ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์
เรื่อง วัสดุและสมบัตขิ องวัสดุ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 5

เล่มที่

7

ความหนาแน่นของวัสดุ

นางสาวพิมพ์พิชชา ตาคา
โรงเรียนบ้านศรีกองงาม
อาเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์
เรื่อง วัสดุและสมบัติของวัสดุ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 5

เล่มที่ 7 ความหนาแน่นของวัสดุ

นางพิมพ์พิชชา ตาคา
โรงเรียนบ้านศรีกองงาม
อาเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

ก

คานา
ชุ ด กิ จ กรรมวิ ท ยาศาสตร์ เรื่ อ ง วั ส ดุ แ ละสมบั ติ ข องวั ส ดุ กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้
วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เล่มที่ 7 ความหนาแน่นของวัสดุ จัดทาขึ้นเพื่อใช้เป็น
เครื่องมือสาหรับปรับปรุงและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สาระที่ 3 เรื่อง สารและสมบัติ
ของสาร สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
เกิด ความเข้ า ใจ สร้ า งองค์ค วามรู้ ใ หม่ ได้เ รี ยนรู้ หลักการทางวิทยาศาสตร์ ได้ฝึกทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทักษะการคิด ทักษะการแก้ปัญหา เป็น การเสริมสร้างจิต
วิทยาศาสตร์
ชุ ด กิ จ กรรมวิ ท ยาศาสตร์ เรื่ อ ง วั ส ดุ แ ละสมบั ติ ข องวั ส ดุ กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้
วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีจานวน 7 เล่ม ดังนี้
เล่มที่ 1
เล่มที่ 2
เล่มที่ 3
เล่มที่ 4
เล่มที่ 5
เล่มที่ 6
เล่มที่ 7

การใช้วัสดุในชีวิตประจาวัน
ความแข็งของวัสดุ
ความเหนียวของวัสดุ
ความยืดหยุ่นของวัสดุ
การนาความร้อนของวัสดุ
การนาไฟฟ้าของวัสดุ
ความหนาแน่นของวัสดุ

ผู้จัดทาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง วัสดุและสมบัติของวัสดุ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ชุดนี้ จะช่วยให้นักเรียนเข้าใจ
เนื้อหาได้ง่าย ชัดเจนยิ่งขึ้น มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจที่
จะนาไปเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และนวัตกรรมทางการศึกษาต่อไป

พิมพ์พิชชา ตาคา

ข

สารบัญ
คานา
สารบัญ
บทบาทของนักเรียน
แผนภูมิการใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์
มาตรฐานการเรียนรู้
แบบทดสอบก่อนเรียน
กระดาษคาตอบแบบทดสอบก่อนเรียน
บัตรเนื้อหา เรื่อง ความหนาแน่นของวัสดุ
บัตรกิจกรรมที่ 1 เรื่อง ความหนาแน่นของวัสดุ
บัตรกิจกรรมที่ 2 เรื่อง การจม – การลอยของวัสดุ
แบบทดสอบหลังเรียน
กระดาษคาตอบแบบทดสอบหลังเรียน
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน
เฉลยบัตรกิจกรรมที่ 1
เฉลยบัตรกิจกรรมที่ 2

