย วาดภาพได้
ถูกต้องบางส่วนแม้ว่า
จะได้รับค าชี แนะจาก
ครูหรือผู้อ่ืน 

C5 ความ
ร่วมมือ 

การท างานร่วมกับ
ผู้อ่ืนในการสังเกต 
การน าเสนอ และ
การแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับ
การเปล่ียนสถานะ
ของพิมเสนรวมทั ง
ยอมรับความ
คิดเห็นของผู้อ่ืน 

สามารถท างานร่วมกับ
ผู้อ่ืนในการสังเกต การ
น าเสนอ และการแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การเปล่ียนสถานะของ
พิมเสนรวมทั งยอมรับ
ความคิดเห็นของผู้อ่ืน
ตั งแต่เริ่มต้นจนส าเร็จ         

สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน
ในการสังเกต การน าเสนอ 
และการแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับการเปล่ียนสถานะ
ของพิมเสนรวมทั งยอมรับ
ความคิดเห็นของผู้อ่ืนบาง
ช่วงเวลาที่ท ากิจกรรม 

สามารถท างานร่วมกับ
ผู้อ่ืนในการสังเกต การ
น าเสนอ และการแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การเปล่ียนสถานะของ
พิมเสนรวมทั งยอมรับ
ความคิดเห็นของผู้อ่ืน
ไดบ้้าง 

C6 การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

การใช้อินเทอร์เนต
เพ่ือสืบค้นชื่อการ
เปลี่ยนสถานะของ
สสารจากของแข็ง
เป็นแก๊สและจาก
แก๊สเป็นของแข็ง
โดยไม่ผ่านการเป็น
ของเหลวก่อน 

สามารถใช้อินเทอร์เนต
สืบค้นชื่อการเปลี่ยน
สถานะของสสารจาก
จากของแข็งเป็นแก๊ส
และจากแก๊สเป็น
ของแข็งโดยไม่ผ่าน   
การเป็นของเหลวก่อน 
ได้ด้วยตนเอง 

สามารถใช้อินเทอร์เนต
สืบค้นชื่อการเปลี่ยนสถานะ
ของสสารจากของแข็งเป็น
แก๊สและจากแก๊สเป็น
ของแข็งโดยไม่ผ่านการเป็น
ของเหลวก่อน จากการ
ชี แนะของครูหรือผู้อ่ืน 

สามารถใช้อินเทอร์เนต
สืบค้นชื่อการเปลี่ยน
สถานะของสสารจาก
ของแข็งเป็นแก๊สและ
จากแก๊สเป็นของแข็ง
โดยไม่ผ่านการเป็น
ของเหลวก่อนได้ไม่
ครบถ้วน แม้ว่าจะได้
รับค าชี แนะจากครูหรือ
ผู้อ่ืน 
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เรื่องที่ 2 การละลาย     
 

ในเรื่องนี นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการละลาย
ของสารในน  า 

เวลา 2 ชั่วโมง  

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
สังเกตและอธิบายการละลายของสารในน  า 

สื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู ้
1. หนังสือเรียน ป.5 เล่ม 1  หน้า 95-99 

2. แบบบันทึกกิจกรรม ป.5 เล่ม 1  หน้า 100-105

วัสดุ อุปกรณ์ส าหรับท ากิจกรรม 

แก้วพลาสติก พิมเสน แป้งมัน น  า น  าตาลทราย น  ามันพืช        เอ
ทานอล  ช้อนตักสารเบอร์ 2  แท่งแก้วคน 
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แนวการจัดการเรียนรู้ (50 นาท)ี 
ขั้นตรวจสอบความรู้ (5 นาที) 
 

1. ครูทบทวนความรู้เกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงทางกายภาพและให้นักเรียน
ยกตัวอย่าง 

2. ครูให้นักเรียนสังเกตเกลือแกง น  าและสารผสมระหว่างเกลือแกงกับน  า 
อภิปรายโดยใช้ค าถามต่อไปนี  
2.1 เมื่อน าเกลือแกงผสมกับน  าเกิดการเปล่ียนแปลงหรือไม่ รู้ได้อย่างไร 

(นักเรียนตอบตามความเข้าใจ เช่น เกิดการเปลี่ยนแปลง เกลือแกง
จะหายไปอยู่ในน  า) 

2.2 การเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ นเป็นการเปล่ียนสถานะหรือไม่ เพราะเหตุ
ใด (นักเรียนตอบตามความเข้าใจ เช่น เกลือแกงเปลี่ยนสถานะจาก
ของแข็งเป็นของเหลว เพราะไม่พบเกลือแกงที่เป็นของแข็ง ส่วนน  า
ไม่เปล่ียนสถานะเพราะน  ายังเป็นของเหลวเหมือนเดิม) 

2.3 รู้หรือไม่ว่า การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ นเรียกว่าอะไร (นักเรียนตอบ
ตามความเข้าใจ ครูบันทึกค าตอบของนักเรียนแตยั่งไม่เฉลย
ค าตอบ)  

ครูแจ้งนักเรียนว่าการเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ นเมื่อน าเกลือแกงผสมกับน  าเป็น
การเปล่ียนแปลงอะไร  นักเรียนจะสามารถท าความเข้าใจได้จากการเรียนใน
เรื่องท่ี 2 ต่อไป 

 
ขั้นฝึกทักษะจากการอ่าน (35 นาที) 

 

3. ครูให้นักเรียนอ่าน ชื่อเร่ือง และ คิดก่อนอ่าน ในหนังสือเรียนหน้า 95 แล้ว
ร่วมกันอภิปรายในกลุ่มเพ่ือหาแนวค าตอบตามความเข้าใจของกลุ่ม ครูสุ่ม
นักเรียนบางกลุ่มน าเสนอค าตอบ ครูบันทึกค าตอบของนักเรียนบนกระดาน
เพ่ือใช้เปรียบเทียบค าตอบหลังการอ่านเรื่อง 

4. นักเรียนอ่านค าใน ค าส าคัญ ทั งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (หากนักเรียน
อ่านไม่ได้ ครูควรสอนอ่านให้ถูกต้อง) จากนั นครูชักชวนให้นักเรียนอธิบาย
ความหมายของค าภายหลังจากการอ่านเนื อเรื่อง 

5. นักเรียนอ่านเนื อเรื่องในหนังสือเรียนหน้า 95 โดยครูฝึกการอ่านด้วยวิธีที่
เหมาะสมกับความสามารถของนักเรียน ครูใช้ค าถามเพ่ือตรวจสอบความ
เข้าใจจากการอ่าน โดยใช้ค าถามดังนี  
5.1 เพราะเหตุใดน  าทะเลจึงมีรสเค็ม (น  าฝนจะละลายเกลือแกงและไหลลง

สู่ทะเลเมื่อเวลาผ่านไปปริมาณเกลือแกงในน  าทะเลมีมากขึ นเรื่อยๆ จึง
ท าให้น  าทะเลมีรสเค็ม) 
ครูให้ความรู้เพ่ิมเติมว่า เกลือแกงที่อยู่ในน  าทะเลเกิดจากการสะสม
ปริมาณเกลือแกงในน  าทะเลอย่างช้า ๆ อย่างต่อเนื่องเป็นระยะ

ในการตรวจสอบความรู้ 
ค รู เ พี ย ง รั บ ฟั ง เ ห ตุ ผ ล ข อ ง
นักเรียนและยังไม่เฉลยค าตอบ
ใด ๆ แต่ชักชวนให้นักเรียนไป
หาค าตอบด้วยตนเองจากการ
อ่านเนื อเรื่อง 
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เวลานานมาก ในอดีตสารที่เป็นองค์ประกอบของเกลือแกงพบใน
พื นดิน และหิน  เมื่อน  าฝนตกลงบริเวณพื นดินหรือหินบริเวณที่มีสาร
เหล่านี  สารเหล่านี จะละลายมากับน  าฝน และไหลมาตามแม่น  าล าธาร
และไหลลงสู่ทะเล  ผ่านไปหลายล้านปี ปริมาณเกลือแกงในทะเลจะมี
มากขึ น ๆ จนท าให้น  าทะเลมีรสเค็ม 

5.2 น  าแข็งเปล่ียนเป็นน  าเป็นการละลายหรือไม่ เพราะเหตุใด  (น  าแข็ง
เปล่ียนเป็นน  าไม่ใช่การละลาย แต่เป็นการหลอมเหลวซึ่งเป็นการ
เปลี่ยนสถานะของสสารจากของแข็งเป็นของเหลว) 

 
ขั้นสรุปจากการอ่าน (10 นาที) 

 
 

6. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเรื่องที่อ่านซึ่งควรสรุปได้ว่าน  าทะเลมีรสเค็ม
เนื่องจากเกลือแกงละลายมากับน  าและปริมาณเกลือแกงที่สะสมในทะเล
เพ่ิมมากขึ นเรื่อยๆ จึงท าให้น  าทะเลมีรสเค็ม ส่วนน  าแข็งเปลี่ยนเป็นน  าไม่ใช่
การละลายแต่เป็นการหลอมเหลว  

7. นักเรียนตอบค าถามใน รู้หรือยัง ในแบบบันทึกกิจกรรม หน้า 100 

8. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเพ่ือเปรียบเทียบค าตอบของนักเรียนใน     
รู้หรือยังกับค าตอบที่เคยตอบในคิดก่อนอ่าน  

9. ครูชักชวนนักเรียนลองตอบค าถามท้ายเรื่องท่ีอ่าน ดังนี  
 การละลายแตกต่างจากการหลอมเหลวอย่างไร 

ครูบันทึกค าตอบของนักเรียนบนกระดาน โดยยังไม่เฉลยค าตอบแต่
ชักชวนให้นักเรียนหาค าตอบจากการท ากิจกรรม 
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แนวค าตอบในแบบบันทึกกิจกรรม 

 

น้ าฝนจะละลายเกลือแกงและไหลลงสู่ทะเลเม่ือเวลาผ่านไปปริมาณเกลือแกง
ในน้ าทะเลมีมากขึ้นเรื่อยๆ จึงท าให้น้ าทะเลมีรสเค็ม 

น้ าแข็งเปล่ียนเป็นน้ าไม่เป็นการละลาย แต่เป็นการเปล่ียนสถานะจากของแข็ง
(น้ าแข็ง) เป็นของเหลว (น้ า) ซ่ึงเรียกว่าการหลอมเหลว 
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กิจกรรมที่ 2 การละลายเปน็อย่างไร 
กิจกรรมนี นักเรียนจะได้สังเกตและอธิบายการละลายของ

สารในน  า 
เวลา  1  ชั่วโมง 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
ท ากิจกรรมนี เพ่ือสังเกตและอธิบายการละลายของสารในน  า 
วัสดุ อุปกรณ์ส าหรับท ากิจกรรม 

สิ่งที่ครูต้องเตรียม/กลุ่ม 

ส่ิงท่ีครูต้องเตรียม/กลุ่ม 

1. แป้งมัน   2 ช้อนเบอร์ 2 
2. น  าตาลทราย  2 ช้อนเบอร์ 2 
3. เอทานอล  10 cm3 
4. น  ามันพืช  10 cm3 
5. พิมเสน   2 ช้อนเบอร์ 2 
6. ช้อนตักสารเบอร์ 2  5 คัน 
7. แก้วพลาสติก   5 ใบ 
8. น  า   200 cm3 
9. แท่งแก้วคน  1 อัน 

ส่ิงท่ีครูต้องเตรียม/คน 
- 
ส่ิงท่ีนักเรียนต้องเตรียม/กลุ่ม 
- 

ทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 
 S1 การสังเกต  
 S5 การหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับสเปซ 
 S8 การลงความเห็นจากข้อมูล 

S13 การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป 

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 

C4   การส่ือสาร 
C5   ความร่วมมือ 
C6   การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

สื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู ้
1. หนังสือเรียน ป.5 เล่ม 1    หน้า 96-103 
2. แบบบันทึกกิจกรรม  ป.5 เล่ม 1  หน้า  101-110 
3. ตัวอย่างวีดิทัศน์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ส าหรับครู 

เรื่อง การละลายเป็นอย่างไร 

 
http://ipst.me/8929 

 
 

http://ipst.me/8929
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แนวการจัดการเรียนรู้ 

1. นักเรียนเปิด อ่านชื่อกิจกรรม ในหนังสือเรียนหน้า 96 ครู
ตรวจสอบความรู้เดิมของนักเรียน โดยอาจใช้ค าถามดังนี   
1.1 กิจกรรมนี จะเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไร (การละลาย) 
1.2 นักเรียนคิดว่าเมื่อน าน  าตาลทรายผสมน  าจะเกิดการ

ละลายหรือไม่ (นักเรียนตอบตามความเข้าใจของตนเอง 
เช่น ละลายหรือไม่ละลาย) 

1.3 นักเรียนคิดว่าการละลายเป็นอย่างไร (นักเรียนตอบตาม
ความเข้าใจของตัวเอง) 
ครูชักชวนนักเรียนหาค าตอบจากการท ากิจกรรม 

2. นักเรียนอ่านท าเป็นคิดเป็นและร่วมกันอภิปรายเพ่ือตรวจสอบ
ความเข้าใจเกี่ยวกับจุดประสงค์ในการท ากิจกรรม โดยครูใช้
ค าถามต่อไปนี   
2.1 กิจกรรมนี นักเรียนจะได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไร (เกี่ยวกับ

เรื่องการละลาย) 
2.2 นักเรียนจะได้เรียนรู้ผ่านวิธีการใด (การสังเกต) 
2.3 เมื่อเรียนแล้วนักเรียนจะท าอะไรได้ (อธิบายการละลาย

ของสารในน  า) 
3. นักเรียนบันทึกจุดประสงค์ของกิจกรรมลงในแบบบันทึกกิจกรรม

หน้า 101  

4. นักเรียนอ่านส่ิงท่ีต้องใช้ ในการท ากิจกรรม  
5. นักเรียนอ่านท าอย่างไรข้อที่ 1 และ ข้อที่ 2 ครูตรวจสอบความ

เข้าใจวิธีการท ากิจกรรม โดยให้นักเรียนสังเกตลักษณะของสารใน
แก้วแต่ละใบ ได้แก่ แป้งมัน พิมเสน น  าตาลทราย น  ามันพืช และ 
เอทานอลและบันทึกลักษณะของสาร จากนั นให้นักเรียนคาดคะเน
ค าตอบพร้อมให้เหตุผลโดยใช้ค าถามดังนี  
5.1 นักเรียนคิดว่าจะเกิดอะไรขึ นบ้างเมื่อเติมน  าลงไปในแก้วแต่ละ

ใบ (นักเรียนตอบตามความเข้าใจของตัวเอง) 
นักเรียนบันทึกการคาดคะเนลงในตารางในแบบบันทึก
กิจกรรม หน้า 102 

6. นักเรียนอ่านท าอย่างไรข้อที่  3 ครูตรวจสอบความเข้าใจของ
นักเรียนว่านักเรียนจะท ากิจกรรมตรวจสอบการคาดคะเนได้
อย่างไร (นักเรียนน าสารแต่ละชนิดในปริมาณเท่า ๆ กัน  บรรจุสาร
ลงในแก้วพลาสติกแต่ละใบจากนั นรินน  าปริมาณเท่ากันลงในแก้วที่

หากนักเรียนไม่สามารถ
ตอบค าถามหรืออภิปรายได้ตาม
แนวค าตอบ ครูควรให้ เวลา
นัก เรี ยน คิดอย่าง เหมาะสม  
รอคอยอย่างอดทน และรับฟัง
แนวความคิดของนักเรียน 
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มีสารแต่ละชนิด คนสารในแก้วด้วยจ านวนครั งที่เท่ากัน หยุดคน 
วางไว้สักครู่ สังเกตลักษณะของสารที่ได้ บันทึกผลในแบบบันทึก
กิจกรรมหน้า 102) 

7. นักเรียนอ่านท าอย่างไรข้อที่ 4 จากนั นครูตรวจสอบความเข้าใจ
ขั นตอนการท ากิจกรรมทีละขั นจนแน่ใจว่านักเรียนสามารถท าได้ 

8. เมื่อนักเรียนเข้าใจวิธีการท ากิจกรรมในท าอย่างไรแล้วครูแจกวัสดุ
อุปกรณ์ และให้นักเรียนเริ่มปฏิบัติกิจกรรมตามขั นตอน ครูสุ่ม
นักเรียนน าเสนอผลการท ากิจกรรมโดยให้นักเรียนเติมผลที่ได้จาก
การท ากิจกรรมลงในตารางที่ครูเขียนไว้บนกระดานจากนั นครูและ
นักเรียนร่วมกันอภิปรายเพ่ือตรวจสอบผลการท ากิจกรรมและ
เพ่ิมเติมในประเด็นที่ยังไม่สมบูรณ์ให้ครบถ้วนถูกต้อง 

9. หลังจากท ากิจกรรมแล้ว ให้นักเรียนเก็บอุปกรณ์ให้เรียบร้อย ครนู า
อภิปรายผลการท ากิจกรรม โดยใช้ค าถามดังนี  
9.1 เมื่อผสมสารแต่ละชนิดกับน  า มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง  

((1) แป้งมันกระจายตัว อยู่ในน  า บางส่วนจมน  า  
(2) พิมเสนลอยอยู่บนผิวน  า  
(3) น  าตาลทรายมีขนาดเล็กลงและรวมเป็นเนื อเดียวกับน  า ได้

ของเหลวใสไม่มีสี 

(4) น  ามันพืชแยกชั นกับน  าและลอยอยู่บนผิวน  า 
(5) เอทานอลรวมเป็นเนื อเดียวกับน  าได้ของเหลวใสไม่มีสี)   

9.2 น  าตาลทรายหายไปจากน  าหรือไม่ อย่างไร (น  าตาลทรายไม่ได้
หายไปไหน แต่แตกตัวออกมีขนาดเล็กลงมาก ๆ หรือเป็น
อนุภาคเล็กๆ จนมองไม่เห็นและรวมเป็นเนื อเดียวกับน  า) 

9.3 การที่น  าตาลทรายรวมเป็นเนื อเดียวกับน  า เรียกว่าอะไร 
(น  าตาลทรายละลายในน  า) 

9.4 การที่แป้งมันและพิมเสนไม่รวมเป็นเนื อเดียวกับน  า เรียกว่า
อะไร (แป้งมันและพิมเสนไม่ละลายน  า) 

9.5 อธิบายการเปลี่ยนแปลงของเอทานอลและน  ามันพืชเมื่อเติมน  า
ลงไปได้อย่างไร (เอทานอลละลายน  า ส่วนน  ามันพืชไม่ละลาย
น  า) 

9.6 สารชนิดใดที่ละลายเป็นเนื อเดียวกับน  าและสารชนิดใดไม่
ละลายน  า (สารที่ละลายเป็นเนื อเดียวกับน  า ได้แก่  น  าตาล
ทรายและเอทานอล  ส่วนสารที่ไม่ละลายน  า  ได้แก่ แป้งมัน 
พิมเสน และน  ามันพืช) 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะ
แห่งศตวรรษที่ 21 ที่นักเรียนจะได้ฝึกจากการ
ท ากิจกรรม 

 S1 การสังเกตลักษณะของสารก่อนและ
หลังผสมน  าและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ น
เมื่อผสมสารกับน  า 

S5 การหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับสเป
ซจากลักษณะ        การครอบครองพื นที่ของ
สารหลังผสมน  า  
S8 การลงความเห็นจากข้อมูลจากการ
สังเกตลักษณะของสารหลังผสมน  าและลง
ความเห็นว่าเกิดการละลายหรือไม่ละลาย 

C4 การส่ือสารจากการพูด เขียนบรรยาย
การเปล่ียนแปลงเมื่อผสมสารกับน  า 

C5 ความร่วมมือจากการท างานร่วมกันใน
กลุ่ม 

C6 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสารจากการใช้อินเทอร์เนตสืบค้นข้อมูล
เกี่ยวกับการละลาย 
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9.7 จากกิจกรรมนี  นักเรียนจะสรุปไดอ้ย่างไร (สารบางชนิดละลาย
น  าได้ ส่วนสารบางชนิดไม่ละลายน  า) 

10. ครูให้ความรู้เพ่ิมเติมว่าการที่สารเปล่ียนแปลงโดยรวมเป็นเนื อ
เดียวกับน  าจนเราไม่สามารถมองเห็นสารนั นได้ เรียกว่า การละลาย 
น  าตาลทรายและเอทานอลละลายในน  าได้โดยน  าตาลทรายและ  
เอทานอลแตกออกเป็นอนุภาคเล็กๆ แล้วอนุภาคเหล่านั นกระจาย
ตัวแทรกอยู่ในน  าอย่างสม่ าเสมอท าให้มองเห็นเหมือนกันทุกส่วน 
สารผสมนี จึงมีลักษณะเป็นสารเนื อเดียว และเมื่อวางไว้จะไม่
ตกตะกอน สารผสมที่มีลักษณะเช่นนี  เรียกว่า สารละลาย เมื่อสาร
เกิดการละลายยังคงแสดงสมบัติของสารเดิมอยู่ ดังนั นการละลาย
จึงเป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ  

ส่วนแป้งมัน พิมเสนและน  ามันพืช ไม่ละลายน  า สังเกตได้
จากการมองเห็นสารเหล่านั นแยกส่วนจากน  า ไม่ผสมกลมกลืนเป็น
เนื อเดียวกันกับน  า สารผสมที่มีลักษณะเช่นนี  เรียกว่า สารเนื อผสม 
สารผสมที่ไม่รวมเป็นเนื อเดียวกันโดยยังเห็นของแข็งกระจายอยู่ใน
น  าและเมื่อวางไว้ของแข็งจะตกตะกอน เช่น แป้งมันในน  า จัดเป็น
สารแขวนลอย ครูให้ความรู้เพ่ิมเติมว่าสารแขวนลอยบางชนิด
ประกอบด้วยของแข็งกระจายอยู่ในแก๊ส เช่น เขม่าในอากาศ 

11. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายและลงข้อสรุปว่าสารบางชนิดซึ่ง
อาจเป็นของแข็ง ของเหลว สามารถรวมเป็นเนื อเดียวกับน  า      
การเปล่ียนแปลงนี เรียกว่าการละลาย สารที่ได้เรียกว่าสารละลาย 
ส่วนบางชนิดไม่รวมเป็นเนื อเดียวกับน  า หรือไม่ละลายน  า สารที่ได้
เรียกว่าสารเนื อผสม (S13) 

12. นักเรียนร่วมกันอภิปรายค าตอบใน ฉันรู้อะไร โดยครูอาจใช้
ค าถามเพ่ิมเติมในการอภิปรายเพ่ือให้ได้แนวค าตอบที่ถูกต้อง 

13. นักเรียนสรุปส่ิงที่ได้เรียนรู้ในกิจกรรมนี  จากนั นครูให้นักเรียน
อ่าน ส่ิงท่ีได้เรียนรู้ และเปรียบเทียบกับข้อสรุปของตนเอง 

14. ครูกระตุ้นให้นักเรียนฝึกตั งค าถามเกี่ยวกับเรื่องที่สงสัยหรือ
อยากรู้เพ่ิมเติมใน อยากรู้อีกว่า จากนั นครูอาจสุ่มนักเรียน 2 -
3 คน น าเสนอค าถามของตนเองหน้าชั นเรียน และให้นักเรียน
ร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับค าถามท่ีน าเสนอ 

15. ครูน าอภิปราย เ พ่ือ ให้นั ก เรี ยนทบทวนว่ า ได้ ฝึ กทั กษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
อะไรบ้างและในขั นตอนใด แล้วบันทึกลงในแบบบันทึกกิจกรรม
หน้า 105 

ในการตรวจสอบความรู้ ครู
เพียงรับฟังเหตุผลของนักเรียน
เ ป็นส า คัญ  และ ยั ง ไม่ เ ฉลย
ค าตอบใด ๆ ให้กับนักเรียน แต่
ชักชวนนักเรียน ไปหาค าตอบที่
ถูกต้องจากกิจกรรมต่าง ๆ ใน
บทเรียนนี  
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16. นักเรียนร่วมกันอ่าน รู้อะไรในเร่ืองนี้ ในหนังสือเรียนหน้า 99 
ครูน าอภิปรายเพ่ือน าไปสู่ข้อสรุปเกี่ยวกับส่ิงที่ได้เรียนรู้ในเรื่อง
นี  จากนั นครูกระตุ้นให้นักเรียนตอบค าถามในช่วงท้ายของเนื อ
เรื่อง ซึ่งเป็นค าถามเพ่ือเชื่อมโยงไปสู่การเรียนเนื อหาในบท
ถัดไป ดังนี  นอกจากการเปล่ียนสถานะและการละลายแล้ว สาร
เกิดการเปล่ียนแปลงแบบอ่ืนอีกหรือไม่ นักเรียนสามารถตอบ
ตามความเข้าใจของตนเอง ซึ่งจะหาค าตอบได้จากการเรียนใน
บทต่อไป 
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       แนวค าตอบในแบบบันทึกกิจกรรม 

