ก

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง ของไหล รายวิชา ฟิสิกส์ 5 (ว30205) สําหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
เป็นนวัตกรรมที่จัดทําขึ้นเพื่อการแก้ปัญหาการเรียนรู้ของผู้เรียนและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ให้สูงขึ้น
และเป็นการเสริมสร้างทักษะให้แก่นักเรียน หลังจากเรียนเนื้อหาจากบทเรียนไปแล้ว ทําให้ผู้เรียน
มีโอกาสนําความรู้ที่ได้เรียนมาฝึกให้เกิ
เกิดความรู้ความเข้าใจกว้างขวาง
มากขึ้น และเพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ของผลการเรียนรู้
ที่กําหนด นอกจากนี้นักเรียนที่เรียนช้าเนื่องจากความแตกต่างระหว่าง
บุคคลยังสามารถศึกษาเนื้อหาที่ตนยังไม่เข้าใจด้วยตัวเอง โดยใช้
เวลาว่างในการเรี
การเรียน เวลาพักกลางวันหรือเวลาหลังเลิกเรียน แล้วแต่
ความสะดวกของนักเรียน โดยอยู่ในการดูแลของครูผู้สอน
ซึ่งชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง ของไหล รายวิชา ฟิสิกส์ 5 (ว30205)
สําหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้จัดทําเป็น 9 ชุด แต่ละชุด
มีประสิ
ประสิทธิภาพของความสมบูรณ์ มีความสัมพันธ์ระหว่างหน่วย
และเนื้อหาที่จัดระบบไว้ว้แล้วอย่างเหมาะสมประกอบด้วย
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ชุดที่ 1
เรื่อง ความหนาแน่น
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ชุดที่ 2
เรื่อง ความดันในของเหลว
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ชุดที่ 3
เรื่อง เครื่องมือวัดความดันและ
ความดันกับชีวิตประจําวัน
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ชุดที่ 4
เรื่อง กฎพาสคัล
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ชุดที่ 5
เรื่อง แรงพยุง
และหลักอาร์คิมิดิส
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ชุดที่ 6
เรื่อง ความตึงผิว
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ชุดที่ 7
เรื่อง ความหนืด
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ชุดที่ 8
เรื่อง ของไหลในอุดมคติ
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ชุดที่ 9
เรื่อง สมการแบร์นูลลี
สําหรับชุดกิจกรรมการเรียนรู้ชุดนี้ เป็นชุดที่ 1 เรื่องความหนาแน่น ซึ่งได้รับคําแนะนําจากผู้เชี่ยวชาญ
มีการปรับปรุงแก้ไขจนได้ชุดกิจกรรมกาเรียนรู้ที่สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ ผู้จัดทําหวังเป็นอย่างยิ่งว่าชุดกิจกรรม
การเรียนรู้เล่มนี้ จะเป็นประโยชน์แก่นักเรียนและช่วยพัฒนาผู้เรียน ให้เกิดการเรียนรู้ตรงตามมาตรฐานการเรียนรู้
อย่างมีประสิทธิภาพ
ภาพ และเป็นแนวทางพัฒนาการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้เป็นอย่างดี
ส่งผลนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงยิ่งขึ้น ขอขอบพระคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ทําให้ชุดกิจกรรม
การเรียนรู้นี้ประสบความสําเร็จ
ศศิชา โปธา
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คําแนะนํา
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่นักเรียนจะได้ศึกษาต่อไปนี้ เป็นชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เล่มที่ 1 ความหนาแน่น
มุ่งเน้นให้นักเรียนได้รับการพัฒนาความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับของไหล และความหนาแน่น โดยฝึกการ
ใช้คําถาม และทักษะการสืบเสาะหาความรู้เพื่อให้นักเรียนได้คิด และลงมือปฏิบัติกิจกรรมตามที่กําหนดให้ได้ด้วย
ตนเอง การใช้เอกสารนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด นักเรียนควรปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนดไว้
ในชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามลําดับ ดังนี้
1. นักเรียนอ่านคําแนะนําการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ และปฏิบัติตามอย่างตั้งใจ
2. นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๆ ละ 4 – 5 คน โดยคละความสามารถนักเรียนเก่ง ปานกลาง
และอ่อน เพื่อให้นักเรียนได้ช่วยเหลือกันและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันภายในกลุ่ม
ให้ทุกกลุ่มเลือก ประธาน และเลขานุการ และแบ่งหน้าที่ในกลุ่มของนักเรียนอาจเป็นดังนี้
คนที่ 1 อ่านขั้นตอนการทํากิจกรรมและอธิบายรายละเอียดให้เพื่อนรับทราบ
คนที่ 2 จัดเตรียมอุปกรณ์ และเป็นผู้นําในการทํากิจกรรมและให้เพื่อน ๆ
มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
คนที่ 3 จดบันทึกและเขียนผลการทํากิจกรรม
คนที่ 4 วิเคราะห์ผลการทํากิจกรรมโดยการเป็นผู้นําและให้เพื่อน ๆ มีส่วนร่วมการ
วิเคราะห์และแสดงความคิดเห็น จนได้ข้อสรุปที่สมาชิกกลุ่มยอมรับ สมาชิกทุกคนต้องทําความเข้าใจกับผลงาน
ของตนเอง และพร้อมที่จะเป็นตัวแทนกลุ่มนําเสนอผลงานของกลุ่ม
3. นักเรียนร่วมกันอภิปรายซักถามให้เข้าใจเกี่ยวกับวิธีการ ขั้นตอนและบทบาทของนักเรียน ตลอดจนข้อ
ข้องใจอื่น ๆ
4. ขณะเรียน นักเรียนต้องปฏิบัติกิจกรรมตามลําดับทุกขั้นตอนที่กําหนดให้ความร่วมมือ
ในการปฏิบัติตามข้อตกลงของกลุ่ม รับผิดชอบปฏิบัติกิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมายโดยสมาชิกทุกคนในกลุ่ม
ต้องมีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรม ให้บรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์ หากมีขั้นตอนใด
ไม่เข้าใจให้สอบถามครู
5. นักเรียนสามารถศึกษาด้วยตนเองโดยอาศัยความซื่อสัตย์ต่อตนเอง ไม่ควรเปิดดูคําตอบก่อนตอบ
คําถาม เมื่อตอบคําถามเสร็จให้นักเรียนดูเฉลยคําตอบ เพื่อตรวจสอบว่านักเรียนทําถูกต้องหรือไม่ ถ้านักเรียนตอบ
ถูกให้ศึกษากิจกรรมต่อไป ถ้านักเรียนทําไม่ถูกต้อง อย่ารีบร้อนเปลี่ยนคําตอบตามเฉลย การตอบผิดไม่เสี2ยหาย
อะไร ให้ย้อนกลับไปศึกษาเนื้อหาใหม่ จะทําให้นักเรียนเข้าใจบทเรียนยิ่งขึ้น แล้วกลับมาทําใบกิจกรรม หรือใบงาน
อีกครั้ง
6. นักเรียนต้องรักษาเวลาให้การทํากิจกรรมแต่ละขั้นตอนให้ทันเวลาที่กําหนด
7. สําหรับชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เล่มที่ 1 ความหนาแน่น ครูประเมินผลงานนักเรียนจากใบบันทึก
กิจกรรม และใบงาน
8. นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียนเรื่อง ความหนาแน่น จํานวน 10 ข้อ ซึ่งอยู่ท้ายชุดกิจกรรมการเรียนรู้
9. นักเรียนประเมินตนเองโดยต้องพยายามตอบคําถามด้วยความตั้งใจ เพราะคําถาม
ในชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ไม่ใช่ข้อสอบแต่เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้
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บทบาทของนักเรียน
1. บทบาทของผู้นํากลุ่ม
1.1 ควบคุมดูแลการดําเนินกิจกรรมในกลุ่มให้เป็นไปตามขั้นตอนที่กําหนดและ
ไม่ส่งเสียงรบกวนผู้อื่น
1.2 เป็นผู้นําในการวางแผนการศึกษาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันในกลุ่ม
1.3 รับชุดกิจกรรมการเรียนรู้ แจกสมาชิกในกลุ่ม และเก็บส่งครูเมื่อใช้เสร็จแล้ว
1.4 เป็นผู้ประสานงานกับครูเมื่อพบปัญหาหรือข้อสงสัย
2. บทบาทสมาชิกในกลุ่ม
2.1 ปฏิบัติกิจกรรมด้วยความตั้งใจ เพื่อให้เสร็จทันเวลาที่กําหนด
2.2 ทํากิจกรรมตามใบกิจกรรม ใบงาน และทําแบบทดสอบหลังเรียนชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้วยความตั้งใจ
และเต็มความสามารถโดยไม่รบกวนเพื่อนในกลุ่ม
2.3 ในการทํางานนักเรียนสามารถปรึกษากันได้ ร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม
และเสนอความคิดเห็นในการอภิปรายความรูไ้ ด้อย่างเต็มที่
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มาตรฐานการเรียนรู้
สาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร
มาตรฐาน ว 3. 1 เข้าใจสมบัติของสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสารกับโครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยว
ระหว่างอนุภาค มีกระบวนการสืบเสาะ หาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้
นําความรู้ไปใช้ประโยชน์
ผลการเรียนรู้ อธิบายและทดลองของไหล และความหนาแน่น