หน้า
ก
ข
ค
ง
จ
1
4
5
8
10
11
14
15
16
17
18
20

ค

บทบาทของนักเรียน
ครูต้องชี้แจงให้นักเรียนทราบถึงบทบาทของนักเรียน ดังนี้
1. การเตรียมตัวของนักเรียน
1.1ศึกษาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ล่วงหน้าก่อนที่จะทาการทดลองหรือปฏิบัติ
กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับจุดประสงค์ วัสดุอุปกรณ์และวิธีการ
ทดลอง ข้อควรปฏิบัติในการทดลอง เทคนิคการใช้วัสดุอุปกรณ์ และเครื่องมือวิทยาศาสตร์
ต่าง ๆ และสามารถทาการทดลองได้อย่างถูกวิธี ประหยัดเวลา และมีความปลอดภัย
1.2 วางแผน และจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบการเรียนรู้ของตนเอง
หรือของกลุ่มให้พร้อมสาหรับการปฏิบัติกิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมาย
2. หัวหน้ากลุ่ม มีหน้าที่ ดังนี้
2.1 เป็นผู้นาในการปฏิบัติกจิ กรรมกลุ่ม โดยทาหน้าที่อ่านบัตรกิจกรรม
2.2 ควบคุมดูแลการทางาน หรือการทากิจกรรมภายในกลุ่มให้เป็นระเบียบ
เรียบร้อย
2.3 ตรวจการเก็บอุปกรณ์ให้เรียบร้อยหลังเสร็จกิจกรรม
3. เลขานุการกลุ่ม มีหน้าที่ดังนี้
3.1 เป็นผู้แจกบัตรกิจกรรมและรวบรวมส่งครูเ มื่อสมาชิกทุกคนทาเสร็ จ
เรียบร้อย
4. สมาชิกกลุ่ม มีหน้าที่ดังนี้
4.1 ปฏิบัติกิจกรรมด้วยความตั้งใจและตามกาหนดเวลา
4.2 ศึกษาบัตรเนื้อหา บัตรกิจกรรม และปรึกษาหารือกันภายในกลุ่ม
4.3 ร่วมอภิปรายและสรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม
4.4 ช่วยเก็บวัสดุอุปกรณ์ให้เรียบร้อย

ง

ศึกษาคาชี้แจงการใช้ชุดกิจกรรม
วิทยาศาสตร์

ศึกษามาตรฐาน ตัวชี้วัด สาระสาคัญ
และจุดประสงค์การเรียนรู้
สวัสดีค่ะ...เพื่อน ๆ ชั้น ป. 5
ก่อนจะใช้ชุดกิจกรรม
วิทยาศาสตร์ เล่มที่ 7
ความหนาแน่นของวัสดุ
ต้องศึกษาคาแนะนาให้เข้าใจ
ก่อนนะคะ....

ทาแบบทดสอบก่อนเรียน
เรื่อง ความหนาแน่นของวัสดุ

ศึกษาบัตรความรู้ และทากิจกรรม
ระหว่างเรียน

ทาแบบทดสอบหลังเรียน
เรื่อง ความหนาแน่นของวัสดุ

จ

ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรือ่ ง วัสดุและสมบัติของวัสดุ
เล่มที่ 7 ความหนาแน่นของวัสดุ

มาตรฐานการเรียนรู้
สาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร
มาตรฐาน ว 3.1 เข้าใจสมบัติของสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสารกับ
โครงสร้าง และแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยา
ศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ นาความรู้ไปใช้ประโยชน์

ตัวชี้วัด
ว 3.1 ป.5/1 ทดลองและอธิบายสมบัติของวัสดุชนิดต่าง ๆ เกี่ยวกับความยืดหยุ่น
ความแข็ง ความเหนียว การนาความร้อน การนาไฟฟ้า และความหนาแน่น
ว 3.1 ป.5/2 สืบค้นข้อมูลและอภิปรายการนาวัสดุไปใช้ในชีวิตประจาวัน

สาระที่ 8 ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มาตรฐาน ว 8.1 ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบ
เสาะหาความรู้ การแก้ปัญหา รู้ว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มีรูปแบบที่
แน่นอน สามารถอธิบาย และตรวจสอบได้ ภายใต้ข้อมูลและเครื่องมือที่มีอยู่ในช่วงเวลานั้น
ๆ เข้าใจว่าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมและสิ่งแวดล้อมมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน

ตัวชี้วัด
ว 8.1 ป.5/1 ตั้งคาถามเกี่ยวกับประเด็นหรือเรื่องหรือสถานการณ์ที่ศึกษาตามที่
กาหนดให้และตามความสนใจ
ว 8.1 ป.5/2 วางแผนการสังเกต เสนอการสารวจตรวจสอบหรือศึกษาค้นคว้า
และคาดการณ์สิ่งที่จะพบจากการสารวจตรวจสอบ