สังเกตและอธิบายการละลายของสารในน้ า 

ผงสีขาวละเอียด  

 ของเหลวสีเหลืองใส 

เกล็ดสีขาวใส   

เกล็ดสีขาว มีกลิ่นเฉพาะตัว 

 ของเหลวใสไม่มีส ี

หมายเหตุ ลักษณะของสารอาจจะแตกต่างไปจากแนวค าตอบน้ีขึ้นอยู่กับ
สารที่น ามาใช้ในการท ากิจกรรมให้บันทึกลักษณะตามจริง   
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ค าตอบขึ้นอยู่กับการ
คาดคะเนของนักเรียน 

ของแข็งสีขาวบางส่วนลอย
อยู่ในของเหลวและ 
 มีผงสีขาวที่ก้นภาชนะ                       

เกล็ดสีขาวลอยปะปนกับ
ของเหลว                      

ของเหลวใสไม่มีสี 
  

ของเหลวแยกกัน 2 ชั้น 
น้ ามันพืชสีเหลืองอยู่ช้ันบน
ของเหลว ไม่มีสีอยู่ชั้นล่าง                       
ของเหลวใสไม่มีสี 
  

การเปล่ียนแปลงที่เกิดจากสารสองชนิดขึ้นไปผสมเป็นเนื้อเดียวกัน สารชนิดหนึ่งจะ
แตกเป็นอนุภาคเล็ก ๆ และกระจายตัวแทรกอยู่ระหว่างสารอีกชนิดหนึ่งโดยสารแต่ละ
ชนิดยังคงเป็นสารเดิม 

  
น้ าตาลทรายกับน้ า และเอทานอลกับน้ า 

  
มองเห็นเป็นเนื้อเดียวกัน 
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ขึ้นอยู่กับค าตอบของนักเรียน เช่น ผลการสังเกตเหมือนกับท่ีคาดคะเน ดังน้ีเมื่อ
ผสมน้ ากับแป้งมัน  น้ าตาลทราย  พิมเสน เอทานอลและน้ ามันพืช  แป้งมัน 
พิมเสนและน้ ามันพืชไม่รวมเป็นเนื้อเดียวกับน้ า ส่วนน้ าตาลทรายและเอทานอล
รวมเป็นเนื้อเดียวกับน้ า 

น้ าตาลทรายและเอทานอลรวมเป็นเนื้อเดียวกับน้ า สังเกตได้จากสารผสมที่ได้
เป็นของเหลวใสทั้งหมด 

แป้งมัน พิมเสนและน้ ามันพืชไม่รวมเป็นเนื้อเดียวกับน้ า สังเกตได้จากสารผสมที่ได้
อาจลอยหรือจมในของเหลว มีสารแยกตัวออกจากน้ าจึงจัดเป็นสารเนื้อผสม 

น้ ามีการละลายเกิดขึ้นระหว่างน้ าตาลทรายกับน้ าและเอทานอลกับน้ า เพราะ    
สารผสมที่ได้มองเห็นเป็นเนื้อเดียวกัน 
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เมื่อเติมน้ าลงในแป้งมัน น้ าตาลทราย พิมเสน เอทานอล น้ ามันพืช แล้วคน 

พบว่า น้ าตาลทรายและเอทานอลรวมเป็นเนื้อเดียวกับน้ า เรียกว่า การละลาย                
และสารผสมที่ได้จัดเป็นสารละลาย  ส่วนแป้งมัน พิมเสน และน้ ามันพืชไม่รวมเป็น
เนื้อเดียวกับน้ าไม่เกิดการละลาย สารผสมที่ได้ จัดเป็นสารเนื้อผสม 

 

สารบางชนิดรวมเป็นเนื้อเดียวกับน้ าจนไม่สามารถมองเห็นสารนั้นแต่ไม่เกิด    
สารใหม่ เรียกว่า การละลาย และสารผสมที่ได้เรียกว่าสารละลาย 

ส่วนสารบางชนิดไม่รวมตัวเป็นเนื้อเดียวกับน้ า ยังมองเห็นสารนั้นแยกตัวจากน้ า 
สารผสมที่ได้เป็นสารเนื้อผสม 
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แนว











ค าถามของนักเรียนที่ต้ังตามความอยากรู้ของตนเอง 
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การประเมินการเรียนรู้ 
การประเมินการเรียนรู้ของนักเรียนท าได้ ดังนี  
1. ประเมินความรู้เดิมจากการอภิปรายในชั นเรียน 

2. ประเมินการเรียนรู้จากค าตอบของนักเรียนระหว่างการจัดการเรียนรู้และจากแบบบันทึกกิจกรรม 

3. ประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 จากการท ากิจกรรมของนักเรียน 
 

 
 

 

 

การประเมินจากการท ากิจกรรมที่ 2 การละลายเป็นอย่างไร 

ระดับคะแนน 

3 คะแนน หมายถึง ดี  2 คะแนน หมายถึง พอใช้  1 คะแนน หมายถึง ควรปรับปรุง 
 

รหัส ส่ิงท่ีประเมิน ระดับคะแนน 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
S1 การสังเกต  

S5 การหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปซ
กับสเปซ 

 

S8 การลงความเห็นจากข้อมูล  

S13 การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป  

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 

C4 การส่ือสาร  

C5 ความร่วมมือ  

C6 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร 
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ตาราง แสดงการวิเคราะห์ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ตามระดับความสามารถของนักเรียน 
โดยอาจใช้เกณฑ์การประเมิน ดังนี  

ทักษะ
กระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ 
รายการประเมิน 

ระดับความสามารถ 

ดี (3) พอใช้ (2) ควรปรับปรุง (1) 

S1 การสังเกต การบรรยาย 
รายละเอียด
เกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิด
ขึ นกับสารต่าง ๆ 
เมื่อเติมน  า ส่ิงที่
ควรสังเกตได้คือ
ลักษณะของสาร
ชนิดต่างๆ ทั งก่อน
และหลังเติมน  า 
เช่น สี ขนาด 
บริเวณหรือ
ต าแหน่งที่สาร
ปรากฏในภาชนะ
และลักษณะเนื อ
สาร 

สามารถใช้ประสาทสัมผัส
เก็บรายละเอียดของส่ิงที่
เกิดขึ นขึ นกบัสารต่าง ๆ 
เมือ่เติมน  า ส่ิงที่ควร
สังเกตได้คือลักษณะของ
สารชนิดต่างๆ ทั งก่อน
และหลังเติมน  า เช่น สี 
ขนาด บริเวณหรือ
ต าแหน่งที่สารปรากฏใน
ภาชนะและลักษณะ  
เนื อสารได้ครบถ้วนด้วย
ตัวเอง โดยไม่เพ่ิมความ
คิดเห็น  
 

สามารถใช้ประสาท
สัมผัสเก็บรายละเอียด
ของส่ิงที่เกิดขึ นขึ นกบั
สารต่าง ๆ เมื่อเติมน  า 

ส่ิงที่ควรสังเกตได้คือ
ลักษณะของสารชนิด
ต่างๆ ทั งก่อนและหลัง
เติมน  า เช่น สี ขนาด 
บริเวณหรือต าแหน่งที่
สารปรากฏในภาชนะ
และลักษณะเนื อสารได้
ครบถ้วน โดยอาศัยการ
ชี แนะของครูหรือผู้อ่ืน  
 

สามารถใช้ประสาท
สัมผัสเก็บ
รายละเอียดของส่ิง
ที่เกิดขึ นขึ นกับสาร
ต่าง ๆ เมื่อเติมน  า 

ส่ิงที่ควรสังเกตได้
คือลักษณะของสาร
ชนิดต่างๆ ทั งก่อน
และหลังเติมน  า 
เช่น สี ขนาด 
บริเวณหรือ
ต าแหน่งที่สาร
ปรากฏในภาชนะ
และลักษณะ    
เนื อสารได้ไม่
ครบถ้วน แม้ว่าจะ
ได้รับการชี แนะจาก
ครูหรือผู้อ่ืน 

 

S5 การหา
ความสัมพันธ์
ระหว่างสเปซ
กับสเปซ 

 

 

 

 

 

 

 

การบรรยาย
ลักษณะการ
ครอบครองพื นที่
ของสารต่าง ๆ 
เมื่อเติมน  า ได้แก่ 
เมื่อเติมน  าและคน
สารพบว่า 
-แป้งมันจะลอยอยู่
ในน  า 
-พิมเสนบางส่วน
ลอยอยู่ผิวน  า

สามารถบรรยายการ
ครอบครองพื นที่ของสาร
ต่าง ๆ หลังเติมน  าได้แก่ 
เมื่อเติมน  าและคนสาร
พบว่า 
-แป้งมันจะลอยอยู่ในน  า 

-พิมเสนบางส่วนลอยอยู่
ผิวน  าบางส่วนจมที่ก้น
ภาชนะ  
-น  าตาลทรายค่อย ๆ มี
ปริมาณลดลงและหายไป
ในน  า 

สามารถบรรยายการ
ครอบครองพื นที่ของสาร
ต่าง ๆ หลังเติมน  าได้แก่ 
เมื่อเติมน  าและคนสาร
พบว่า 
-แป้งมันจะลอยอยู่ในน  า 

-พิมเสนบางส่วนลอยอยู่
ผิวน  าบางส่วนจมที่ก้น
ภาชนะ  
-น  าตาลทรายค่อย ๆ มี
ปริมาณลดลงและหายไป
ในน  า 

สามารถบรรยาย
การครอบครอง
พื นที่ของสารต่าง ๆ 
หลังเติมน  า ได้แก่ 
เมื่อเติมน  าและคน
สารพบว่า 
-แป้งมันจะลอยอยู่
ในน  า 
-พิมเสนบางส่วน
ลอยอยู่ผิวน  า
บางส่วนจมที่ก้น
ภาชนะ  



คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ ป.5 เล่ม 1    |  หน่วยที่ 3 การเปล่ียนแปลงของสาร 262 

ฉบับปรับปรุง เดือนมิถุนายน 2562        สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

ทักษะ
กระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ 
รายการประเมิน 

ระดับความสามารถ 

ดี (3) พอใช้ (2) ควรปรับปรุง (1) 

บางส่วนจมที่ก้น
ภาชนะ  
-น  าตาลทรายค่อยๆ 
มีปริมาณลดลงและ
หายไปในน  า 
-น  ามันพืชจะ
รวมกันอยู่เป็นชั น
เหนือผิวน  า 
-เอทานอลหายไป
ในน  า 

-น  ามันพืชจะรวมกันอยู่
เป็นชั นเหนือผิวน  า 
-เอทานอลหายไปในน  า
ได้อย่างถูกต้องครบถ้วน
ได้ด้วยตัวเอง  

-น  ามันพืชจะรวมกันอยู่
เป็นชั นเหนือผิวน  า 
-เอทานอลหายไปในน  า
ได้อย่างถูกต้องครบถ้วน
โดยอาศัยการชี แนะของ
ครูหรือผู้อ่ืน 

-น  าตาลทรายค่อย 
ๆ มีปริมาณลดลง
และหายไปในน  า 

-น  ามันพืชจะ
รวมกันอยู่เป็นชั น
เหนือผิวน  า 
-เอทานอลหายไป
ในน  า 
ได้ไม่ครบถ้วน 
แม้ว่าจะได้รับการ
ชี แนะจากครูหรือ
ผู้อ่ืน 

S8 การลง
ความเห็นจาก
ข้อมูล 

การน าข้อมูลที่ได้
จากการสังเกตการ
เปลี่ยนแปลงของ
สารต่าง ๆ เมื่อ
ผสมกับน  ามาลง
ความเห็นการ
ละลายของสาร 
โดยลงความเห็นได้
ว่าถ้าผสมสารกับ
น  าแล้วมองเห็น
เป็นเนื อเดียวกัน
เกิดการละลาย 
สารที่ได้เรียกว่า 
สารละลาย 

ถ้าผสมสารกับน  า
มองเห็นไม่เป็นเนื อ
เดียวกัน สารที่ได้
เรียกว่าสารเนื อ
ผสม 

 

 

น าข้อมูลที่รวบรวมได้จาก
การสังเกตการ
เปลี่ยนแปลงของสาร
ต่างๆ เมื่อผสมกับน  ามา
ลงความเห็นได้ว่าถ้าผสม
สารกับน  าแล้วมองเห็น
เป็นเนื อเดียวกันเกิด   
การละลาย สารที่ได้
เรียกว่า สารละลาย 

ถ้าผสมสารกับน  ามองเห็น
ไม่เป็นเนื อเดียวกัน สารที่
ได้เรียกว่าสารเนื อผสม 

ได้ถูกต้องครบถ้วนได้ด้วย
ตนเอง 

น าข้อมูลที่รวบรวมได้
จากการสังเกตการ
เปลี่ยนแปลงของสาร
ต่างๆ เมื่อผสมกับน  ามา
ลงความเห็นได้ว่าถ้าผสม
สารกับน  าแล้วมองเห็น
เป็นเนื อเดียวกันเกิด   
การละลาย สารที่ได้
เรียกว่า สารละลาย 

ถ้าผสมสารกับน  า
มองเห็นไม่เป็นเนื อ
เดียวกัน สารที่ได้เรียกว่า
สารเนื อผสม 

ไดถู้กต้องครบถ้วนโดย
อาศัยการชี แนะของครู
หรือผู้อ่ืน 

น าข้อมูลที่รวบรวม
ได้จากการสังเกต
การเปล่ียนแปลง
ของสารต่างๆ เมื่อ
ผสมกับน  ามาลง
ความเห็นได้ว่าถ้า
ผสมสารกับน  าแล้ว
มองเห็นเป็นเนื อ
เดียวกันเกิด     
การละลาย สารที่ได้
เรียกว่า สารละลาย 

ถ้าผสมสารกับน  า
มองเห็นไม่เป็นเนื อ
เดียวกัน สารที่ได้
เรียกว่าสารเนื อผสม 

ได้ถูกต้องแต่ไม่
ครบถ้วน แม้ว่าจะ
ได้รับการชี แนะจาก
ครูหรือผู้อ่ืน 
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ทักษะ
กระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ 
รายการประเมิน 

ระดับความสามารถ 

ดี (3) พอใช้ (2) ควรปรับปรุง (1) 

S13 การตีความหมาย
ข้อมูลและลงข้อสรุป 

ตีความหมาย
ข้อมูลจากการ
สังเกตการ
เปลี่ยนแปลงของ
สารต่าง ๆ เมื่อ
ผสมกับน  าได้ว่า 

-สารบางชนิด
รวมตัวเป็นเนื อ
เดียวกับน  าได้โดย
ไม่เกิดเป็นสารใหม่  
เรียกว่าเกิด     
การละลาย สารที่
ได้เป็นสารละลาย  
-สารบางชนิดไม่
รวมตัวเป็นเนื อ
เดียวกับน  า 
เรียกว่าไม่เกิด   
การละลาย และ
สารที่ได้เป็น    
สารเนื อผสม 

สามารถตีความหมาย
ข้อมูลจากการสังเกตการ
เปลี่ยนแปลงของสารต่าง 
ๆ เมื่อผสมกับน  าได้ว่า 

-สารบางชนิดรวมตัวเป็น
เนื อเดียวกับน  าได้โดยไม่
เกิดเป็นสารใหม่  เรียกว่า
เกิดการละลาย สารที่ได้
เป็นสารละลาย  
-สารบางชนิดไม่รวมตัว
เป็นเนื อเดียวกับน  า 
เรียกว่าไม่เกิดการละลาย 
และสารที่ได้เป็น      
สารเนื อผสมได้ถูกต้อง 
ครบถ้วนด้วยตัวเอง 

สามารถตีความหมาย
ข้อมูลจากการสังเกตการ
เปลี่ยนแปลงของสารต่าง 
ๆ เมื่อผสมกับน  าได้ว่า 

-สารบางชนิดรวมตัวเป็น
เนื อเดียวกับน  าได้โดยไม่
เกิดเป็นสารใหม่  
เรียกว่าเกิดการละลาย 
สารที่ได้เป็นสารละลาย  
-สารบางชนิดไม่รวมตัว
เป็นเนื อเดียวกับน  า 
เรียกว่าไม่เกิด          
การละลาย และสารที่ได้
เป็นสารเนื อผสมได้
ถูกต้อง ครบถ้วนโดย
อาศัยการชี แนะของครู
หรือผู้อ่ืน 

สามารถ
ตีความหมายข้อมูล
จากการสังเกตการ
เปลี่ยนแปลงของ
สารต่าง ๆ เมื่อผสม
กับน  าได้ว่า 

-สารบางชนิด
รวมตัวเป็นเนื อ
เดียวกับน  าได้โดยไม่
เกิดเป็นสารใหม่  
เรียกว่าเกิด      
การละลาย สารที่ได้
เป็นสารละลาย  
-สารบางชนิดไม่
รวมตัวเป็นเนื อ
เดียวกับน  า เรียกว่า
ไม่เกิดการละลาย 
และสารที่ได้เป็น
สารเนื อผสมได้
ถูกต้อง แต่ไม่
ครบถ้วนแม้ว่าจะ
ได้รับการชี แนะจาก
ครูหรือผู้อ่ืน 
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ตาราง แสดงการวิเคราะห์ทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ตามระดับความสามารถของนักเรียน 
โดยอาจใช้เกณฑ์การประเมิน ดังนี  

 

ทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 

รายการประเมิน ระดับความสามารถ 
ดี (3) พอใช้ (2) ควรปรับปรุง (1) 

C4 การส่ือสาร การน าเสนอข้อมูล
จากการสังเกตการ
เปลี่ยนแปลงของ
สารเมื่อเติมน  าใน
รูปแบบภาพวาด
หรือบรรยาย   

น าเสนอข้อมูลจากการ
สังเกตการเปลี่ยนแปลง
ของสารเมื่อผสมน  าให้
ผู้อ่ืนเข้าใจได้ถูกต้อง 
ชัดเจนได้ด้วยตนเอง 

น าเสนอข้อมูลจากการ
สังเกตการเปลี่ยนแปลงของ
สารเมื่อผสมน  า ให้ผู้อ่ืน
เข้าใจได้ถูกต้อง ชัดเจนโดย
อาศัยการชี แนะของครูหรือ
ผู้อ่ืน 

น าเสนอข้อมูลจากการ
สังเกตการเปลี่ยนแปลง
ของสารเมื่อผสมน  าให้
ผู้อ่ืนเข้าใจแต่ไม่ชัดเจน 
แม้ว่าจะได้รับการชี แนะ
จากครูหรือผู้อ่ืน 

C5 ความ
ร่วมมือ 

การท างานร่วมมือ
กับผู้อ่ืนในการ
สังเกต 

การเปล่ียนแปลง
ของสารเมื่อเติมน  า
รวมทั งการยอมรับ
ความคิดเห็นของ
ผู้อ่ืน 

ท างานร่วมกับผู้อ่ืน
รวมทั งยอมรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อ่ืนอย่าง
สร้างสรรค์ในการท า
กิจกรรมตั งแต่เริ่มต้นจน
เสร็จสิ นกิจกรรม 

ท างานร่วมกับผู้อ่ืนรวมทั ง
ยอมรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์ในการ
ท ากิจกรรมเป็นบางครั งทั งนี 
ต้องอาศัยการกระตุ้นจากครู
หรือผู้อ่ืน 

ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้
บ้างแต่ไม่แสดงความ
คิดเห็น แม้ว่าจะได้รับค า
ชี แนะจากครูหรือผู้อ่ืน 

C6 การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

การใช้อินเทอร์เนต
เพ่ือสืบค้นการ
ละลายของ       
สารในน  าจาก
แหล่งข้อมูลที่
เชื่อถือได้รวมทั ง
บันทึกแหล่งข้อมูล
ที่สืบค้น 

ใช้อินเทอร์เนตสืบค้น
การละลายของสารในน  า
จากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือ
ได้รวมทั งบันทึก
แหล่งข้อมูลที่สืบค้นได้
ครบถ้วนด้วยตนเอง 

ใช้อินเทอร์เนตสืบค้นการ
ละลายของสารในน  าจาก
แหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้
รวมทั งบันทึกแหล่งข้อมูลที่
สืบค้นได้ครบถ้วน จากการ
ชี แนะของครูหรือผู้อ่ืน 

ใช้อินเทอร์เนตสืบค้น
การละลายของสารใน
น  าจากแหล่งข้อมูลที่
เชื่อถือได้รวมทั งบันทึก
แหล่งข้อมูลที่สืบค้นได้
ไม่ครบถ้วนแม้ว่าจะได้
รับค าชี แนะจากครูหรือ
ผู้อ่ืน 
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กิจกรรมท้ายบทที่ 1 การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ  (1 ชั่วโมง) 

1. นักเรียนวาดรูปหรือเขียนสรุปส่ิงที่ได้เรียนรู้จากบทนี  ในแบบบันทึก
กิจกรรม หน้า 106 

2. นักเรียนตรวจสอบการสรุปส่ิงที่ได้เรียนรู้ของตนเองโดยเปรียบเทียบกับ
ผังมโนทัศน์ในหัวข้อ รู้อะไรในบทนี้ ในหนังสือเรียน หน้า 100  

3. นักเรียนกลับไปตรวจค าตอบของตนเองในส ารวจความรู้ก่อนเรียน ใน
แบบบันทึกกิจกรรม หน้า 82-84 อีกครั ง ถ้าค าตอบของนักเรียนไม่
ถูกต้องให้ขีดเส้นทับข้อความเหล่านั น แล้วแก้ไขให้ถูกต้อง หรืออาจ
แก้ไขค าตอบด้วยปากกาที่มีสีต่างจากเดิม นอกจากนี ครูอาจน าค าถาม
ในรูปน าบทในหนังสือเรียน หน้า 76 มาร่วมกันอภิปรายค าตอบอีกครั ง 
ดังนี   
การท าไอศกรีมเกี่ยวข้องกับการเปล่ียนสถานะและการละลายอย่างไร 
ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายแนวทางการตอบค าถาม เช่น ส่วนผสม
ของไอศกรีมเปล่ียนจากของเหลวเป็นของแข็งเรียกว่าการแข็งตัว เมื่อ
น าน  าตาลผสมกับนมซึ่งมีน  าเป็นส่วนประกอบ น  าตาลจะละลายในน  า 

4. นักเรียนท า แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 1 การเปล่ียนแปลงทางกายภาพ  
แล้วน าเสนอค าตอบหน้าชั นเรียน ถ้าค าตอบยังไม่ถูกต้องครูควรน า
อภิปรายหรือให้สถานการณ์เพ่ิมเติมเพ่ือแก้ไขแนวคิดคลาดเคล่ือนให้
ถูกต้อง 

5. นักเรียนร่วมกันท ากิจกรรม ร่วมคิดร่วมท า โดยร่วมกันส ารวจรสชาติของน  า
ผลไม้ที่เพ่ือนชอบมากที่สุดแล้วท าเกล็ดน  าแข็งจากน  าผลไม้รสชาติที่เพ่ือน ๆ 
ชอบ 
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รูปหรือข้อความสรุปส่ิงท่ีได้เรียนรู้จากบทนี้ตามความเข้าใจของนักเรียน 
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แก้วใบที่ 1  2 3 4 

แก้วใบที่ 5 6 

2.0 กรัม เนื่องจากสารผสมที่ได้ยังคงเป็นของเหลวใสแสดงว่า สาร A 
ละลายได้หมด 



คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ ป.5 เล่ม 1    |  หน่วยที่ 3 การเปล่ียนแปลงของสาร 268 

ฉบับปรับปรุง เดือนมิถุนายน 2562        สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

ไอโอดีนในรูป ข เปล่ียนจากของแข็งเป็นแก๊ส เรียกว่าการระเหิด และ ไอโอดีนใน
รูป ค เปล่ียนจาก แก๊ส เป็นของแข็ง เรียกว่า การระเหิดกลับ 
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เป็นการเปล่ียนแปลงทางกายภาพ เพราะเป็นการเปล่ียนแปลงที่ยังคงเป็นสารเดิม
แต่สถานะเปล่ียนไป 

แตกต่างกัน ส่ิงท่ีแตกต่างกันคือ การใส่เกลือลงในน้ า เกิดการละลาย สารที่ได้เป็น
สารละลาย ส่วนน้ าแข็งในแก้วน้ า น้ าแข็งเกิดการหลอมเหลว  สารที่ได้คือน้ า 
ไม่ใช่สารละลาย 

มีการเปล่ียนสถานะ 2 ช่วงคือช่วงที่น าเศษเทียนและขี้ผึ้งมาให้ความร้อน 
เศษเทียนและข้ึผึ้งซึ่งเป็นของแข็งเปล่ียนเป็นของเหลว เรียกการ
เปล่ียนแปลงนี้ว่าการหลอมเหลว และช่วงที่น าของเหลวมาเทลงในแบบพิมพ์
รูปทรงต่าง ๆ แล้วปล่อยให้เย็น ของเหลวเปล่ียนเป็นของแข็งรูปทรงต่าง ๆ 
เรียกการเปล่ียนแปลงนี้ว่าการแข็งตัว 
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ช่วงที่น าขวดใส่น้ าคร่ึงขวดไปวางกลางแดด น้ าได้รับความร้อนจะระเหยเป็นไอน้ า
เรียกการเปล่ียนแปลงจากน้ าเป็นไอน้ านี้ว่า การกลายเป็นไอ และช่วงที่มีหยดน้ า
เกาะท่ีผิวด้านในของขวดซึ่งเกิดจากไอน้ าเปล่ียนเป็นน้ า เรียกการเปล่ียนแปลงนี้
ว่า การควบแน่น 
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จุดประสงค์การเรียนรู้ประจ าบท 