สาระที่ 8 ธรรมชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มาตรฐาน ว 8.1 ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้ การแก้ปัญหา
รูว้ ่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มีรูปแบบที่แน่นอน สามารถอธิบายและ
ตรวจสอบได้ภายใต้ข้อมูล และเครื่องมือที่มีอยู่ในช่วงเวลานั้น ๆ เข้าใจว่าวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อมมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน
ตัวชี้วัด
ว 8.1 ม.4-6/3 ค้นคว้ารวบรวมข้อมูลที่ต้องพิจารณาปัจจัยหรือ ตัวแปรสําคัญ ปัจจัยที่มีผลต่อปัจจัยอื่น ปัจจัยที่
ควบคุมไม่ได้ และจํานวนครั้งของการสํารวจ ตรวจสอบ เพื่อให้ได้ผลที่มีความเชื่อมั่นอย่าง
เพียงพอ
ว 8.1 ม.4-6/4 เลือกวัสดุ เทคนิควิธี อุปกรณ์ที่ใช้ในการสังเกต การวัด การสํารวจตรวจสอบอย่างถูกต้องทั้งทาง
กว้างและลึกในเชิงปริมาณและคุณภาพ
ว 8.1 ม.4-6/5 รวบรวมข้อมูลและบันทึกผลการสํารวจตรวจสอบอย่างเป็นระบบถูกต้อง ครอบคลุมทั้งในเชิง
ปริมาณและคุณภาพ โดยตรวจสอบความเป็นไปได้ ความเหมาะสมหรือความผิดพลาดของ
ข้อมูล
ว 8.1 ม.4-6/6 จัดกระทําข้อมูล โดยคํานึงถึงการรายงานผลเชิงตัวเลขที่มีระดับความถูกต้องและนําเสนอข้อมูล
ด้วยเทคนิควิธีที่เหมาะสม
ว 8.1 ม.4-6/7 วิเคราะห์ข้อมูล แปลความหมายข้อมูล และประเมินความสอดคล้องของข้อสรุป หรือสาระสําคัญ
เพื่อตรวจสอบกับสมมติฐานที่ตั้งไว้
ว 8.1 ม.4-6/10 ตระหนักถึงความสําคัญในการที่จะต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบการอธิบาย การลงความเห็น และ
การสรุปผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ที่นําเสนอต่อสาธารณชนด้วยความถูกต้อง
ว 8.1 ม.4-6/11 บันทึกและอธิบายผลการสํารวจตรวจสอบอย่างมีเหตุผล ใช้พยานหลักฐานอ้างอิงหรือค้นคว้า
เพื่อเติม เพื่อหาหลักฐานอ้างอิงที่เชื่อถือได้ และยอมรับว่าความรู้เดิมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
เมื่อมีข้อมูลและประจักษ์พยานใหม่เพิ่มเติมหรือโต้แย้งจากเดิม ซึ่งท้าทายให้มีการตรวจสอบ
อย่างระมัดระวัง อันจะนํามาสู่ การยอมรับเป็นความรู้ใหม่
ว 8.1 ม.4-6/12 จัดแสดงผลงาน เขียนรายงาน และ/หรืออธิบายเกี่ยวกับแนวคิด กระบวนการ และผลของ
โครงงานหรือชิ้นงานให้ผู้อื่นเข้าใจ
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จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ด้านความรู้
1.1 อธิบายความหมายของของไหล ความหนาแน่น และความหนาแน่นสัมพัทธ์
1.2 คํานวณหาค่าความหนาแน่น และความหนาแน่นสัมพัทธ์
2. ด้านทักษะและกระบวนการ
2.1 ทดลองหาค่าความหนาแน่นของสสารได้
3. ด้านคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์
3.1 สนใจ ใฝ่รู้ มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้
3.2 มุ่งมั่นตั้งใจ และพยายามทํางานให้เสร็จทันเวลา
3.3 ซักถามเพื่อหาเหตุผล และหาคําตอบด้วยความสนใจ ใช้คําถามที่แสดงความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์เพื่อหาเหตุผล
3.4 ช่วยเหลือเพื่อนด้วยการสอน แนะนํา วิธีการปฏิบัติเพื่อให้เพื่อนได้เรียนรู้ไปพร้อม ๆ
กับตนด้วยความเต็มใจ
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แบบทดสอบก่อนเรียน
เรื่อง ความหนาแน่น
คําชี้แจง
1. ข้อสอบเป็นข้อสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือกจานวน 10 ข้อ
2. ให้นักเรียนเลือกคําตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียวแล้วกาเครื่องหมายกากบาท (x) ลงในช่องกระดาษคําตอบที่
ต้องการ
ตัวอย่าง