ฉ

ว 8.1 ป.5/3 เลือกอุปกรณ์ที่ถูกต้องเหมาะสมในการสารวจตรวจสอบให้ได้ข้อมูล
ที่เชื่อถือได้
ว 8.1 ป.5/4 บันทึกข้อมูลในเชิงปริมาณและคุณภาพ และตรวจสอบผลกับสิ่งที่
คาดการณ์ไว้นาเสนอผลและข้อสรุป
ว 8.1 ป.5/5 สร้างคาถามใหม่เพื่อการสารวจตรวจสอบต่อไป
ว 8.1 ป.5/6 แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ อธิบายและสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้
ว 8.1 ป.5/7 บันทึกและอธิบายผลการสารวจ ตรวจสอบตามความเป็นจริง มีการ
อ้างอิง
ว 8.1 ป.5/8 นาเสนอ จัดแสดงผลงาน โดยอธิบายด้วยวาจาหรือเขียนอธิบาย
แสดงกระบวนการ และผลของงานให้ผู้อื่นเข้าใจ

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อธิบายสมบัติความหนาแน่นของวัสดุได้
2. ทดลองและเปรียบเทียบความหนาแน่นของวัสดุได้
3. สารวจและยกตัวอย่างการนาสมบัติความหนาแน่นของวัสดุไปใช้ประโยชน์ได้
4. นักเรียนมีจิตวิทยาศาสตร์ด้านความสนใจใฝ่รู้ มีความรับผิดชอบ มีเหตุผล
มีความซื่อสัตย์ มีระเบียบและรอบคอบในการปฏิบัติกิจกรรม

สาระการเรียนรู้
1. ความหมายความหนาแน่นของวัสดุ
2. ความหนาแน่นของวัสดุ

1

แบบทดสอบก่อนเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ชั้นประถมศึกษาปีที่

เรื่อง ความหนาแน่นของวัสดุ

เวลา 10 นาที

5

คาชี้แจง
1. แบบทดสอบเป็นแบบเลือกตอบจานวน 10 ข้อ คะแนนเต็ม 10 คะแนน
2. นักเรียนเลือกคาตอบที่ถูกต้องที่สุดแล้วทาเครื่องหมาย  ใน
กระดาษคาตอบ
1. ความหนาแน่นของสารสัมพันธ์กับข้อใด
ก. มวล และความดัน
ข. มวล และปริมาตร
ค. ปริมาตร และความดัน
ง. ความดัน และอุณหภูมิ
2. ถ้าสารมีมวลคงที่ และทาให้ปริมาตรเพิ่มขึ้น ความหนาแน่นของสารจะเป็นอย่างไร
ก. ลดลง
ข. เพิ่มขึ้น
ค. เท่าเดิม
ง. ความหนาแน่นไม่แน่นอน
3. ถ้าเรือรบสามารถลอยน้าได้ แสดงว่าเรือนั้นมีสมบัติอย่างไร
ก. มีปริมาตรเท่ากับน้า
ข. มีปริมาตรน้อยกว่าน้า
ค. มีความหนาแน่นเท่ากับน้า
ง. มีความหนาแน่นน้อยกว่าน้า
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4. ข้อใดถูกต้อง
ก. ขวดเปล่าที่ปิดฝาจุก
ข. ขวดที่บรรจุน้าเต็ม และปิดฝาจุกสามารถลอยน้าได้
ค. หน่วยของปริมาตร คือกรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร
ง. หน่วยของความหนาแน่น คือลูกบาศก์เซนติเมตรต่อกรัม
5. วัสดุในข้อใดมีความหนาแน่นน้อยที่สุดเมื่อวัสดุมีขนาดเท่ากัน
ก. ไม้
ข. โฟม
ค. แก้ว
ง. พลาสติก
6. ตารางแสดงความหนาแน่นของวัตถุ 4 ชนิด
ชนิดของวัตถุ
ความหนาแน่นของวัตถุ
A
1.2
B
0.5
C
2.4
D
2.8
จากตาราง ถ้านาวัตถุ 4 ชนิดใส่ในของเหลวที่มีความหนาแน่น 2.0 กรัม/ลูกบาศก์
เซนติเมตร วัตถุใดจะจมในของเหลว
ก. วัตถุ A และ B
ข. วัตถุ B และ C
ค. วัตถุ C และ D
ง. วัตถุ A และ D
7. ข้อใดคือการใช้ประโยชน์จากความหนาแน่นของสาร
ก. การตรวจสอบยางรถยนต์
ข. การตรวจสอบอายุของไม้สัก
ค. การตรวจสอบพลาสติกที่นามาหุ้มสายไฟ
ง. การตรวจสอบสารว่าเป็นของจริง หรือของปลอม
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8. วัตถุชนิดหนึ่งเมื่อนาไปหย่อนในของเหลวที่มีความหนาแน่น 1.7 กรัมต่อลูกบาศก์
เซนติ เมตร ปรากฏว่า วัต ถุลอยปริ่มของเหลวพอดี ถ้า น าวัตถุนี้หย่อนลงในของเหลวที่มี
ความหนาแน่น
1 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร วัตถุจะอยู่ลักษณะใด
ก. กึ่งลอยกึ่งจม
ข. จมลงในของเหลว
ค. ลอยปริ่มของเหลว
ง. ลอยพ้นผิวของเหลว
9. เมื่อนาวัตถุ A มาชั่งมวลได้ 260 กรัม นามาหาปริมาตรด้วยการแทนที่น้าในถ้วยยูรีกา
ได้ 13 ลูกบาศก์เซนติเมตร วัตถุ A มีค่าความหนาแน่นเท่าใด
ก. 10 กรัม/ลูกบาศก์เซนติเมตร
ข. 18 กรัม/ลูกบาศก์เซนติเมตร
ค. 20 กรัม/ลูกบาศก์เซนติเมตร
ง. 32 กรัม/ลูกบาศก์เซนติเมตร
10. ถ้าต้องการทราบปริมาตรของกาไลเงิน นักเรียนควรเลือกใช้วิธีใด
ก. แทนที่น้าด้วยถ้วยยูรีกา
ข. ชั่งด้วยเครื่องชั่งจานเดียว
ค. วัดความยาวของเส้นรอบวง
ง. ขูดด้วยเพชร แล้วเทียบเป็นค่าความแข็ง

