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กระทรวงศึกษาธิการ วิทยาศาสตร์ 

เล่ม ๑

สถาบันส�งเสริมการสอนวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี
กระทรวงศึกษาธิการ วิทยาศาสตร์ 

เล่ม ๑

๕
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี

ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัด 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

คู่มิือครู รายวิชาพ้ืนฐาน
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กระทรวงศึกษาธิการ 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 ท่ีนี้ 

สสวท. หวังเปนอยางยิ่งวาคูมือครูรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๕ เลม ๑       

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรเลมนี้ จะเปนประโยชนแกครูและผูเก่ียวของทุกฝาย ท่ีจะชวยใหการจัด

การศึกษาดานวิทยาศาสตรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล หากมีขอเสนอแนะใดท่ีจะทําใหคูมือครูเลมนี้

สมบูรณยิ่งข้ึน โปรดแจง สสวท. ทราบดวย จักขอบคุณยิ่ง 
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ก คูมือครูรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร ป.5 เลม 1         

 สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

เปาหมายของการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร 
 

 วิทยาศาสตรเปนเรื่องของการเรียนรูเก่ียวกับธรรมชาติ โดยมนุษยใชกระบวนการสังเกต สํารวจ

ตรวจสอบ และการทดลองเก่ียวกับปรากฏการณทางธรรมชาติแลวนําผลท่ีไดมาจัดระบบหลักการ แนวคิด 

และทฤษฎี ดังนั้นการเรียนการสอนวิทยาศาสตรจึงมุงเนนใหนักเรียนไดเรียนรูและคนพบดวยตนเองมากท่ีสุด 

นั่นคือใหเกิดการเรียนรูท้ังกระบวนการและองคความรู  

 การจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรในสถานศึกษามีเปาหมายสําคัญ ดังนี้  

1. เพ่ือใหเขาใจแนวคิด หลักการ ทฤษฎี กฎและความรูพ้ืนฐานของวิทยาศาสตร 

2. เพ่ือใหเขาใจขอบเขตธรรมชาติของวิทยาศาสตร และขอจํากัดของวิทยาศาสตร 

3. เพ่ือใหมีทักษะท่ีสําคัญในการสืบเสาะหาความรูและพัฒนาเทคโนโลยี 

4. เพ่ือใหตระหนักถึงการมีผลกระทบซ่ึงกันและกันระหวางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี มวลมนุษย และ

สิ่งแวดลอม 

5. เพ่ือนําความรู แนวคิดและทักษะตาง ๆ ทางวิทยาศาสตร และ เทคโนโลยีไปใชใหเกิดประโยชนตอ

สังคมและการดํารงชีวิต 

6. เพ่ือพัฒนากระบวนการคิดและจินตนาการ ความสามารถในการแกปญหาและการจัดการ ทักษะใน

การสื่อสาร และความสามารถในการประเมินและตัดสินใจ 

7. เพ่ือใหเปนผู ท่ีมีจิตวิทยาศาสตร มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมในการใชวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีอยางสรางสรรค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คูมือครูรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร ป.5 เลม 1     ข 

สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

 

คุณภาพของนักเรียนวิทยาศาสตร เมื่อจบช้ันประถมศึกษาปที่ 6 
 

 นักเรียนท่ีเรียนจบชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ควรมีความรู ความคิด ทักษะกระบวนการ และจิตวิทยาศาสตร 

ดังนี้   

1. เขาใจโครงสราง ลักษณะเฉพาะและการปรับตัวของสิ่งมีชีวิต รวมท้ังความสัมพันธของสิ่งมีชีวิตใน

แหลงท่ีอยู การทําหนาท่ีของสวนตาง ๆ ของพืช และการทํางานของระบบยอยอาหารของมนุษย  

2. เขาใจสมบัติและการจําแนกกลุมของวัสดุ สถานะและการเปลี่ยนสถานะของสสาร การละลาย        

การเปลี่ยนแปลงทางเคมี การเปลี่ยนแปลงท่ีผันกลับไดและผันกลับไมได และการแยกสารอยางงาย 

3. เขาใจลักษณะของแรงโนมถวงของโลก แรงลัพธ แรงเสียดทาน แรงไฟฟาและผลของแรงตางๆ ผลท่ี

เกิดจากแรงกระทําตอวัตถุ วงจรไฟฟาอยางงาย ปรากฏการณเบื้องตนของเสียง และแสง  

4. เขาใจปรากฏการณการข้ึนและตก รวมถึงการเปลี่ยนแปลงรูปรางปรากฏของดวงจันทร องคประกอบ

ของระบบสุริยะ คาบการโคจรของดาวเคราะห ความแตกตางของดาวเคราะหและดาวฤกษ การข้ึน

และตกของกลุมดาวฤกษ การใชแผนท่ีดาว การเกิดอุปราคา พัฒนาการและประโยชนของเทคโนโลยี

อวกาศ 

5.  เขาใจลักษณะของแหลงน้ํา วัฏจักรน้ํา กระบวนการเกิดเมฆ หมอก น้ําคาง น้ําคางแข็ง หยาดน้ําฟา 

กระบวนการเกิดหิน วัฏจักรหิน การใชประโยชนหินและแร การเกิดซากดึกดําบรรพ การเกิดลมบก 

ลมทะเล มรสุม ลักษณะและผลกระทบของภัยธรรมชาติ ธรณีพิบัติภัย การเกิดและผลกระทบของ

ปรากฏการณเรือนกระจก  

6. คนหาขอมูลอยางมีประสิทธิภาพและประเมินความนาเชื่อถือ ตัดสินใจเลือกขอมูลใชเหตุผลเชิงตรรกะ

ในการแกปญหา ใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการทํางานรวมกัน เขาใจสิทธิและหนาท่ี

ของตน เคารพสิทธิของผูอ่ืน 

7. ต้ังคําถามหรือกําหนดปญหาเก่ียวกับสิ่งท่ีจะเรียนรูตามท่ีกําหนดใหหรือตามความสนใจ คาดคะเน

คําตอบหลายแนวทาง สรางสมมติฐานท่ีสอดคลองกับคําถามหรือปญหาท่ีจะสํารวจตรวจสอบ 

วางแผนและสํารวจตรวจสอบโดยใชเครื่องมือ อุปกรณ และเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสม ในการ

เก็บรวบรวมขอมูลท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพ 

8.  วิเคราะหขอมูล ลงความเห็น และสรุปความสัมพันธของขอมูลท่ีมาจากการสํารวจตรวจสอบใน

รูปแบบท่ีเหมาะสม เพ่ือสื่อสารความรูจากผลการสํารวจตรวจสอบไดอยางมีเหตุผลและหลักฐาน

อางอิง 

9.  แสดงถึงความสนใจ มุงม่ัน ในสิ่งท่ีจะเรียนรู มีความคิดสรางสรรคเก่ียวกับเรื่องท่ีจะศึกษาตามความ

สนใจของตนเอง แสดงความคิดเห็นของตนเอง ยอมรับในขอมูลท่ีมีหลักฐานอางอิง และรับฟงความ

คิดเห็นผูอ่ืน 
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10.  แสดงความรับผิดชอบดวยการทํางานท่ีไดรับมอบหมายอยางมุงม่ัน รอบคอบ ประหยัด ซ่ือสัตย จน

งานลุลวงเปนผลสําเร็จ และทํางานรวมกับผูอ่ืนอยางสรางสรรค 

11. ตระหนักในคุณคาของความรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใชความรูและกระบวนการทางวิทยาศาสตร

ในการดํารงชีวิต แสดงความชื่นชม ยกยอง และเคารพสิทธิในผลงานของผูคิดคนและศึกษาหาความรู

เพ่ิมเติม ทําโครงงานหรือชิ้นงานตามท่ีกําหนดใหหรือตามความสนใจ 

12.  แสดงถึงความซาบซ้ึง หวงใย แสดงพฤติกรรมเก่ียวกับการใช การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมอยางรูคุณคา 
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ทักษะที่สําคัญในการเรียนรูวิทยาศาสตร 
 

ทักษะสําคัญท่ีครูครูจําเปนตองพัฒนาใหเกิดข้ึนกับนักเรียนเม่ือมีการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร 

เชน ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร (Science Process Skills) 

การเรียนรูทางวิทยาศาสตรจําเปนตองใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรเพ่ือนําไปสู         

การสืบเสาะคนหาผานการสังเกต ทดลอง สรางแบบจําลอง และวิธีการอ่ืนๆ  เพ่ือนําขอมูล สารสนเทศและ

หลักฐานเชิงประจักษมาสรางคําอธิบายเก่ียวกับแนวคิดหรือองคความรูทางวิทยาศาสตร ทักษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร ประกอบดวย 

ทักษะการสังเกต (Observing) เปนความสามารถในการใชประสาทสัมผัสอยางใดอยางหนึ่ง หรือ

หลายอยางสํารวจวัตถุหรือปรากฏการณตาง ๆ ในธรรมชาติหรือจากการทดลอง โดยไมลงความคิดเห็นของ     

ผูสังเกต ประสาทสัมผัสท้ัง 5 ไดแก การดู การฟงเสียง การดมกลิ่น การชิมรส และการสัมผัส 

ทักษะการวัด (Measuring) เปนความสามารถในการเลือกใชเครื่องมือในการวัดปริมาณตาง ๆ 

ไดอยางเหมาะสม รวมถึงความสามารถในการหาปริมาณของสิ่งตาง ๆ จากเครื่องมือท่ีเลือกใชออกมาเปน