ข้อ

ก

ข

ค

ง

0

3. ถ้านักเรียนเปลี่ยนคําตอบให้ขีดเส้นทับตัวเดิมแล้วเลือกคําตอบใหม่ดังตัวอย่าง
ตัวอย่าง

ข้อ

ก

ข

ค

0

4. ให้นักเรียนเริ่มทําข้อสอบเมื่อครูผู้คุมสอบอนุญาตเท่านั้น
5. เมื่อมีข้อสงสัยใดๆเกี่ยวกับข้อสอบให้นักเรียนถามครูผู้คุมสอบเท่านั้น
6. เวลาในการทําข้อสอบ 10 นาที

ง
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1. ข้อใด กล่าว ผิด
ก. ของไหลได้แก่ แก๊ส (gas) และของเหลว (liquid)
ข. ของไหล (Fluid) ของไหลจะมีรูปร่างไม่คงตัวและสามารถไหลได้
ค. การไหลเป็นการที่โมเลกุลของสารเคลื่อนผ่านกันไปโดยไม่มีขีดจากัด
ง. ของไหล (Fluid) มีปริมาตรเปลี่ยนแปลงไปตามปริมาตรของภาชนะที่บรรจุ
2.สสารในข้อใดที่มีสถานะเป็นของไหล
ก. น้ํามัน ,หิน, แก๊สมีเทน
ค. ดิน, น้ํา, แก๊สไฮโดรเจน