ทดสอบความรู้
ก่อนเรียนนะครับ
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กระดาษคาตอบแบบทดสอบก่อนเรียน
ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
เล่มที่ 7 ความหนาแน่นของวัสดุ
ชื่อ..................................................................................ชั้น................เลขที่
.............
ข้อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ก

ข

ค

ง

5

บัตรเนื้อหา
ความหนาแน่นของวัสดุ
ความหนาแน่นของวัสดุ
ความหนาแน่น หมายถึง ปริมาณมวลของสารหรือวัตถุที่มีอยู่ใน 1 หน่วยปริมาตร
ความหนาแน่นมีหน่วยเป็น กรัม/ลูกบาศก์เซนติเมตร
ความหนาแน่นเป็นสมบัติเฉพาะของสารหรือวัตถุแต่ละชนิด แม้วัตถุนั้นจะมีขนาด
เท่ากัน แต่ทาจากวัสดุแตกต่างกัน ก็จะมีความหนาแน่นแตกต่างกัน
การบอกค่าความหนาแน่นของวัตถุอย่างคร่าว ๆ นั้น สามารถทาได้โดยสั งเกตจาก
เนื้อของวัตถุ ถ้าวัตถุใดมีเนื้อแน่นมากก็จะมีความหนาแน่นมาก แต่ถ้าวัตถุใดมีเนื้อไม่แน่น
หรือมีรูพรุน จะมีความหนาแน่นน้อยกว่า

 ดินน้ามัน

 ฟองน้า

คาลามิเอ...ฟองน้ากับดินน้ามัน สิ่งใดมีความ
หนาแน่นมากกว่ากัน แล้วเราจะรู้ได้อย่างไร...

ดินน้ามันมีความหนาแน่นมากกว่าฟองน้าจ๊ะทองสุข
...
สังเกตได้จากเนื้อวัตถุ ถ้าวัตถุใดเนื้อแน่นมาก
ก็มีความหนาแน่นมาก ถ้าวัตถุใดมีเนื้อไม่แน่น
ก็มีความหนาแน่นน้อย
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คาลามิเอ...นอกจากสังเกตจากเนื้อของวัตถุแล้วเรา
จะสามารถตรวจสอบความหนาแน่นด้วยวิธีอื่นอีก
ไหม...