ตัวเลขไดถูกตองและรวดเร็ว พรอมระบุหนวยของการวัดไดอยางถูกตอง  

ทักษะการลงความเห็นจากขอมูล (Inferring) เปนความสามารถในการคาดการณอยางมี

หลักการเก่ียวกับเหตุการณหรือปรากฏการณ โดยใชขอมูล (Data) หรือสารสนเทศ (Information) ท่ีเคย

เก็บรวบรวมไวในอดีต 

ทักษะการจําแนกประเภท (Classifying)  เปนความสามารถในการแยกแยะ จัดพวกหรือจัดกลุม

สิ่งตาง ๆ ท่ีสนใจ เชน วัตถุ สิ่งมีชีวิต ดาว และเทหะวัตถุตาง ๆ หรือปรากฏการณท่ีตองการศึกษาออกเปน

หมวดหมู นอกจากนี้ยังหมายถึงความสามารถในการเลือกและระบุเกณฑหรือลักษณะรวมลักษณะใดลักษณะ

หนึ่งของสิ่งตาง ๆ ท่ีตองการจําแนก 

ทักษะการหาความสัมพันธของสเปซกับเวลา (Relationship of Space and Time) สเปซ 

คือ พ้ืนท่ีท่ีวัตถุครอบครอง ในท่ีนี้อาจเปนตําแหนง รูปราง รูปทรงของวัตถุ สิ่งเหลานี้อาจมีความสัมพันธกัน 

ดังนี้ 
 

การหาความสัมพันธระหวางสเปซกับสเปซ 

(Relationship between Space and Space) 

เปนความสามารถในการหาความเก่ียวของ 

สั ม พันธ กั น ระหว า ง พ้ื น ท่ี ท่ี วั ต ถุ ต า งๆ 

ครอบครอง 
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การหาความสัมพันธระหวางสเปซกับเวลา 

(Relationship between Space and Time)  

เปนความสามารถในการหาความเก่ียวของ 

สัมพันธกันระหวางพ้ืนท่ีท่ีวัตถุครอบครอง

เม่ือเวลาผานไป 

ทักษะการใชจํานวน (Using Number) เปนความสามารถในการใชความรูสึกเชิงจํานวน และ

การคํานวณเพ่ือบรรยายหรือระบุรายละเอียดเชิงปริมาณของสิ่งท่ีสังเกตหรือทดลอง 

ทักษะการจัดกระทําและส่ือความหมายขอมูล (Organizing and Communicating Data) 

เปนความสามารถในการนําผลการสังเกต การวัด การทดลอง จากแหลงตาง ๆ มาจัดกระทําใหอยูในรูปแบบท่ี

มีความหมายหรือมีความสัมพันธกันมากข้ึน จนงายตอการทําความเขาใจหรือเห็นแบบรูปของขอมูล นอกจากนี้

ยังรวมถึงความสามารถในการนําขอมูลมาจัดทําในรูปแบบตาง ๆ เชน ตาราง แผนภูมิ แผนภาพ วงจร กราฟ 

สมการ การเขียนบรรยาย เพ่ือสื่อสารใหผูอ่ืนเขาใจความหมายของขอมูลมากข้ึน  

ทักษะการพยากรณ (Predicting) เปนความสามารถในบอกผลลัพธของปรากฏการณ สถานการณ 

การสังเกต การทดลองท่ีไดจากการสังเกตแบบรูปของหลักฐาน (Pattern of Evidence) การพยากรณท่ี

แมนยําจึงเปนผลมาจากการสังเกตท่ีรอบคอบ การวัดท่ีถูกตอง การบันทึก และการจัดกระทํากับขอมูลอยาง

เหมาะสม 

ทักษะการตั้งสมมติฐาน (Formulating Hypotheses) เปนความสามารถในการคิดหาคําตอบ

ลวงหนากอนดําเนินการทดลอง  โดยอาศัยการสังเกต ความรู ประสบการณเดิมเปนพ้ืนฐานคําตอบท่ีคิด

ลวงหนาท่ียังไมรูมากอน หรือยังไมเปนหลักการ กฎ หรือ ทฤษฎีมากอน การตั้งสมมติฐานหรือคําตอบท่ีคิดไว

ลวงหนามักกลาวไวเปนขอความท่ีบอกความสัมพันธระหวางตัวแปรตนกับตัวแปรตาม ซ่ึงอาจเปนไปตามท่ี

คาดการณไวหรือไมก็ได  

ทักษะการกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ (Defining Operationally)  เปนความสามารถในการ

กําหนดความหมายและขอบเขตของสิ่งตาง ๆ ท่ีอยูในสมมติฐานของการทดลอง หรือท่ีเก่ียวของกับการทดลอง 

ใหเขาใจตรงกัน และสามารถสังเกตหรือวัดได 

ทักษะการกําหนดและควบคุมตัวแปร (Controlling Variables) เปนความสามารถในการ

กําหนดตัวแปรตาง ๆ ท้ังตัวแปรตน ตัวแปรตาม และตัวแปรท่ีตองควบคุมใหคงท่ี ใหสอดคลองกับสมมติฐาน

ของการทดลอง รวมถึงความสามารถในการระบุและควบคุมตัวแปรอ่ืน ๆ นอกเหนือจากตัวแปรตน ซ่ึงอาจ

สงผลตอผลการทดลอง หากไมควบคุมใหเหมือนกันหรือเทากัน ตัวแปรท่ีเก่ียวของกับการทดลอง ไดแก       

ตัวแปรตน ตัวแปรตาม และตัวแปรท่ีตองควบคุมใหคงท่ี ซ่ึงลวนเปนปจจัยท่ีเก่ียวของกับการทดลอง ดังนี้ 

ตัวแปรตน (Independent Variable) หมายถึง สิ่งท่ีเปนตนเหตุทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง จึงตอง

จัดสถานการณใหมีสิ่งนี้แตกตางกัน 

ตัวแปรตาม (Dependent Variable) หมายถึง สิ่งท่ีเปนผลจากการจัดสถานการณบางอยางให

แตกตางกัน และเราตองสังเกต วัด หรือติดตามดู 
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ตัวแปรท่ีตองควบคุมใหคงท่ี (Controlled Variable) หมายถึง สิ่งตาง ๆ ท่ีอาจสงผลตอการจัด

สถานการณ จึงตองจัดสิ่งเหลานี้ใหเหมือนกันหรือเทากัน เพ่ือใหม่ันใจวาผลจากการจัดสถานการณเกิดจากตัว

แปรตนเทานั้น 

ทักษะการทดลอง (Experimenting) การทดลองประกอบดวย 3 ข้ันตอน คือ การออกแบบการ

ทดลอง การปฏิบัติการทดลอง และการบันทึกผลการทดลอง ทักษะการทดลองจึงเปนความสามารถในการ

ออกแบบและวางแผนการทดลองไดอยางรอบคอบ และสอดคลองกับคําถามการทดลองและสมมติฐาน รวมถึง

ความสามารถในการดําเนินการทดลองไดตามแผน และความสามารถในการบันทึกผลการทดลองไดละเอียด 

ครบถวน และเท่ียงตรง  

ทักษะการตีความหมายขอมูลและลงขอสรุป (Interpreting and Making Conclusion) 

ความสามารถ ในการแปลความหมาย หรือการบรรยาย ลักษณะและสมบัติของขอมูลท่ีมีอยู ตลอดจน

ความสามารถในการสรุปความสัมพันธของขอมูลท้ังหมด 

ทักษะการสรางแบบจําลอง (Formulating Models) ความสามารถในการสรางและใชสิ่งท่ีทํา

ข้ึนมาเพ่ือเลียนแบบหรืออธิบายปรากฏการณท่ีศึกษาหรือสนใจ เชน กราฟ สมการ แผนภูมิ รูปภาพ 

ภาพเคลื่อนไหว รวมถึงความสามารถในการนําเสนอขอมูล แนวคิด ความคิดรวบยอดเพ่ือใหผูอ่ืนเขาใจในรูป

ของแบบจําลองแบบตาง ๆ  

 

ทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 (21st Century Skills) 

ราชบัณฑิตยสถานไดระบุทักษะท่ีจําเปนแหงศตวรรษท่ี 21 ซ่ึงสอดคลองกับสมรรถนะท่ีควรมีในพลเมือง  

ยุคใหมรวม 7 ดาน (สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ, 2558; ราชบัณฑิตยสถาน, 2557) 

ในระดับประถมศึกษาจะเนนใหครูครูสงเสริมใหนักเรียนมีทักษะ ดังตอไปนี้ 

การคิดอยางมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) หมายถึง การคิดโดยใชเหตุผลท่ีหลากหลาย

เหมาะสมกับสถานการณ มีการคิดอยางเปนระบบ วิเคราะห ประเมินหลักฐานและขอคิดเห็นดวยมุมมองท่ี

หลากหลาย สังเคราะห แปลความหมาย และจัดทําขอสรุป สะทอนความคิดอยางมีวิจารณญาณโดยใช

ประสบการณและกระบวนการเรียนรู 

การแกปญหา (Problem Solving) หมายถึง ความสามารถในการแกปญหาท่ีไมคุนเคย หรือ

ปญหาใหม โดยอาจใชความรู ทักษะ วิธีการและประสบการณท่ีเคยรูมาแลว หรือการสืบเสาะหาความรู วิธีการ

ใหมมาใชแกปญหาก็ได  นอกจากนี้ยังรวมถึงการซักถามเพ่ือทําความเขาใจมุมมองท่ีแตกตาง หลากหลาย