ข. น้ํา, น้ํามัน ,แก๊สมีเทน
ง. ดิน, หิน, แก๊สไฮโดรเจน

3. ข้อใด กล่าว ถูกต้อง
ก. ความหนาแน่น เป็นปริมาณเวกเตอร์ (Vector)
ข. ความหนาแน่นของวัตถุใด คือมวลต่อหนึ่งหน่วยปริมาตรของน้ํา
ค. ความหนาแน่น ในระบบ S.I. จะมีหน่วยเป็น กรัม/ลูกบาศก์เซนติเมตร
ง. ความหนาแน่นสัมพัทธ์คือความหนาแน่นของสารเทียบกับความหนาแน่นของน้ําที่ 4๐C
4. ข้อใดบอกความหมายของความหนาแน่นของสารได้ถูกต้อง
ก. ของเหลวสีเขียว บรรจุในขวด
ข. น้ํามันพืชปริมาตร 20 ลูกบาศก์เมตร
ค. แก๊สฮีเลียมใช้บรรจุในบอลลูนซึ่งทําให้บอลลูนลอยได้
ง. น้ํามวล 10 กิโลกรัม บรรจุเต็มถึงรูปลูกบาศก์ ที่มีความยาวด้านละ 1 เมตร
5. น้ํามัน 100 ลูกบาศก์เมตร มีมวล 900 กิโลกรัม ความหนาแน่นของน้ํามันมีค่าเท่าไร
ก. 900 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
ข. 90 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
ค. 9.0 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
ง. 0.9 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
6. วัตถุทรงลูกบาศก์มีมวล 5 กิโลกรัม มีปริมาตร 0.2 ลูกบาศก์เมตร วัตถุนี้มีความหนาแน่นเท่าใด
ข. 1 kg/m3
ก. 25 kg/m3
ง. 0.25 kg/m3
ค. 0.1 kg/m3
7. ความหนาแน่นสัมพัทธ์ของสารมีความหมายตรงกับข้อใด
ก. อัตราส่วนระหว่างมวลต่อปริมาตรของสารนั้น
ข. อัตราส่วนระหว่างมวลต่อน้ําหนักของสารนั้น
ค. อัตราส่วนระหว่างความหนาแน่นของน้ําต่อความหนาแน่นของสารนั้น
ง. อัตราส่วนระหว่างความหนาแน่นของสารนั้นต่อความหนาแน่นของน้ํา

7
8. ความหนาแน่นสัมพัทธ์ของตะกั่ว เท่ากับ 12 หมายความว่าอย่างไร
1) ตะกั่วมีความหนาแน่นเป็น 12 เท่าของน้ํา
2) ตะกั่วมีความหนาแน่นเท่ากับ 12 ×103 kg/m3
3) ตะกั่วมีความหนาแน่นเท่ากับ 12 kg/m3
คําตอบที่ถูกต้อง คือข้อใดต่อไปนี้
ก. ข้อ 1 และข้อ 2 ถูก
ข. ข้อ 1 และข้อ 3 ถูก
ค. ข้อ 1 ถูก
ง. ข้อ 3 ถูก
9. เหล็กมีความหนาแน่นสัมพัทธ์ 7.6 จะมีค่าความหนาแน่นเท่าใด (กําหนดให้ความหนาแน่นของน้ําเท่ากับ 103
กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)
ก. 0.76 × 103 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
ข. 7.6 × 103 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
ค. 0.76 × 10-3 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
ง. 7.6 × 10-3 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
10. ปรอทมีความหนาแน่นสัมพัทธ์ 13.6 แสดงว่าปรอทมีมวลเป็นกี่เท่าของความหนาแน่นของน้ําเมื่อสารทั้งสองมี
ปริมาตรเท่ากัน
ก. 0.136
ข.1.36
ค. 13.6
ง. 136
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กระดาษคําตอบแบบทดสอบก่อนเรียน
เรื่อง ความหนาแน่น

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

ข้อ

ก

ข

ค

ง

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

แบบทดสอบก่อนเรียน

คะแนนเต็ม

คะแนนที่ได้

ก่อนเรียน
ร้อยละ
ลงชื่อ........................................................................ผู้บันทึก
เกณฑ์การตัดสิน

9 -10
7–8
5–6
0–4

คะแนน ได้ระดับดีเยี่ยม
คะแนน ได้ระดับดี
คะแนน ได้ระดับพอใช้
คะแนน ได้ระดับปรับปรุง

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน

หมายเหตุ

9
เรื่อง ความหนาแน่น

ข้อ 1
ข้อ 2
ข้อ 3
ข้อ 4

ข้อ 5
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ใบกิจกรรมที่ 1
เรื่อง ของไหล
คําชี้แจง
ศึกษาและปฏิบัติตามใบกิจกรรมที่ 1 ใช้เวลา 10 นาที
จุดประสงค์
1. อธิบายความหมายของของไหล
2. อธิบายความแตกต่างของโมเลกุลระหว่างของเหลวและแก๊ส ของของไหล
3. อธิบายความหมายสมบัติของของไหลได้
4. อธิบายความแตกต่างของสมบัติของของไหลได้
อุปกรณ์
1. ปากกาสีน้ําเงิน
2. ปากกาสีแดง
3. ปากกาสีดํา
4. สีเมจิกสีเขียว

1
1
1
1

ด้าม
ด้าม
ด้าม
ด้าม

การปฏิบัติกิจกรรม
1. ศึกษาใบความรู้ที่ 1 เรื่อง ของไหล ( 5 นาที)
2. ให้นักเรียนขีดเส้นใต้ข้อความหรือคําต่อไปนี้ ด้วยปากกาสีตามที่กําหนดให้ดังนี้ (3 นาที)
ขีดเส้นใต้
ความหมายของของไหล
ด้วยปากกาสีน้ําเงิน
ความแตกต่างของโมเลกุลระหว่างของเหลวและแก๊ส
ด้วยปากกาสีแดง
ความหมายสมบัติของของไหล
ด้วยปากกาสีดํา
ความแตกต่างของสมบัติของของไหล
ด้วยสีเมจิกสีเขียว
3. ตรวจสอบคําตอบจากเฉลยใบงานที่ 1 (2 นาที)
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ใบกิจกรรมที่ 2
เรื่อง ความหนาแน่น
คําชี้แจง
ศึกษาและปฏิบัติตามใบกิจกรรมที่ 2 ใช้เวลา 50 นาที
จุดประสงค์
1. อธิบายความหมายของความหนาแน่น
2. ทดลองหาค่าความหนาแน่น
3. คํานวณหาค่าความหนาแน่น
การปฏิบัติกิจกรรม
1. ศึกษาใบความรู้ที่ 2 เรื่อง ความหนาแน่น เพื่อใช้ในการทําใบกิจกรรมต่อไป ( 10 นาที)
2. ศึกษาและทดลองใบบันทึกกิจกรรมที่ 2 เรื่องการทดลองหาค่าความหนาแน่น ( 40 นาที)
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เราสามารถหาค่าปริมาณต่างๆ ได้โดยใช้สามเหลี่ยมความหนาแน่นดังนี้