ยังมีอีกวิธี สาหรับการตรวจสอบความหนาแน่นของวัสดุจ๊ะทองสุข
...
นอกจากการสังเกตจากเนื้อของวัตถุแล้ว ถ้าต้องการทราบ
ความหนาแน่นของวัตถุที่มีขนาดเท่ากันแต่ทาจากวัสดุต่างกัน
ตรวจสอบได้ โดยการเปรียบเทียบมวลของวัตถุ ถ้าวัตถุชิ้นใด
มีมวลมากกว่า แสดงว่าวัตถุชิ้นนั้นมีความหนาแน่นมากกว่า
การสั ง เกตเนื้ อ ของวั ต ถุ และการเปรี ย บเที ย บมวลของวั ต ถุ เพื่ อ น ามาบอกค่ า
ความหนาแน่ น ของวั ต ถุ นั้ น จะได้ ค่ า ที่ ไ ม่ แ น่ น อน ดั ง นั้ น ถ้ า เราต้ อ งการทราบค่ า ความ
หนาแน่นของวัตถุที่แน่นอน ต้องคานวณหาค่าความหนาแน่นของวัตถุจากความสัมพันธ์
ดังนี้

ความหนาแน่น =

มวล
ปริมาตร

การจะหาค่าความหนาแน่นของ
วัตถุจะต้องทราบค่ามวลของ
วัตถุและปริมาตรของวัตถุก่อน
ค่ะ...
ความหนาแน่นมีหน่วยเป็น กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร
การหาค่ามวลของวัตถุ
ทาได้โดยการนาวัตถุไปชั่งเพื่อหาค่ามวล ค่าของมวลมีหน่วยเป็นกรัมหรือ
กิโลกรัม
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การหาปริมาตรของวัตถุ
- การหาปริมาตรของของแข็ง ทาได้โดยใช้วิธีการแทนที่น้า
- ถ้าของแข็งมีรูปทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก หาปริมาตรได้โดยใช้สูตร ดังนี้

สูง

ยาว

กว้าง x ยาว x สูง

=

ปริมาตร
ของวัตถุ

กว้าง

ปริมาตรของวัตถุมีหน่วยเป็น ลูกบาศก์เซนติเมตร

คาลามิเอ...ความหนาแน่นของวัสดุเรานาไปใช้
ประโยชน์
ในชีวิตประจาวันได้อย่างไรบ้าง

ประโยชน์ของความหนาแน่นที่สามารถนาในชีวิตประจาวัน
ได้แก่
1. การแยกของเหลวที่มีความหนาแน่นที่ไม่เท่ากันออก
จากกัน เช่น แยกน้ามันออกจากน้า
2. เรือเหล็กลอยน้าได้ เพราะมีความหนาแน่นน้อยกว่า
น้า

8

บัตรกิจกรรมที่ 1
ความหนาแน่นของวัสดุ
คาชี้แจง
นักเรียนแต่ละกลุ่มอ่าน ทาความเข้าใจ ปฏิบัติตามขั้นตอนในกิจกรรม บันทึกผล
และตอบคาถามหลังทากิจกรรมวิทยาศาสตร์

จุดประสงค์
ทดลองและอธิบายเกี่ยวกับความหนาแน่นของวัตถุได้

วัสดุอุปกรณ์
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ก้อนหินและก้อนดินน้ามัน ขนาดเท่า ๆ กัน อย่างละ 1 ก้อน
ถ้วยยูรีกา 1 ใบ
เครื่องชั่งสปริง 1 อัน
ถุงพลาสติกแบบหูหิ้ว 1 ใบ
ถ้วยแก้ว 1 ใบ
หลอดฉีดยา 1 อัน

วิธีการทดลอง
1. ชั่งมวลของก้อนหิน โดยการนาก้อนหินใส่ถุงพลาสติกแล้วนาไปแขวนกับเครื่อง
ชั่ง
สปริง อ่านค่ามวลและบันทึกผล
2. ชั่งมวลของดินน้ามัน โดยปฏิบัติเช่นเดียวกับข้อ 1
3. ใส่น้าลงในถ้วยยูรีกาจนเต็มพอดี แล้วนาถ้วยแก้วมารองรับที่ปากถ้วยยูรีกา
4. ใส่ก้อนหินลงในถ้วยยูรีกา รอจนน้าที่ล้นจากถ้วยยูรีกาหยุดไหลลงสู่ถ้วยแก้ว ให้
นา
หลอดฉีดยามาดูดน้าออกจากถ้วยแก้วจนหมด และอ่านค่าปริมาตรของก้อนหิน แล้วบันทึก
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5. หาค่าปริมาตรของดินน้ามัน โดยปฏิบัติเช่นเดียวกับ ข้อ 3 – 4