เพ่ือใหไดวิธีแกปญหาท่ีดียิ่งข้ึน 

การส่ือสาร (Communications) หมายถึง ความสามารถในการสื่อสารไดอยางชัดเจน เชื่อมโยง 

เรียบเรียงความคิดเเละมุมมองตาง ๆ แลวสื่อสารโดยการใชคําพูด หรือการเขียน เพ่ือใหผู อ่ืนเขาใจได
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หลากหลายรูปแบบและวัตถุประสงคนอกจากนี้ยังรวมไปถึงการฟงอยางมีประสิทธิภาพเพ่ือใหเขาใจ

ความหมายของผูสงสาร  

ความรวมมือ (Collaboration) หมายถึง ความสามารถในการทํางานรวมกับคนกลุมตาง ๆ ท่ี

หลากหลายอยางมีประสิทธิภาพและใหเกียรติ มีความยืดหยุนและยินดีท่ีจะประนีประนอม เพ่ือใหบรรลุ

เปาหมายการทํางาน พรอมท้ังยอมรับและแสดงความรับผิดชอบตองานท่ีทํารวมกัน และเห็นคุณคาของผลงาน

ท่ีพัฒนาข้ึนจากสมาชิกแตละคนในทีม 

การสรางสรรค (Creativity) หมายถึง การใชเทคนิคท่ีหลากหลายในการสรางสรรคแนวคิด เชน 

การระดมพลังสมอง รวมถึงความสามารถในการพัฒนาตอยอดแนวคิดเดิม หรือไดแนวคิดใหม และ

ความสามารถในการกลั่นกรอง ทบทวน วิเคราะห และประเมินแนวคิด เพ่ือปรับปรุงใหไดแนวคิดท่ีจะสงผลให

ความพยายามอยางสรางสรรคนี้เปนไปไดมากท่ีสุด 

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (Information and Communication Technology 

(ICT)) หมายถึง ความสามารถในการการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือเปนเครื่องมือสืบคน จัด

กระทํา ประเมินและสื่อสารขอมูลความรูตลอดจนรูเทาทันสื่อโดยการใชสื่อตาง ๆ ไดอยางเหมาะสมมี

ประสิทธิภาพ 
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ผังมโนทัศน (concept map)  

รายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร ช้ันประถมศึกษาปที่ 5 เลม 1 
 

 

 

 

เนื้อหาการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตร 

ช้ันประถมศึกษาปที่ 5 เลม 1 

หนวยท่ี 1 การเรียนรูส่ิงตาง ๆ 

รอบตัว 

หนวยท่ี 3 การเปล่ียนแปลง 

ของสาร 

เสนทางของขยะ 

จากมือเรา 

ไดแก 

ประกอบดวย 

การเปล่ียนแปลงท่ีผัน

กลับไดและผันกลับไมได 

การเปล่ียนสถานะ 

การละลาย 

การเปล่ียนแปลงทางเคมี 

หนวยท่ี 2 แรงและพลังงาน 

ไดแก 

แรงลัพธ 

แรงเสียดทาน 

เสียงกับการไดยิน 

ไดแก 
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ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรูแกนกลาง วิทยาศาสตร ป.5 เลม 1 

 

ตัวช้ีวัดช้ันป สาระการเรียนรูแกนกลาง 

ว 2.1 ป.5/1  

อธิบายการเปลี่ยนสถานะของสสาร เมื่อทําให 

สสารรอนข้ึนหรือเย็นลง โดยใชหลักฐานเชิง

ประจักษ 

  การเปลี่ยนสถานะของสสารเปนการเปลี่ยนแปลงทาง

กายภาพ เมื่อเพิ่มความรอนใหกับสสารถึงระดับหนึ่งจะ

ทําใหสสารที่เปนของแข็งเปลี่ยนสถานะเปนของเหลว 

เรียกวา การหลอมเหลวและเมื่อเพิ่มความรอนตอไป

จนถึงอีกระดับหนึ่งของเหลวจะเปลี่ยนเปนแกส เรียกวา 

การกลายเปนไอ แตเมื่อลดความรอนลงถึงระดับหนึ่ง

แกสจะเปลี่ยนสถานะเปนของเหลว เรียกวา  การ

ควบแนน และถาลดความรอนตอไปอีกจนถึงระดับหนึ่ง

ของเหลวจะเปลี่ยนสถานะเปนของแข็ง เรียกวา การ

แข็งตัว สสารบางชนิดสามารถเปลี่ยนสถานะจาก

ของแข็งเปนแกสโดยไมผานการเปนของเหลว เรียกวา 

การระเหิด สวนแกสบางชนิดสามารถเปลี่ยนสถานะเปน

ของแข็งโดยไมผานการเปนของเหลว เรียกวา การระเหิด

กลับ 

ว 2.1 ป.5/2 

อธิบายการละลายของสารในน้ํ า  โดยใช

หลักฐานเชิงประจักษ 

  เมื่อใสสารลงในน้ําแลวสารนั้นรวมเปนเนื้อเดียวกันกับน้ํา

ทั่วทุกสวน แสดงวาสารเกิดการละลาย เรียกสารผสมที่

ไดวาสารละลาย 

ว 2.1 ป.5/3 

วิเคราะหการเปลี่ยนแปลงของสารเมื่อเกิดการ 

เปลี่ยนแปลงทางเคมี โดยใชหลักฐานเชิง

ประจักษ 

  เมื่อผสมสาร 2 ชนิดข้ึนไปแลวมีสารใหมเกิดข้ึนซึ่งมี

สมบัติตางจากสารเดิมหรือเมื่อสารชนิดเดียวเกิดการ

เปลี่ยนแปลงแลวมีสารใหมเกิดข้ึนการเปลี่ยนแปลงนี้

เรียกวา การเปลี่ยนแปลงทางเคมี ซ่ึงสังเกตไดจากมีสี

หรือกลิ่นตางจากสารเดิม หรือมีฟองแกส หรือมีตะกอน

เกิดข้ึนหรือมีการเพิ่มข้ึนหรือลดลงของอุณหภูมิ 

ว 2.1 ป.5/4 

วิเคราะหและระบุการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได 

และการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับไมได 

  เมื่อสารเกิดการเปลี่ยนแปลงแลว สารสามารถเปลี่ยนกลับ

เปนสารเดิมได เปนการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได เชน การ

หลอมเหลว การกลายเปนไอการละลาย แตสารบางอยาง

เกิดการเปลี่ยนแปลงแลวไมสามารถเปลี่ยนกลับเปน

สารเดิมไดเปนการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับไมได เชน การ

เผาไหม การเกิดสนิม 

ว 2.2 ป.5/1 

อธิบายวิธีการหาแรงลัพธของแรงหลายแรงใน

แนว 

  แรงลัพธเปนผลรวมของแรงที่กระทําตอวัตถุ โดยแรงลัพธ

ของแรง 2 แรงที่กระทําตอวัตถุเดียวกันจะมีขนาด

เทากับผลรวมของแรงทั้งสองเมื่อแรงทั้งสองอยูในแนว
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ตัวช้ีวัดช้ันป สาระการเรียนรูแกนกลาง 