เมื่อเรียนจบบทนี  นักเรียนสามารถ 

วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของสารและระบุการเปล่ียนแปลงทาง
เคมีของสาร 

เวลา  5 ชั่วโมง 
แนวคิดส าคัญ  

การเปล่ียนแปลงของสารที่มีสารใหม่เกิดขึ นเป็นการ
เปลี่ยนแปลงทางเคมี อาจสังเกตได้จากการที่สารมีสี มีกล่ินแตกต่างจาก
สารเดมิ มีฟองแก๊ส มีตะกอนเกิดขึ น หรือมีอุณหภูมิเพ่ิมขึ น หรือลดลง  

สื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ 
1. หนังสือเรียน ป. 5 เล่ม 1      หน้า  106-120 
2. แบบบันทึกกิจกรรม ป. 5 เล่ม 1  หน้า  114-130 
 

บทนี้มีอะไร 
เรื่องท่ี 1   การเปล่ียนแปลงทางเคมี 

ค าส าคัญ   การเปล่ียนแปลงทางเคมี (chemical change) 
กิจกรรมที่ 1.1 การเปล่ียนแปลงทางเคมีคืออะไร  
กิจกรรมที่ 1.2 รู้ได้อย่างไรว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   บทที่ 2 การเปล่ียนแปลงทางเคม ี
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ทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
 

รหัส ทักษะ 
กิจกรรมที่ 

1.1 1.2 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
S1 การสังเกต   

S2 การวัด   

S3 การใช้จ านวน   

S4 การจ าแนกประเภท   

S5 การหาความสัมพันธ์ระหว่าง 
   สเปซกับสเปซ 

   สเปซกับเวลา 

 

 

 

 
S6 การจัดกระท าและส่ือความหมายข้อมูล   

S7 การพยากรณ์   

S8 การลงความเห็นจากข้อมูล   

S9 การตั งสมมติฐาน   

S10 การก าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ   

S11 การก าหนดและควบคุมตัวแปร   

S12 การทดลอง   

S13 การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป   

S14 การสร้างแบบจ าลอง   

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 

C1 การสร้างสรรค์   

C2 การคิดอย่างมีวิจารณญาณ   

C3 การแก้ปัญหา   

C4 การส่ือสาร   

C5 ความร่วมมือ   

C6 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   

หมายเหตุ : รหัสทักษะที่ปรากฏนี ใช้เฉพาะในคู่มือครูเล่มนี  
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แนวคิดคลาดเคลื่อน 

 แนวคิดคลาดเคล่ือนที่อาจพบและแนวคิดท่ีถูกต้องในบทที่ 2 การเปล่ียนแปลงทางเคมี มีดังต่อไปนี  
 

แนวคิดคลาดเคล่ือน แนวคิดที่ถูกต้อง 
เม่ือเกิดสีและฟองแก๊สจะมีการเปลี่ยนแปลงทางเคมีเกิดขึ นเสมอ 
(Driver, 2000) 

บางครั งการเปลี่ยนแปลงที่ท าให้เกิดสี หรือฟองแก๊ส ก็ไม่ใช่การ
เปลี่ยนแปลงทางเคมี เช่น การน าสี 2 สีมาผสมกัน การต้มน  าจนเดือด 
ล้วนเป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเพราะไม่มีสารใหม่เกิดขึ น 
(Driver, 2000) 

ถ้าครูพบว่ามีแนวคิดคลาดเคล่ือนในประเด็นใดที่ยังไม่ได้แก้ไขจากการท ากิจกรรมการเรียนรู้ ครูควรจัดการเรียนรู้เพ่ิมเติมเพ่ือ
แก้ไขแนวคิดคลาดเคล่ือนให้ถูกต้อง  
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บทนี้เร่ิมต้นอย่างไร (1 ชั่วโมง) 
1. ครูทบทวนความรู้พื นฐานของนักเรียนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของ

สารโดยอาจใช้ค าถามดังนี  
1.1 สารมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง (สารมีการเปลี่ยนสถานะและ

การละลาย)  
1.2  การเปล่ียนสถานะและการละลายเป็นการเปล่ียนแปลงทาง

กายภาพ เพราะเหตุใด (เป็นการเปล่ียนแปลงทางกายภาพ
เพราะสารก่อนและหลังการเปล่ียนแปลงยังคงเป็นสารเดิม) 

1.3  การเปล่ียนแปลงใดบ้างที่เกิดสารใหม่ให้ยกตัวอย่าง และเป็น
การเปล่ียนแปลงประเภทใด (นักเรียนตอบตามความเข้าใจ) 

2. ครูชักชวนนักเรียนศึกษาเรื่องการเปล่ียนแปลงทางเคมีของสารโดย
นักเรียนอ่านชื่อหน่วย และ อ่าน ชื่อบท และจุดประสงค์การ
เรียนรู้ประจ าบท ในหนังสือเรียนหน้า 105 จากนั นครูใช้ค าถาม
ดังนี  
2.1 บทนี จะเรียนเรื่องอะไร (การเปลี่ยนแปลงทางเคมี) 
2.2 จากจุดประสงค์การเรียนรู้ เมื่อจบบทเรียนนักเรียนจะสามารถ

ท าอะไรได้บ้าง (วิเคราะห์การเปล่ียนแปลงของสารและระบุ
การเปล่ียนแปลงทางเคม)ี 

3. นักเรียนอ่านชื่อบทและแนวคิดส าคัญ ในหนังสือเรียนหน้า 106 

จากนั นครูซักถามนักเรียนว่าจากการอ่านแนวคิดส าคัญ นักเรียนคิด
ว่าจะได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้าง (ในบทนี จะเรียนเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงทางเคมีและส่ิงที่บ่งบอกว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมี) 

4. ครูชักชวนให้นักเรียนสังเกตรูป และอ่านเนื อเรื่องในหน้า 106 โดยครู
ฝึกทักษะการอ่านตามวิธีการอ่านที่เหมาะสมกับความสามารถของ
นักเรียน ครูตรวจสอบความเข้าใจจากการอ่าน โดยใช้ค าถาม
ดังต่อไปนี   
4.1 จากเรื่องที่อ่านกล่าวถึงอะไร (การจุดโคมลอย) 
4.2 โคมลอยมีส่วนประกอบอะไรบ้าง (ตัวโคมและเชื อเพลิง) 
4.3 เมื่อจุดไฟที่เชื อเพลิงเกิดการเปล่ียนแปลงอย่างไรบ้าง (เกิด   

เปลวไฟ เขม่า และควัน) 
4.4 การจุดโคมลอย มีการเปล่ียนแปลงทางเคมีเกิดขึ นหรือไม่ และ

การเปล่ียนแปลงทางเคมีเป็นอย่างไร (นักเรียนตอบตามความ
เข้าใจ) 

5. ครูชักชวนนักเรียนตอบค าถามเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงทางเคมีใน
ส ารวจความรู้ก่อนเรียน  

6. นักเรียนท ากิจกรรมส ารวจความรู้ก่อนเรียน ในแบบบันทึกกิจกรรม 
หน้า 114-115 โดยนักเรียนอ่านค าถามแต่ละข้อ ครูตรวจสอบความ
เข้าใจของนักเรียนจนแน่ใจว่านักเรียนสามารถท าได้ด้วยตนเอง จึงให้

ค รู รั บ ฟั ง เ ห ตุ ผ ล ข อ ง
นักเรียนเป็นส าคัญ ครู ยังไม่
เฉลยค าตอบใด ๆ แต่ชักชวนให้
หาค าตอบที่ถูกต้องจากกิจกรรม
ต่าง ๆ ในบทเรียนนี  

 

การเตรียมตัวล่วงหน้าส าหรับครู       
เพ่ือจัดการเรียนรู้ในคร้ังถัดไป 

 
  ในครั งถัดไป นักเรียนจะได้อ่าน

เรื่องท่ี 1 การเปล่ียนแปลงทางเคมี ครู
อาจเตรียมคลิปการย่างเนื อหรือป้ิงอาหาร 
ตัวอย่างเช่น 
https://www.youtube.com/watch?v
=iJHtFHWBSpE และเตรียมภาพเพ่ือใช้
ตรวจสอบความรู้นักเรียนเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงทางเคมี เช่น ภาพผลไม้สุก 
การต้มน  า การเกิดสนิม การเกิดหมอก   

 

https://www.youtube.com/watch?v=iJHtFHWBSpE
https://www.youtube.com/watch?v=iJHtFHWBSpE
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นักเรียนตอบค าถาม โดยค าตอบของแต่ละคนอาจแตกต่างกัน และ
ค าตอบอาจถูกหรือผิดก็ได ้

7. ครูสังเกตการตอบค าถามของนักเรียนเพ่ือตรวจสอบว่านักเรียนมี
แนวคิดเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงทางเคมีอย่างไรบ้าง หรืออาจสุ่มให้
นักเรียน 2 – 3 คน น าเสนอค าตอบของตนเอง โดยครูยังไม่ต้องเฉลย
ค าตอบ แต่จะให้นักเรียนย้อนกลับมาตรวจสอบอีกครั งหลังเรียนจบ
บทนี แล้ว ทั งนี ครูอาจบันทึกแนวคิดคลาดเคล่ือนหรือแนวคิดที่
น่าสนใจของนักเรียน แล้วน ามาออกแบบการจัดการเรียนการสอน
เพ่ือแก้ไขแนวคิดคลาดเคล่ือนให้ถูกต้อง และต่อยอดแนวคิดที่
น่าสนใจของนักเรียน 
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การส ารวจความรู้ก่อนเรียน นักเรียนอาจตอบค าถามถูกหรือผิดก็ได้ขึ นอยู่กับความรู้เดิมของนักเรียน 

แตเ่มื่อเรียนจบบทเรียนแล้ว ให้นักเรียนกลับมาตรวจค าตอบอีกครั งและแก้ไขให้ถูกต้อง ดังตัวอย่าง 

 

 แนวค าตอบในแบบบันทึกกิจกรรม 

 

มีสารใหม่เกิดขึ้น คือไม้
เปล่ียนเป็นสีด าและมี
ควันเกิดขึ้นด้วย 



มีสารใหม่เกิดขึ้นคือ
ไข่สุกซ่ึงเปล่ียนมา
จากไข่ดิบ 





คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ ป.5 เล่ม 1    |  หน่วยที่ 3 การเปล่ียนแปลงของสาร 278 

ฉบับปรับปรุง เดือนมิถุนายน 2562        สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

 

ไม่มีสารใหม่เกิดขึ้น น้ า
เดือดเป็นการเปล่ียน
สถานะจากของเหลว
เป็นแก๊สโดยยังเป็น
สารเดิม 

มีสารใหม่เกิดขึ้นคือ
น้ าตาลซึ่งเปล่ียนมาจาก
แป้ง  

ไม่มีสารใหม่เกิดขึ้น 
ช็อกโกแลตเยิ้มเป็นการเปล่ียน
สถานะจากของแข็งเป็น
ของเหลวโดยยังคงเป็นสารเดิม 
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เรื่องที่ 1 การเปลี่ยนแปลงทางเคมี     
 

ในเรื่องนี นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงทาง
เคมี 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
วิเคราะห์การเปล่ียนแปลงของสารและระบุการเปล่ียนแปลงทาง
เคมี 

เวลา 3 ชั่วโมง  

วัสดุ อุปกรณ์ส าหรับท ากิจกรรม 

น  าตาลทราย เกลือแกง ชุดตะเกียงแอลกอฮอล์ ไม้ขีดไฟ 
กระป๋องทรายส าหรับดับไฟ จานหลุมโลหะ ช้อน น  า           
น  า ปู น ใส  บี ก เ กอร์  ปู นขาว  ผ ง ฟู  ส า รละลายผ ง ฟู            
แอมโมเนียมคลอไรด์   น  า ส้มสายชู   แก้วน  าพลาสติก        
ขวดแก้วปากแคบ แท่งแก้วคน ช้อนตักสารเบอร์ 2  ลูกโป่ง 
กระบอกตวงหรือหลอดฉีดยา  
 

สื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู ้
1. หนังสือเรียน ป.5 เล่ม 1   หน้า 108-120 

2. แบบบันทึกกิจกรรม ป.5 เล่ม 1  หน้า 116-130 
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แนวการจัดการเรียนรู้ (50 นาท)ี 
ขั้นตรวจสอบความรู้ (10 นาที) 
 

1. ครูทบทวนความรู้เกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงทางกายภาพว่าหมายถึง
อะไร และให้ยกตัวอย่างปรากฏการณ์หรือสถานการณ์ที่เป็นการ
เปล่ียนแปลงทางกายภาพ (การเปล่ียนแปลงทางกายภาพหมายถึง
การเปล่ียนแปลงของสารเมื่อสารเกิดการเปล่ียนแปลงแล้วยังคงเป็น
สารเดิมไม่มีสารใหม่เกิดขึ นแต่เปล่ียนสถานะหรือเกิดการละลาย 
ตัวอย่างเช่น น  าแข็งหลอมเหลวเป็นน  าและน  าเดือดเป็นไอซึ่งน  าแข็ง 
น  าและไอน  าเป็นน  าเป็นสารเดียวกันคือน  า  พิมเสนระเหิดเป็นไอ
ของพิมเสนซึ่งเป็นพิมเสนเหมือนกัน น  าผลไม้แข็งตัวเป็นเกล็ด
น  าแข็งซึ่งเป็นสารชนิดเดียวกัน น  าตาลละลายในน  าได้สารละลาย
น  าตาลซ่ึงในสารละลายน  าตาลยังเป็นน  าตาลและน  าเหมือนเดิม) 

2. ครูเขียนค าว่า การเปล่ียนแปลงทางเคมี บนกระดาน แล้วให้นักเรียน
ร่วมกันอภิปรายว่า การเปล่ียนแปลงทางเคมีหมายถึงอะไร 
ชีวิตประจ าวันของเรามีอะไรบ้างที่เป็นการเปล่ียนแปลงทางเคมี 
จากนั นครูให้นักเรียนดูภาพสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น ผลไม้สุก การต้ม
น  า การเกิดสนิม การเกิดหมอก การเติมน  าลงในน  าหวานแล้ว
อภิปรายและจ าแนกว่า อะไรบ้างที่เป็นการเปล่ียนแปลงทางเคมี 

นักเรียนตอบค าถามตามความเข้าใจของตัวเอง จากนั นครูชักชวน
นักเรียนว่า ต่อไปเราจะเรียนว่าการเปล่ียนแปลงทางเคมีคืออะไร 
และจะสังเกตได้อย่างไรว่ามีการเปลี่ยนแปลงทางเคมีเกิดขึ น 

 

ขั้นฝึกทักษะจากการอ่าน (30 นาที) 
 

3. นักเรียนอ่านชื่อเร่ือง และคิดก่อนอ่าน ในหนังสือเรียนหน้า 108  แล้ว
ร่วมกันอภิปรายในกลุ่มเพ่ือตอบค าถามตามความเข้าใจของกลุ่ม ครู
บันทึกค าตอบของนักเรียนบนกระดานเพ่ือใช้เปรียบเทียบค าตอบ
ภายหลังการอ่านเนื อเรื่อง 

4. นักเรียนอ่านเนื อเรื่องในหนังสือเรียนหน้า 108 โดยครูฝึกทักษะการอ่าน
ตามวิธีการอ่านที่เหมาะสมกับความสามารถของนักเรียน ครูใช้ค าถาม
เพ่ือตรวจสอบความเข้าใจจากการอ่าน ดังนี  
4.1 น  าตาลเป็นสารที่ได้มาจากกระบวนการใดของพืช (กระบวนการ

สังเคราะห์ด้วยแสงของพืช) 
4.2 ในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช มีสารใดบ้างท าปฏิกิริยากันและ

หลังปฏิกิริยามีสารใดเกิดขึ นบ้าง  (สารที่ท าปฏิกิริยากันคือน  ากับ

ในการตรวจสอบความรู้ ครู
เพียงรับฟังเหตุผลของนักเรียน
เ ป็นส า คัญ  และ ยั ง ไม่ เ ฉลย
ค าตอบใด ๆ ให้กับนักเรียน แต่
ชักชวนนักเรียน ไปหาค าตอบที่
ถูกต้องจากการอ่านเนื อเรื่อง 
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แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์โดยมีแสงช่วยการเกิดปฏิกิริยา หลัง
ปฏิกิริยามนี  าตาลกับแก๊สออกซิเจนเกิดขึ น) 

4.3 การเปล่ียนแปลงทางเคมี มีอะไรบ้าง ยกตัวอย่าง (การสังเคราะห์
ด้วยแสง บางขั นตอนของกระบวนการย่อยอาหาร เช่น การย่อย
เนื อสัตว์เป็นโปรตีน การเกิดสนิมเหล็ก การเกิดฝนกรด การสุก
ของอาหาร) 

ขั้นสรุปจากการอ่าน (10 นาที) 
 

 

5. นักเรียนร่วมกันสรุปเรื่องที่อ่านซึ่งควรสรุปไดว้่าน  าตาลที่พบในผลไม้เกิด
จากการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช เมื่อเรารับประทานผลไม้ น  าตาลใน
ผลไม้จะผ่านการย่อยอาหารได้สารใหม่มีขนาดเล็กลง ร่างกายน ามาใช้
ประโยชน์ได้ การสังเคราะห์ด้วยแสงและการย่อยอาหารและการ
เปลี่ยนแปลงหลายอย่างรอบตัวเรา เป็นการเปล่ียนแปลงทางเคม ี

6. นักเรียนตอบค าถามจากเรื่องที่อ่านใน รู้หรือยัง ในแบบบันทึกกิจกรรม 
หน้า 116 

7. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเพ่ือเปรียบเทียบค าตอบของนักเรียนใน
รู้หรือยังกับค าตอบที่เคยตอบในคิดก่อนอ่าน 

8.  ครูชักชวนนักเรียนลองตอบค าถามท้ายเรื่องท่ีอ่าน ดังนี  
8.1 การเปล่ียนแปลงทางเคมีคืออะไร 

8.2 รู้ได้อย่างไรว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมี 

ครูบันทึกค าตอบของนักเรียนบนกระดาน โดยยังไม่เฉลยค าตอบแต่
ชักชวนให้นักเรียนหาค าตอบจากการท ากิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเตรียมตัวล่วงหน้าส าหรับครู       
เพ่ือจัดการเรียนรู้ในคร้ังถัดไป 

 
  ในครั งถัดไป นักเรียนจะได้ท า

กิจกรรมที่ 1.1 การเปล่ียนแปลงทางเคมี
คืออะไร ครูเตรียมถ้วยกระเบื องทนไฟ
เพ่ือใช้สาธิตหน้าชั นเรียน 
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แนวค าตอบในแบบบันทึกกิจกรรม 

 

การสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช บางขั้นตอนของกระบวนการย่อยอาหาร      
การเกิดสนิมเหล็ก การสุกของอาหาร การเกิดฝนกรด 



283 คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ ป.5 เล่ม 1    | หน่วยที่ 3 การเปล่ียนแปลงของสาร 

 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฉบับปรับปรุง เดือนมิถุนายน 2562 

กิจกรรมที่ 1.1 การเปลี่ยนแปลงทางเคมี
คืออะไร 

กิจกรรมนี นักเรียนจะได้สังเกตและอธิบายการเปล่ียนแปลงทาง
เคมีของสาร 

เวลา  1  ชั่วโมง 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
ท ากิจกรรมนี เพ่ือสังเกตและอธิบายการเปล่ียนแปลงทางเคมีของสาร 

วัสดุ อุปกรณ์ส าหรับท ากิจกรรม 

สิ่งที่ต้องเตรียม 

ส่ิงท่ีครูต้องเตรียม/ห้อง 
1. กระดาษ    1 แผ่น 

2. ถ้วยกระเบื องทนไฟ    1 ใบ 

ส่ิงท่ีครูต้องเตรียม/กลุ่ม 

1. น  าตาลทราย   1 ช้อนเบอร์ 2  

2. เกลือแกง   1 ช้อนเบอร์ 2 

3. จานหลุมโลหะ    1 อัน 

4. ชุดตะเกียงแอลกอฮอล์  1 ชุด 

5. ไม้ขีดไฟ    1 กลัก 

6. ช้อนตักสาร เบอร์ 2   1 อัน 

7. กระป๋องทรายส าหรับดับไฟ 1 กระป๋อง 
ส่ิงท่ีครูต้องเตรียม/คน 
- 
ส่ิงท่ีนักเรียนต้องเตรียม/กลุ่ม 
- 

ทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 
 S1 การสังเกต  

 S8 การลงความเห็นจากข้อมูล 

S13 การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป 
 

 

 

 

 

 

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 

C4   การส่ือสาร 

C5   ความร่วมมือ 

สื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู ้
1. หนังสือเรียน ป.5  เล่ม 1  หน้า 109-111 

2. แบบบันทึกกิจกรรม  ป.5 เล่ม 1  หน้า 117-119 
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แนวการจัดการเรียนรู้ 

1. ครูทบทวนความรู้เกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงทางกายภาพและการ
เปล่ียนแปลงทางเคมี โดยให้นักเรียนสังเกตรูปน  าที่ก าลังเดือดใน
หม้อหรือกาต้มน  า และใช้ค าถามต่อไปนี   
1.1 น  าที่ก าลังเดือดมีการเปล่ียนแปลงหรือไม่ อย่างไร (มีการ

เปลี่ยนแปลงโดยมีฟองแก๊สเกิดขึ น เกิดการเปลี่ยนสถานะจาก
ของเหลวเป็นแก๊ส) 

1.2 การเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ นเป็นการเปล่ียนแปลงทางกายภาพ 
หรือการเปลี่ยนแปลงทางเคมี อย่างไร (ค าตอบขึ นอยู่กับความ
เข้าใจของนักเรียนซึ่งควรตอบได้ว่า เป็นการเปล่ียนแปลงทาง
กายภาพ เพราะเป็นการเปล่ียนแปลงที่สารยังคงเป็นสารเดิม
คือจากน  าที่เป็นของเหลวกลายเป็นไอน  าซึ่งเป็นแก๊ส) 

1.3 การเปล่ียนแปลงทางกายภาพแตกต่างจากการเปล่ียนแปลง
ทางเคมีหรือไม่ อย่างไร (ค าตอบขึ นอยู่กับความเข้าใจของ
นักเรียน) 

1.4 การเปล่ียนแปลงใดบ้างเป็นการเปล่ียนแปลงทางเคมี  
ยกตัวอย่าง (ค าตอบขึ นอยู่กับความเข้าใจของนักเรียน) 

2. นักเรียนอ่านชื่อกิจกรรม และ ท าเป็นคิดเป็น และร่วมกัน
อภิปรายเพื่อตรวจสอบความเข้าใจเกี่ยวกับจุดประสงค์ในการท า
กิจกรรม โดยใช้ค าถามดังต่อไปนี  
2.1 กิจกรรมนี นักเรียนจะได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไร (การ

เปลี่ยนแปลงทางเคมีของสาร) 
2.2 นักเรียนจะได้เรียนเรื่องนี ด้วยวิธีใด (การสังเกต) 
2.3 เมื่ อ เ รี ยนแล้วนัก เรี ยนจะท าอะไร ได้  ( อธิบายการ

เปลี่ยนแปลงทางเคม)ี 
ให้นักเรียนบันทึกจุดประสงค์ของกิจกรรมในแบบบันทึกกิจกรรม
หน้า 117  

3. นักเรียนอ่าน ส่ิงที่ ต้องใช้ในการท ากิจกรรม โดยครูน าวัสดุ
อุปกรณ์มาแสดงให้นักเรียนดู ถ้านักเรียนไม่รู้จักวัสดุอุปกรณ์
บางอย่าง เช่น จานหลุมโลหะ ครูควรสาธิตวิธีการใช้อุปกรณ์
เพ่ือให้นักเรียนใช้ได้อย่างถูกต้อง 

4. นักเรียนอ่านท าอย่างไร ในหนังสือเรียนหน้า 109 โดยครูใช้วิธีฝึก
การอ่านที่เหมาะสมกับความสามารถของนักเรียน จากนั นครู
ตรวจสอบความเข้าใจเกี่ยวกับขั นตอนการท ากิจกรรมอ จนแน่ใจว่า
นักเรียนเข้าใจล าดับการท ากิจกรรม โดยใช้ค าถามดังนี   
4.1 นักเรียนต้องสังเกตสารอะไรบ้าง (น  าตาลทรายและเกลือแกง) 

ในการตรวจสอบความรู้ ครู
เพียงรับฟังเหตุผลของนักเรียน
เ ป็นส า คัญ  และ ยั ง ไม่ เ ฉลย
ค าตอบใด ๆ ให้กับนักเรียน แต่
ชักชวนนักเรียน ไปหาค าตอบที่
ถูกต้องจากกิจกรรมต่าง ๆ ใน
บทเรียนนี  
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ครูให้นักเรียนดูวิธีการบันทึกผลในแบบบันทึกกิจกรรมหน้า 117 