แบบบันทึกกิจกรรม
วัตถุ

มวล
(กรัม)

ปริมาตร
(ลูกบาศก์เซนติเมตร)

ค่าความหนาแน่น
(กรัม/ลูกบาศก์เซนติเมตร)

ก้อนหิน
ดินน้ามัน

คาถามหลังทากิจกรรม
1. การหาค่าความหนาแน่นของวัตถุทาได้อย่างไร
…………………………………………………………………………………………………………………
………
2. ก้อนหินและดินน้ามันที่มีปริมาตรเท่ากัน จะมีมวลเหมือนกันหรือแตกต่างกัน
อย่างไร
…………………………………………………………………………………………………………………
………
3. ถ้าต้องการทราบความหนาแน่นของยางลบ 1 ก้อน นักเรียนจะทาอย่างไร
จงอธิบาย
…………………………………………………………………………………………………………………
………
4. สรุปผลการทดลองนี้ได้อย่างไร
…………………………………………………………………………………………………………………
………
…………………………………………………………………………………………………………………
………
…………………………………………………………………………………………………………………
………
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บัตรกิจกรรมที่ 2
การจม – การลอยของวัสดุ
คาชี้แจง
นักเรียนสังเกตการจม – การลอยของวัสดุ และบันทึกผล
อุปกรณ์ 1. อ่างน้าขนาดใหญ่ 1 ใบ
2. น้าแข็ง
3. คลิปหนีบกระดาษ
4. ตะปู
5. ฟองน้า
6. โฟม
(วัสดุอย่างละ 1 ชิ้น)
วิธีทดลอง 1. ใส่น้าลงในอ่างน้าขนาดใหญ่ ประมาณ 3 ใน 4 ส่วน
2. นาวัสดุที่เตรียมมาใส่ลงในอ่างน้าที่ละชิ้น สังเกตการจม –
การลอยของวัสดุ บันทึกผล
ผลการทดลอง
ผลการสังเกต
วัสดุ
จม
ลอย
น้าแข็ง
คลิปหนีบกระดาษ
ตะปู
ฟองน้า
โฟม

สรุปผลการทดลอง
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................
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แบบทดสอบลังเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
เรื่อง ความหนาแน่นของวัสดุ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
เวลา 10 นาที

คาชี้แจง
1. แบบทดสอบเป็นแบบเลือกตอบจานวน 10 ข้อ คะแนนเต็ม 10 คะแนน
2. นักเรียนเลือกคาตอบที่ถูกต้องที่สุดแล้วทาเครื่องหมาย  ใน
กระดาษคาตอบ
1. ความหนาแน่นของสารสัมพันธ์กับข้อใด
ก. มวล และความดัน
ข. มวล และปริมาตร
ค. ปริมาตร และความดัน
ง. ความดัน และอุณหภูมิ
2. ถ้าเรือรบสามารถลอยน้าได้ แสดงว่าเรือนั้นมีสมบัติอย่างไร
ก. มีปริมาตรเท่ากับน้า
ข. มีปริมาตรน้อยกว่าน้า
ค. มีความหนาแน่นเท่ากับน้า
ง. มีความหนาแน่นน้อยกว่าน้า
3. ถ้าสารมีมวลคงที่ และทาให้ปริมาตรเพิ่มขึ้น ความหนาแน่นของสารจะเป็นอย่างไร
ก. ลดลง
ข. เพิ่มขึ้น
ค. เท่าเดิม
ง. ความหนาแน่นไม่แน่นอน