เดียวกันที่กระทําตอวัตถุในกรณีที่วัตถุอยูนิ่ง 

จากหลักฐานเชิงประจักษ 

เดียวกันและมีทิศทางเดียวกันแตจะมีขนาดเทากับ

ผลตางของแรงทั้งสองเมื่อแรงทั้งสองอยูในแนวเดียวกัน

แตมีทิศทางตรงขามกัน สําหรับวัตถุที่อยูนิ่งแรงลัพธที่

กระทําตอวัตถุมีคาเปนศูนย 

  การเขียนแผนภาพของแรงที่กระทําตอวัตถุสามารถเขียน

ไดโดยใชลูกศร โดยหัวลูกศรแสดงทิศทางของแรง และ

ความยาวของลูกศรแสดงขนาดของแรงที่กระทําตอวัตถุ 

ว 2.2 ป.5/2 

เขียนแผนภาพแสดงแรงที่กระทําตอวัตถุที่อยู

ในแนวเดียวกันและแรงลัพธที่กระทําตอวัตถุ 

ว 2.2 ป.5/3 

ใชเคร่ืองชั่งสปริงในการวัดแรงที่กระทําตอวัตถุ 

ว 2.2 ป.5/4 

ร ะบุ ผ ล ข อ งแ ร ง เ สี ย ด ท าน ที่ มี ต อ ก า ร

เปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุจากหลักฐาน

เชิงประจักษ 

  แรงเสียดทานเปนแรงที่เกิดข้ึนระหวางผิวสัมผัสของวัตถุ 

เพื่อตานการเคลื่อนที่ของวัตถุนั้น โดยถาออกแรงกระทํา

ตอวัตถุที่อยูนิ่งบนพื้นผิวหนึ่งใหเคลื่อนที่ แรงเสียดทาน

จากพื้นผิวนั้นก็จะตานการเคลื่อนที่ของวัตถุ แตถาวัตถุ

กําลังเคลื่อนที่แรงเสียดทานก็จะทําใหวัตถุนั้นเคลื่อนที่ชา

ลงหรือหยุดนิ่ง 

ว 2.2 ป.5/5 

เขียนแผนภาพแสดงแรงเสียดทานและแรง 

ที่อยูในแนวเดียวกันที่กระทําตอวัตถุ 

ว 2.3 ป.5/1 

อธิบายการไดยินเสี ยงผ านตั วกลางจาก

หลักฐานเชิงประจักษ 

  การไดยินเสียงตองอาศัยตัวกลาง โดยอาจเปนของแข็ง 

ของเหลว หรืออากาศ เสียงจะสงผานตัวกลางมายังหู 

ว 2.3 ป.5/2 

ระบุตัวแปร ทดลอง และอธิบายลักษณะและ 

การเกิดเสียงสูง เสียงต่ํา 

  เสียงที่ไดยินมีระดับสูงต่ําของเสียงตางกันข้ึนกับความถ่ีของ

การสั่นของแหลงกําเนิดเสียง โดยเมื่อแหลงกําเนิดเสียงสั่น

ดวยความถ่ีต่ําจะเกิดเสียงต่ําแตถาสั่นดวยความถ่ีสูงจะเกิด

เสียงสูง สวนเสียงดังคอยที่ไดยินข้ึนกับพลังงานการสั่นของ

แหลงกําเนิดเสียง โดยเมื่อแหลงกําเนิดเสียงสั่นดวย

พลังงานมากจะเกิดเสียงดัง แตถาแหลงกําเนิดเสียงสั่นดวย

พลังงานนอยจะเกิดเสียงคอย 

  เสียงดังมาก ๆ เปนอันตรายตอการไดยินและเสียงที่

กอใหเกิดความรําคาญเปนมลพิษทางเสียงเดซิเบลเปน

หนวยที่บอกถึงความดังของเสียง 

ว 2.3 ป.5/3 

ออกแบบการทดลองและอธิบายลักษณะและ 

การเกิดเสียงดัง เสียงคอย 

ว 2.3 ป.5/4 

วัดระดับเสียงโดยใชเคร่ืองมือวัดระดับเสียง 

ว 2.3 ป.5/5 

ตระหนักในคุณคาของความรูเร่ืองระดับเสียง 

โดยเสนอแนะแนวทางในการหลีกเลี่ยงและลด 

มลพิษทางเสียง 
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ขอแนะนําการใชคูมือครู 
 

 คูมือครูเลมนี้จัดทําข้ึนเพ่ือใชเปนแนวทางการจัดกิจกรรมสําหรับครู ในแตละหนวยการเรียนรูนักเรียน

จะไดฝกทักษะจากการทํากิจกรรมตาง ๆ ท้ังการสังเกต การสํารวจ การทดลอง การสืบคนขอมูล การอภิปราย 

การทํางานรวมกัน ซ่ึงเปนการฝกใหนักเรียนชางสังเกต รูจักตั้งคําถาม รูจักคิดหาเหตุผล เพ่ือตอบปญหาตาง ๆ 

ไดดวยตนเอง ท้ังนี้โดยมีเปาหมายเพ่ือใหนักเรียนไดเรียนรูและคนพบดวยตนเองมากท่ีสุด ดังนั้นในการจัดการ

เรียนรูครูจึงเปนผูชวยเหลือ สงเสริม และสนับสนุนนักเรียนใหรูจักสืบเสาะหาความรูจากสื่อและแหลงการ

เรียนรูตาง ๆ และเพ่ิมเติมขอมูลท่ีถูกตองแกนักเรียน เพ่ือใหนักเรียนมีทักษะจากการศึกษาหาความรูดวย

ตนเอง 

 เพ่ือใหเกิดประโยชนจากคูมือครูเลมนี้มากท่ีสุด ครูควรทําความเขาใจในรายละเอียดของแตละหัวขอ 

และขอเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้ 

 1. สาระการเรยีนรูแกนกลาง 

สาระการเรียนรูแกนกลางเปนสาระการเรียนรูเฉพาะกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรท่ีปรากฏใน

มาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด ฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 

ข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กระทรวงศึกษาธิการ ไดกําหนดไวเฉพาะสวนท่ีจําเปนสําหรับเปนพ้ืนฐาน

เก่ียวของกับชีวิตประจําวัน และเปนพ้ืนฐานในการศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน โดยสอดคลองกับสาระและ

ความสามารถ ความถนัดและความสนใจของนักเรียน ในทุกกิจกรรมจะมีสาระสําคัญ ซ่ึงเปนเนื้อหาสาระ

ท่ีปรากฏอยูตามสาระการเรียนรูโดยสถานศึกษาสามารถพัฒนาเพ่ิมเติมไดตามความเหมาะสม  

สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ตามมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด ฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตาม

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ไดเพ่ิมสาระเทคโนโลยี ซ่ึงประกอบดวยการ

ออกแบบและเทคโนโลยี และวิทยาการคํานวณ ท้ังนี้ เพ่ือเอ้ือตอการจัดการเรียนรูบูรณาการสาระ 

ทางคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี กับกระบวนการเชิงวิศวกรรม ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา 

2. ภาพรวมการจัดการเรียนรูประจําหนวย 

ภาพรวมการจัดการเรียนรูประจําหนวยมีไวเพ่ือเชื่อมโยงเนื้อหาสาระกับมาตรฐานการเรียนรูและ

ตัวชี้วัดท่ีจะไดเรียนในแตละกิจกรรมของหนวยนั้น ๆ และเปนแนวทางใหครูครูนําไปปรับปรุงและ

เพ่ิมเติมตามความเหมาะสม 

3. จุดประสงคการเรียนรู   

แตละหนวยการเรียนรูนักเรียนจะไดทํากิจกรรมอยางหลากหลาย ในแตละสวนของหนังสือเรียนท้ัง

สวนนําบท นําเรื่อง และกิจกรรมมีจุดประสงคการเรียนรูท่ีสอดคลองกับตัวชี้วัดชั้นปเพ่ือให นักเรียนเกิด

การเรียนรู โดยยึดหลักใหนักเรียนไดลงมือปฏิบัติ สืบเสาะหาความรูดวยกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

กระบวนการแกปญหา การสื่อสาร และความสามารถในการตัดสินใจ การนําความรูไปใชในชีวิตและ

ในสถานการณใหม มีทักษะในการใชเทคโนโลยี มีเจตคติ คุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีเหมาะสม 

สามารถอยูในสังคมไทยไดอยางมีความสุข   
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4. บทน้ีมีอะไร 

สวนท่ีบอกรายละเอียดในบทนั้น ๆ ซ่ึงประกอบดวยชื่อเรื่อง คําสําคัญ และชื่อกิจกรรม เพ่ือครูจะ

ไดทราบองคประกอบโดยรวมของแตละบท 

5. สื่อการเรียนรูและแหลงเรียนรู 

สวนท่ีบอกรายละเอียดสื่อการเรียนรูและแหลงเรียนรูท่ีตองใชสําหรับการเรียนในบท เรื่อง และ 

กิจกรรมนั้น ๆ โดยสื่อการเรียนรูและแหลงเรียนรูประกอบดวยหนาหนังสือเรียนและแบบบันทึกกิจกรรม 

และอาจมีโปรแกรมประยุกต เว็บไซต สื่อสิ่งพิมพ สื่อโสตทัศนูปกรณหรือตัวอยางวีดิทัศนปฏิบัติการ

ทางวิทยาศาสตรเพ่ือเสริมสรางความม่ันใจในการสอนปฏิบัติการวิทยาศาสตรสําหรับครู 

6. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 

ทักษะท่ีนักเรียนจะไดฝกปฏิบัติในแตละกิจกรรม โดยทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรเปน

ทักษะท่ีนักวิทยาศาสตรนํามาใชในกระบวนการตาง ๆ ในการสืบเสาะหาความรู สวนทักษะแหง

ศตวรรษท่ี 21 เปนทักษะท่ีชวยเสริมสรางการเรียนรูและพัฒนาความสามารถของนักเรียนในดานตาง ๆ 

เพ่ือใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลก 
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วีดิทัศนตัวอยางการปฏิบัติการวิทยาศาสตรสําหรับครูเพ่ือฝกฝนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรตาง ๆ มีดังนี้ 

รายการวีดิทัศนตัวอยางการ

ปฏิบัติการวิทยาศาสตร 

ทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร 
Short link QR code 

วีดิทัศน   การสังเกตและการลง

ความเห็นจากขอมูล   

ทําไดอยางไร 

การสังเกตและการลง

ความเห็นจากขอมูล 

http://ipst.me/8115    

 

 

 
 

วีดิทัศน   การวัดทําไดอยางไร การวัด http://ipst.me/8116 
 

 
 

วีดิทัศน   การใชตัวเลข         

ทําไดอยางไร 

การใชจํานวน http://ipst.me/8117 
 

 
 

วีดิทัศน   การจําแนกประเภท  

ทําไดอยางไร 

การจําแนกประเภท http://ipst.me/8118 
 

 
 

วีดิทัศน   การหาความสัมพันธ

ระหวางสเปซกับสเปซ

ทําไดอยางไร 

การหาความสัมพันธ

ระหวางสเปซกับสเปซ 

http://ipst.me/8119 
 

 
 

วีดิทัศน   การหาความสัมพันธ

ระหวางสเปซกับเวลา

ทําไดอยางไร 

การหาความสัมพันธ

ระหวางสเปซกับเวลา 

http://ipst.me/8120 
 

 
 

วีดิทัศน   การจัดกระทําและสื่อ

ความหมายขอมูล    

ทําไดอยางไร 

การจัดกระทําและสื่อ

ความหมายขอมูล 

http://ipst.me/8121 
 

 
 

วีดิทัศน   การพยากรณ         

ทําไดอยางไร 

การพยากรณ 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
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รายการวีดิทัศนตัวอยางการ

ปฏิบัติการวิทยาศาสตร 

ทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร 
Short link QR code 

วีดิทัศน   ทําการทดลองได

อยางไร 

การทดลอง http://ipst.me/8123 
 

 
 

วีดิทัศน   การตั้งสมมติฐานทําได

อยางไร 

การตั้งสมมติฐาน http://ipst.me/8124 
 

 
 

วีดิทัศน   การกําหนดและ

ควบคุมตัวแปรและ 

การกําหนดนิยามเชิง

ปฏิบัติการทําได

อยางไร 

การกําหนดและควบคุม    

ตัวแปรและ 

การกําหนดนิยามเชิง

ปฏิบัติการ 

http://ipst.me/8125 
 

 
 