4.2 นักเรียนต้องคาดคะเนอะไร (คาดคะเนว่าจะเกิดอะไรขึ นเมื่อให้
ความร้อนแก่น  าตาลทรายและเกลือแกง)  

ครูให้นักเรียนดูวิธีบันทึกการคาดคะเนในแบบบันทึกกิจกรรมหน้า 
117 

4.3 นักเรียนตรวจสอบการคาดคะเนด้วยวิธีการอย่างไร (ตักน  าตาล
ทรายและเกลือแกงใส่ลงในจานหลุมโลหะหลุมละ 1 ช้อนเบอร์ 
2  แล้วน าจานหลุมไปตั งไฟให้ความร้อน สังเกตและบันทึกผล) 

4.4 นักเรียนต้องสังเกตอะไร (การเปล่ียนแปลงของน  าตาลทราย
และเกลือแกงเมื่อน าจานหลุมโลหะไปให้ความร้อนด้วยตะเกียง
แอลกอฮอล์) 

ครูให้นักเรียนดูวิธีการบันทึกผลในแบบบันทึกกิจกรรมหน้า 117 

5. ครูอาจฝึกให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเขียนแผนผังแสดงขั นตอนการท า
กิจกรรม ดังตัวอย่างด้านขวามือ และสุ่มนักเรียนบางกลุ่มออกมา
น าเสนอแผนผังการท ากิจกรรม  

6. เมื่อนักเรียนเข้าใจวิธีท ากิจกรรมในท าอย่างไร แล้วครูย  าเรื่องความ
ปลอดภัยในการใช้ตะเกียงแอลกอฮอล์  จากนั นครูให้นักเรียนรับ
อุปกรณ์แล้วเริ่มปฏิบัติกิจกรรมตามขั นตอน 

7. หลังจากท ากิจกรรมแล้ว ให้นักเรียนเก็บอุปกรณ์ให้เรียบร้อย 
จากนั นนักเรียนน าเสนอ โดยครูน าอภิปรายผลการท ากิจกรรม โดย
ครูใช้ค าถามดังนี  
7.1 เมื่อให้ความร้อนแก่น  าตาลทรายและเกลือแกง ผลที่ ได้

เหมือนกันหรือไม่ อย่างไร (เมื่อน าน  าตาลทรายและเกลือแกง
ไปให้ความร้อนผลที่ได้แตกต่างกัน เกลือแกงยังคงเป็นเกล็ดสี
ขาวเหมือนเดิม ส่วนน  าตาลทรายจะเปล่ียนเป็นสีน  าตาลจนด า 
ไหมแ้ละมีกล่ินไหม)้ 

7.2 การเปล่ียนแปลงของน  าตาลทรายเป็นการเปลี่ยนแปลงทาง
กายภาพหรือไม่ เพราะเหตุใด (การเปลี่ยนแปลงของน  าตาล
ทรายไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเพราะหลังจากเผา
น  าตาลทรายที่มี สีขาวเปล่ียนเป็นสีด าและมีกล่ินไหม้  
ลักษณะและสมบัตไิม่เหมือนเดิม)  

8. ครูให้ความรู้เพ่ิมเติมว่าการให้ความร้อนหรือเผาน  าตาลทราย ท า
ให้น  าตาลทรายเปล่ียนเป็นสารใหม่ซึ่งมีลักษณะและสมบัติไม่
เหมือนเดิม การเป ล่ียนแปลงที่ ได้สารใหม่ นี เ รี ยกว่ าการ
เปลี่ยนแปลงทางเคมี  

สังเกตเกลือแกงและ
น  าตาลทราย บันทึกผล 

 

คาดคะเนผลที่เกิดขึ นเมื่อ
ให้ความร้อนแก่น  าตาล
ทรายและเกลือแกง 

 

ตักน  าตาลทราย 1 ช้อน
เบอร์ 2 ลงในจานหลุม
โลหะ 

ตักเกลือแกง 1 ช้อนบอร์ 
2 ลงในจานหลุมโลหะอีก     
1 หลุม 

 

น าจานหลุมไปตั งไฟ 
สังเกตและบันทึกผล 

ตัวอย่างแผนผังแสดงขั้นตอน 
 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะ
แห่งศตวรรษที่ 21 ที่นักเรียนจะได้ฝึกจากการ
ท ากิจกรรม 

 S1 การสังเกตลักษณะของสารก่อนและ
หลังให้ความร้อนและการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ นขณะให้ความร้อน 

S8 การลงความเห็นจากข้อมูลจากการ
สังเกตลักษณะของสารว่าเกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางเคมีหรือไม่ อย่างไร 

C4 การส่ือสารจากการพูด เขียนบรรยาย
การเปล่ียนแปลงเมื่อให้ความร้อนแก่สาร 

C5 ความร่วมมือจากการท างานร่วมกันใน
กลุ่ม 
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9. รูอภิปรายร่วมกับนักเรียนเกี่ยวกับผลที่สังเกตได้จากการเผาเกลือ
แกงว่าเป็นการเปล่ียนแปลงทางเคมีหรือไม่ เพราะเหตุใด (การ
เปล่ียนแปลงของเกลือแกงไม่ใช่การเปล่ียนแปลงทางเคมีแต่เป็น
การเปล่ียนแปลงทางกายภาพเพราะเกลื อแกงเมื่อถูกเผา       
เกลือแกงยังเป็นสารเดิมแต่ที่ เห็นเป็นผงเพราะความชื นใน     
เกลือแกงระเหยไปเมื่อเกลือแกงได้รับความร้อนเป็นเวลานาน ๆ 
การแห้งของเกลือแกงจึงเป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ)   

10. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายและลงข้อสรุปว่าสารบางชนิด
เมื่อเกิดการเปล่ียนแปลงทางเคมีจะได้สารใหม่ที่มีสมบัติ
แตกต่างจากสารเดิม (S13) 

11. นักเรียนร่วมกันอภิปรายค าตอบใน ฉันรู้อะไร โดยครูอาจใช้ค าถาม
เพ่ิมเติมในการอภิปรายเพ่ือให้ได้แนวค าตอบที่ถูกต้อง 

12.  นักเรียนร่วมกันสรุปส่ิงที่ได้เรียนรู้ในกิจกรรมนี  จากนั นนักเรียนอ่าน 
ส่ิงท่ีได้เรียนรู้ และเปรียบเทียบกับข้อสรุปของตนเอง 

13.  ครูกระตุ้นให้นักเรียนฝึกตั งค าถามเกี่ยวกับเรื่องที่สงสัยหรืออยากรู้
เพ่ิมเติมใน อยากรู้อีกว่า จากนั นครูอาจสุ่มนักเรียน 2 -3 คน น าเสนอ
ค าถามของตนเองหน้าชั นเรียน  และให้นักเรียนร่วมกันอภิปราย
เกี่ยวกับค าถามท่ีน าเสนอ 

14. ครูน าอภิปรายเพ่ือให้นักเรียนทบทวนว่าได้ฝึกทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 อะไรบ้างและในขั นตอนใด 

แล้วบันทึกลงในแบบบันทึกกิจกรรมหน้า 119 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเตรียมตัวล่วงหน้าส าหรับครู       
เพ่ือจัดการเรียนรู้ในคร้ังถัดไป 

 
 ในครั งถัดไป นักเรียนจะได้ท า
กิจกรรมที่ 1.2 รู้ได้อย่างไรว่ามีการ
เปลี่ยนแปลงทางเคมี ครูเตรียมน  าปูนใส
และสารละลายผงฟูดังนี   
- น  าปูนใส ใช้ปูนกินหมาก 2-3 ช้อนและน  า
สะอาด ประมาณ  200 cm3 ผสมสารเข้า
ด้วยกันในขวด ปิดฝาให้แน่น เขย่าให้เข้า
กัน วางไว้ให้ตกตะกอน กรองเอาเฉพาะ
ส่วนที่เป็นของเหลวใสโดยใช้กระดาษกรอง
เก็บของเหลวที่กรองได้ในภาชนะท่ีแห้ง 
สะอาดปิดฝาให้แน่น 

- สารละลายผงฟู ใช้ผงฟู 3 ชอ้นกับน  า 
250 cm3 เขย่าให้ผสมกัน  กรองผ่าน
กระดาษกรองเก็บของเหลวใสที่ได้ใส่
ภาชนะที่แห้งสะอาด 
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แนวค าตอบในแบบบันทึกกิจกรรม 

 

สังเกตและอธิบายการเปล่ียนแปลงทางเคมีของสาร 

เกล็ดสีขาวใส สถานะของแข็ง 
เกล็ดสีขาวขุ่น สถานะของแข็ง 

ค าตอบขึ้นอยู่กับนักเรียน 
เช่น  น้ าตาลทรายจะ
หลอมเหลวและเปลี่ยนเป็นสี
น้ าตาล 

น้ าตาลทรายหลอมเหลวและ
เปลี่ยนเป็นสนี้ าตาลเข้ม มี
กลิ่น เมื่อให้ความร้อนต่อไป
จะมีควันเกิดขึ้น มกีลิน่ไหม้
และสารที่ได้เป็นของแข็งสีด า 

ค าตอบขึ้นอยู่กับนักเรียน 
เช่น   เกลือแกงไม่เกิด 

การเปล่ียนแปลง 

เป็นเกล็ดสีขาว เกล็ดสี
ขาวแห้งและแตกเป็น
ผง 
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เมื่อให้ความร้อนแก่น้ าตาลทราย น้ าตาลทรายจะหลอมเหลวและเปล่ียนเป็นสีน้ าตาล 
และค่อย ๆ เปล่ียนเป็นสีด า มีควันและมีกล่ินไหม้ ได้ของแข็งสีด าในที่สุด ส่วนเกลือแกง
ไม่เปล่ียนแปลงเพียงแต่ขนาดและรูปร่างเปล่ียนไป 

เมื่อให้ความร้อนแก่น้ าตาลทราย สารที่ได้ไม่ใช่สารเดิม สังเกตจากสารเปล่ียนจาก
เกล็ดสีขาวเป็นของแข็งสีด า  ส่วนเกลือแกงยังคงเป็นสารเดิมซ่ึงมีลักษณะเป็นผง   
สีขาว 

การเปล่ียนแปลงของน้ าตาลทรายเป็นการเปล่ียนแปลงทางเคมี เพราะมีสารใหม่
เกิดขึ้น ส่วนการเปล่ียนแปลงของเกลือแกง เป็นการเปล่ียนแปลงทางกายภาพ 
เพราะไม่มีสารใหม่เกิดขึ้น 

เมื่อน าน้ าตาลทรายและเกลือแกงไปให้ความร้อน น้ าตาลทรายจะหลอมเหลวและเปลี่ยนเป็นสีน้ าตาล 
และค่อย ๆ เปลี่ยนเป็นสีด า มีควันเกิดขึ้นและได้ของแข็งสีด าในที่สุด การเปลี่ยนแปลงของน้ าตาลทราย
เมื่อให้ความร้อน เป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมี เพราะหลังจากให้ความร้อน น้ าตาลทรายมีสารใหม่
เกิดขึ้นซึ่งมีสมบัติต่างไปจากสารเดิม ส่วนเกลือแกงเมื่อถกูเผา เกลือแกงยังเป็นสารเดิมแต่ที่เห็นเป็นผง
เพราะความชื้นในเกลือแกงระเหยไปเมื่อเกลือแกงได้รับความร้อนเป็นเวลานาน ๆ การแห้งของเกลือแกง
จึงเป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ 

 

สารบางชนิดเม่ือเกิดการเปล่ียนแปลงทางเคมีจะได้สารใหม่ที่มีสมบัติแตกต่าง
ไปจากสารเดิม 
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ค าถามของนักเรียนที่ต้ังตามความอยากรู้ของตนเอง 
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แนวการประเมินการเรียนรู้ 
การประเมินการเรียนรู้ของนักเรียนท าได้ ดังนี  
1. ประเมินความรู้เดิมจากการอภิปรายในชั นเรียน 

2. ประเมินการเรียนรู้จากค าตอบของนักเรียนระหว่างการจัดการเรียนรู้และจากแบบบันทึกกิจกรรม 

3. ประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 จากการท ากิจกรรมของนักเรียน 

 
 
 

 

 

การประเมินจากการท ากิจกรรมที่ 1.1 การเปลี่ยนแปลงทางเคมีคืออะไร 

ระดับคะแนน 

3 คะแนน หมายถึง ด ี 2 คะแนน หมายถึง พอใช้  1 คะแนน หมายถึง ควรปรับปรุง 
 

รหัส ส่ิงท่ีประเมิน ระดับคะแนน 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
S1 การสังเกต  

S8 การลงความเห็นจากข้อมูล  

S13 การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป  

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 

C4 การส่ือสาร  

C5 ความร่วมมือ  
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ตาราง แสดงการวิเคราะห์ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ตามระดับความสามารถของนักเรียน 
โดยอาจใช้เกณฑ์การประเมิน ดังนี  

ทักษะ
กระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ 
รายการประเมิน 

ระดับความสามารถ 

ด ี(3) พอใช้ (2) ควรปรับปรุง (1) 

S1 การสังเกต ก า ร บ ร ร ย า ย 
ร า ย ล ะ เ อี ย ด
เ กี่ ย ว กั บ ก า ร
เปล่ียนแปลงที่เกิด
ขึ น กั บ น  า ต า ล
ทรายและ เก ลื อ
แกงเมื่อให้ความ
ร้อน ได้แก่ น  าตาล
ทรายหลอมเหลว
และเปล่ียนเป็นสี
น  าตาลเข้ม มีกล่ิน 
เมื่อให้ความร้อน
ต่ อ ไ ป จ ะ มี ค วั น
เกิดขึ น มีกล่ินไหม้
และสารที่ ได้ เป็น
ของแข็งสีด า เกลือ
แก ง เ ป็ น เ ก ล็ ด สี
ขาว เกล็ดสีขาว
แห้งและแตกเป็น
ผง 

สามารถใช้ประสาทสัมผัส
เก็บรายละเอียดของส่ิงที่
เกิดขึ นกับน  าตาลทราย
และ เก ลื อแกง เมื่ อ ใ ห้
ความร้อนได้แก่ น  าตาล
ทรายหลอมเหลวและ
เปล่ียนเป็นสีน  าตาลเข้ม 
มีกล่ิน เมื่อให้ความร้อน
ต่อไปจะมีควันเกิดขึ น มี
กล่ินไหม้และสารที่ได้เป็น
ของแข็งสีด า  เกลือแกง
เป็นเกล็ดสีขาว เกล็ดสี
ขาวแห้งและแตกเป็นผง
ได้ครบถ้วนด้วยตัว เอง 
โดยไม่เพ่ิมความคิดเห็น  
 

ส ามา รถ ใ ช้ ป ร ะ ส า ท
สัมผัสเก็บรายละเอียด
ข อ ง ส่ิ ง ที่ เ กิ ด ขึ น กั บ
น  าตาลทรายและเกลือ
แกงเมื่ อให้ความร้ อน
ไ ด้ แ ก่  น  า ต า ล ท ร า ย
ห ล อ ม เ ห ล ว แ ล ะ
เปล่ียนเป็นสีน  าตาลเข้ม 
มีกล่ิน เมื่อให้ความร้อน
ต่อไปจะมีควันเกิดขึ น มี
ก ล่ินไหม้และสารที่ ได้
เป็นของแข็งสีด า  เกลือ
แ ก ง เ ป็ น เ ก ล็ ด สี ข า ว 
เกล็ดสีขาวแห้งและแตก
เป็นผงได้ครบถ้วน โดย
อาศัยการชี แนะของครู
หรือผู้อ่ืน  
 

สามารถใช้ประสาท
สั ม ผั ส เ ก็ บ
รายละเอียดของส่ิง
ที่เกิดขึ นกับน  าตาล
ทรายและเกลือแกง
เมื่ อให้ความร้อน
ได้แก่ น  าตาลทราย
หลอม เหล วและ
เปลี่ยนเป็นสีน  าตาล
เข้ม มีกล่ิน เมื่อให้
ความร้อนต่อไปจะ
มีควันเกิดขึ น มีกล่ิน
ไหม้และสารที่ ได้
เ ป็นของแข็ ง สีด า   
เกลือแกงเป็นเกล็ด
สีขาว เกล็ดสีขาว
แห้งและแตกเป็น
ผงได้ ไม่ครบถ้ วน 
แม้ว่าจะได้รับการ
ชี แนะจากครูหรือ
ผู้อ่ืน 

S8 การลง
ความเห็นจาก
ข้อมูล 

การน าข้อมูลที่ได้
จากการสังเกตการ
เปลี่ยนแปลงของ
น  าตาลทรายและ
เกลือแกงเมื่อให้
ความร้อนมาลง
ความเห็นการ
เปลี่ยนแปลงทาง
เคมีของสาร โดย
ลงความเห็นได้ว่า 

การเปล่ียนแปลงที่
สารมีสมบัติ

สามารถน าข้อมูลที่
รวบรวมได้จากการสังเกต
การเปล่ียนแปลงของของ
น  าตาลทรายและเกลือแกง
เมื่อให้ความร้อนมา      
ลงความเห็น             
การเปล่ียนแปลงทางเคมี    
ของสาร โดยลงความเห็น
ได้ว่าการเปล่ียนแปลงที่
สารมีสมบัติแตกต่างไป
จากสารเดิมเป็น        
การเปล่ียนแปลงทางเคมี 

สามารถน าข้อมูลที่
รวบรวมได้จาก          
การสังเกตการ
เปลี่ยนแปลงของของ
น  าตาลทรายและ      
เกลือแกงเมื่อให้ความร้อน
มาลงความเห็น         
การเปล่ียนแปลงทางเคมี
ของสาร โดยลงความเห็น
ได้ว่าการเปล่ียนแปลงที่
สารมีสมบัติแตกต่างไป

สามารถน าข้อมูลที่
รวบรวมได้จากการ
สังเกตการ
เปลี่ยนแปลงของ
ของน  าตาลทราย
และเกลือแกงเมื่อให้
ความร้อนมา       
ลงความเห็นการ
เปลี่ยนแปลงทางเคมี
ของสาร โดยลง
ความเห็นได้ว่า 
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ทักษะ
กระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ 
รายการประเมิน 

ระดับความสามารถ 

ด ี(3) พอใช้ (2) ควรปรับปรุง (1) 

แตกต่างไปจาก
สารเดิมเป็น     
การเปล่ียนแปลง
ทางเคมี 
 

 

ได้ถูกต้องครบถ้วนได้ด้วย
ตนเอง 

จากสารเดิมเป็น        
การเปล่ียนแปลงทางเคมี 

ได้ถูกต้องครบถ้วนโดย
อาศัยการชี แนะของครู
หรือผู้อ่ืน 

การเปล่ียนแปลงที่
สารมีสมบัติแตกต่าง
ไปจากสารเดิมเป็น     
การเปล่ียนแปลงทาง
เคมี 

ได้ถูกต้องแต่ไม่
ครบถ้วนแม้ว่าจะ
ได้รับการชี แนะจาก
ครูหรือผู้อ่ืน 

S13 การ
ตีความหมาย
ข้อมูลและลง
ข้อสรุป 

ตีความหมาย
ข้อมูลจาก 

การสังเกตการ
เปลี่ยนแปลงของ
สารต่าง ๆ เมื่อให้
ความร้อนได้ว่า 

-การเปล่ียนแปลง
ของน  าตาลทราย
เป็น 

การเปล่ียนแปลง
ทางเคม ี 
-การเปล่ียนแปลง
ของเกลือแกงไม่
เป็นการ
เปลี่ยนแปลงทาง
เคมีแต่เป็นการ
เปลี่ยนแปลงทาง
กายภาพ 

และลงข้อสรุปได้
ว่า 
สารบางชนิดเกิด
การเปล่ียนแปลง
ทางเคมีซึ่งเป็นการ
เปลี่ยนแปลงที่ท า
ให้เกิดสารใหม่ 

ตีความหมายการ
เปลี่ยนแปลงของสารต่าง 
ๆ เมื่อให้ความร้อน ว่า 

-การเปล่ียนแปลงของ
น  าตาลทรายเป็นการ
เปลี่ยนแปลงทางเคมี  

-การเปล่ียนแปลงของเกลือ
แกงไม่เป็นการ
เปลี่ยนแปลงทางเคมีแต่
เป็นการเปลี่ยนแปลงทาง
กายภาพ 

และลงข้อสรุปได้ว่า 

สารบางชนิดเกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางเคมีซึ่ง
เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ท า
ให้เกิดสารใหม่ไดถู้กต้อง 
ครบถ้วนด้วยตัวเอง 

ตีความหมายการ
เปลี่ยนแปลงของสาร
ต่าง ๆ เมื่อให้ความ
ร้อน ว่า 

-การเปล่ียนแปลงของ
น  าตาลทรายเป็น 

การเปล่ียนแปลงทาง
เคมี  

-การเปล่ียนแปลงของ
เกลือแกงไม่เป็นการ
เปลี่ยนแปลงทางเคมี
แต่เป็นการ
เปลี่ยนแปลงทาง
กายภาพ 

และลงข้อสรุปได้ว่า 

สารบางชนิดเกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางเคมี
ซึ่งเป็นการ
เปลี่ยนแปลงที่ท าให้
เกิดสารใหม่ไดถู้กต้อง 
ครบถ้วนโดยอาศัยการ
ชี แนะของครูหรือผู้อ่ืน 

ตีความหมายการ
เปลี่ยนแปลงของ
สารต่าง ๆ เมื่อให้
ความร้อน ว่า 

-การเปล่ียนแปลง
ของน  าตาลทราย
เป็น 

การเปล่ียนแปลง
ทางเคม ี 
-การเปล่ียนแปลง
ของเกลือแกงไม่
เป็นการ
เปลี่ยนแปลงทาง
เคมีแต่เป็นการ
เปลี่ยนแปลงทาง
กายภาพ 

และลงข้อสรุปได้ว่า 

สารบางชนิดเกิด
การเปล่ียนแปลง
ทางเคมีซึ่งเป็น   
การเปล่ียนแปลงที่
ท าให้เกิดสารใหม่
ไดถู้กต้อง แต่ไม่
ครบถ้วนแม้ว่าจะ
ได้รับการชี แนะจาก
ครูหรือผู้อ่ืน 
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ตาราง แสดงการวิเคราะห์ทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ตามระดับความสามารถของนักเรียน 

โดยอาจใช้เกณฑ์การประเมิน ดังนี  
 

ทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 

21 

รายการประเมิน ระดับความสามารถ 

ดี (3) พอใช้ (2) ควรปรับปรุง (1) 
C4 การ
ส่ือสาร 

การน าเสนอข้อมูล
จากการสังเกต
การเปล่ียนแปลง
ของสารเมื่อให้
ความร้อนใน
รูปแบบการ
บรรยาย   

น าเสนอข้อมูลจากการ
สังเกตการเปลี่ยนแปลง
ของสารเมื่อให้ความ
ร้อนให้ผู้อ่ืนเข้าใจใน
รูปแบบการบรรยาย  
ได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน
ได้ด้วยตนเอง 

น าเสนอข้อมูลจากการ
สังเกตการเปลี่ยนแปลง
ของสารเมื่อให้ความร้อน
ให้ผู้อ่ืนเข้าใจในรูปแบบ
การบรรยาย  ได้ถูกต้อง 
ชัดเจนโดยอาศัยการชี แนะ
ของครูหรือผู้อ่ืน 

น าเสนอข้อมูลจากการ
สังเกตการ
เปลี่ยนแปลงของสาร
เมื่อให้ความร้อนให้
ผู้อ่ืนเข้าใจในรูปแบบ
การบรรยาย  ไดแ้ต่ไม่
ชัดเจน แม้ว่าจะได้รับ
การชี แนะจากครูหรือ
ผู้อ่ืน 

C5 ความ
ร่วมมือ 

การท างานร่วมมือ
กับผู้อ่ืนในการ
สังเกต 

การเปล่ียนแปลง
ของสารเมื่อให้
ความร้อนและ
ยอมรับความ
คิดเห็นของผู้อ่ืน 

ท างานร่วมกับผู้อ่ืน
รวมทั งยอมรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อ่ืนอย่าง
สร้างสรรค์ในการท า
กิจกรรมตั งแต่เริ่มต้น
จนเสร็จสิ นกิจกรรม 

ท างานร่วมกับผู้อ่ืนรวมทั ง
ยอมรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์ในการ
ท ากิจกรรมเป็นบางครั งทั งนี 
ต้องอาศัยการกระตุ้นจากครู
หรือผู้อ่ืน 

ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้
บ้างแต่ไม่แสดงความ
คิดเห็น แม้ว่าจะได้
รับค าชี แนะจากครูหรือ
ผู้อ่ืน 
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กิจกรรมที่ 1.2 รู้ได้อย่างไรว่าเกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางเคมี 

กิจกรรมนี นักเรียนจะได้สังเกตและบรรยายลักษณะการ
เปลี่ยนแปลงของสารเมื่อเกิดการเปล่ียนแปลงทางเคมี 
เวลา  1  ชั่วโมง 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. สังเกตและบรรยายการเปล่ียนแปลงของสารเมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงทางเคมี 