m
÷ ÷
ρ × V
รูปที่ 3 แสดงสามเหลี่ยมความหนาแน่น


ถ้าต้องการหาค่าความหนาแน่นให้ใช้นิ้วมือปิดตัว ρ ดังนั้น การหาค่า ρ จะใช้สูตร  ถ้าต้องการหาค่า

V (ปริมาตร) ใช้นิ้วมือปิดที่ตัว V ดังนั้นการหาค่า V ก็จะใช้สูตร  หรือในกรณีทีท่ตี ้องการหาค่า m (มวล) ใช้นิ้วมือ
ปิดที่ตัว m จะได้ว่า ρV ดังรูปที่ 4

m

หา ρ

จะได้

ρ




หา m

÷
ρ

m

÷
V

จะได้

÷
V

m
ρ × V




หา V

จะได้ ρV

รูปที่ 4 แสดงวิธีการใช้สามเหลี่ยมความหนาแน่น
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ตัวอย่างที่ 1 นักสํารวจเดินทางด้ววยบอลลู
ยบอลลูนบรรจุแกก๊ส ก่อนออกเดินทางเขาบรรจุแก๊สฮี
สฮีเลียมที่มีปริมาตร
400 ลูกบาศก์เมตร และมวล 65 กิโลกรัม แก
แก๊สฮีเลียมในบอลลูนนี้มีความหนาแน่นเท่าใด
3
วิธีทํา โจทย์กําหนด V = 400 m , m = 65 kg หาค่า ρ =?

จากสูตร
 


m

หา ρ

แทนค่า

ρ
  

÷
V

จะได้






= 0.163 kg/m3
ตอบ ความหนาแน่นของแก๊สฮีเลียมเท่ากับ 0.163 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
ตัวอย่างที่ 2 ที่ความสูง 8 กิโลเมตร จากระดับน้ําทะเล อากาศมีความหนาแน่นประมาณ 0.5 กิโลกรัม
ต่อลูกบาศก์เมตร ถ้าอากาศบริเวณนั้นมีปริมาตรเท่ากับ 2 × 104 ลูกบาศก์เมตร จะมีมวลเท่าไร
วิธีทํา โจทย์กําหนด ρ = 0.5 kg/m3 , V = 2 × 104 m3 หาค่า m =?

จากสูตร
 


หา m

m
ρ × V

จะได้ ρV

m = ρV
= 0.5 × 2 × 104
m = 1 × 104 kg
ตอบ มวลของอากาศที่ความสูง 8 กิโลเมตรจะมีค่าเท่ากับ 1 × 104 กิโลกรัม
จะได้
แทนค่า
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ใบบันทึกกิจกรรมที่ 2
การทดลองหาค่าความหนาแน่น
จุดประสงค์
1. ทดลองความหนาแน่นของสารที่กําหนดให้
2. อภิปรายผลการทดลอง วิเคราะห์ สรุปผลเกี่ยวกับความหนาแน่น

อุปกรณ์และสารเคมี
1. บีกเกอร์ ขนาด 100 ลูกบาศก์เซนติเมตร
2. กระบอกตวง ขนาด 100 ลูกบาศก์เซนติเมตร
3. เครื่องชั่งดิจิตอล
4. ถ้วยยูเรก้า
5. ไม้บรรทัด
6. ดินน้ํามัน
7. ลูกบาศก์
8. น้ําเปล่า

จํานวน 2 ใบ
จํานวน 1 ใบ
จํานวน 1 เครื่อง
จํานวน 1 อัน
จํานวน 1 อัน
จํานวน 1 ก้อน
จํานวน 1 ลูก
จํานวน 100 ลูกบาศก์เซนติเมตร