วีดิทัศน   การตีความหมาย

ขอมูลและลงขอสรุป

ทําไดอยางไร 

การตีความหมายขอมูลและ

ลงขอสรุป 

http://ipst.me/8126 
 

 
 

วีดิทัศน   การสรางแบบจําลอง

ทําไดอยางไร 

การสรางแบบจําลอง http://ipst.me/8127 
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7. แนวคิดคลาดเคลื่อน 

ความเชื่อ ความรู หรือความเขาใจท่ีผิดหรือคลาดเคลื่อนซ่ึงเกิดข้ึนกับนักเรียน เนื่องจาก

ประสบการณในการเรียนรูท่ีรับมาผิดหรือนําความรูท่ีไดรับมาสรุปตามความเขาใจของตนเองผิด แลว

ไมสามารถอธิบายความเขาใจนั้นได ดังนั้นเม่ือเรียนจบบทนี้แลวครูควรแกไขแนวคิดคลาดเคลื่อนของ

นักเรียนใหเปนแนวคิดท่ีถูกตอง 

8. บทน้ีเริ่มตนอยางไร 

แนวทางสําหรับครูในการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรเพ่ือสงเสริมใหนักเรียนรูจักคิดดวยตนเอง 

รูจักคนควาหาเหตุผล ครูควรกระตุนใหนักเรียนเกิดความสนใจในบทเรียนนั้น ๆ โดยและใหนักเรียน

ตอบคําถามสํารวจความรูกอนเรียน จากนั้นครูสังเกตการตอบคําถามของนักเรียนและยังไมเฉลย

คําตอบท่ีถูกตอง เพ่ือใหนักเรียนไปหาคําตอบจากเรื่องและกิจกรรมตาง ๆ ในบทนั้น 

9. เวลาท่ีใช  

การเสนอแนะเวลาท่ีใชในการจัดการเรียนการสอนวาควรใชประมาณก่ีชั่วโมง เพ่ือชวยใหครูครูได

จัดทําแผนการจัดการเรียนรูไดอยางเหมาะสม อยางไรก็ตามครูอาจปรับเปลี่ยนเวลาไดตาม

สถานการณและความสามารถของนักเรียน   

10. วัสดุอุปกรณ  

รายการวัสดุอุปกรณท้ังหมดท้ังหมดสําหรับการจัดกิจกรรม โดยอาจมีท้ังวัสดุสิ้นเปลือง อุปกรณ

สําเร็จรูป อุปกรณพ้ืนฐาน หรืออ่ืน ๆ 

11. การเตรยีมตวัลวงหนาสําหรับครู เพ่ือจัดการเรียนรูในครั้งถัดไป  

การเตรียมตัวลวงหนาสําหรับการจัดการเรียนรูในครั้งถัดไป เพ่ือครูจะไดเตรียมสื่อ อุปกรณ 

เครื่องมือตาง ๆ ท่ีตองใชในกิจกรรมใหอยูในสภาพท่ีใชการไดดีและมีจํานวนเพียงพอกับนักเรียน โดย

อาจมีบางกิจกรรมตองทําลวงหนาหลายวัน เชน การเตรียมถุงปริศนาและขาวโพดค่ัวหรือสิ่งท่ีกินได 

ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 

 นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา มีกระบวนการคิดท่ีเปนรูปธรรม ครูจึงควรจัดการเรียนการ

สอนท่ีมุงเนนใหนักเรียนไดปฏิบัติหรือทําการทดลองดวยตนเอง ซ่ึงเปนวิธีหนึ่งท่ีนักเรียนจะไดมี

ประสบการณตรง ดังนั้นครูครูจึงตองเตรียมตัวเองในเรื่องตอไปนี้  

11.1  บทบาทของครู ครูจะตองเปลี่ยนบทบาทจากการเปนผูชี้นําหรือผูถายทอดความรูเปนผู

ชวยเหลือ โดยสงเสริมและสนับสนุนนักเรียนในการแสวงหาความรูจากสื่อและแหลงการ

เรียนรูตาง ๆ และใหขอมูลท่ีถูกตองแกนักเรียน เพ่ือใหนักเรียนไดนําขอมูลเหลานั้นไปใช

สรางสรรคความรูของตนเอง  

11.2  การเตรียมตัวของครูและนักเรียน ครูควรเตรียมนักเรียนใหมีความพรอมในการทํา

กิจกรรมตาง ๆ แตบางครั้งนักเรียนไมเขาใจและอาจจะทํากิจกรรมไมถูกตอง ดังนั้นครูจึง

ตองเตรียมตัวเอง โดยทําความเขาใจในเรื่องตอไปนี้  
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  การสืบคนขอมูลหรือการคนควาดวยวิธีการตาง ๆ เชน สอบถามจากผูรูในทองถ่ิน  

ดูจากรูปภาพแผนภูมิ อานหนังสือหรือเอกสารเทาท่ีหาได นั่นคือการใหนักเรียนเปนผูหา

ความรูและพบความรูหรือขอมูลดวยตนเอง ซ่ึงเปนการเรียนรูดวยวิธีแสวงหาความรู  

  การนําเสนอ มีหลายวิธี เชน ใหนักเรียนหรือตัวแทนกลุมออกมาเลาเรื่องท่ีไดรับ

มอบหมายใหไปสํารวจ สังเกต หรือทดลองหรืออาจใหเขียนเปนคําหรือเปนประโยคลงใน

แบบบันทึกกิจกรรมหรือสมุดอ่ืนตามความเหมาะสม นอกจากนี้อาจใหวาดรูป หรือตัด

ขอความจากหนังสือพิมพ แลวนํามาติดไวในหอง เปนตน 

  การสํารวจ ทดลอง สืบคนขอมูล สรางแบบจําลองหรืออ่ืน ๆ เพ่ือสรางองคความรู

เปนสิ่งสําคัญยิ่งตอการเรียนรูวิทยาศาสตร ครูครูสามารถใหนักเรียนทํากิจกรรมไดท้ังใน

หองเรียน นอกหองเรียนหรือท่ีบาน โดยไมจําเปนตองใชอุปกรณวิทยาศาสตรราคาแพง 

อาจใชอุปกรณท่ีดัดแปลงจากสิ่งของเหลือใช หรือใชวัสดุธรรมชาติ ขอสําคัญ คือ ครูครู

ตองใหนักเรียนทราบวา ทําไมจึงตองทํากิจกรรมนั้น และจะตองทําอะไร อยางไร ผลจาก

การทํากิจกรรมจะสรุปผลอยางไร ซ่ึงจะทําใหนักเรียนไดความรู ความคิด และทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตรพรอมกับเกิดคานิยม คุณธรรม เจตคติทางวิทยาศาสตรดวย 

12. แนวการจัดการเรียนรู 

  แนวทางสําหรับครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรท่ีมุงสงเสริมใหนักเรียนรูจักคิดดวย

ตนเอง รูจักคนควาหาเหตุผลและสามารถแกปญหาไดดวยการนําเอาวิธีการตาง ๆ ของกระบวนการทาง

วิทยาศาสตรไปใช วิธีการจัดการเรียนรูท่ี สสวท. เห็นวาเหมาะสมท่ีจะนํานักเรียนไปสูเปาหมายท่ีกําหนด

ไวก็คือ วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู ซ่ึงมีองคประกอบท่ีสําคัญ คือ การมองเห็นปญหา  การสํารวจ

ตรวจสอบ และอภิปรายซักถามระหวางครูกับนักเรียนเพ่ือนําไปสูขอมูลสรุป  

ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 

 นอกจากครูจะจัดกิจกรรมตาง ๆ ตามคูมือครูนี้ ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูตามความ

เหมาะสมเพ่ือใหบรรลุจุดมุงหมาย โดยจะคํานึงถึงเรื่องตาง ๆ ดังตอไปนี้ 

12.1  นักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรู ครูควรใหนักเรียนทุกคนมีสวนรวมในกิจกรรมการ

เรียนรูตลอดเวลาดวยการกระตุนใหนักเรียนลงมือทํากิจกรรมและอภิปรายผล โดยครูอาจ

ใชเทคนิคตาง ๆ เชน การใชคําถาม การเสริมแรงมาใชใหเปนประโยชน เพ่ือใหการเรียน

การสอนนาสนใจและมีชีวิตชีวา  

12.2  การใชคําถาม เพ่ือนํานักเรียนเขาสูบทเรียนและลงขอสรุป โดยไมใชเวลานานเกินไป ท้ังนี้

ครูตองวางแผนการใชคําถามอยางมีประสิทธิภาพ โดยเลือกใชคําถามท่ีมีความยากงาย

พอเหมาะกับความสามารถของนักเรียน 

12.3  การสํารวจตรวจสอบซํ้า เปนสิ่งจําเปนเพ่ือใหไดขอมูลท่ีนาเชื่อถือ ดังนั้นในการจัดการเรียนรู  

ครูควรเนนย้ําใหนักเรียนไดสํารวจตรวจสอบซํ้าเพ่ือนําไปสูขอสรุปท่ีถูกตองและเชื่อถือได 
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13. ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม  

  ขอเสนอแนะสําหรับครูท่ีอาจเปนประโยชนในการจัดการเรียนรู เชน ตัวอยางวัสดุอุปกรณ 

ท่ีเหมาะสมหรือใชแทน ขอควรระวัง วิธีการใชอุปกรณใหเหมาะสมและปลอดภัย วิธีการทํากิจกรรม