12
4. วัสดุในข้อใดมีความหนาแน่นน้อยที่สุดเมื่อวัสดุมีขนาดเท่ากัน
ก. ไม้
ข. โฟม
ค. แก้ว
ง. พลาสติก
5. ข้อใดถูกต้อง
ก. ขวดเปล่าที่ปิดฝาจุก
ข. ขวดที่บรรจุน้าเต็ม และปิดฝาจุกสามารถลอยน้าได้
ค. หน่วยของปริมาตร คือกรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร
ง. หน่วยของความหนาแน่น คือลูกบาศก์เซนติเมตรต่อกรัม
6. ข้อใดคือการใช้ประโยชน์จากความหนาแน่นของสาร
ก. การตรวจสอบยางรถยนต์
ข. การตรวจสอบอายุของไม้สัก
ค. การตรวจสอบพลาสติกที่นามาหุ้มสายไฟ
ง. การตรวจสอบสารว่าเป็นของจริง หรือของปลอม
7. ตารางความหนาแน่นของวัตถุ 4 ชนิด
ชนิดของวัตถุ
ความหนาแน่นของวัตถุ
A
1.2
B
0.5
C
2.4
D
2.8
จากตาราง ถ้านาวัตถุ 4 ชนิดใส่ในของเหลวที่มีความหนาแน่น 2.0 กรัม/ลูกบาศก์
เซนติเมตร วัตถุใดจะจมในของเหลว
ก. วัตถุ A และ B
ข. วัตถุ B และ C
ค. วัตถุ C และ D
ง. วัตถุ A และ D
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8. วัตถุชนิดหนึ่งเมื่อนาไปหย่อนในของเหลวที่มีความหนาแน่น 1.7 กรัมต่อลูกบาศก์
เซนติ เมตร ปรากฏว่า วัต ถุลอยปริ่มของเหลวพอดี ถ้า น าวัตถุนี้หย่อนลงในของเหลวที่มี
ความหนาแน่น
1 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร วัตถุจะอยู่ลักษณะใด
ก. กึ่งลอยกึ่งจม
ข. จมลงในของเหลว
ค. ลอยปริ่มของเหลว
ง. ลอยพ้นผิวของเหลว
9. ถ้าต้องการทราบปริมาตรของกาไลเงิน นักเรียนควรเลือกใช้วิธีใด
ก. แทนที่น้าด้วยถ้วยยูรีกา
ข. ชั่งด้วยเครื่องชั่งจานเดียว
ค. วัดความยาวของเส้นรอบวง
ง. ขูดด้วยเพชร แล้วเทียบเป็นค่าความแข็ง
10. เมื่อนาวัตถุ A มาชั่งมวลได้ 260 กรัม นามาหาปริมาตรด้วยการแทนที่น้าในถ้วยยูรี
กา
ได้ 13 ลูกบาศก์เซนติเมตร วัตถุ A มีค่าความหนาแน่นเท่าใด
ก. 10 กรัม/ลูกบาศก์เซนติเมตร
ข. 18 กรัม/ลูกบาศก์เซนติเมตร
ค. 20 กรัม/ลูกบาศก์เซนติเมตร
ง. 32 กรัม/ลูกบาศก์เซนติเมตร

ทาเสร็จแล้ว...
อย่าลืมตรวจคาตอบนะครับ
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กระดาษคาตอบแบบทดสอบหลังเรียน
ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
เล่มที่ 7 ความหนาแน่นของวัสดุ

ชื่อ..................................................................................ชั้น................เลขที่
.............

ข้อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ก

ข

ค

ง
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17

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน
เล่มที่ 7 ความหนาแน่นของวัสดุ
แบบทดสอบก่อนเรียน
ข้อ

ก

ค




3
5




7

8



8

10

ค



9



ผลการประเมิน ก่อนเรียน
คะแนนเต็ม
10
คะแนนที่ได้










10

หลังเรียน
10

ง


6

7
9

ข


4


6

ก

2


5

ข้อ
1

3
4

ง



1
2

ข

แบบทดสอบหลังเรียน

ก้าวหน้า ระดับคุณภาพ
-

เกณฑ์การประเมิน
คะแนนเต็ม ระดับคุณภาพ
8-10
ดีมาก
7
ดี
6
พอใช้
0-5
ปรับปรุง
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เฉลยบัตรกิจกรรมที่ 1
ความหนาแน่นของวัสดุ

คาชี้แจง
นักเรียนแต่ละกลุ่มอ่าน ทาความเข้าใจ ปฏิบัติตามขั้นตอนในกิจกรรม บันทึกผล
และตอบคาถามหลังทากิจกรรมวิทยาศาสตร์

จุดประสงค์
ทดลองและอธิบายเกี่ยวกับความหนาแน่นของวัตถุได้

วัสดุอุปกรณ์
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ก้อนหินและก้อนดินน้ามัน ขนาดเท่า ๆ กัน อย่างละ 1 ก้อน
ถ้วยยูรีกา 1 ใบ
เครื่องชั่งสปริง 1 อัน
ถุงพลาสติกแบบหูหิ้ว 1 ใบ
ถ้วยแก้ว 1 ใบ
หลอดฉีดยา 1 อัน