2. อภิปรายและระบุสิ่งที่เกิดขึ นจากการเปลี่ยนแปลงทางเคมี
ของสาร 

วัสดุ อุปกรณ์ส าหรับท ากิจกรรม 

สิ่งที่ต้องเตรียม 

ส่ิงท่ีครูต้องเตรียม/กลุ่ม 

1. น  าปูนใส    25 cm3 
2. ผงฟู    2 ช้อน เบอร์ 2  
3. สารละลายผงฟู   25 cm3 
4. น  าส้มสายชู   15 cm3 
5. น  า    5 cm3 
6. แอมโมเนียมคลอไรด์  2 ช้อน เบอร์ 2 
7. ปูนขาว    2 ช้อน เบอร์ 2 
8. ลูกโป่ง    1 ใบ 
9. ขวดแก้วปากแคบ   1 ใบ 
10. แก้วน  าพลาสติก   1 ใบ 
11. แท่งแก้วคน   1 อัน 
12. บีกเกอร์ขนาด 100 cm3  2 ใบ 
13. กระบอกตวงขนาด 10 cm3  1 ใบ 
14. ช้อนตักสารเบอร์ 2   1 อัน 
ส่ิงท่ีครูต้องเตรียม/คน 
- 
ส่ิงท่ีนักเรียนต้องเตรียม/กลุ่ม 
- 

 

 

 

 

ทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 
 S1 การสังเกต  
 S2 การวัด 

 S5 ความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับสเปซ 
 S8 การลงความเห็นจากข้อมูล 
 S13 การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป 

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 

C4   การส่ือสาร 
C5   ความร่วมมือ 

สื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ 
1. หนังสือเรียน ป.5 เล่ม 1    หน้า 112-115 
2. แบบบันทึกกิจกรรม  ป.5 เล่ม 1  หน้า 120-126 
3. ตัวอย่างวีดิทัศน์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ส าหรับครู

เรื่องรู้ได้อย่างไรว่าเกิดการเปล่ียนแปลงทางเคมี 

 
http://ipst.me/8930 

 

http://ipst.me/8930
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แนวการจัดการเรียนรู้ 

1. ครูน าเข้าสู่กิจกรรม โดยทบทวนความรู้ที่ เรียนมาเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงทางเคมีเพ่ือน าเข้าสู่กิจกรรม โดยอาจใช้ค าถาม ดังนี  
1.1 การเปล่ียนแปลงทางเคมีเป็นอย่างไร (การเปล่ียนแปลงทาง

เคมีเป็นการเปล่ียนแปลงที่มีสารใหม่เกิดขึ นโดยสารใหม่นี มี
สมบัติแตกต่างจากสารเดิม) 

1.2 เราจะรู้ได้อย่างไรว่าการเปล่ียนแปลงหนึ่ง ๆ มีสารใหม่เกิดขึ น 
(นักเรียนอาจตอบได้หลากหลาย ตามความเข้าใจของตัวเอง) 
ครูชักชวนนักเรียนหาค าตอบจากการท ากิจกรรมต่อไป 

2. นักเรียนอ่านชื่อกิจกรรม และ ท าเป็นคิดเป็น จากนั น ร่วมกัน
อภิปรายเพ่ือตรวจสอบความเข้าใจเกี่ยวกับจุดประสงค์ในการท า
กิจกรรม โดยครใูช้ค าถามดังต่อไปนี  
2.1 กิจกรรมนี นั ก เรี ยนจะได้ เ รี ยน เกี่ ยวกับอะไร  (การ

เปล่ียนแปลงของสารเมื่อเกิดการเปล่ียนแปลงทางเคมีและ
สารใหม่ที่เกิดขึ นจากการเปล่ียนแปลงทางเคมี) 

2.2 นักเรียนจะได้เรียนเรื่องนี ด้วยวิธีใด (การสังเกต) 
2.3 เมื่ อ เรียนแล้วนักเรี ยนจะท าอะไรได้  (บรรยายการ

เปล่ียนแปลงของสารและระบุ ส่ิงที่ เกิดขึ น เมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงทางเคม)ี 

3. นักเรียนอ่านส่ิงที่ต้องใช้ ในกิจกรรม เนื่องจากมีสารเคมีหลาย
ชนิดที่นักเรียนอาจไม่รู้จัก ครูควรน ามาแสดงให้นักเรียนดูและ
ควรทบทวนวิธีการใช้อุปกรณ์บางอย่าง เช่น แท่งแก้วคน ช้อนตัก
สาร และกระบอกตวง  

4. นักเรียนอ่านท าอย่างไร ในหนังสือเรียนหน้า 112-113 ทั ง 3 

ตอน โดยฝึกอ่านตามความเหมาะสมกับความสามารถของ
นักเรียน ครูให้นักเรียนดูวิธีการบันทึกผลในแบบบันทึกกิจกรรม
ควบคู่ไปด้วย จากนั นร่วมกันสรุปขั นตอนการท ากิจกรรม โดยครู
และนักเรียนร่วมกันเขียนแผนผังแสดงขั นตอนการท ากิจกรรม 

ดังตัวอย่างในหน้าถัดไป  
 

 

 

 
 
 
 

ในการตรวจสอบความรู้ ครู
เพียงรับฟังเหตุผลของนักเรียน
เ ป็นส า คัญ  และ ยั ง ไม่ เ ฉลย
ค าตอบใด ๆ ให้กับนักเรียน แต่
ชักชวนนักเรียน ไปหาค าตอบที่
ถูกต้องจากกิจกรรมต่าง ๆ ใน
บทเรียนนี  
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ตัวอย่างการเขียนแผนผังการท ากิจกรรม 
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5. ครูเตือนนักเรียนเกี่ยวกับวิธีการทิ งสารเคมี เมื่อนักเรียนเข้าใจ
วิธีท ากิจกรรมในท าอย่างไรแล้ว ครูแจกวัสดุอุปกรณ์และให้
นักเรียนเริ่มปฏิบัติกิจกรรมตามขั นตอน 

6. หลังจากท ากิจกรรมแล้ว ให้นักเรียนเก็บอุปกรณ์ให้
เรียบร้อย ครูให้นักเรียนน าเสนอ จากนั นครูน าอภิปรายผล
การท ากิจกรรม โดยใช้ค าถามดังนี  
6.1 น  า ปู น ใ ส  ส า ร ล ะ ล า ย ผ ง ฟู  ผ ง ฟู  น  า ส้ ม ส า ย ชู         

แอมโมเนียมคลอไรด์ ปูนขาวมีลักษณะอย่างไร (นักเรียน
ตอบตามที่สังเกตได้ เช่น น  าปูนใสและสารละลายผงฟูเป็น
ของเหลวใสไม่มีสี) 

6.2 เมื่อผสมน  าปูนใสกับสารละลายผงฟู สังเกตเห็นอะไรบ้าง 
(เกิดตะกอนสีขาว) 

6.3 เมื่อผสมน  าปูนใสกับสารละลายผงฟู มีสารใหม่เกิดขึ น
หรือไม่ รู้ได้อย่างไร (เมื่อผสมน  าปูนใสกับสารละลายผงฟู 
มีสารใหม่เกิดขึ นคือ ตะกอนสีขาว เพราะสารเดิมมี
ลักษณะเป็นของเหลวใส แต่เมื่อผสมกันแล้วได้สารที่เป็น
ของแข็งสีขาว ซึ่งไม่เหมือนกับสารเดิม จึงน่าจะเป็นสาร
ใหม่) 

6.4 เมื่อผสมแอมโมเนียมคลอไรด์กับปูนขาว สังเกตเห็นอะไร 
(มีแก๊สกล่ินฉุนและผิวด้านนอกภาชนะเย็นลง) 

6.5 เมื่อผสมแอมโมเนียมคลอไรด์กับปูนขาว มีสารใหม่เกิดขึ น
หรือไม่ รู้ได้อย่างไร (เมื่อผสมแอมโมเนียมคลอไรด์กับ   
ปูนขาวมีสารใหม่เกิดขึ นคือ แก๊สที่มีกล่ินฉุนแสบจมูกต่าง
จากสารเดิม เพราะสารเดิมมีลักษณะเป็นของแข็งสีขาว
และไมม่ีกล่ินฉุนทั งคู่ จึงน่าจะเป็นสารใหม่) 

6.6 เมื่อผสมผงฟูกับน  าส้มสายชู สังเกตเห็นอะไร (เมื่อผสมผง
ฟูกับน  าส้มสายชู เกิดฟองแก๊ส) 

6.7 เมื่อผสมผงฟูกับน  าส้มสายชู มีสารใหม่เกิดขึ นหรือไม่ รู้ได้
อย่างไร (เมื่อผสมผงฟูกับน  าส้มสายชูมีสารใหม่เกิดขึ นคือ
แก๊ส เพราะสารเดิมคือผงฟูมีลักษณะเป็นของแข็งสีขาว 
และน  าส้มสายชูเป็นของเหลวใส แต่เมื่อผสมกันแล้วได้สาร
ที่เป็นแก๊ส ซึ่งไม่เหมือนกับสารเดิม จึงน่าจะเป็นสารใหม่) 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะ
แห่งศตวรรษที่ 21 ที่นักเรียนจะได้ฝึกจากการ
ท ากิจกรรม 

 S1 การสังเกตลักษณะของสารก่อนและ
หลังผสมและการเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ น
ขณะผสมสาร 

S2 การวัดโดยการใช้อุปกรณ์ตวงปริมาตร
สาร 

S5 การหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับสเป
ซจากการบอกที่อยู่ของสารใหม่ที่เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงทางเคมี เช่น บอกได้ว่าแก๊สที่
เกิดขึ นกระจายอยู่ภายในขวดและในลูกโป่งที่
พอง 
S8 การลงความเห็นจากข้อมูลจากการ
สังเกตและบอกได้ว่าการเปลี่ยนแปลงทาง
เคมีสังเกตได้จากอะไรบ้าง 
C4 การส่ือสารจากการพูด เขียนบรรยาย
การเปล่ียนแปลงเมื่อน าสารสองชนิดผสม
กัน 

C5 ความร่วมมือจากการท างานร่วมกันใน
กลุ่ม 
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6.8 การเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ นทั งหมดนี เป็นการเปล่ียนแปลง
แบบใด เพราะเหตุใด (การเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ นเป็นการ
เปล่ียนแปลงทางเคมี เพราะได้สารใหม่ที่มีสมบัติต่างจาก
สารเดิม) 

6.9 สารใหม่ที่เกิดจากการเปล่ียนแปลงมีลักษณะอย่างไรบ้าง 
(สารใหม่มีลักษณะเป็นตะกอน เป็นแก๊สไม่มีสี ไม่มีกล่ิน
และแก๊สที่มีกล่ินฉุนแสบจมูก) 

6.10 การเปล่ียนแปลงทางเคมี นอกจากมีสารใหม่เกิดขึ นแล้วยัง
มีการเปล่ียนแปลงอะไรได้อีก (การเปล่ียนอุณหภูมิ ซึ่ง
บางครั งก็วัดได้โดยใช้มือสัมผัส แต่บางครั งต้องใช้เครื่องมือ
ตรวจวัด) 

6.11 จากกิจกรรมทั งสามตอน การเปล่ียนแปลงทางเคมีสังเกต
ได้จากอะไรบ้าง (การเปล่ียนแปลงทางเคมีสังเกตได้จากมี
ตะกอน มีฟองแก๊ส มีกล่ินและอุณหภูมิเปล่ียนไป) 

7. ครูชักชวนนักเรียนอภิปรายเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางเคมี
ว่ า เมื่อเกิดฟองแก๊สหรือสารเกิดการเปล่ียนสีแสดงว่ามีการ
เปล่ียนแปลงทางเคมีเกิดขึ นเสมอหรือไม่ จากนั นครูอธิบายว่าการ
เปล่ียนแปลงบางอย่างอาจไม่เกิดการเปล่ียนแปลงทางเคมี เช่น เมื่อ
น  าเดือดจะสังเกตเห็นฟองแก๊สเกิดขึ น ฟองแก๊สที่เกิดขึ นคือไอน  าซึ่ง
เป็นน  าในสถานะแก๊ส การเปล่ียนแปลงนี จึงไม่มีสารใหม่เกิดขึ นจึง
ไม่ใช่การเปล่ียนแปลงทางเคมี หรือเมื่อเทน  าลงในน  าหวานสีแดง แล้ว
คนพบว่าสีของน  าหวานจางลง การเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ นนี ก็ไม่ได้เป็น
การเปล่ียนแปลงทางเคมี เพราะไม่มีสารใหม่เกิดขึ น 

8. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายและลงข้อสรุปว่า การระบุว่ามีการ
เปล่ียนแปลงทางเคมีเกิดขึ น การเปล่ียนแปลงนั นจะต้องได้สารใหม่ที่
มีสมบัติแตกต่างจากสารเดิม ซึ่งเราอาจสังเกตได้จาก การเกิดฟอง
แก๊ส เกิดตะกอน เกิดแก๊สที่มีกล่ินเปล่ียนแปลงไป หรือมีอุณหภูมิ
สูงขึ นหรือลดลง (S13) 

9. ครูอภิปรายร่วมกับนักเรียนเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงของส่ิงต่าง ๆ ที่
เกิดขึ นในชีวิตประจ าวันว่าการเปล่ียนแปลงใดบ้างเป็นการ
เปลี่ยนแปลงทางเคมี และรู้ได้อย่างไรว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมี 
และการเปล่ียนแปลงทางเคมี มีประโยชน์และโทษต่อส่ิงมีชีวิตและ
ส่ิงแวดล้อมอย่างไร 

10.นักเรียนร่วมกันอภิปรายค าตอบใน ฉันรู้อะไร โดยครูอาจใช้ค าถาม
เพ่ิมเติมในการอภิปรายเพ่ือให้ได้แนวค าตอบที่ถูกต้อง 
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11. นักเรียนร่วมกันสรุปส่ิงที่ได้เรียนรู้ในกิจกรรมนี  จากนั นนักเรียนอ่าน 
ส่ิงท่ีได้เรียนรู้ และเปรียบเทียบกับข้อสรุปของตนเอง 

12. ครูกระตุ้นให้นักเรียนฝึกตั งค าถามเกี่ยวกับเรื่องที่สงสัยหรืออยากรู้
เพ่ิมเติมใน อยากรู้อีกว่า จากนั นครูอาจสุ่มนักเรียน 2 -3 คน 
น าเสนอค าถามของตนเองหน้าชั นเรียน  และให้นักเรียนร่วมกัน
อภิปรายเกี่ยวกับค าถามที่น าเสนอ 

13.ครูน าอภิปรายเพ่ือให้นักเรียนทบทวนว่าได้ฝึกทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 อะไรบ้างและในขั นตอน
ใดบ้าง แล้วบันทึกลงในแบบบันทึกกิจกรรมหน้า 126 

14. นักเรียนอ่าน รู้อะไรในเร่ืองนี้ ในหนังสือเรียนหน้า 116-117 ครูน า
อภิปรายเพื่อน าไปสู่ข้อสรุปเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ในเรื่องนี  จากนั นครู
กระตุ้นให้นักเรียนตอบค าถามในช่วงท้ายของเนื อเรื่องซึ่งเป็นค าถาม
เพ่ือเชื่อมโยงไปสู่การเรียนเนื อหาในบทต่อไปดังนี  การเปล่ียนแปลงที่
ผันกลับได้เป็นอย่างไร และการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพสามารถผัน
กลับได้หรือไม่ นักเรียนสามารถตอบตามความเข้าใจของตนเองซึ่งจะ
หาค าตอบได้จากการเรียนในบทต่อไป 
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แนวค าตอบในแบบบันทึกกิจกรรม 

  

- สังเกตและบรรยายการเปล่ียนแปลงของสารเม่ือมีการเปล่ียนแปลงทางเคมี 
- อภิปรายและระบุส่ิงท่ีเกิดขึ้นจากการเปล่ียนแปลงทางเคมีของสารเมื่อผสม

น้ าปูนใสกับสารละลายผงฟู 
 

ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีกล่ิน ผิวภาชนะมี
อุณหภูมิปกติ 

เกิดตะกอนสีขาวกระจายอยู่ทั่วของเหลว 

ไม่มีกล่ิน ผิวภาชนะมีอุณหภูมิปกติ 

ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีกล่ิน ผิวภาชนะมีอุณหภูมิ
ปกติ 
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1. สังเกตและบรรยายการเปล่ียนแปลงของสารเม่ือมีการเปล่ียนแปลงทางเคมี 
2. อภิปรายและระบุส่ิงท่ีเกิดขึ้นจากการเปล่ียนแปลงทางเคมีของสารเมื่อผสม

แอมโมเนียมคลอไรด์กับปูนขาว 
 

ของแข็ง เป็นเกล็ด สีขาวขุ่น ไม่มีกล่ิน ผิวภาชนะมี
อุณหภูมิปกติ 

ของแข็ง เป็นผง สีขาว ไม่มีกล่ิน  ผิวภาชนะมี
อุณหภูมิปกติ 

ของแข็ง เป็นก้อน สีขาว มีแก๊สกล่ินฉุนแสบจมูก 
เมื่อสัมผัสผิวภาชนะรู้สึกเย็นหรือมีละอองน้ าเล็กๆ 
เกาะอยู่ท่ีผิวภาชนะ 
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1. สังเกตและบรรยายการเปล่ียนแปลงของสารเม่ือมีการเปล่ียนแปลงทางเคมี 
2. อภิปรายและระบุส่ิงท่ีเกิดขึ้นจากการเปล่ียนแปลงทางเคมีของสารเมื่อผสม

น้ าส้มสายชูกับผงฟู 
 

ของเหลวใส ไม่มีสี  มีกล่ินฉุน ผิวภาชนะมีอุณหภูมิ
ปกติ 

ของแข็ง เป็นผงสีขาว ไม่มีกล่ิน ผิวภาชนะมี
อุณหภูมิปกติ 

เกิดฟองแก๊สไม่มีสี ลูกโป่งพองข้ึน มีกล่ินของ
น้ าส้มสายชู ผิวภาชนะมีอุณหภูมิปกติ 
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ขึ้นอยู่กับค าตอบของนักเรียน แต่ควรได้ค าตอบดังน้ี 

การเปล่ียนแปลงของสารเม่ือผสมสารสองชนิดเข้าด้วยกันในแต่ละตอนได้ผล
ท านองเดียวกันคือมีสารใหม่เกิดขึ้น ส่ิงท่ีแตกต่างกันคือลักษณะของสารใหม่ที่
เกิดขึ้นตอนที่ 1 สารใหม่เป็นตะกอนสีขาว ตอนที่ 2 เป็นแก๊สไม่มีสี มีกล่ินฉุน
แสบจมูก สารผสมมีอุณหภูมิลดลง มีละอองน้ าเกาะท่ีผิวด้านนอก ตอนที่ 3 เป็น
แก๊สไม่มีสี สังเกตได้จากลูกโป่งพองข้ึน 

สรุปการเปล่ียนแปลงทางเคมีทั้งสามตอน สังเกตได้จากการมีตะกอนเกิดขึ้น มี
แก๊สเกิดขึ้น มีกล่ิน และอุณหภูมิของสารเปล่ียนไปจากเดิม 
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เมือ่ผสมน้ าปูนใสกับสารละลายผงฟู เกิดการเปล่ียนแปลงทางเคมี เพราะมีสารใหม่ที่
เป็นตะกอนสีขาวเกิดขึ้น ซึ่งมีลักษณะแตกต่างจากสารเดิมที่เป็นของเหลวใส  
 

เมื่อผสมน้ าปูนใสกับสารละลายผงฟูซึ่งเป็นของเหลวใสทั้งคู่ เกิดตะกอนสีขาวปนอยู่ใน
ของเหลว แสดงว่าเกิดการเปล่ียนแปลงทางเคมี 

 

เมื่อผสมแอมโมเนียมคลอไรด์กับปูนขาว เกิดการเปล่ียนแปลงทางเคมี สังเกต
ได้จากการมีกล่ินฉุนและเมื่อสัมผัสทีภ่าชนะจะรู้สึกเย็น แสดงว่าสารที่เกิดขึ้นมี
สมบัติแตกต่างจากสารเดิมซึ่งไม่มีกล่ินและมีอุณหภูมิปกติ 

 

แอมโมเนียมคลอไรด์กับปูนขาว เป็นของแข็งสีขาว ไม่มีกล่ินทั้งคู่ เม่ือน ามาผสมกัน
จะเกิดกล่ิน แสดงว่ามีแก๊สเกิดขึ้นและสัมผัสภาชนะแล้วรู้สึกเย็นลงแสดงว่าอุณหภูมิ
ลดลง ดังนั้น  การเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นจึงเป็นการเปล่ียนแปลงทางเคมี ซึ่งสังเกต
ได้จากการมีกล่ินและอุณหภูมิเปล่ียนไป 
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เมื่อผสมผงฟูกับน้ าส้มสายชูเกิดการเปล่ียนแปลงทางเคมี สังเกตจากมีฟองแก๊ส
เกิดขึ้น ซึ่งมีลักษณะแตกต่างจากสารเดิมคือผงฟูเป็นของแข็งสีขาว น้ าส้มสายชู
เป็นของเหลวใส 

 

ผงฟูเป็นของแข็งสีขาว น้ าส้มสายชูเป็นของเหลวใสไม่มีสี มีกล่ิน เม่ือน า  
ผงฟูกับน้ าส้มสายชูผสมกันเกิดฟองแก๊สที่ท าให้ลูกโป่งพองข้ึน  ดังน้ัน     
การเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นจึงเป็นการเปล่ียนแปลงทางเคมี 

 

การเปล่ียนแปลงทางเคมีสังเกตจากสมบัติของสารที่เกิดขึ้นแตกต่างไปจาก
สารเดิม เช่น เกิดการตกตะกอน มีสถานะเป็นแก๊ส  มีสีและกล่ินเปล่ียนไป
รวมทั้งเกิดการเปล่ียนแปลงของอุณหภูมิ  
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ค าถามของนักเรียนที่ต้ังตามความอยากรู้ของตนเอง 
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แนวการประเมินการเรียนรู้ 
การประเมินการเรียนรู้ของนักเรียนท าได้ ดังนี  
1. ประเมินความรู้เดิมจากการส ารวจความรู้ก่อนเรียนและการอภิปรายในชั นเรียน 

2. ประเมินการเรียนรู้จากค าตอบของนักเรียนระหว่างการจัดการเรียนรู้และจากแบบบันทึกกิจกรรม 

3. ประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 จากการท ากิจกรรมของนักเรียน 

 
 
 
  

 

การประเมินจากการท ากิจกรรมที่ 1.2 รู้ได้อย่างไรว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคม ี

ระดับคะแนน 

3 คะแนน หมายถึง ด ี 2 คะแนน หมายถึง พอใช้  1 คะแนน หมายถึง ควรปรับปรุง 
 

รหัส ส่ิงท่ีประเมิน ระดับคะแนน 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
S1 การสังเกต  

S2 การวัด  

S5 การหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปซ
กับสเปซ 

 

S8 การลงความเห็นจากข้อมูล  

S13 การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป  

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 

C4 การส่ือสาร  

C5 ความร่วมมือ  
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ตาราง แสดงการวิเคราะห์ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ตามระดับความสามารถของนักเรียน 
โดยอาจใช้เกณฑ์การประเมิน ดังนี  

ทักษะ
กระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ 
รายการประเมิน 

ระดับความสามารถ 

ด ี(3) พอใช้ (2) ควรปรับปรุง (1) 

S1 การสังเกต การบรรยาย 
รายละเอียด
เกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ นเมื่อผสม 
น  าปูนใส 

กับสารละลายผงฟู 
แอมโมเนียมคลอไรด์
กับปูนขาว และ
น  าส้มสายชูกับผงฟู 

สามารถใช้ประสาทสัมผัส
เก็บรายละเอียดของส่ิงที่
เกิดขึ นจากการปลี่ยนแปลง           
เมื่อผสมน  าปูนใส 

กับสารละลายผงฟู 
แอมโมเนียมคลอไรด์กับ
ปูนขาว และน  าส้มสายชู
กับผงฟูได้ครบถ้วนด้วย
ตนเอง โดยไม่เพ่ิมความ
คิดเห็น  
 

สามารถใช้ประสาท
สัมผัสเก็บรายละเอียด
ของส่ิงที่เกิดขึ นจาก  
การเปล่ียนแปลงเมื่อ
ผสมน  าปูนใส 

กับสารละลายผงฟู 
แอมโมเนียมคลอไรด์กับ
ปูนขาว และน  าส้มสายชู
กับผงฟูได้ครบถ้วน โดย
อาศัยการชี แนะของครู
หรือผู้อ่ืน  
 

สามารถใช้ประสาท
สัมผัสเก็บ
รายละเอียดของส่ิง
ที่เกิดขึ นไดจ้าก  
การเปลี่ยนแปลง
เมื่อผสมน  าปูนใส 

กับสารละลายผงฟู 
แอมโมเนียมคลอไรด์
กับปูนขาว และ
น  าส้มสายชูกับผงฟู
ไดไ้ม่ครบถ้วน แม้ว่า
จะได้รับการชี แนะ
จากครูหรือผู้อ่ืน 