เพ่ือลดขอผิดพลาด ตัวอยางตาราง และเสนอแหลงเรียนรูเพ่ือการคนควาเพ่ิมเติม 

14. ความรูเพ่ิมเติมสาํหรับครู  

  ความรูเพ่ิมเติมในเนื้อหาท่ีสอนซ่ึงจะมีรายละเอียดท่ีลึกข้ึน เพ่ือเพ่ิมความรูและความม่ันใจ 

ในเรื่องท่ีจะสอนและแนะนํานักเรียนท่ีมีความสามารถสูง แตครูตองไมนําไปสอนนักเรียนในชั้นเรียน 

เพราะไมเหมาะสมกับวัยและระดับชั้น  

15. อยาลืมนะ 

 สวนท่ีเตือนไมใหครูเฉลยคําตอบท่ีถูกตอง กอนท่ีจะไดรับฟงความคิดและเหตุผลของนักเรียน

เพ่ือใหนักเรียนไดคิดดวยตนเองและครูจะไดทราบวานักเรียนมีความรูความเขาใจในเรื่องนั้นอยางไร

บาง โดยครูควรใหคําแนะนําเพ่ือใหนักเรียนหาคําตอบไดดวยตนเอง นอกจากนั้นครูควรใหความสนใจ

ตอคําถามของนักเรียนทุกคนดวย 

16. แนวการประเมินการเรยีนรู 

การประเมินการเรียนรูของนักเรียนท่ีไดจากการอภิปรายในชั้นเรียน คําตอบของนักเรียนระหวาง

การจัดการเรียนรูและในแบบบันทึกกิจกรรม รวมท้ังการฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและ

ทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 ท่ีไดจากการทํากิจกรรมของนักเรียน 

17. กิจกรรมทายบท 

 สวนที่ใหนักเรียนไดสรุปความรู ความเขาใจ ในบทเรียน และไดตรวจสอบความรูในเนื้อหาที่

เรียนมาทั้งบท หรืออาจตอยอดความรูในเรือ่งนัน้ ๆ  

 

ขอแนะนําเพ่ิมเติม 

1. การสอนอาน 

พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ใหความหมายของคําวา “อาน” หมายถึง วาตาม

ตัวหนังสือ ถาออกเสียงดวย เรียกวา อานออกเสียง ถาไมตองออกเสียง เรียกวา อานในใจ หรืออีกความหมาย

ของคําวา “อาน” หมายถึง สังเกตหรือพิจารณาดูเพ่ือใหเขาใจ เชน อานสีหนา อานริมฝปาก อานใจ  ตีความ 

เชน อานรหัส อานลายแทง  

ปพุทธศักราช 2541 กรมวิชาการ ไดกลาวถึงความสําคัญของการอานไววา การอานเปนทักษะท่ีสําคัญ 

จําเปนตองเนนและฝกฝนใหแกนักเรียนเปนอยางมาก เนื่องจากการอานเปนกระบวนการสําคัญท่ีทําใหผูอาน

สรางความหมายหรือพัฒนาการวิเคราะห ตีความในระหวางอาน ผูอานจะตองรูหัวเรื่อง รูจุดประสงคการอาน 

มีความรูทางภาษาใกลเคียงกับภาษาท่ีใชในหนังสือท่ีอานและจําเปนตองใชประสบการณเดิมท่ีเปน

ประสบการณพ้ืนฐานของผูอาน ทําความเขาใจเรื่องท่ีอาน ท้ังนี้นักเรียนแตละคนอาจมีทักษะในการอานท่ี
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แตกตางกัน ข้ึนอยูกับองคประกอบหลายอยาง เชน ประสบการณเดิมของนักเรียน ความสามารถดานภาษา 

หรือความสนใจเรื่องท่ีอาน ครูควรสังเกตนักเรียนวานักเรียนแตละคนมีความสามารถในการอานอยูในระดับใด 

ซ่ึงครูจะตองพิจารณาท้ังหลักการอาน และความเขาใจในการอานของนักเรียน  

การรูเรื่องการอาน (Reading literacy)  หมายถึง การเขาใจขอมูล เนื้อหาสาระของสิ่งท่ีอาน การใช 

ประเมินและสะทอนมุมมองของตนเองเก่ียวกับสิ่งท่ีอานอยางตั้งใจเพ่ือบรรลุเปาหมายสวนตัวของตนเองหรือ

เพ่ือพัฒนาความรูและศักยภาพของตนเองและนําความรูและศักยภาพนั้นมาใชในการแลกเปลี่ยนเรียนรูใน

สังคม (PISA, 2018)  

กรอบการประเมินผลนักเรียนเพ่ือใหมีสมรรถนะการอานในศตวรรษท่ี 21 ตามแนวทางของ PISA  สามารถ

สรุปไดดังแผนภาพดานลาง 

 

จากกรอบการประเมินดังกลาวจะเห็นไดวา การรูเรื่องการอานเปนสมรรถนะท่ีสําคัญท่ีครูควรสงเสริมให

นักเรียนมีความสามารถใหครอบคลุม ตั้งแตการคนหาขอมูลในสิ่งท่ีอาน เขาใจเนื้อหาสาระท่ีอานไปจนถึง

ประเมินคาเนื้อหาสาระท่ีอานได  การเรียนการสอนวิทยาศาสตรจําเปนตองอาศัยการอานเพ่ือหาขอมูล           

ทําความเขาใจเนื้อหาสาระของสิ่งท่ีอาน รวมท้ังประเมินสิ่งท่ีอานและนําเสนอมุมมองของตนเองเก่ียวกับสิ่งท่ี

อาน  นักเรียนควรไดรับสงเสริมการอานดังตอไปนี้ 

1. นักเรียนควรไดรับการฝกการอานขอความแบบตอเนื่องจําแนกขอความแบบตาง ๆ กัน เชน การบอก 

การพรรณนา การโตแยง รวมไปถึงการอานขอเขียนท่ีไมใชขอความตอเนื่อง ไดแก การอานรายการ 

ตาราง แบบฟอรม กราฟ และแผนผัง เปนตน ซ่ึงขอความเหลานี้เปนสิ่งท่ีนักเรียนไดพบเห็นใน

โรงเรียน และจะตองใชในชีวิตจริงเม่ือโตเปนผูใหญ ซ่ึงในคูมือครูเลมนี้ตอไปจะใชคําแทนขอความท้ังท่ี

เปนขอความแบบตอเนื่องและขอความท่ีไมใชขอความตอเนื่องวาสิ่งท่ีอาน (Text) 



ถ คูมือครูรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร ป.5 เลม 1         

 สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

2. นักเรียนควรไดรับการฝกฝนใหมีความสามารถในการประเมินสิ่งท่ีอานวามีความเหมาะสมสอดคลอง

กับลักษณะของขอเขียนมากนอยเพียงใด เชน ใชนวนิยาย จดหมาย หรือชีวะประวัติเพ่ือประโยชน

สวนตัว ใชเอกสารราชการหรือประกาศแจงความเพ่ือสาธารณประโยชน ใชรายงานหรือคูมือตางๆ 

เพ่ือการทํางานอาชีพ ใชตําราหรือหนังสือเรียน เพ่ือการศึกษา เปนตน 

3. นักเรียนควรไดรับการฝกฝนใหมีสมรรถนะการอานเพ่ือเรียนรู ในดานตาง ๆ ตอไปนี้ 

3.1 ความสามารถท่ีจะคนหาเนื้อหาสาระของสิ่งท่ีอาน (Retrieving information) 

3.2 ความสามารถท่ีจะเขาใจเนื้อหาสาระของสิ่งท่ีอาน (Forming a broad understanding)  

3.3 ความสามารถในการแปลความของสิ่งท่ีอาน (Interpretation) 

3.4 ความสามารถในการประเมินและสามารถสะทอนความคิดเห็นหรือโตแยงจากมุมมองของตน

เก่ียวกับเนื่อหาสาระของสิ่งท่ีอาน (Reflection and evaluation the content of a text)  

3.5 ความสามารถในการประเมินและสามารถสะทอนความคิดเห็นหรือโตแยงจากมุมมองของตน

เก่ียวกับรูปแบบของสิ่งท่ีอาน (Reflection and evaluation the form of a text)  

ท้ังนี้ สสวท. ขอเสนอแนะวิธีการสอนแบบตาง ๆ เพ่ือเปนการฝกทักษะการอานของนักเรียน ดังนี้  

 

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

การสอนอานท่ีมุงเนนใหนักเรียนไดฝกกระบวนการคิด กลั่นกรองและตรวจสอบขอมูลท่ีไดจากการอาน

ดวยตนเอง โดยใหนักเรียนคาดคะเนเนื้อหาหรือคําตอบลวงหนาจากประสบการณเดิมของนักเรียน โดยมี

ข้ันตอนการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 

1. ครจูัดแบงเนื้อเรื่องท่ีจะอานออกเปนสวนยอย และวางแผนการสอนอานของเนื้อเรื่องท้ังหมด  

2. นําเขาสูบทเรียนโดยชักชวนใหนักเรียนคิดวานักเรียนรูอะไรเก่ียวกับเรื่องท่ีจะอานบาง 

3. ครูใหนักเรียนสังเกตรูปภาพ หัวขอ หรืออ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวกับเนื้อหาท่ีจะเรียน 

4. ครูตั้งคําถามใหนักเรียนคาดคะเนเนื้อหาของเรื่องท่ีกําลังจะอาน ซ่ึงอาจใหนักเรียนคิดวาจะไดเรียน

เก่ียวกับอะไร โดยครูพยายามกระตุนใหนักเรียนไดแสดงความคิดเห็นหรือคาดคะเนเนื้อหา  

5. ครูอาจใหนักเรียนเขียนสิ่งท่ีตนเองคาดคะเนไว โดยจะทําเปนรายคนหรือเปนคูก็ได หรือครูนํา