วิธีการทดลอง
1. ชั่งมวลของก้อนหิน โดยการนาก้อนหินใส่ถุงพลาสติกแล้วนาไปแขวนกับเครื่อง
ชั่ง
สปริง อ่านค่ามวลและบันทึกผล
2. ชั่งมวลของดินน้ามัน โดยปฏิบัติเช่นเดียวกับข้อ 1
3. ใส่น้าลงในถ้วยยูรีกาจนเต็มพอดี แล้วนาถ้วยแก้วมารองรับที่ปากถ้วยยูรีกา
4. ใส่ก้อนหินลงในถ้วยยูรีกา รอจนน้าที่ล้นจากถ้วยยูรีกาหยุดไหลลงสู่ถ้วยแก้ว ให้
นา
หลอดฉีดยามาดูดน้าออกจากถ้วยแก้วจนหมด และอ่านค่าปริมาตรของก้อนหิน แล้วบันทึก
ผล

19

5. หาค่าปริมาตรของดินน้ามัน โดยปฏิบัติเช่นเดียวกับ ข้อ 3 – 4

แบบบันทึกกิจกรรม
วัตถุ
ก้อนหิน
ดินน้ามัน

มวล
(กรัม)
50
40

ปริมาตร
(ลูกบาศก์เซนติเมตร)
20
30

ค่าความหนาแน่น
(กรัม/ลูกบาศก์เซนติเมตร)
2.5
1.3

คาถามหลังทากิจกรรม
1. การหาค่าความหนาแน่นของวัตถุทาได้อย่างไร
ตอบ การหาค่าความหนาแน่นทาโดยการแทนที่น้า
2. ก้อนหินและดินน้ามันที่มีปริมาตรเท่ากัน จะมีมวลเหมือนกันหรือแตกต่างกัน
อย่างไร
ตอบ ก้อนหินและดินน้ามันที่มีปริมาตรเท่ากัน จะมีมวลต่างกัน เพราะเป็นวัสดุ
ต่างชนิดกัน
3. ถ้าต้องการทราบความหนาแน่นของยางลบ 1 ก้อน นักเรียนจะทาอย่างไร
จงอธิบาย
ตอบ 1) ชั่งหามวลของยางลบ 2) หาปริมาตรของยางลบ 3) นามวลของ
ยางลบ
หารด้วยปริมาตรของยางลบเป็นความหนาแน่นของยางลบ
4. สรุปผลการทดลองนี้ได้อย่างไร
ตอบ ของแข็งแต่ละชนิดมีความหนาแน่นไม่เท่ากัน ความหนาแน่นของวัตถุ
ขึ้นอยู่กับมวลและปริมาตรของวัตถุ
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เฉลยบัตรกิจกรรมที่ 2
การจม – การลอยของวัสดุ

คาชี้แจง
นักเรียนสังเกตการจม – การลอยของวัสดุ และบันทึกผล
อุปกรณ์ 1. อ่างน้าขนาดใหญ่ 1 ใบ
2. น้าแข็ง
3. คลิปหนีบกระดาษ
4. ตะปู
5. ฟองน้า
6. โฟม
(วัสดุอย่างละ 1 ชิ้น)
วิธีทดลอง 1. ใส่น้าลงในอ่างน้าขนาดใหญ่ ประมาณ 3 ใน 4 ส่วน
2. นาวัสดุที่เตรียมมาใส่ลงในอ่างน้าที่ละชิ้น สังเกตการจม –
การลอยของวัสดุ บันทึกผล
ผลการทดลอง
ผลการสังเกต
วัสดุ
จม
ลอย
น้าแข็ง

คลิปหนีบกระดาษ

ตะปู

ฟองน้า

โฟม


สรุปผลการทดลอง
วัตถุที่ลอยน้า คือ น้าแข็ง ฟองน้า โฟม เพราะมีความหนาแน่นน้อยกว่าน้า
ส่วนคลิปหนีบกระดาษ ตะปู มีความหนาแน่นมากกว่าน้าจึงจมน้า