S2 การวัด การวัดปริมาณของ
สารที่ใช้ในการท า
กิจกรรมได้แก่ 

- ตวงปริมาตรของ
สารละลายผงฟู 
น  าปูนใส และ
น  าส้มสายชูตาม
ปริมาตรและหน่วย
ที่ก าหนดให้ 
-ตวงปริมาณผงฟู  
ปูนขาวและ
แอมโมเนียมคลอไรด์
ตามปริมาณและ
หน่วยที่ก าหนดให้ 

สามารถใช้อุปกรณใ์นการ
ตวงปริมาณของสารต่างๆ 
ได้แก่ 

- ตวงปริมาตรของ
สารละลายผงฟู น  าปูนใส 
และน  าส้มสายชูตาม
ปริมาตรและหน่วยที่
ก าหนดให้ 
-ตวงปริมาณผงฟู ปูนขาว
และแอมโมเนียมคลอไรด์
ตามปริมาณและหน่วยที่
ก าหนดให้ได้ถูกต้องด้วย
ตนเอง 

สามารถใช้อุปกรณใ์น
การตวงปริมาณของสาร
ต่างๆ ได้แก่ 
- ตวงปริมาตรของ
สารละลายผงฟู น  าปูนใส 
และน  าส้มสายชูตาม
ปริมาตรและหน่วยที่
ก าหนดให้ 
-ตวงปริมาณผงฟู ปูนขาว
และแอมโมเนียมคลอไรด์
ตามปริมาณและหน่วยที่
ก าหนดให้ได้ถูกต้องโดย
อาศัยการชี แนะของครู
หรือผู้อ่ืน 

สามารถใช้อุปกรณ์
ในการตวงปริมาณ
ของสารต่างๆ ได้แก่ 

- ตวงปริมาตรของ
สารละลายผงฟู   
น  าปูนใส และ
น  าส้มสายชูตาม
ปริมาตรและหน่วย
ที่ก าหนดให้ 
-ตวงปริมาณผงฟู 
ปูนขาวและ
แอมโมเนียมคลอไรด์
ตามปริมาณและ
หน่วยที่ก าหนดให้ได้
ไม่ถูกต้องแม้ว่าจะ
ได้รับการชี แนะจาก
ครูหรือผู้อ่ืน 
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ทักษะ
กระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ 
รายการประเมิน 

ระดับความสามารถ 

ด ี(3) พอใช้ (2) ควรปรับปรุง (1) 

S8 การลง
ความเห็นจาก
ข้อมูล 

การน าข้อมูลที่ได้
จากการสังเกต 
การเปล่ียนแปลงที่
เกิดขึ นเมื่อผสม 

น  าปูนใส 

กับสารละลายผงฟู 
แอมโมเนียมคลอ
ไรด์กับปูนขาว 
น  าส้มสายชูกับผงฟู
โดยลงความเห็นได้
ว่าการเปล่ียนแปลง
ทางเคมีอาจสังเกต
จากมีตะกอน มี
แก๊สเกิดขึ น มีกล่ิน
หรืออุณหภูมิ
แตกต่างจาก
สารเดิม 

 

 

สามารถน าข้อมูลที่
รวบรวมได้จากการสังเกต 

การเปล่ียนแปลงของเมื่อ
ผสมน  าปูนใส 

กับสารละลายผงฟู 
แอมโมเนียมคลอไรด์กับ
ปูนขาว น  าส้มสายชูกับ 
ผงฟูโดยลงความเห็นได้ว่า 
การเปล่ียนแปลงทางเคมี
อาจสังเกตจากมีตะกอน 
มีแก๊สเกิดขึ น มีกล่ินหรือ
อุณหภูมิแตกต่างจาก
สารเดิม 

ได้ถูกต้องครบถ้วนได้ด้วย
ตนเอง 

สามารถน าข้อมูลที่
รวบรวมได้จากการสังเกต
การเปล่ียนแปลงของสาร
เมื่อผสมน  าปูนใส 

กับสารละลายผงฟู 
แอมโมเนียมคลอไรด์กับ
ปูนขาว น  าส้มสายชูกับ
ผงฟูโดยลงความเห็นได้
ว่าการเปล่ียนแปลงทาง
เคมีอาจสังเกตจากมี
ตะกอน มีแก๊สเกิดขึ น มี
กล่ินหรืออุณหภูมิ
แตกต่างจากสารเดิม 

ได้ถูกต้องครบถ้วนโดย
อาศัยการชี แนะของครู
หรือผู้อ่ืน 

สามารถน าข้อมูลที่
รวบรวมได้จากการ
สังเกตการ
เปลี่ยนแปลงของ
สาร เมื่อผสม 

น  าปูนใสกับ
สารละลายผงฟู 
แอมโมเนียมคลอไรด์
กับปูนขาว 
น  าส้มสายชูกับผงฟู
โดยลงความเห็นได้ว่า 

การเปล่ียนแปลง
ทางเคมีอาจสังเกต
จากมีตะกอน มี
แก๊สเกิดขึ น มีกล่ิน
หรืออุณหภูมิ
แตกต่างจาก
สารเดิม 

ได้ถูกต้องแต่ไม่
ครบถ้วนแม้ว่าจะ
ได้รับการชี แนะจาก
ครูหรือผู้อ่ืน 

S13 การ
ตีความหมาย
ข้อมูลและลง
ข้อสรุป 

ตีความหมาย
ข้อมูลจากการ
สังเกต 

การเปล่ียนแปลง
ของสารต่าง ๆ 
เมื่อน าสารสอง
ชนิดมาผสมกัน 
โดย 

-น  าปูนใส 

กับสารละลายผงฟู
เกิดการเปลี่ยน 

แปลงทางเคมีสังเกต
จากมีตะกอนเกิดขึ น 

สามารถตีความหมาย 

การเปล่ียนแปลงของสาร
ต่าง ๆ เมื่อน าสารสอง
ชนิดมาผสมกัน โดย 

-น  าปูนใสกับสารละลาย
ผงฟูเกิดการเปล่ียนแปลง
ทางเคมีสังเกตจากมี
ตะกอนเกิดขึ น 
แอมโมเนียมคลอไรด์กับ
ปูนขาวเกิด 

การเปล่ียนแปลงทางเคมี
สังเกตจากมีกล่ินปลี่ยนไป 
น  าส้มสายชูกับ 

สามารถตีความหมาย 

การเปล่ียนแปลงของสาร
ต่าง ๆ เมื่อน าสารสอง
ชนิดมาผสมกัน โดย 

-น  าปูนใสกับสารละลาย
ผงฟูเกิดการเปล่ียน 

แปลงทางเคมีสังเกตจาก
มีตะกอนเกิดขึ น 
แอมโมเนียมคลอไรด์กับ
ปูนขาวเกิด 

การเปล่ียนแปลงทางเคมี
สังเกตจากมีกล่ินปลี่ยน
ไป น  าส้มสายชูกับ 

สามารถ
ตีความหมาย 

การเปล่ียนแปลง
ของสารต่าง ๆ เมื่อ
น าสารสองชนิดมา
ผสมกัน โดย 

-น  าปูนใสกับ
สารละลายผงฟูเกิด
การเปล่ียนแปลง
ทางเคมีสังเกตจากมี
ตะกอนเกิดขึ น 
แอมโมเนียมคลอ
ไรด์กับปูนขาวเกิด 
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ทักษะ
กระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ 
รายการประเมิน 

ระดับความสามารถ 

ด ี(3) พอใช้ (2) ควรปรับปรุง (1) 

แอมโมเนียมคลอไรด์
กับปูนขาวเกิด 

การเปล่ียนแปลง
ทางเคมีสังเกตจาก
มีกล่ินปลี่ยนไป 
น  าส้มสายชูกับ 

ผงฟเูกิด 

การเปล่ียนแปลง
ทางเคมีสังเกตจาก
มีแก๊สเกิดขึ น และ
ลงข้อสรุปได้ว่า
การเปล่ียนแปลง
ทางเคมีสังเกตได้
จากมีตะกอน มี
แก๊สเกิดขึ น มีกล่ิน 
มีสีและอุณหภูมิ
ของสารเปล่ียนไป
จากเดิม 

 

ผงฟเูกิด 

การเปล่ียนแปลงทางเคมี
สังเกตจากมีแก๊สเกิดขึ น 
และลงข้อสรุปได้ว่าการ
เปลี่ยนแปลงทางเคมี
สังเกตได้จากมีตะกอน มี
แก๊สเกิดขึ น มีกล่ิน มีสี
และอุณหภูมิของสาร
เปลี่ยนไปจากเดิม 

ไดถู้กต้อง ครบถ้วนด้วย
ตัวเอง 

ผงฟเูกิด 

การเปล่ียนแปลงทางเคมี
สังเกตจากมีแก๊สเกิดขึ น 
และลงข้อสรุปได้ว่าการ
เปลี่ยนแปลงทางเคมี
สังเกตได้จากมีตะกอน มี
แก๊สเกิดขึ น มีกล่ิน มีสี
และอุณหภูมิของสาร
เปลี่ยนไปจากเดิม 

ไดถู้กต้อง ครบถ้วนโดย
อาศัยการชี แนะของครู
หรือผู้อ่ืน 

การเปล่ียนแปลง
ทางเคมีสังเกตจากมี
กล่ินปลี่ยนไป 
น  าส้มสายชูกับ 

ผงฟเูกิด 

การเปล่ียนแปลง
ทางเคมีสังเกตจากมี
แก๊สเกิดขึ น และลง
ข้อสรุปได้ว่าการ
เปลี่ยนแปลงทาง
เคมีสังเกตได้จากมี
ตะกอน มีแก๊ส
เกิดขึ น มีกล่ิน มีสี
และอุณหภูมิของ
สารเปลี่ยนไปจาก
เดิมได้ถูกต้อง แต่ไม่
ครบถ้วนแม้ว่าจะ
ได้รับการชี แนะจาก
ครูหรือผู้อ่ืน 
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ตาราง แสดงการวิเคราะห์ทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ตามระดับความสามารถของนักเรียน 
โดยอาจใช้เกณฑ์การประเมิน ดังนี  

 

ทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 

21 

รายการประเมิน ระดับความสามารถ 

ดี (3) พอใช้ (2) ควรปรับปรุง (1) 
C4 การ
ส่ือสาร 

การน าเสนอข้อมูล
จากการสังเกต
การเปล่ียนแปลง
ทางเคมีโดยการ
บรรยาย   

น าเสนอข้อมูลจากการ
สังเกตโดยบรรยายการ
เปลี่ยนแปลงทางเคมีให้
ผู้อ่ืนเข้าใจได้อย่าง
ถูกต้อง ชัดเจนได้ด้วย
ตนเอง 

น าเสนอข้อมูลจากการ
สังเกตโดยบรรยายการ
เปลี่ยนแปลงทางเคมีให้
ผู้อ่ืนเข้าใจได้ถูกต้อง 
ชัดเจนโดยอาศัยการชี แนะ
ของครูหรือผู้อ่ืน 

น าเสนอข้อมูลจาก 

การสังเกตโดยบรรยาย 

การเปล่ียนแปลงทาง
เคมีให้ผู้อ่ืนเข้าใจแต่ไม่
ชัดเจน แม้ว่าจะได้รับ
การชี แนะจากครูหรือ
ผู้อ่ืน 

C5 ความ
ร่วมมือ 

การท างานร่วมกับ
ผู้อ่ืนในการสังเกต 

การเปล่ียนแปลง
ของสารเมื่อน า
สารมาผสมกัน
แล้วเกิดการ
เปลี่ยนแปลงทาง
เคมีและยอมรับ
ความคิดเห็นของ
ผู้อ่ืน 

สามารถท างานร่วมกับ
ผู้อ่ืนรวมทั งยอมรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อ่ืน
อย่างสร้างสรรค์ในการ
สังเกต 

การเปล่ียนแปลงของ
สารเมื่อน าสารมาผสม
กันแล้วเกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางเคมี
และตั งแต่เริ่มต้นจน
เสร็จสิ นกิจกรรม 

สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน
รวมทั งยอมรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อ่ืนอย่าง
สร้างสรรค์ในการสังเกต 

การเปล่ียนแปลงของสาร
เมื่อน าสารมาผสมกันแล้ว
เกิดการเปลี่ยนแปลงทาง
เคมีและเป็นบางครั งทั งนี 
ต้องอาศัยการกระตุ้นจากครู
หรือผู้อ่ืน 

สามารถท างานร่วมกับ
ผู้อ่ืนในการสังเกต 

การเปล่ียนแปลงของ
สารเมื่อน าสารมาผสม
กันแล้วเกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางเคมี
และได้บ้างแต่ไม่แสดง
ความคิดเห็น แม้ว่าจะ
ได้รับค าชี แนะจากครู
หรือผู้อ่ืน 
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กิจกรรมท้ายบทที่ 2 การเปลี่ยนแปลงทางเคมี (1 ชั่วโมง) 

 

1. นักเรียนวาดรูปหรือเขียนสรุปส่ิงที่ได้เรียนรู้จากบทนี  ในแบบบันทึก
กิจกรรม หน้า 127 

2. นักเรียนตรวจสอบการสรุปส่ิงที่ได้เรียนรู้ของตนเองโดยเปรียบเทียบ
กับผังมโนทัศนใ์นหัวข้อ รู้อะไรในบทนี้ ในหนังสือเรียน หน้า 118  

3. นักเรียนตรวจค าตอบของตนเองในส ารวจความรู้ก่อนเรียน ในแบบ
บันทึกกิจกรรม หน้า 114-115 อีกครั ง ถ้าค าตอบของนักเรียนไม่
ถูกต้องให้ขีดเส้นทับข้อความเหล่านั น แล้วแก้ไขให้ถูกต้องโดยการ
เลือกค าตอบใหม่ หรืออาจแก้ไขค าตอบด้วยปากกาที่มีสีต่างจากเดิม 
นอกจากนี ครูอาจน าค าถามในรูปน าบทในหนังสือเรียน หน้า 106  
มาร่วมกันอภิปรายค าตอบอีกครั ง ดังนี   
การจุดโคมลอยมีการเปล่ียนแปลงทางเคมีเกิดขึ นหรือไม่ และการ
เปล่ียนแปลงทางเคมีเป็นอย่างไร ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายแนว
ทางการตอบค าถาม เช่น เกิดการเปล่ียนแปลงทางเคมี สังเกตจากมี
เปลวไฟ มีควัน และร้อนขึ น และการเปล่ียนแปลงทางเคมีเป็นการ
เปลี่ยนแปลงที่มีสารใหม่เกิดขึ น 

4. นักเรียนท า แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 2 การเปล่ียนแปลงทางเคมี ครูสุ่ม
นักเรียนให้น าเสนอค าตอบหน้าชั นเรียน ถ้าค าตอบยังไม่ถูกต้อง ครู
ควรน าอภิปรายหรือให้สถานการณ์ เ พ่ิมเติมเ พ่ือแก้ ไขแนวคิด
คลาดเคล่ือนให้ถูกต้อง 

5. นักเรียนร่วมกันท ากิจกรรม ร่วมคิดร่วมท า โดยให้นักเรียนหาวิธีป้องกัน
การเกิดสนิมของของใช้ในครัวเรือน เช่น มีด ตะปู กรรไกรตัดหญ้า เป็น
ต้น 
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สรุปผลการเรียนรู้ของตนเอง 

 

นักเรียนวาดรูปและบรรยายตามความเข้าใจ 
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แนวค าตอบในแบบบันทึกกิจกรรม 

 

แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ 
กรดคาร์บอนิก 
 แคลเซียมคาร์บอเนต 
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เคมี 
 

เคมี 
 

เคมี 
 

มีสารใหม่เกิดขึ้นคือกรดคาร์บอนิก 

 

มีสารใหม่เกิดขึ้นคือสารละลายแคลเซียมไฮโดรเจนคาร์บอเนต 

 

มีสารใหม่เกิดขึ้นคือแคลเซียมคาร์บอเนต น้ าและแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ 

 

เป็นการเปล่ียนแปลงที่มีสารใหม่เกิดขึ้น 
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ความรู้เพิ่มเติมส าหรับครู 

 การเกิดฝนกรดเกิดจากน  าท าปฏิกิริยากับแก๊สซัลเฟอร์ได
ออกไซด์ในอากาศเกิดสารใหม่คือกรดซัลฟิวริก 

 การเผาไหม้เกิดจากเชื อเพลิง เช่น แก๊สหุงต้มท าปฏิกิริยากับ
แก๊สออกซิเจนได้สารใหม่คือ แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์กับไอน  า 
บางกรณีอาจมีเขม่าและแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์เกิดขึ นด้วย 

 การจุดพลุเป็นการติดไฟของสารที่ใช้ท าพลุ สารใหม่ที่ได้ขึ นอยู่
กับชนิดของสารที่ใช้ท าพลุ 
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จุดประสงค์การเรียนรู้ประจ าบท 

เมื่อเรียนจบบทนี  นักเรียนสามารถ 

วิเคราะห์และระบุการเปล่ียนแปลงที่ผันกลับได้และการ
เปลี่ยนแปลงที่ผันกลับไม่ได้ 

เวลา 6 ชั่วโมง 

แนวคิดส าคัญ  
เมื่อสารบางชนิดเกิดการเปล่ียนแปลงแล้ว สามารถท าให้

กลับมาเป็นสารเดิมก่อนที่จะเกิดการเปล่ียนแปลงได้  เป็นการ
เปล่ียนแปลงที่ผันกลับได้  แต่การเปล่ียนแปลงของสารบางชนิด 
เมื่อเปล่ียนแปลงแล้วไม่สามารถท าให้กลับมาเป็นสารเดิมได้เป็น
การเปล่ียนแปลงที่ผันกลับไม่ได้ 

 สื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ 
1. หนังสือเรียน ป. 5 เล่ม 1     หน้า 123-137 

2. แบบบันทึกกิจกรรม ป. 5 เล่ม 1    หน้า 134-147   
 

บทนี้มีอะไร 
เรื่องท่ี 1  การเปล่ียนแปลงที่ผันกลับได้และ

ผันกลับไม่ได้ 

ค าส าคัญ  เชื อเพลิง (fuel) 

กิจกรรมที่ 1 ผันกลับได้และผันกลับไม่ได้เ ป็น
อย่างไร  

 

 

 

 

 

 

 

 

   บทที่ 3 การเปล่ียนแปลงที่ผันกลับได้และผันกลับไม่ได้ 
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ทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
 

รหัส ทักษะ 
กิจกรรมที่ 

1 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
S1 การสังเกต  

S2 การวัด  

S3 การใช้จ านวน  

S4 การจ าแนกประเภท  

S5 การหาความสัมพันธ์ระหว่าง 
   สเปซกับสเปซ 

   สเปซกับเวลา 

 

S6 การจัดกระท าและส่ือความหมายข้อมูล  

S7 การพยากรณ์  

S8 การลงความเห็นจากข้อมูล  

S9 การตั งสมมติฐาน  

S10 การก าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ  

S11 การก าหนดและควบคุมตัวแปร  

S12 การทดลอง  

S13 การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป  

S14 การสร้างแบบจ าลอง  

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 

C1 การสร้างสรรค์  

C2 การคิดอย่างมีวิจารณญาณ  

C3 การแก้ปัญหา  

C4 การส่ือสาร  

C5 ความร่วมมือ  

C6 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
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แนวคิดคลาดเคลื่อน 

 แนวคิดคลาดเคล่ือนที่อาจพบและแนวคิดท่ีถูกต้องในบทที่ 3 การเปล่ียนแปลงที่ผันกลับได้และผันกลับไม่ได้ มี
ดังต่อไปนี  
 

แนวคิดคลาดเคล่ือน แนวคิดที่ถูกต้อง 
การเดือดและการกลายเป็นไอเป็นการเปล่ียนแปลงที่ผัน
กลับไม่ได้ (Allen, 2014) 

การเดือดและการกลายเป็นไอเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับ
ได ้(Allen, 2014) 

ถ้าครูพบว่า นักเรียนมีแนวคิดคลาดเคล่ือนที่ยังไม่ได้แก้ไขจากการท ากิจกรรมการเรียนรู้ ครูควรจัดการเรียนรู้เพ่ิมเติมเพ่ือ
แก้ไขแนวคิดคลาดเคล่ือนให้ถูกต้อง 
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บทนี้เร่ิมต้นอย่างไร (1 ชั่วโมง) 
1. ครูทบทวนความรู้พื นฐานของนักเรียนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง

ทางกายภาพและการเปลี่ยนแปลงทางเคมีโดยครูใช้ค าถามดังนี  
1.1 การเปล่ียนแปลงทางกายภาพและการเปล่ียนแปลงทาง

เคมีแตกต่างกันอย่างไร (นักเรียนควรตอบได้ว่า การ
เปล่ียนแปลงทางกายภาพเป็นการเปล่ียนแปลงที่สารก่อน
และหลังการเป ล่ียนแปลง ยัง เ ป็นสารเดิม แต่การ
เปลี่ยนแปลงทางเคมีจะมีสารใหม่เกิดขึ น) 

1.2 นักเรียนคิดว่าการเปล่ียนแปลงทางกายภาพและการ
เปล่ียนแปลงทางเคมี จะสามารถผันกลับได้หรือไม่  
(นักเรียนตอบตามความเข้าใจของตนเอง)  

2. ครูชักชวนนักเรียนศึกษาเรื่องการเปล่ียนแปลงที่ผันกลับได้และ
ผันกลับไม่ไดโ้ดยให้อ่านชื่อหน่วย  ชื่อบท และจุดประสงค์การ
เรียนรู้ประจ าบท ในหนังสือเรียนหน้า 123  จากนั นครูใช้
ค าถามดังนี  
2.1 บทนี จะเรียนเรื่องอะไร (การเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้และ

ผันกลับไม่ได)้ 
2.2 จากจุดประสงค์การเรียนรู้ เมื่อจบบทเรียนนักเรียนจะ

สามารถท าอะ ไร ได้ บ้ า ง  ( วิ เ คราะห์ และระ บุก า ร
เปล่ียนแปลงที่ผันกลับได้และการเปล่ียนแปลงที่ผันกลับ
ไม่ได)้ 

3. นักเรียนอ่านชื่อบทและแนวคิดส าคัญ ในหนังสือเรียนหน้า 124 

จากนั นครูซักถามความเข้าใจของนักเรียนโดยใช้ค าถามดังนี ใน
บทนี นักเรียนจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้าง (ในบทนี จะเรียน
เกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงที่ผันกลับได้และการเปล่ียนแปลงที่ผัน
กลับไม่ได)้ 

4. ครูชักชวนให้นักเรียนสังเกตรูป และอ่านเนื อเรื่องในหน้า 124 
โดยครู ฝึกทักษะการอ่านตามวิธีการ อ่านที่ เหมาะสมกับ
ความสามารถของนักเรียน ครูใช้ค าถามเพ่ือตรวจสอบความ
เข้าใจจากการอ่านดังต่อไปนี   
4.1 จากเรื่องที่ อ่านกล่าวถึงสารอะไรบ้าง (น  า ไอน  า ไข่ดิบ      

ไข่ดาว) 
4.2 เรามองเห็นไอน  าหรือไม่ อย่างไร (เรามองไม่เห็นไอน  า) 
4.3 สารอะไรบ้างที่เปล่ียนแปลงไปแล้วสามารถกลับมาเป็น

เหมือนเดิมได้ (น  า)  
4.4 สารอะไรบ้างที่เปล่ียนแปลงไปแล้วไม่สามารถกลับมาเป็น

เหมือนเดิมได้ (นักเรียนตอบตามความเข้าใจ) 

ในการตรวจสอบความรู้ ครู
เพียงรับฟังเหตุผลของนักเรียน
เ ป็นส า คัญ  และ ยั ง ไม่ เ ฉลย
ค าตอบใด ๆ ให้กับนักเรียน แต่
ชักชวนนักเรียน ไปหาค าตอบที่
ถูกต้องจากกิจกรรมต่าง ๆ ใน
บทเรียนนี  
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ครูชักชวนนักเรียนว่าในบทนี เราจะเรียนเกี่ยวกับการ
เปล่ียนแปลงของสารว่าถ้าเปล่ียนแปลงไปแล้วกลับมาเป็น
สารเดิมเราเรียกว่าอะไร และถ้าการเปล่ียนแปลงที่สารไม่
สามารถกลับมาเป็นสารเดิมได้เราเรียกว่าอะไร  

5. ครชูักชวนนักเรียนตอบค าถามเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับ
ได้และผันกลับไม่ไดใ้นส ารวจความรู้ก่อนเรียน  

6. นักเรียนท า ส ารวจความรู้ก่อนเรียน ในแบบบันทึกกิจกรรม หน้า 
134-135 โดยนักเรียนอ่านค าถาม ครูตรวจสอบความเข้าใจของ
นักเรียนจนแน่ใจว่านักเรียนสามารถท าได้ด้วยตนเอง จึงให้
นักเรียนตอบค าถาม โดยค าตอบของแต่ละคนอาจแตกต่างกัน 