อภิปรายแลวเขียนแนวคิดของนักเรียนแตละคนไวบนกระดาน  

6. นักเรียนอานเนื้อเรื่อง จากนั้นประเมินหรือตรวจสอบ และอภิปรายวาการคาดคะเนของตนเอง 

ตรงกับเนื้อเรื่องท่ีอานหรือไม ถานักเรียนประเมินวาเรื่องท่ีอานมีเนื้อหาตรงกับท่ีคาดคะเนไวให

นักเรียนแสดงขอความท่ีสนับสนุนการคาดคะเนของตนเองจากเนื้อเรื่อง  

7. ครูและนักเรียนอภิปรายรวมกัน โดยครูวิเคราะหวานักเรียนแตละคนสามารถใชการคาดคะเนดวย

ตนเองอยางไรบาง  

8. ทําซํ้าข้ันตอนเดิมในการอานเนื้อเรื่องสวนอ่ืน ๆ เม่ือจบท้ังเรื่องแลว ครูปดเรื่องโดยการทบทวน

เนื้อหาและอภิปรายถึงวิธีการคาดคะเนของนักเรียนท่ีควรใชสําหรับการอานเรื่องอ่ืน ๆ  
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 เทคนิคการสอนแบบ KWL (Know – Want – Learning)  

การสอนอานท่ีมุงเนนใหนักเรียนไดเชื่อมโยงประสบการณเดิมกับประสบการณใหมอยางเปนรูปธรรม

และเปนระบบ โดยผานตาราง 3 ชอง คือ K-W-L (นักเรียนรูอะไรบางเก่ียวกับเรื่องท่ีจะอาน นักเรียนตองการรู

อะไรเก่ียวกับเรื่องท่ีจะอาน นักเรียนไดเรียนรูอะไรบางจากเรื่องท่ีอาน) โดยมีข้ันตอนการจัดการเรียนการสอน 

ดังนี้ 

1. นําเขาสูบทเรียนดวยการกระตุนความสนใจของนักเรียน โดยการใชคําถาม การนําดวยรูปภาพหรือ

วีดิทัศนท่ีเก่ียวกับเนื้อเรื่อง เพ่ือเชื่อมโยงเขาสูเรื่องท่ีจะอาน 

2. ครูทําตารางแสดง K-W-L และอธิบายข้ันตอนการทํากิจกรรมโดยใชเทคนิค K-W-L วามีข้ันตอน 

ดังนี้ 

ข้ันท่ี 1  กิจกรรมกอนการอาน เรียกวา ข้ัน K มาจาก know (What we know) เปนข้ันตอนท่ีให

นักเรียนระดมสมองแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเรื่องท่ีจะอาน แลวบันทึกสิ่งท่ีตนเองรูลงใน

ตารางชอง K ข้ันตอนนี้ชวยใหนักเรียนรูวาตนเองรูอะไรแลวตองอานอะไร โดยครูพยายาม

ตั้งคําถามกระตุนใหนักเรียนไดแสดงความคิดเห็น 

ข้ันท่ี 2 กิจกรรมระหวางการอาน เรียกวา ข้ัน W มาจาก want (What we want to know) เปน

ข้ันตอนท่ีใหนักเรียนตั้งคําถามเก่ียวกับสิ่งท่ีตองการรูเก่ียวกับเรื่องท่ีกําลังจะอาน โดยครูและ

นักเรียนรวมกันกําหนดคําถาม แลวบันทึกสิ่งท่ีตองการรูลงในตารางชอง W 

ข้ันท่ี 3 กิจกรรมหลังการอาน เรียกวา ข้ัน L มาจาก learn (What we have learned) เปน

ข้ันตอนท่ีสํารวจวาตนเองไดเรียนรูอะไรบางจากการอาน โดยหลังจากอานเนื้อเรื่อง นักเรียน

หาขอความมาตอบคําถามท่ีกําหนดไวในตารางชอง W จากนั้นนําขอมูลท่ีไดจากการอานมา

จัดลําดับความสําคัญของขอมูลและสรุปเนื้อหาสําคัญลงในตารางชอง L 

3. ครแูละนักเรียนรวมกันสรุปเนื้อหา โดยการอภิปรายหรือตรวจสอบคําตอบในตาราง K-W-L  

4. ครูและนักเรียนอาจรวมกันอภิปรายเก่ียวกับการใชตาราง K-W-L มาชวยในการเรียนการสอนการอาน 

 เทคนิคการสอนแบบ QAR (Question-answer relationship) 

การสอนอานท่ีมุงเนนใหนักเรียนมีความเขาใจในการจัดหมวดหมูของคําถามและตั้งคําถาม เพ่ือใหไดมา

ซ่ึงแนวทางในการหาคําตอบ ซ่ึงนักเรียนจะไดพิจารณาจากขอมูลในเนื้อเรื่องท่ีจะเรียนและประสบการณเดิม

ของนักเรียน โดยมีข้ันตอนการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 

1. ครูจัดทําชุดคําถามตามแบบ QAR จากเรื่องท่ีนักเรียนควรรูหรือเรื่องใกลตัวนักเรียน เพ่ือชวยใหนักเรียน 

เขาใจถึงการจัดหมวดหมูของคําถามตามแบบ QAR และควรเชื่อมโยงกับเรื่องท่ีจะอานตอไป 

2. ครูแนะนําและอธิบายการสอนแบบ QAR โดยครูควรชี้แจงนักเรียนเก่ียวกับการอานและการตั้งคําถาม

ตามหมวดหมู ไดแก คําถามท่ีตอบโดยใชเนื้อหาจากเรื่องท่ีอาน คําถามท่ีตองคิดและคนควา คําถามท่ี

ไมมีคําตอบโดยตรง  ซ่ึงจะตองใชความรูเดิมและสิ่งท่ีผูเขียนเขียนไว  

3. นักเรียนอานเนื้อเรื่อง ตั้งคําถามและตอบคําถามตามหมวดหมู และรวมกันอภิปรายเพ่ือสรุปคําตอบ 

4. ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายเก่ียวกับการใชเทคนิคนี้ดวยตนเองไดอยางไร 
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5. ครูและนักเรียนอาจรวมกันอภิปรายเก่ียวกับการใชตาราง K-W-L มาชวยในการเรียนการสอนการอาน 

2. การใชงานส่ือ QR CODE 

 QR CODE เปนรหัสหรือภาษาท่ีตองใชโปรแกรมอานหรือสแกนขอมูลออกมา ซ่ึงตองใชงานผาน

โทรศัพทเคลื่อนท่ีหรืออุปกรณอิเล็กทรอนิกสท่ีติดตั้งกลองไว แลวอาน QR Code ผานโปรแกรมตาง ๆ เชน 

LINE (สําหรับโทรศัพทเคลื่อนท่ี) Code Two QR Code Reader (สําหรับคอมพิวเตอร) Camera (สําหรับ

ผลิตภัณฑของ Apple Inc.) 

ข้ันตอนการใชงาน 

 1. เปดโปรแกรมสําหรับอาน QR Code  

 2. เลื่อนอุปกรณอิเล็กทรอนิกส เชน โทรศัพทเคลื่อนท่ี แท็บเล็ต เพ่ือสองรูป QR Code ไดท้ังรูป 

 3. เปดไฟลหรือลิงกท่ีข้ึนมาหลังจากโปรแกรมไดอาน QR CODE  

**หมายเหตุ อุปกรณท่ีใชอาน QR CODE ตองเปด Internet ไวเพ่ือดึงขอมูล 

3. การใชงานโปรแกรมประยุกตความจริงเสริม (ภาพเคล่ือนไหว 3 มิติ) 

 โปรแกรมประยุกตความจริงเสริม (Augmented reality) เปนโปรแกรมท่ีสรางข้ึนเพ่ือเปนสื่อเสริม

ชวยใหนักเรียนเขาใจเนื้อหาสาระของบทเรียนอยางเปนรูปธรรมมากข้ึน สําหรับระดับประถมศึกษาปท่ี 5 จะ

ใชงานผานโปรแกรมประยุกต  “วิทย ป.5” ซ่ึงสามารถดาวนโหลดไดทาง Play Store หรือ Apps Store  

**หมายเหตุ เนื่องจากโปรแกรมมีขนาดไฟลท่ีใหญประมาณ 150 เมกะไบต หากพ้ืนท่ีจัดเก็บไมเพียงพออาจ

ตองลบขอมูลบางอยางออกกอนติดตั้งโปรแกรม 

ข้ันตอนการติดตั้งโปรแกรม 

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

 2. คนหาคําวา “AR วิทย ป.5”  

 3. กดเขาไปท่ีโปรแกรมประยุกตท่ี สสวท. พัฒนา  

 4. กด “ติดตั้ง” และรอจนติดตั้งเรียบรอย 

 5. เขาสูโปรแกรมจะปรากฏหนาแรก จากนั้นกด “วิธีการใชงาน” เพ่ือศึกษาการใชงานโปรแกรม

เบื้องตนดวยตนเอง 

 6. หลังจากศึกษาวิธีการใชงานดวยตนเองแลว กด “สแกน AR” 

และเปดหนังสือเรียนหนาท่ีมีสัญลักษณ AR 

 7. สองรูปท่ีอยูบริเวณสัญลักษณ AR โดยมีระยะหางประมาณ 10 

เซนติเมตร และเลือกดูภาพในมุมมองตาง ๆ ตามความสนใจ 
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การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตรในระดับประถมศึกษา 

 