วิธีการทดลอง
ตอนที่ 1 การหาค่าความหนาแน่นของวัตถุที่เป็นของแข็งที่มีรูปทรงเรขาคณิต(ลูกบาศก์)
1. ชั่งหามวลของวัตถุโดยใช้เครื่องชั่งดิจิตอล บันทึกลงในตาราง
2. วัดขนาดของรูปทรงเพื่อคํานวณหาปริมาตร เมื่อคํานวณได้ปริมาตรแล้วบันทึกลงในตาราง
3. คํานวณหาค่าความหนาแน่น
4. ทําการทดลองซ้ํา จบครบ 3 ครั้ง
ตอนที่ 2 การหาค่าความหนาแน่นของวัตถุที่เป็นของแข็งที่มีรูปทรงไม่เป็นรูปเรขาคณิต(ก้อนดินน้ํามัน)
1. ชั่งดินน้ํามันหามวลโดยใช้เครื่องชั่งดิจิตอล บันทึกลงในตาราง
2. นําดินน้ํามันหย่อนลงในถ้วยยูเรก้า รอจนน้ําที่ล้นออกมาหยุด นําน้ําที่ล้นออกมาไปหาปริมาตรโดย
ใช้กระบอกตวง
3. คํานวณหาค่าความหนาแน่น
4. ทําการทดลองซ้ํา จบครบ 3 ครั้ง
ตอนที่3 การหาความหนาแน่นของของเหลว
1. ชั่งมวลของกระบอกตวงเปล่า
2. ชั่งมวลของของเหลวพร้อมกระบอกตวง
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3. คํานวณหามวลของของเหลวโดย มวลของของเหลวจะเท่ากับ มวลของของเหลวพร้อม
กระบอกตวง – มวลกระบอกตวงเปล่า
4. อ่านค่าปริมาตรของของเหลวจากกระบอกตวง
5. คํานวณหาค่าความหนาแน่น
6. ทําการทดลองซ้ํา จนครบ 3 ครั้ง
ตารางบันทึกผลตอนที่ 1
ชนิดของสสาร
ลูกบาศก์
การทดลองครั้งที่ 1
การทดลองครั้งที่ 2
การทดลองครั้งที่ 3
ค่าเฉลี่ย
ตารางบันทึกผลตอนที่ 2
ชนิดของสสาร
ดินน้ํามัน
การทดลองครั้งที่ 1
การทดลองครั้งที่ 2
การทดลองครั้งที่ 3
ค่าเฉลี่ย
ตารางบันทึกผลตอนที่ 3
ชนิดของสสาร
น้ํา
การทดลองครั้งที่ 1
การทดลองครั้งที่ 2
การทดลองครั้งที่ 3
ค่าเฉลี่ย

มวล(kg)

ปริมาตร(m3)

ความหนาแน่น(kg/m3)

มวล(kg)

ปริมาตร(m3)

ความหนาแน่น(kg/m3)

มวล(kg)

ปริมาตร(m3)

ความหนาแน่น(kg/m3)

สรุปผลการทดลอง
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
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ใบบันทึกกิจกรรมที่ 2
การทดลองหาค่าความหนาแน่น
ตารางบันทึกผลตอนที่ 1
ชนิดของสสาร
ลูกบาศก์
การทดลองครั้งที่ 1
การทดลองครั้งที่ 2
การทดลองครั้งที่ 3
ตารางบันทึกผลตอนที่ 2
ชนิดของสสาร
ดินน้ํามัน
การทดลองครั้งที่ 1
การทดลองครั้งที่ 2
การทดลองครั้งที่ 3
ตารางบันทึกผลตอนที่ 3
ชนิดของสสาร
น้ํา
การทดลองครั้งที่ 1
การทดลองครั้งที่ 2
การทดลองครั้งที่ 3
ค่าเฉลี่ย

มวล(g)

ปริมาตร(cm3)

3.0
2.9
3.0
ค่าเฉลี่ย

10.0
9.8
10.0

มวล(g)

ปริมาตร(cm3)

2.0
2.0
2.0
ค่าเฉลี่ย

1.0
1.2
1.2

มวล(g)

ปริมาตร(cm3)

10.0
10.0
10.0

10.0
10.0
10.0

ความหนาแน่น(g/cm3)
0.3
0.3
0.3
0.3
ความหนาแน่น(g/cm3)
2.0
1.7
1.7
1.8
ความหนาแน่น(g/m3)
1.0
1.0
1.0
1.0

สรุปผลการทดลอง
....................................................................................................................................................................................
จากการทดลองเพื่อหาค่าความหนาแน่นของลูกบาศก์ ดินน้ํามัน และน้ํา พบว่า ความหนาแน่นของของของดิน
....................................................................................................................................................................................
3
3
น้ํามันมีค่ามากที่สุดคือ 1.8 g/cm รองลงมาคือ น้ํา มีค่าความหนาแน่นเฉลี่ยเท่ากับ 1.0 g/cm และพบว่า
....................................................................................................................................................................................
3
ลูกบาศก์มีค่าความหนาแน่นน้อยที่สุด คือ 0.3 g/cm
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
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ใบกิจกรรมรู้ที่ 3
เรื่อง ความหนาแน่นสัมพัทธ์
คําชี้แจง
ศึกษาและปฏิบัติตามใบกิจกรรมที่ 3 ใช้เวลา 15 นาที
จุดประสงค์
1. อธิบายความหมายของความหนาแน่นสัมพัทธ์ได้
2. คํานวณการหาค่าความหนาแน่นสัมพัทธ์ได้
อุปกรณ์
1. ปากกาเมจิก
2. กรรไกร