และค าตอบอาจถูกหรือผิดก็ได ้

7. ครูสังเกตค าตอบของนักเรียนเพ่ือตรวจสอบว่านักเรียนมีแนวคิด
เกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงที่ผันกลับได้และผันกลับไม่ได้อย่างไร 
ครูอาจสุ่มให้นักเรียน 2 – 3 คน น าเสนอค าตอบของตนเองโดย
ครูยังไม่ต้องเฉลยค าตอบ แต่จะให้นักเรียนย้อนกลับมาตรวจ
ค าตอบอีกครั งหลังจากเรียนจบบทนี แล้ว ทั งนี ครูอาจบันทึก
แนวคิดคลาดเคล่ือนและแนวคิดที่น่าสนใจของนักเรียน แล้ว
น ามาออกแบบการจัดการเรียนการสอนเพ่ือแก้ไขแนวคิด
คลาดเคล่ือนให้ถูกต้อง และต่อยอดแนวคิดที่น่าสนใจของ
นักเรียนต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเตรียมตัวล่วงหน้าส าหรับครู       
เพ่ือจัดการเรียนรู้ในคร้ังถัดไป 

 
  ในครั งถัดไป นักเรียนจะได้เรียน

เรื่องที่ 1 การเปล่ียนแปลงที่ผันกลับได้
และผันกลับไม่ได้  ครูเตรียมส่ือการสอน
คือ เตรียมบัตรภาพหรือภาพในสไลด์ 
เกี่ยวกับ ผลไม้สุก การต้มน  า การเกิดสนิม 
การเกิดหมอก การเติมน  าหวานในน  า 
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การส ารวจความรู้ก่อนเรียน นักเรียนอาจตอบค าถามถูกหรือผิดก็ได้ขึ นอยู่กับความรู้เดิมของนักเรียน 

แตเ่มื่อเรียนจบบทเรียนแล้ว ให้นักเรียนกลับมาตรวจค าตอบอีกครั งและแก้ไขให้ถูกต้อง ดังตัวอย่าง 

 

แนวค าตอบในแบบบันทึกกิจกรรม 

 

 




น าน้ าไปท าให้เย็นลงหรือท าให้น้ า
สูญเสียความร้อน น้ าจะเปล่ียนเป็น
น้ าแข็งเหมือนเดิม 
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ท าให้ไอของพิมเสนเย็นลงหรือท าให้ไอของ
พิมเสนสูญเสียความร้อน ไอของพิมเสนจะ
ระเหิดกลับมาเป็นพิมเสนที่เป็นของแข็งสี
ขาวเหมือนเดิม 

ท าให้ช็อกโกแลตเหลวเย็นลงหรือท าให้
ช็อกโกแลตเหลวสูญเสียความร้อน ช็อกโกแลต
เหลวจะแข็งตัวเป็นก้อนช็อกโกแลตเหมือนเดิม 
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เรื่องที่ 1 การเปลี่ยนแปลงที่
ผันกลับได้และผันกลับไม่ได้

ในเรื่องนี นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงที่
ผันกลับได้และผันกลับไม่ได้ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
วิเคราะห์และระบุการเปล่ียนแปลงที่ผันกลับได้และการเปล่ียนแปลงที่
ผันกลับไม่ได้ 

เวลา 3 ชั่วโมง  

วัสดุ อุปกรณ์ส าหรับท ากิจกรรม 

พาราฟิน  ไม้ขีดไฟ กระดาษ แบบพิมพ์ จานกระดาษ เทียนไข บีกเกอร์ 
กระป๋องทราย  ปากคีบ  ชุดตะเกียงแอลกอฮอล์  ถ้วยกระเ บื อง          
แท่งแก้วคน 

สื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู ้
1. หนังสือเรียน ป.5 เล่ม 1  หน้า 126-137 

2. แบบบันทึกกิจกรรม ป.5 เล่ม 1  หน้า 136-147 
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แนวการจัดการเรียนรู้ (30 นาท)ี 
ขั้นตรวจสอบความรู้ (5 นาที) 
 

1. ครูเขียนค าว่า การเปล่ียนแปลงที่ผันกลับได้และการเปล่ียนแปลงที่
ผันกลับไม่ได้บนกระดาน นักเรียนร่วมกันอภิปรายว่าหมายถึงอะไร 
ครูให้นักเรียนช่วยกันสังเกตว่าในชีวิตประจ าวันมีอะไร เป็นการ
เปลี่ยนแปลงที่ผันกลับไดบ้้าง จากนั นครูให้นักเรียนดูภาพสถานการณ์
ต่าง ๆ เช่น ผลไม้สุก การต้มน  า การเกิดสนิม การเติมน  าหวานในน  า 
ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายและจ าแนกว่า อะไรบ้างที่เป็นการ
เปล่ียนแปลงที่ผันกลับได้และอะไรเป็นการเปล่ียนแปลงที่ผันกลับไม
ได้ 
นักเรียนตอบค าถามตามความเข้าใจของตัวเอง ครูชักชวนให้นักเรียน
ศึกษาในบทเรียนต่อไปเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงที่ผันกลับได้และผัน
กลับไม่ได้คืออะไร  

 

ขั้นฝึกทักษะจากการอ่าน (20 นาที) 
 

2. นักเรียนอ่านชื่อเร่ือง และคิดก่อนอ่าน ในหนังสือเรียนหน้า 126 

แล้วร่วมกันอภิปรายค าตอบของคิดก่อนอ่านในกลุ่มเพ่ือหาแนว
ค าตอบตามความเข้าใจของกลุ่ม ครูสุ่มนักเรียนบางกลุ่มน าเสนอ
ค าตอบ และบันทึกค าตอบของนักเรียนบนกระดานเ พ่ือใช้
เปรียบเทียบค าตอบภายหลังจากการอ่านเนื อเรื่อง 

3. นักเรียนอ่าน ค าส าคัญ ทั งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (หากนักเรียน
อ่านไม่ได้ ครูควรสอนอ่านให้ถูกต้อง) จากนั นครูชักชวนให้นักเรียน
อธิบายความหมายของค าส าคัญจากเรื่องที่อ่าน 

4. นักเรียนอ่านเนื อเรื่องในหนังสือเรียนหน้า  126-127 โดยครูฝึกทักษะ
การอ่านตามวิธีการอ่านที่เหมาะสมกับความสามารถของนักเรียน ครู
ใช้ค าถามเพ่ือตรวจสอบความเข้าใจจากการอ่าน โดยใช้ค าถามดังนี  
4.1 เชื อ เพลิงหมายถึ งอะไร (สารที่ สามารถติดไฟหรื อ เกิด           

การเผาไหมไ้ด)้ 
4.2 ส่ิงที่ได้จากการเผาไหม้เชื อเพลิงมีอะไรบ้าง                           

(แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ น  า ความร้อน อาจมีเขม่า ครูให้
ความรู้เพิ่มเติมว่าอาจมีแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ด้วย) 
 

4.3 เราสามารถท าสารที่ได้จากการเผาไหม้ให้กลับมาเป็นเชื อเพลิง
ได้หรือไม่ (ไม่สามารถท าให้สารกลับมาเป็นเชื อเพลิงได้อีก) 

4.4 แก๊สธรรมชาติน ามาใช้ประโยชน์อย่างไร (เป็นเชื อเพลิงและเป็น
วัตถุดิบในการผลิตเม็ดพลาสติก) 

ในการตรวจสอบความรู้ ครู
เพียงรับฟังเหตุผลของนักเรียน
เ ป็นส า คัญ  และ ยั ง ไม่ เ ฉลย
ค าตอบใด ๆ ให้กับนักเรียน แต่
ชักชวนนักเรียน ไปหาค าตอบ
ตนเองจากการอ่านเนื อเรื่อง 
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4.5 พลาสติกบางชนิดที่ใช้แล้วสามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้หรือไม่ 
อย่างไร (น ากลับมาใช้ใหม่ได้โดยการน าพลาสติกที่ใช้แล้วมา
หลอมแล้วน ามาท าเป็นวัตถุชิ นใหม่ เช่น ถุงขยะ) 

 

ขั้นสรุปจากการอ่าน (5 นาที) 
 

5. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเรื่องที่ อ่านซึ่ งควรสรุปได้ว่ าการ
เปลี่ยนแปลงของสารบางอย่างไม่สามารถท าให้กลับมาเป็นสารเดิมได้ 
เช่น การเผาไหม้เชื อเพลิงท าให้เกิดสารใหม่ที่ไม่สามารถท าสารนั นให้
กลับมาเป็นเชื อเพลิงเช่นเดิมได้ แต่สารบางอย่างเมื่อเปล่ียนแปลงไป
แล้วสามารถท าสารนั นให้กลับมาเป็นสารเดิมได้ เช่น พลาสติกที่
หลอมเหลวแล้วน าไปท าส่ิงของต่างๆ และสามารถน าพลาสติกที่ใช้
แล้วนั นมาหลอมเหลวจะได้พลาสติกเหลวซึ่งน าไปขึ นรูปท าเป็นวัตถุ
ชิ นใหม่ได้ 

6. นักเรียนตอบค าถามใน รู้หรือยัง ในแบบบันทึกกิจกรรม หน้า 136 

7. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเพ่ือเปรียบเทียบค าตอบของนักเรียน
ในรู้หรือยังกับค าตอบที่เคยตอบในคิดก่อนอ่าน 

8. ครูชักชวนนักเรียนลองตอบค าถามท้ายเรื่องท่ีอ่าน ดังนี  
8.1 การเผาไหม้เชื อเพลิง การน าเม็ดพลาสติกไปหลอมแล้วขึ นรูปเป็น

ผลิตภัณฑ์ใหม่ เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้หรือผันกลับไม่ได้ 
เพราะเหตุใด ครูชักชวนให้นักเรียนหาค าตอบจากการท ากิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเตรียมตัวล่วงหน้าส าหรับครู       
เพ่ือจัดการเรียนรู้ในคร้ังถัดไป 

 
  ในครั งถัดไป นักเรียนจะได้ท า

กิจกรรมที่ 1 ผันกลับได้หรือผันกลับไม่ได้
เป็นอย่างไร  ครูเตรียมส่ือการสอนคือ 
เตรียมตัดก้อนพาราฟินให้มีขนาดเท่าๆ 
กัน จ านวน 2 ก้อนต่อกลุ่ม และเตรียม
แบบพิมพ์ที่มีขนาดเท่า ๆ กัน 2 อัน และ
วี ดิ ทั ศ น์  ก า ร ท า ขี ผึ ง แ ผ่ น  เ ช่ น 
https://www.youtube.com/watch?v=

5Re7En1-BUE 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5Re7En1-BUE
https://www.youtube.com/watch?v=5Re7En1-BUE
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แนวค าตอบในแบบบันทึกกิจกรรม 

 

เพราะน้ ามันเชื้อเพลิงและแก๊สธรรมชาติเกิดการเผาไหม้แล้วไม่สามารถท าให้
กลับมาเป็นน้ ามันเชื้อเพลิงและแก๊สธรรมชาติได้เหมือนเดิม ถ้าใช้แล้วจะหมด
ไปเราจึงต้องใช้น้ ามันเชื้อเพลิงและแก๊สธรรมชาติอย่างประหยัด 

สามารถน าพลาสติกกลับมาใช้ใหม่ได้ โดยการน าวัตถุที่ท าจากพลาสติกบาง
ชนิดมาหลอมเหลว แล้วน าพลาสติกที่หลอมเหลวนั้นไปขึ้นรูปเป็นวัตถุชิ้นใหม่  
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กิจกรรมที่ 1 ผันกลับได้และผันกลับไม่ได้
เป็นอย่างไร 

กิจกรรมนี นักเรียนจะได้สังเกตและอธิบายการเปล่ียนแปลงที่
ผันกลับได้และผันกลับไม่ได้ 
เวลา  1  ชั่วโมง 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

สังเกตและอธิบายการเปล่ียนแปลงที่ผันกลับได้และผันกลับ
ไม่ได ้

วัสดุ อุปกรณ์ส าหรับท ากิจกรรม 

สิ่งที่ต้องเตรียม 

ส่ิงท่ีครูต้องเตรียม/กลุ่ม 

1. พาราฟิน    1 ก้อน 
2. เทียนไข    1  เล่ม 
3. กระดาษ    1 แผ่น 
4. แบบพิมพ์    2 อัน 
5. จานกระดาษ   2 ใบ 
6. ไม้ขีดไฟ    1 กลัก 
7. บีกเกอร์ขนาด 250 cm3  2 ใบ 
8. ปากคีบ    1 อัน 
9. กระป๋องทราย   1 ใบ 
10. ชุดตะเกียงแอลกอฮอล์  1 ชุด 
11. แท่งแก้วคน   1 อัน 
12. ถ้วยกระเบื อง   1 ใบ 
ส่ิงท่ีครูต้องเตรียม/คน 
- 
ส่ิงท่ีนักเรียนต้องเตรียม/กลุ่ม 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 
S1 การสังเกต 
S5 การหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับสเปซ 

S8 การลงความเห็นจากข้อมูล 
S13 การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป 

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
C4   การส่ือสาร 
C5   ความร่วมมือ 

สื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ 
1. หนังสือเรียน ป.5   เล่ม 1  หน้า 128-131 
2. แบบบันทึกกิจกรรม  ป.5  เล่ม 1  หน้า 137-142 
3. ตัวอย่างวีดิทัศน์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ส าหรับครู 

เรื่องการเปล่ียนแปลงที่ผันกลับได้และผันกลับไม่ได้
เป็นอย่างไร 

 
http://ipst.me/9869 

http://ipst.me/9869
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แนวการจัดการเรียนรู้ 

1. ครูน าเข้าสู่กิจกรรม โดยให้นักเรียนดูวีดิทัศน์เกี่ยวกับการท าขี ผึ ง
แผ่นและน าอภิปราย โดยอาจใช้ค าถาม ดังนี  
1.1 จากวีดิทัศน์เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร มีการเปล่ียนแปลงเกิดขึ น

หรือไม่ อย่างไร (การท าขี ผึ งแผ่น มีการเปล่ียนแปลงจากขี ผึ ง
แผ่นเมื่อได้รับความร้อนจะหลอมเหลวกลายเป็นขี ผึ งเหลว
และเม่ือเย็นลงจะกลับมาเป็นขึ ผึ งซึ่งมีสถานะเป็นของแข็ง) 

1.2 การเปล่ียนแปลงของขี ผึ ง  ผันกลับได้หรือผันกลับไม่ได้ 
(ค าตอบขึ นอยู่กับความเข้าใจของนักเรียน) 

2. นักเรียนอ่านชื่อกิจกรรม และ ท าเป็นคิดเป็น ในหนังสือเรียนหน้า 
128 จากนั น ครูตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียนเกี่ยวกับ
จุดประสงค์ของกิจกรรม โดยใช้ค าถามดังต่อไปนี  
2.1 กิจกรรมนี นักเรียนจะได้ เรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไร (การ

เปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้และผันกลับไม่ได้) 
2.2 นักเรียนจะได้เรียนเรื่องนี ด้วยวิธีใด (การสังเกต) 
2.3 เมื่อเรียนแล้วนักเรียนจะท าอะไรได้ (อธิบายการเปล่ียนแปลง

ที่ผันกลับได้และผันกลับไม่ได้) 
ให้นักเรียนบันทึกจุดประสงค์ของกิจกรรมในแบบบันทึก
กิจกรรมหน้า 137 

3. นักเรียนอ่านส่ิงที่ต้องใช้ ในกิจกรรม ครูสอบถามเกี่ยวกับวัสดุ
อุปกรณ์ว่านักเรียนรู้จักหรือไม่ ถ้านักเรียนไม่รู้จักวัสดุอุปกรณ์
บางอย่าง เช่น พาราฟิน ถ้วยกระเบื อง แบบพิมพ์ ครคูวรน าส่ิง
นั นมาแสดงให้ดู  

4. นักเรียนอ่านท าอย่างไร ในหนังสือเรียนหน้า 128-129 ทั ง 2 ตอน
พร้อมดูแบบบันทึกกิจกรรมหน้า 137-139 ควบคู่ไปด้วย โดยฝึก
ทักษะการอ่านตามความเหมาะสม จากนั นร่วมกันอภิปรายเพ่ือ
สรุปขั นตอนการท ากิจกรรม โดยครูอาจใช้ค าถามและฝึกให้
นักเรียนแต่ละกลุ่มเขียนแผนผังแสดงขั นตอนการท ากิจกรรม ดัง
ตัวอย่าง ครูอาจสุ่มตัวแทนนักเรียนบางกลุ่มน าเสนอแผนผัง
กิจกรรมกลุ่มตามท่ีได้วางแผนไว้  

 

 

 

 

ในการตรวจสอบความรู้ ครู
เพียงรับฟังเหตุผลของนักเรียน
เ ป็นส า คัญ  และ ยั ง ไม่ เ ฉลย
ค าตอบใด ๆ ให้กับนักเรียน แต่
ชักชวนนักเรียน ไปหาค าตอบที่
ถูกต้องจากกิจกรรมต่าง ๆ ใน
บทเรียนนี  
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ตัวอย่างการเขียนแผนผังการท ากิจกรรม 
ตอนที่ 1 

 

  สังเกตพาราฟิน 
บันทึกผล 

แบ่งพาราฟินเป็น 2 ส่วน 

คาดคะเนผลที่เกิดขึ น 

เมื่อให้ความร้อนกับพาราฟินส่วนที่ 1 และ
เมื่อวางพาราฟินให้เย็น 

ท ากิจกรรมเพ่ือตรวจสอบการคาดคะเน 

บันทึกผล 

อภิปรายเปรียบเทียบลักษณะของ
พาราฟินส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 

เขียนแผนภาพแสดงการเปล่ียนแปลงของ
พาราฟิน ส่วนที่ 1 บันทึกผลในแบบ

บันทึกหน้า 138 และน าเสนอ  
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ตอนที่ 2 
 

  
สังเกตกระดาษ บันทึกผล 

แบ่งกระดาษเป็น 2 ส่วน 

คาดคะเนสิ่งที่จะเกิดขึ น 

เมื่อเผากระดาษส่วนที่ 1 

 

ท ากิจกรรมเพ่ือตรวจสอบการคาดคะเน 

บันทึกผล 

เปรียบเทียบลักษณะของกระดาษส่วนที่ 2 กับ
กระดาษท่ีเผาแล้ว บันทึกผล 

อภิปรายวิธีท าให้กระดาษท่ีเผากลับมาเป็น
แผ่นกระดาษก่อนเผาได้หรือไม่ได้ อย่างไร 

และน าเสนอ 
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5. เมื่อนักเรียนเข้าใจวิธีท ากิจกรรมแล้ว  ครูแจกอุปกรณ์ให้นักเรียน เริ่ม
ปฏิบัติกิจกรรมตามขั นตอน 

6. หลังจากท ากิจกรรมแล้ว นักเรียนเก็บอุปกรณ์ให้เรียบร้อย แล้วให้
นักเรียนน าเสนอ ครนู าอภิปรายผลการท ากิจกรรม โดยใช้ค าถามดังนี  
6.1 พาราฟินมีลักษณะอย่างไร (พาราฟินเป็นของแข็งสีขาวขุ่น หมาย

เหตุ ลักษณะของพาราฟินขึ นอยู่กับตัวอย่างพาราฟินที่น ามา
สังเกตในกิจกรรมให้บันทึกผลตามความเป็นจริง) 

6.2 เมื่อน าพาราฟินส่วนที่ 1 มาให้ความร้อน เกิดการเปล่ียนแปลง
อย่างไรและเมื่อวางไว้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไร  (พาราฟินส่วน
ที่ 1 เมื่อได้รับความร้อนจะหลอมเหลวและเม่ือวางไว้จะแข็งตัว) 

6.3 การเปล่ียนแปลงของพาราฟินเมื่อให้ความร้อนและวางไว้ให้เย็น 
เป็นการเปล่ียนแปลงที่ผันกลับได้หรือผันกลับไม่ได้ รู้ได้อย่างไร 
(เป็นการเปล่ียนแปลงที่ผันกลับได้ เพราะพาราฟินส่วนที่ 1 เมื่อ
ได้รับความร้อนจะหลอมเหลวเป็นพาราฟินเหลวเมื่อวางไว้ให้เย็น 
พาราฟินเหลวจะแข็งตัวกลับมาเป็นพาราฟินที่ เป็นของแข็ง
เหมือนเดิม) 

6.4 กระดาษมีลักษณะอย่างไร (เป็นแผ่นบาง สีขาว)  
หมายเหตุ ลักษณะของกระดาษขึ นอยู่กับตัวอย่างที่นักเรียนสังเกต
ในกิจกรรมให้บันทึกผลการสังเกตตามจริง) 

6.5 เมื่อน ากระดาษมาเผาเกิดการเปล่ียนแปลงอย่างไร (กระดาษติด
ไฟ มีเปลวไฟ เกิดควันและของแข็งสีด าหรือเขม่าสีด า) 

6.6 เราสามารถท าให้กระดาษที่ไหม้แล้วกลับมาเป็นกระดาษแผ่นเดิม
ได้หรือไม่ อย่างไร  (ไม่ได้ เพราะไม่สามารถน าของแข็งสีด าและ
ควันที่เกิดขึ นมารวมกันและท าเป็นแผ่นกระดาษได้) 

6.7 การเปล่ียนแปลงของกระดาษเมื่อน ามาเผา เป็นการเปล่ียนแปลง
ที่ผันกลับได้หรือผันกลับไม่ได้ (เป็นการเปล่ียนแปลงที่ผันกลับ
ไม่ได้) 

6.8 การเปล่ียนแปลงที่ผันกลับได้และผันกลับไม่ได้ต่างกันอย่างไร 
(การเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้ เป็นการเปลี่ยนแปลงที่สารสามารถ
กลับมาเป็นสารเดิมหรือสารตั งต้นได้ แต่การเปล่ียนแปลงที่ผัน
กลับไม่ได้ สารที่เปลี่ยนแปลงไม่สามารถกลับมาเป็นสารตั งต้นได้ ) 

7. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายและลงข้อสรุปว่า การเปล่ียนแปลงที่ผัน
กลับได้ เป็นการเปลี่ยนแปลงที่สารสามารถกลับมาเป็นสารตั งต้นได้ แต่

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะ
แห่งศตวรรษที่ 21 ที่นักเรียนจะได้ฝึกจากการ
ท ากิจกรรม 

 S1 การสังเกตลักษณะของสารก่อนและ
หลังให้ความร้อนและเผาไฟและการ
เปลี่ยนแปลงขณะให้ความร้อนและเผาไฟ 

S5 การหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับสเป
ซจากการบอกลักษณะของสารเมื่อเกิดการ
เปลี่ยนแปลง 
S8 การลงความเห็นจากข้อมูลจากการ
สังเกตซึ่งสามารถบอกได้ว่าการ
เปลี่ยนแปลงใดท่ีไม่สามารถกลับมาเป็น
สารเดิมและการเปล่ียนแปลงใดสามารถ
กลับมาเป็นสารเดิม  

C4 การส่ือสารจากการพูด เขียนบรรยาย
การเปล่ียนแปลงเมื่อน าสารมาให้ความร้อน
และเผาไฟ 

C5 ความร่วมมือจากการท างานร่วมกันใน
กลุ่ม 
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การเปล่ียนแปลงที่ผันกลับไม่ได้ สารที่เปล่ียนแปลงไม่สามารถกลับมา
เป็นสารตั งต้นได้ (S13) 

8. ครูชักชวนนักเรียนอภิปรายเกี่ยวกับการเปล่ียนสถานะของสาร เช่น 
การเดือด และการกลายเป็นไอ ว่าเป็นการเปล่ียนแปลงที่ผันกลับได้
หรือผันกลับไม่ได้ ซึ่งนักเรียนควรตอบได้ว่า การเปล่ียนสถานะเป็นการ
เปลี่ยนแปลงที่ผันกลับไม่ได้ 

9. ครูอภิปรายร่วมกับนักเรียนเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงที่ผันกลับได้และ
ผันกลับไม่ ได้ ที่ พบในชี วิ ตประจ าวัน  ประโยชน์และโทษของ             
การเปล่ียนแปลงที่ ผันกลับได้และผันกลับไม่ได้ต่อส่ิงมีชีวิตและ
ส่ิงแวดล้อม 

10. นักเรียนร่วมกันอภิปรายค าตอบใน ฉันรู้อะไร โดยครูอาจใช้ค าถาม
เพ่ิมเติมในการอภิปรายเพ่ือให้ได้แนวค าตอบที่ถูกต้อง 

11.  นักเรียนร่วมกันสรุปส่ิงที่ได้เรียนรู้ในกิจกรรมนี  จากนั นนักเรียนอ่าน 
ส่ิงท่ีได้เรียนรู้ และเปรียบเทียบกับข้อสรุปของตนเอง 

12.  ครูกระตุ้นให้นักเรียนฝึกตั งค าถามเกี่ยวกับเรื่องที่สงสัยหรืออยากรู้
เพ่ิมเติมใน อยากรู้อีกว่า จากนั นครูอาจสุ่มนักเรียน 2 -3 คน น าเสนอ
ค าถามของตนเองหน้าชั นเรียน  และให้นักเรียนร่วมกันอภิปราย
เกี่ยวกับค าถามท่ีน าเสนอ 

13. ครูน าอภิปรายเพ่ือให้นักเรียนทบทวนว่าได้ฝึกทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 อะไรบ้างและในขั นตอนใด 

แล้วบันทึกลงในแบบบันทึกกิจกรรมหน้า 142 

14. นักเรียนร่วมกันอ่าน รู้อะไรในเร่ืองนี้ ในหนังสือเรียนหน้า 132 ครูน า
อภิปรายเพ่ือน าไปสู่ข้อสรุปเกี่ยวกับส่ิงที่ได้เรียนรู้ในเรื่องนี  จากนั นครู
กระตุ้นให้นักเรียนตอบค าถามในช่วงท้ายของเนื อเรื่องซึ่งเป็นค าถาม
เพ่ือเชื่อมโยงไปสู่การเรียนเนื อหาในบทต่อไปดังนี       วัฎจักรน  าเป็น
อย่างไร น  ามีการเปล่ียนแปลงที่ผันกลับได้อย่างไร นักเรียนสามารถ
ตอบตามความเข้าใจของตนเอง ซึ่งจะหาค าตอบที่ถูกต้องได้จากการ
เรียนต่อไป 
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แนวค าตอบในแบบบันทึกกิจกรรม 

 

สังเกตและอธิบายการเปล่ียนแปลงที่ผันกลับได้และผันกลับไม่ได้ของ
พาราฟิน 

 

ของแข็งสีขาวขุ่น 

 

ขึ้นอยู่กับค าตอบ
ของนักเรียน 

 

ขึ้นอยู่กับ
ค าตอบของ
นักเรียน 

 

พาราฟิน
หลอมเหลวเป็น
ของเหลวใส 

 

พาราฟินค่อยๆ 
เปลี่ยนจาก
ของเหลวใสเป็น
ของแข็งสขีาวขุน่ 

 

หมายเหตุ พาราฟินเป็นของแข็งสขีาวขุ่น แต่อาจผสมสีจึงเห็นเป็นสอีื่นๆ ให้บันทึกลักษณะ
ตามจริง 
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พาราฟินส่วนที่ 1 หลังจากได้รับความร้อนและวางไว้ให้เย็นมีลักษณะเป็นของแข็ง
สีขาวขุ่นเหมือนกับพาราฟินส่วนที่ 2 เดิม 

 

ค าตอบขึ้นอยู่กับนักเรียน 

เช่น  
พาราฟิน (ของแข็ง)                      พาราฟิน (ของเหลว) 
 

ไดร้ับความร้อน 

สูญเสียความร้อน 
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สังเกตและอธิบายการเปล่ียนแปลงที่ผันกลับได้และผันกลับไม่ได้ของกระดาษ 

 

กระดาษเป็นแผ่นบางๆ มีสีขาว 

 

ขึ้นอยู่กับค าตอบ
ของนักเรียน 

 

ขึ้นอยู่กับค าตอบ
ของนักเรียน 

 

กระดาษไหม้ 
เห็นเปลวไฟ 
เกิดควัน  
 

มีของแข็งสีด า
อยู่ท่ีก้น
ภาชนะ 

 

หมายเหตุ กระดาษอาจเป็นสีอื่นๆ ให้บันทึกลักษณะตามจริง 

กระดาษส่วนที่ 1 หลังจากเผาไฟและวางไว้ให้เย็นมีลักษณะแตกต่างจากกระดาษ
ส่วนที่ 2 กระดาษส่วนที่ 1 กลายเป็นของแข็งสีด า ส่วนที่ 2 เป็นแผ่นสีขาว เป็น
แผ่นๆ   
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ขึ้นอยู่กับการคาดคะเนของนักเรียน เช่นเหมือนกับที่คาดคะเน คือพาราฟินจะ
แข็งตัวเหมือนเดิม 

 

เป็นการเปล่ียนแปลงที่ผันกลับได้ เนื่องจากพาราฟินที่เป็นของแข็งเม่ือได้รับ
ความร้อนจะหลอมเหลวเป็นพาราฟินเหลวซ่ึงมีสถานะเป็นของเหลวและเม่ือวาง
ให้เย็นลง พาราฟินเหลวจะแข็งตัวเป็นพาราฟินที่เป็นของแข็งและสีเหมือนเดิม 

 

เมื่อให้ความร้อนแก่พาราฟินซึ่งเป็นของแข็งมีสีขาวขุ่น  พาราฟินจะ
หลอมเหลวกลายเป็นพาราฟินเหลวใส เม่ือวางไว้ให้เย็น พาราฟิน
เหลวจะเปล่ียนเป็นพาราฟินที่เป็นของแข็งมีสีขาวขุ่นเหมือนเดิม 
การเปล่ียนแปลงของพาราฟินเป็นการเปล่ียนแปลงที่ผันกลับได้
เนื่องจากเม่ือพาราฟินเปล่ียนแปลงไปแล้วยังกลับมาเป็นพาราฟิน
เหมือนเดิมได้  
 

เหมือนกัน คือเป็นของแข็งสีขาวขุ่น 
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เมื่อให้ความร้อนโดยการเผากระดาษซ่ึงเป็นของแข็งสีขาว กระดาษจะติดไฟมีเปลว
ไฟ (สีต่างๆ ตามที่สังเกตได้) และเกิดควัน เมื่อเปลวไฟดับ จะเหลือของแข็งสีด าที่ก้น
ภาชนะ การเปล่ียนแปลงของกระดาษเป็นการเปล่ียนแปลงท่ีผันกลับไม่ได้ เนื่องจาก
เมื่อกระดาษเปล่ียนแปลงไปแล้วไม่สามารถท าให้สารกลับมาเป็นกระดาษเหมือนเดิม
ได้  

การเปล่ียนแปลงของกระดาษเป็นการเปล่ียนแปลงที่ผันกลับไม่ได้ เนื่องจากเม่ือกระ
ดาษเปล่ียนแปลงไปแล้วไม่สามารถท าให้กลับมาเป็นกระดาษเหมือนเดิมได้  
 

สารที่เกิดจากการเผากระดาษไม่สามารถเปล่ียนกลับมาเป็นกระดาษเหมือนเดิมได้ 
เพราะสารเปล่ียนไปเป็นสารอื่น แม้จะวางไว้ให้เย็นก็ไม่เกิดการเปล่ียนแปลงกลับมา
เป็นกระดาษอย่างเดิม 

ขึ้นอยู่กับการคาดคะเนของนักเรียน เช่น เหมือนกัน คือกระดาษจะติดไฟ เป็นของแข็ง
สีด า 

 

การเปล่ียนแปลงของสารบางชนิด สามารถผันกลับได้ แต่บางชนิดผันกลับไม่ได้  
 

ไม่เหมือนกัน ก่อนเผากระดาษมีลักษณะเป็นแผ่นบาง สีขาว เมื่อน าไปเผา กระดาษ
ไหม้เกิดเปลวไฟ ควัน และกลายเป็นของแข็งสีด า 
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ค าถามของนักเรียนที่ต้ังตามความอยากรู้ของตนเอง 
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แนวการประเมินการเรียนรู้ 
การประเมินการเรียนรู้ของนักเรียนท าได้ ดังนี  
1. ประเมินความรู้เดิมจากการอภิปรายในชั นเรียน 

2. ประเมินการเรียนรู้จากค าตอบของนักเรียนระหว่างการจัดการเรียนรู้และจากแบบบันทึกกิจกรรม 

3. ประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 จากการท ากิจกรรมของนักเรียน 

 
 
 

 

 

การประเมินจากการท ากิจกรรมที่ 1 ผันกลับได้และผันกลับไม่ไดเ้ปน็อย่างไร 

ระดับคะแนน 

3 คะแนน หมายถึง ด ี 2 คะแนน หมายถึง พอใช้  1 คะแนน หมายถึง ควรปรับปรุง 
 

รหัส ส่ิงท่ีประเมิน ระดับคะแนน 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
S1 การสังเกต  

S5 การหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปซ
กับสเปซ 

 

S8 การลงความเห็นจากข้อมูล  

S13 การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป  

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 

C4 การส่ือสาร  

C5 ความร่วมมือ  

 
 



343 คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ ป.5 เล่ม 1    | หน่วยที่ 3 การเปล่ียนแปลงของสาร 

 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฉบับปรับปรุง เดือนมิถุนายน 2562 

ตาราง แสดงการวิเคราะห์ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ตามระดับความสามารถของนักเรียน 
โดยอาจใช้เกณฑ์การประเมิน ดังนี  

ทักษะ
กระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ 
รายการประเมิน 

ระดับความสามารถ 

ด ี(3) พอใช้ (2) ควรปรับปรุง (1) 

S1 การสังเกต การบรรยายราย 
ละเอียดโดยใช้
ประสาทสัมผัสใน
การสังเกตการ
เปลี่ยนแปลง 
ของพาราฟินและ
กระดาษเม่ือน ามา
ให้ความร้อนและ
เมื่อเย็นลง 

สามารถใช้ประสาทสัมผัส
เก็บรายละเอียดในการ
สังเกตการเปลี่ยนแปลง 
ของพาราฟินและ
กระดาษเม่ือน ามาให้
ความร้อนและเมื่อเย็นลง
ได้ครบถ้วนด้วยตนเอง 
โดยไม่เพ่ิมความคิดเห็น  
 

สามารถใช้ประสาทสัมผัส
เก็บรายละเอียดในการ
สังเกตการเปลี่ยนแปลง 
ของพาราฟินและ
กระดาษเม่ือน ามาให้
ความร้อนและเมื่อเย็นลง
ได้ครบถ้วน โดยอาศัย
การชี แนะของครูหรือ
ผู้อ่ืน  
 

สามารถใช้ประสาท
สัมผัสเก็บ
รายละเอียดใน   
การสังเกต        
การเปล่ียนแปลง 
ของพาราฟินและ
กระดาษเม่ือน ามา
ให้ความร้อนและ
เมื่อเย็นลงได้ไม่
ครบถ้วน แม้ว่าจะ
ได้รับการชี แนะจาก
ครูหรือผู้อ่ืน 

 

S5 การหา
ความสัมพันธ์
ระหว่างสเปซ
กับสเปซ 

การบรรยาย
ลักษณะการ
ครอบครองพื นที่
ของพาราฟินแข็ง 
และพาราฟินเหลว  
ส่ิงที่ควรบรรยาย
ได้คือ 

-พาราฟินแข็งเป็น
ก้อนอยู่ที่ก้น
ภาชนะ 

-พาราฟินเหลวจะ
ครอบครองพื นที่
อยู่เต็มก้นภาชนะ 
ผิวหน้าเรียบเสมอ
กัน 

 

สามารถบรรยายการ
ครอบครองพื นที่ของ
พาราฟินแข็ง และ
พาราฟินเหลว  
ส่ิงที่ควรบรรยายได้คือ 

-พาราฟินแข็งเป็นก้อนอยู่
ที่ก้นภาชนะ 

-พาราฟินเหลวจะ
ครอบครองพื นที่อยู่เต็ม
ก้นภาชนะ ผิวหน้าเรียบ
เสมอกัน ได้ถูกต้อง
ครบถ้วนด้วยตนเอง 
 

สามารถบรรยายการ
ครอบครองพื นที่ของ
พาราฟินแข็ง และ
พาราฟินเหลว  
ส่ิงที่ควรบรรยายได้คือ 

-พาราฟินแข็งเป็นก้อน
อยู่ที่ก้นภาชนะ 

-พาราฟินเหลวจะ
ครอบครองพื นที่อยู่เต็ม
ก้นภาชนะ ผิวหน้าเรียบ
เสมอกัน ได้อย่างถูกต้อง
ครบถ้วนโดยอาศัยการ
ชี แนะของครูหรือผู้อ่ืน 

สามารถบรรยาย
การครอบครอง
พื นทีข่องพาราฟิน
แข็ง และพาราฟิน
เหลว  
ส่ิงที่ควรบรรยายได้
คือ 

-พาราฟินแข็งเป็น
ก้อนอยู่ที่ก้นภาชนะ 

-พาราฟินเหลวจะ
ครอบครองพื นที่อยู่
เต็มก้นภาชนะ 
ผิวหน้าเรียบเสมอกัน 

ไดไ้ม่ครบถ้วน 
แม้ว่าจะได้รับการ
ชี แนะจากครูหรือ
ผู้อ่ืน 
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ทักษะ
กระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ 
รายการประเมิน 

ระดับความสามารถ 

ด ี(3) พอใช้ (2) ควรปรับปรุง (1) 

S8 การลง
ความเห็นจาก
ข้อมูล 

การน าข้อมูลที่ได้
จากการสังเกตการ
เปลี่ยนแปลง 
ของพาราฟินกับ
กระดาษเม่ือน ามา
ให้ความร้อนโดย
ลงความเห็นได้ว่า 

การเปล่ียนแปลง
ของพาราฟินเป็น
การเปล่ียนแปลงที่
ผันกลับได้ ส่วน
การเปล่ียนแปลง
ของกระดาษเป็น
การเปล่ียนแปลงที่
ผันกลับไม่ได้ 
 

 

สามารถน าข้อมูลที่
รวบรวมได้จากการสังเกต 

การเปล่ียนแปลงของ
พาราฟินกับกระดาษเม่ือ
น ามาให้ความร้อนโดยลง
ความเห็นได้ว่า 

การเปล่ียนแปลงของ
พาราฟินเป็นการ
เปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้ 
ส่วนการเปล่ียนแปลงของ
กระดาษเป็นการ
เปลี่ยนแปลงที่ผันกลับ
ไม่ได้ ได้ถูกต้องครบถ้วน
ได้ด้วยตนเอง 

สามารถน าข้อมูลที่
รวบรวมได้จากการ
สังเกตการเปล่ียนแปลง
ของพาราฟินกับกระดาษ
เมื่อน ามาให้ความร้อน
โดยลงความเห็นได้ว่า 
การเปล่ียนแปลงของ
พาราฟินเป็นการ
เปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้ 
ส่วนการเปล่ียนแปลง
ของกระดาษเป็นการ
เปลี่ยนแปลงที่ผันกลับ
ไม่ได้ ได้ถูกต้องครบถ้วน
โดยอาศัยการชี แนะของ
ครูหรือผู้อ่ืน 

สามารถน าข้อมูลที่
รวบรวมได้จากการ
สังเกตการ
เปลี่ยนแปลงของ
พาราฟินกับ
กระดาษเม่ือน ามา
ให้ความร้อนโดยลง
ความเห็นได้ว่า 

การเปล่ียนแปลง
ของพาราฟินเป็น
การเปล่ียนแปลงที่
ผันกลับได้ ส่วนการ
เปลี่ยนแปลงของ
กระดาษเป็นการ
เปลี่ยนแปลงที่ผัน
กลับไม่ได ้ได้ถูกต้อง
แต่ไม่ครบถ้วนแม้ว่า
จะได้รับการชี แนะ
จากครูหรือผู้อ่ืน 

S13 การ
ตีความหมายข้อมูล
และลงข้อสรุป 

ตีความหมาย
ข้อมูลจากการ
สังเกตการ
เปลี่ยนแปลง 
ของพาราฟินและ
กระดาษเม่ือน ามา
ให้ความร้อนและ
ลงข้อสรุปได้ว่า 
การเปล่ียนแปลง
ของสารบางชนิด
ผันกลับได้ บาง
ชนิดผันกลับไม่ได้ 
 

สามารถตีความหมาย
ข้อมูลจากการสังเกตการ
เปลี่ยนแปลงของพาราฟิน
และกระดาษเมื่อน ามาให้
ความร้อนและลงข้อสรุป
ได้ว่า การเปลี่ยนแปลง
ของสารบางชนิดผันกลับ
ได้ บางชนิดผันกลับไม่ได้ 
ไดถู้กต้อง ครบถ้วนด้วย
ตัวเอง 

สามารถตีความหมาย
ข้อมูลจากการสังเกตการ
เปลี่ยนแปลงของ
พาราฟินและกระดาษ
เมื่อน ามาให้ความร้อน
และลงข้อสรุปได้ว่า    
การเปล่ียนแปลงของสาร
บางชนิดผันกลับได้   
บางชนิดผันกลับไม่ได้ 
ไดถู้กต้อง ครบถ้วนโดย
อาศัยการชี แนะของครู
หรือผู้อ่ืน 

สามารถ
ตีความหมายข้อมูล
จากการสังเกตการ
เปลี่ยนแปลง 
ของพาราฟินและ
กระดาษเม่ือน ามา
ให้ความร้อนและลง
ข้อสรุปได้ว่า     
การเปล่ียนแปลง
ของสารบางชนิดผัน
กลับได้ บางชนิดผัน
กลับไม่ได้ 
ไดถู้กต้อง แต่ไม่
ครบถ้วนแม้ว่าจะ
ได้รับการชี แนะจาก
ครูหรือผู้อ่ืน 
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ตาราง แสดงการวิเคราะห์ทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ตามระดับความสามารถของนักเรียน 
โดยอาจใช้เกณฑ์การประเมิน ดังนี  

 

ทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 

21 รายการประเมิน 

ระดับความสามารถ 

ดี (3) พอใช้ (2) ควรปรับปรุง (1) 
C4 การ
ส่ือสาร 

การน าเสนอข้อมูล
จากการสังเกต
การเปล่ียนแปลง
ของสารเมื่อให้
ความร้อนใน
รูปแบบการ
บรรยาย   

น าเสนอข้อมูลจากการ
สังเกตโดยการบรรยาย
การเปล่ียนแปลงของ
สารเมื่อให้ความร้อนให้
ผู้อ่ืนเข้าใจได้อย่าง
ถูกต้อง ชัดเจนได้ด้วย
ตนเอง 

น าเสนอข้อมูลจากการ
สังเกตโดยการบรรยายการ
เปลี่ยนแปลงของสารเมื่อ
ให้ความร้อนให้ผู้อ่ืนเข้าใจ
ได้ถูกต้อง ชัดเจนโดยอาศัย
การชี แนะของครูหรือผู้อ่ืน 

น าเสนอข้อมูลจาก 

การสังเกตโดยการ
บรรยายการ
เปลี่ยนแปลงของสาร
เมื่อให้ความร้อนให้
ผู้อ่ืนเข้าใจได้ถูกต้อง
แต่ไม่ชัดเจน แม้ว่าจะ
ได้รับการชี แนะจากครู
หรือผู้อ่ืน 

C5 ความ
ร่วมมือ 

การท างานร่วมมือ
กับผู้อ่ืนใน 

การสังเกต 

การเปล่ียนแปลง
ของพาราฟินและ
กระดาษเมื่อให้
ความร้อนและเมื่อ
เย็นลง การ
ยอมรับความ
คิดเห็นของผู้อ่ืน 

สามารถท างานร่วมกับ
ผู้อ่ืนในการสังเกต 

การเปล่ียนแปลงของ
พาราฟินและกระดาษ
เมื่อให้ความร้อนและ
เมื่อเย็นลง รวมทั ง
ยอมรับฟังความคิดเห็น
ของผู้อ่ืนอย่าง
สร้างสรรค์ในการท า
กิจกรรมตั งแต่เริ่มต้น
จนเสร็จสิ นกิจกรรม 

สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน
ในการสังเกต 

การเปล่ียนแปลงของ
พาราฟินและกระดาษเมื่อให้
ความร้อนและเมื่อเย็นลง 
รวมทั งยอมรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อ่ืนอย่าง
สร้างสรรค์ในการท า
กิจกรรมเป็นบางครั งทั งนี 
ต้องอาศัยการกระตุ้นจากครู
หรือผู้อ่ืน 

สามารถท างานร่วมกับ
ผู้อ่ืนในการสังเกต 

การเปล่ียนแปลงของ
พาราฟินและกระดาษ
เมื่อให้ความร้อนและ
เมื่อเย็นลง ได้บ้างแต่ไม่
แสดงความคิดเห็น 
แม้ว่าจะได้รับค าชี แนะ
จากครูหรือผู้อ่ืน 
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กิจกรรมท้ายบทที่ 3 การเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้และผันกลับ
ไม่ได้ (1 ชั่วโมง)

1. นักเรียนวาดรูปหรือเขียนสรุปส่ิงที่ได้เรียนรู้จากบทนี  ในแบบบันทึก
กิจกรรม หน้า 143 

2. นักเรียนตรวจสอบการสรุปส่ิงที่ได้เรียนรู้ของตนเองโดยเปรียบเทียบ
กับผังมโนทัศนใ์นหัวข้อ รู้อะไรในบทนี้ ในหนังสือเรียน หน้า 133 

3.  นักเรียนตรวจค าตอบของตนเองในส ารวจความรู้ก่อนเรียน ในแบบ
บันทึกกิจกรรม หน้า 134-135 อีกครั ง ถ้าค าตอบของนักเรียนไม่
ถูกต้องให้ขีดเส้นทับข้อความเหล่านั น แล้วแก้ไขค าตอบให้ถูกต้อง 
หรืออาจแก้ไขค าตอบด้วยปากกาที่มีสีต่างจากเดิม นอกจากนี ครูอาจ
น าค าถามในรูปน าบทในหนังสือเรียน หน้า 124  มาร่วมกันอภิปราย
ค าตอบอีกครั ง ดังนี  เราสามารถท าไข่ดาวให้เป็นไข่ดิบได้หรือไม่ 
(ไม่ได้เพราะไม่สามารถเปลี่ยนสารของไข่ดาวให้กลับมาเป็นสารที่เป็น
ไข่ดิบได้) 

4. นักเรียนท า แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 3 การเปล่ียนแปลงที่ผันกลับได้
และผันกลับไม่ได้ ครูสุ่มนักเรียนน าเสนอค าตอบหน้าชั นเรียน ถ้า
ค าตอบยังไม่ถูกต้องครูควรน าอภิปรายหรือให้สถานการณ์เพ่ิมเติม
เพ่ือแก้ไขแนวคิดคลาดเคล่ือนให้ถูกต้อง 

5. นักเรียนร่วมกันท ากิจกรรม ร่วมคิดร่วมท า โดยให้นักเรียนหาวิธีน า
วัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ 

6. นักเรียนอ่าน วิทย์ใกล้ตัว ในหนังสือเรียนหน้า 136-137 และสรุป
แนวคิดท่ีได้จากการอ่าน 

7. นักเรียนร่วมกันตอบค าถามส าคัญประจ าหน่วยในหนังสือเรียนหน้า 
74 อีกครั ง ถ้าค าตอบยังไม่ถูกต้อง ให้นักเรียนอภิปรายร่วมกันเพ่ือให้
ได้ค าตอบทีถู่กต้อง  
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สรุปผลการเรียนรู้ของตนเอง 

 

นักเรียนวาดรูปและบรรยายตามความเข้าใจ 
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แนวค าตอบในแบบบันทึกกิจกรรม 

การเปลี่ยนแปลงท่ีผันกลับได้ เป็นการเปลี่ยนแปลงท่ีสารสามารถกลับมาเป็นสารต้ังต้นได้ 
แต่การเปลี่ยนแปลงท่ีผันกลับไม่ได้ สารที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วไม่สามารถเปลี่ยนกลบัมาเป็น
สารเดิมหรือสารต้ังต้นได้ 

ผันกลับได้ เม่ือน าน้ าผลไม้ที่แข็งตัวออกมาวาง น้ าผลไม้ที่แข็งตัวได้รับความ
ร้อนจะหลอมเหลวเป็นน้ าผลไม้เช่นเดิม จึงเป็นการเปล่ียนแปลงผันกลับได้ 

 

ผันกลับได้  เมื่อน าพลาสติกที่ใช้แล้วซึ่งเป็นของแข็งมาหลอม จะได้เป็น
พลาสติกเหลว และเม่ือแข็งตัวก็เป็นพลาสติกแข็งเหมือนเดิม จึงเป็นการ
เปล่ียนแปลงผันกลับได้ 

ผันกลับไม่ได้ เนื่องจากท าให้สนิมกลับมาเป็นโลหะเหมือนเดิมไม่ได้ จึงเป็นการ
เปล่ียนแปลงผันกลับไม่ได้ 

ผันกลับไม่ได้ เนื่องจากใบไม้สีน้ าตาลกลับมาเป็นใบไม้สีเขียวเหมือนเดิมไม่ได้ จึง
เป็นการเปล่ียนแปลงผันกลับไม่ได้ 

ผันกลับไม่ได้ เนื่องจากเม่ือทอดไข่เป็นไข่ดาว   ไข่ดาวกลับมาเป็นไข่ดิบ
เหมือนเดิมไม่ได้ จึงเป็นการเปล่ียนแปลงผันกลับไม่ได้ 
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ผันกลับได้ เนื่องจากของเหลวเปล่ียนสถานะไปเป็นแก๊สแล้วกลับมาอยู่ในสถานะ
ของเหลวที่เป็นสารเดิม จึงเป็นการเปล่ียนแปลงที่ผันกลับได้ 

ของเหลว แก๊ส 

เมื่อแก๊สถูกอัดจะเปลี่ยนเป็นของเหลว และเมื่อของเหลวอยู่ในบริเวณท่ีความดัน
ลดลงจะกลายเป็นแก๊ส เกิดการเปลี่ยนแปลงกลับไปกลับมาเช่นนี ไปเรื่อยๆ  

ถูกอัดด้วยความดัน 

ได้รับความร้อน 
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