จํานวน 1 ด้าม
จํานวน 1 เล่ม

การปฏิบัติกิจกรรม
1. ให้นักเรียนชมคลิปวีดีโอ เรื่อง ความหนาแน่นสัมพัทธ์
2. ตอบคําถามในใบบันทึกกิจกรรมที่ 2 ตอนที่ 1
3. ร่วมกิจกรรมเกม ความหนาแน่นสัมพัทธ์ 180 ไอคิว จากคลิปวีดีโอ โดยหาค่าความหนาแน่นสัมพัทธ์
ของสารที่กําหนดให้ แล้วเขียนคําตอบลงในใบบันทึกกิจกรรมที่ 2 ตอนที่ 2 ในแต่ละข้อ ใช้เวลา 10 วินาที เมื่อ
หมดเวลาให้นักเรียนยกป้ายคําตอบชูขึ้นมา และตรวจสอบคําตอบ
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ใบบันทึกกิจกรรมที่ 3
เรื่อง ความหนาแน่นสัมพัทธ์
ตอนที่ 1
คําชี้แจง จงตอบคําถามให้ถูกต้องจากการชมคลิปวีดีโอที่ 1 ความหนาแน่นสัมพัทธ์ ( 5 นาที)
1. ความหนาแน่นสัมพัทธ์ คืออะไร
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
2. สูตรที่ใช้ในการคํานวณหาค่าความหนาแน่นสัมพัทธ์คือ
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
3. สารที่นิยมมาใช้เป็นความหนาแน่นของสารอ้างคืออะไร
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
4. เราสามารถนําความรู้เรื่องความหนาแน่นสัมพัทธ์ไปใช้ในอุตสาหกรรมประเภทใด
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
ตอนที่ 2
คําชี้แจง
1. นักเรียนตัดกระดาษตอบคําตอบจํานวน 5 แผ่น
2. ให้นักเรียนคํานวณหาค่าความหนาแน่นสัมพัทธ์ กิจกรรมเกม ความหนาแน่นสัมพัทธ์ 180 ไอคิว จาก
คลิปวีดีโอ แล้วเขียนคําตอบลงในกระดาษคําตอบที่กําหนดให้ ใช้เวลา 10 วินาที เสร็จแล้วชูป้ายคําตอบ
3. ตรวจคําตอบ ถ้าคําตอบถูกต้องให้ทําเครื่องหมาย √ ลงใน  ถูก แต่ถ้าคําตอบไม่ถูกต้องให้ทํา
เครื่องหมายเครื่องหมาย √ ลงใน  ผิด พร้อมกับสรุปคะแนนที่ได้
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ชื่อ.................................................. สกุล.............................................ม.6/..............
/.............. เลขที่.........
คะแนนที่ได้คือ ........................................คะแนน

คําตอบข้อที่ 1
ถูก
ผิด
.................................................
คําตอบข้อที่ 2
ถูก
ผิด
.................................................
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คําตอบข้อที่ 3
ถูก
ผิด
.................................................
คําตอบข้อที่ 4
ถูก
ผิด
.................................................
คําตอบข้อที่ 5
ถูก
ผิด
.................................................
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เฉลยใบบันทึกกิจกรรมที่ 3
เรื่อง ความหนาแน่นสัมพัทธ์
ตอนที่ 1
คําชี้แจง จงตอบคําถามให้ถูกต้องจากการชมคลิปวีดีโอที่ 1 ความหนาแน่นสัมพัทธ์ ( 5 นาที)
1. ความหนาแน่นสัมพัทธ์ คืออะไร
อัตราส่วนระหว่างความหนาแน่นของสารนั้นกับความหนาแน่นของสารอ้างอิง นิยมใช้น้ําบริสุทธิ์ที่อุณหภูมิ
....................................................................................................................................................................................
4 องศาเซลเซียส
....................................................................................................................................................................................
2. สูตรที่ใช้ในการคํานวณหาค่าความหนาแน่นสัมพัทธ์คือ
....................................................................................................................................................................................
ρ 
ความหนาแน่นสัมพัทธ์ = สาร
....................................................................................................................................................................................

น้ํา

3. สารที่นิยมมาใช้เป็นความหนาแน่นของสารอ้างคืออะไร
นิยมใช้น้ําบริสุทธิ์ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
4. เราสามารถนําความรู้เรื่องความหนาแน่นสัมพัทธ์ไปใช้ในอุตสาหกรรมประเภทใด
อุตสาหกรรมเซรามิกส์ เพราจะใช้ในการทดสอบวัสดุในงานเซรามิกส์
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
ตอนที่ 2
คําชี้แจง
1. นักเรียนตัดกระดาษตอบคําตอบจํานวน 5 แผ่น
2. ให้นักเรียนคํานวณหาค่าความหนาแน่นสัมพัทธ์ กิจกรรมเกม ความหนาแน่นสัมพัทธ์ 180 ไอคิว จาก
คลิปวีดีโอ แล้วเขียนคําตอบลงในกระดาษคําตอบที่กําหนดให้ ใช้เวลา 10 วินาที เสร็จแล้วชูป้ายคําตอบ
3. ตรวจคําตอบ ถ้าคําตอบถูกต้องให้ทําเครื่องหมาย √ ลงใน  ถูก แต่ถ้าคําตอบไม่ถูกต้องให้ทํา
เครื่องหมายเครื่องหมาย √ ลงใน  ผิด พร้อมกับสรุปคะแนนที่ได้
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ชื่อ.................................................. สกุล.............................................ม.6/..............
/.............. เลขที่.........
คะแนนที่ได้คือ ........................................คะแนน

คําตอบข้อที่ 1

1.3

ถูก
ผิด

.................................................
คําตอบข้อที่ 2

7.8

.................................................

ถูก
ผิด
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คําตอบข้อที่ 3
ถูก
ผิด

13.6

.................................................
คําตอบข้อที่ 4

-3

1.43 x 10

ถูก
ผิด

.................................................
คําตอบข้อที่ 5

-3

1.98 x 10

.................................................

ถูก
ผิด
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แบบทดสอบหลังเรียน
เรื่อง ความหนาแน่น
คําชี้แจง
1. ข้อสอบเป็นข้อสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือกจานวน 10 ข้อ
2. ให้นักเรียนเลือกคําตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียวแล้วกาเครื่องหมายกากบาท (x) ลงในช่องกระดาษคําตอบ
ที่ต้องการ
ตัวอย่าง

ข้อ

ก

ข

ค

ง

0

3. ถ้านักเรียนเปลี่ยนคําตอบให้ขีดเส้นทับตัวเดิมแล้วเลือกคําตอบใหม่ดังตัวอย่าง
ตัวอย่าง

ข้อ

ก

ข

ค

0

4. ให้นักเรียนเริ่มทําข้อสอบเมื่อครูผู้คุมสอบอนุญาตเท่านั้น
5. เมื่อมีข้อสงสัยใดๆเกี่ยวกับข้อสอบให้นักเรียนถามครูผู้คุมสอบเท่านั้น
6. เวลาในการทําข้อสอบ 10 นาที

ง
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1. ข้อใด กล่าว ถูก
ค. ของไหลได้แก่ แก๊ส (gas) ของเหลว (liquid) และของแข็ง (solid)
ก. ของไหล (Fluid) ของไหลจะมีรูปร่างคงตัวและสามารถไหลได้
ข. การไหลเป็นการที่โมเลกุลของสารเคลื่อนผ่านกันไปโดยมีขีดจากัด
ง. ของไหล (Fluid) มีปริมาตรไม่เปลี่ยนแปลงไปตามปริมาตรของภาชนะที่บรรจุ
2.สสารในข้อใดที่มีสถานะไม่ใช่ ของไหล ทั้งหมด
ก. น้ํามัน ,น้ํา , แก๊สมีเทน
ค. น้ําเชื่อม, น้ํา, แก๊สไฮโดรเจน

ข. ดิน, น้ํามัน ,แก๊สมีเทน
ง. แอลกอฮอล์, น้ํา, แก๊สไฮโดรเจน

3. ข้อใด กล่าว ไม่ถูกต้อง
ก. ความหนาแน่น เป็นปริมาณสเกลาร์ (scalar)
ข. ความหนาแน่นของวัตถุใด คือมวลต่อหนึ่งหน่วยปริมาตรของน้ํา
ค. ความหนาแน่น ในระบบ S.I. จะมีหน่วยเป็น กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร
ง. ความหนาแน่นสัมพัทธ์คือความหนาแน่นของสารอ้างอิง
4.ข้อใดบอกความหมายของความหนาแน่นของสารได้ถูกต้อง
ก. ของเหลวสีขาว บรรจุในขวด
ข. น้ํามันพืชปริมาตร 10 ลูกบาศก์เมตร
ค. แก๊สฮีเลียมใช้บรรจุในบอลลูนซึ่งทําให้บอลลูนลอยได้
ง. ของเหลวมีปริมาตร 5 ลูกบาศก์เมตร มีมวล 10 กิโลกรัม
5. ทองคํา 10 ลูกบาศก์เมตร มีมวล 193,000 กิโลกรัม ความหนาแน่นของทองคํามีค่าเท่าไร
ก.0.193 กรัมต่อลูกบาศก์เมตร
ข. 1.93 กรัมต่อลูกบาศก์เมตร
ค. 19.3 กรัมต่อลูกบาศก์เมตร
ง. 193 กรัมต่อลูกบาศก์เมตร
6. วัตถุมวล 7 กิโลกรัม มีปริมาตร 0.1 ลูกบาศก์เมตร จะมีความหนาแน่นเท่าใด
ก. 700 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
ข. 70 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
ค. 7 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
ง. 0.7 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
7. ความหนาแน่นสัมพัทธ์ของสารมีความหมายตรงกับข้อใด
ก. อัตราส่วนระหว่างมวลต่อปริมาตรของสารนั้น
ข. อัตราส่วนระหว่างมวลต่อน้ําหนักของสารนั้น
ค. อัตราส่วนระหว่างความหนาแน่นของสารนั้นต่อความหนาแน่นของน้ํา
ง. อัตราส่วนระหว่างความหนาแน่นของน้ําต่อความหนาแน่นของสารนั้น
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8. ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้อง
ก. ที่อุณหภูมิเดียวกันสารต่างชนิดกันจะมีความหนาแน่นเท่ากัน
ข. ที่อุณหภูมิต่างกันสารชนิดเดียวกันจะมีความหนาแน่นเท่ากัน
ค. ที่อุณหภูมิต่างกันสารชนิดเดียวกันจะมีความหนาแน่นต่างกัน
ง. ความหนาแน่นของสารไม่ได้ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ
9. ถ้าทองคํามีความหนาแน่นเท่ากับ 19.3 × 103 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
แล้วทองคําจะมีค่าความหนาแน่นสัมพัทธ์เท่าใด
ก. 193
ข. 19.3
ค. 1.93
ง. 0.193
10. อะลูมิเนียมมวล 40 กรัม มีปริมาตร 20 ลูกบาศก์เซนติเมตร จะมีความหนาแน่นสัมพัทธ์เท่าใด (กําหนดให้
ความหนาแน่นของน้ําเท่ากับ 103 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)
ก. 0.02
ข. 0.2
ค. 0.2
ง. 2.0
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กระดาษคําตอบแบบทดสอบหลังเรียน
เรื่อง ความหนาแน่น

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

ข้อ

ก

ข

ค

ง

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

แบบทดสอบหลังเรียน

คะแนนเต็ม

คะแนนที่ได้

หมายเหตุ

หลังเรียน
ร้อยละ
ลงชื่อ........................................................................ผู้บันทึก
เกณฑ์การตัดสิน

9 -10 คะแนน ได้ระดับดีเยี่ยม
7 – 8 คะแนน ได้ระดับดี
5 – 6 คะแนน ได้ระดับพอใช้

0 – 4 คะแนน ได้ระดับปรับปรุง
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เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน
เรื่อง ความหนาแน่น
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