 นักเรียนในระดับประถมศึกษาตอนตน (ป.1 - ป.3) ตามธรรมชาติแลวมีความอยากรูอยากเห็น

เก่ียวกับสิ่งตางๆ รอบตัว และเรียนรูไดดีท่ีสุดดวยการคนพบ จากการลงมือปฏิบัติดวยตนเองโดยอาศัยประสาท

สัมผัสท้ังหา ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษาตอนตน จึงควรใหโอกาสนักเรียนมีสวนรวม

ในการลงมือปฏิบัติ การสํารวจตรวจสอบ การคนพบ การตั้งคําถามเพ่ือนําไปสูการอภิปราย การแลกเปลี่ยนผล

การทดลองดวยคําพูด หรือภาพวาด การอภิปรายเพ่ือสรุปผลรวมกัน สําหรับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา

ตอนปลาย (ป.4-ป.6) มีพัฒนาการทางสติปญญาจากข้ันการคิดแบบรูปธรรมไปสูข้ันการคิดแบบนามธรรม  

มีความสนใจในสิ่งตาง ๆ รอบตัว และสนใจวาสิ่งตาง ๆ ถูกประกอบเขาดวยกันอยางไร และทํางานอยางไร 

นักเรียนในชวงวัยนี้ตองการโอกาสท่ีจะมีสวนรวมในการทํากิจกรรมกลุมโดยการทํางานแบบรวมมือ ดังนั้นจึง

ควรสงเสริมใหนักเรียนทําโครงงานวิทยาศาสตรรวมกันซ่ึงจะเปนการสรางความสามัคคี และประสานสัมพันธ

ระหวางนักเรียนในระดับนี้ดวย 

 

การจัดการเรียนการสอนที่เนนการสืบเสาะหาความรูทางวิทยาศาสตร 
 

 การสืบเสาะหาความรูทางวิทยาศาสตร หมายถึงวิธีการท่ีนักวิทยาศาสตรใชเพ่ือศึกษาสิ่งตาง ๆ รอบตัวอยาง

เปนระบบ และเสนอคําอธิบายเก่ียวกับสิ่งท่ีศึกษาดวยขอมูลท่ีไดจากการทํางานทางวิทยาศาสตร มีวิธีการอยู

หลากหลาย เชน การสํารวจ การสืบคน การทดลอง การสรางแบบจําลอง  

 นักเรียนทุกระดับชั้นควรไดรับโอกาสในการสืบเสาะหาความรูทางวิทยาศาสตรและพัฒนาความสามารถในการ

คิดและแสดงออกดวยวิธีการท่ีเชื่อมโยงกับการสืบเสาะหาความรูซ่ึงรวมท้ังการตั้งคําถาม การวางแผนและดําเนินการ

สืบเสาะหาความรู การใชเครื่องมือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการรวบรวมขอมูล การคิดอยางมีวิจารณญาณและมี

เหตุผลเก่ียวกับความสัมพันธระหวางพยานหลักฐานและการอธิบาย การสรางและวิเคราะหคําอธิบายท่ีหลากหลาย 

และการสื่อสารขอโตแยงทางวิทยาศาสตร 

 การจัดการเรียนการสอนท่ีเนนการสืบเสาะหาความรู ควรมีหลายรูปแบบ แตละรูปแบบมีความตอเนื่องกัน

จากท่ีเนนครูเปนสําคัญไปจนถึงเนนนักเรียนเปนสําคัญ โดยแบงไดดังนี้ 

• การสืบเสาะหาความรูแบบครูเปนผูกําหนดแนวทาง (Structured inquiry) ครูเปนผูตั้งคําถามและบอก

วิธีการใหนักเรียนคนหาคําตอบ ครูชี้แนะนักเรียนทุกข้ันตอนโดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

• การสืบเสาะหาความรูแบบท้ังครูและนักเรียนเปนผูกําหนดแนวทาง (Guided inquiry)  ครูเปนผูตั้งคําถาม

และจัดหาวัสดุอุปกรณท่ีใชในการสํารวจตรวจสอบใหกับนักเรียน นักเรียนจะเปนผูออกแบบการทดลอง

ดวยตัวเอง 

• การสืบเสาะหาความรูแบบนักเรียนเปนผูกําหนดแนวทาง (Open inquiry) นักเรียนทํากิจกรรมตามท่ีครู

กําหนด นักเรียนพัฒนาวิธี ดําเนินการสํารวจ ตรวจสอบจากคําถามท่ีครูตั้งข้ึน นักเรียนตั้งคําถามในหัวขอท่ี

ครูเลือก พรอมท้ังออกแบบการสํารวจตรวจสอบดวยตนเอง 
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การสืบเสาะหาความรูทางวิทยาศาสตรในหองเรียน 

เราสามารถจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรในหองเรียนโดยจัดโอกาสใหนักเรียนไดสืบเสาะหาความรูทาง

วิทยาศาสตรตามท่ีหลักสูตรกําหนด ดวยกระบวนการแบบเดียวกันกับท่ีนักวิทยาศาสตรสืบเสาะ แตอาจมี

รูปแบบท่ีหลากหลายตามบริบทและความพรอมของครูและนักเรียน เชน การสืบเสาะหาความรูแบบปลายเปด 

(Open inquiry) ท่ีนักเรียนเปนผูควบคุมการสืบเสาะหาความรูของตนเองตั้งแตการสรางประเด็นคําถาม  

การสํารวจตรวจสอบ (Investigation) และอธิบายสิ่งท่ีศึกษาโดยใชขอมูล (Data) หรือหลักฐาน (Evidence)  

ท่ีไดจากการสํารวจตรวจสอบ  การประเมินและเชื่อมโยงความรูท่ีเก่ียวของหรือคําอธิบายอ่ืนเพ่ือปรับปรุง

คําอธิบายของตนและนําเสนอตอผูอ่ืน   นอกจากนี้ ครูอาจใชการสืบเสาะหาความรูท่ีตนเองเปนผูกําหนดแนว

ในการทํากิจกรรม (Structured inquiry) โดยครูสามารถแนะนํานักเรียนไดตามความเหมาะสม  

การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูทางวิทยาศาสตร ครูสามารถออกแบบการสอนใหมีลักษณะ

สําคัญของการสืบเสาะ ดังนี้ 

 
 

ภาพ วัฏจักรการสืบเสาะหาความรูทางวิทยาศาสตรในหองเรียน 
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การจัดการเรียนการสอนที่สอดคลองกับธรรมชาตขิองวิทยาศาสตร 

และกระบวนการทางวิทยาศาสตร  

 

 ธรรมชาติของวิทยาศาสตร เปนลักษณะเฉพาะตัวของวิทยาศาสตรท่ีมีความแตกตางจากศาสตรอ่ืน ๆ 

เปนคานิยม ขอสรุป แนวคิด หรือคําอธิบายท่ีบอกวา วิทยาศาสตร คืออะไร มีการทํางานอยางไร 

นักวิทยาศาสตรคือใคร ทํางานอยางไร และงานดานวิทยาศาสตรมีความสัมพันธอยางไรกับสังคม คานิยม 

ขอสรุป แนวคิด หรือคําอธิบายเหลานี้จะผสมกลมกลืนอยูในตัววิทยาศาสตร ความรูทางวิทยาศาสตร และการ

พัฒนาความรูทางวิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนในระดับประถมศึกษาตอนตน ความเขาใจเก่ียวกับธรรมชาติ

ของวิทยาศาสตรและกระบวนการทางวิทยาศาสตรข้ึนอยูกับระดับพัฒนาการทางสติปญญาของนักเรียนและ

ประสบการณท่ีครูจัดใหแกนักเรียน ความสามารถในการสังเกตและการส่ือความหมายของนักเรียนในระดับนี้

คอย ๆ พัฒนาข้ึน ครูควรอํานวยความสะดวกในการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและแนวคิด

ทางวิทยาศาสตรของนักเรียน นักเรียนในระดับนี้เริ่มท่ีจะเขาใจวาวิทยาศาสตรคืออะไร วิทยาศาสตรทํางาน

อยางไร และนักวิทยาศาสตรทํางานกันอยางไรโดยผานการทํากิจกรรมในหองเรียน จากเรื่องราวเกี่ยวกับ

นักวิทยาศาสตร และจากการอภิปรายในหองเรียน 

 นักเรียนในระดับประถมศึกษาตอนปลายซ่ึงกําลังพัฒนาฐานความรูโดยใชการสังเกตมากข้ึน สามารถ

นําความรูมาใชเพ่ือกอใหเกิดความคาดหวังเก่ียวกับสิ่งตาง ๆ รอบตัว โอกาสการเรียนรูสําหรับนักเรียนในระดับนี้ 

ควรเนนไปท่ีทักษะการตั้งคําถามเชิงวิทยาศาสตร การสรางคําอธิบายท่ีมีเหตุผลโดยอาศัยพยานหลักฐานท่ี

ปรากฏ และการส่ือความหมายเก่ียวกับความคิดและการสํารวจตรวจสอบของตนเองและของนักเรียนคนอ่ืนๆ 

นอกจากนี้เรื่องราวทางประวัติศาสตรสามารถเพ่ิมความตระหนักถึงความหลากหลายของคนในชุมชน

วิทยาศาสตร นักเรียนในระดับนี้ควรมีสวนรวมในกิจกรรมท่ีชวยใหเขาคิดอยางมีวิจารณญาณเกี่ยวกับ

พยานหลักฐานและความสัมพันธระหวางพยานหลักฐานกับการอธิบาย 

 

การเรียนรูวิทยาศาสตรของนักเรียนแตละระดับช้ันมีพัฒนาการเปนลําดับดังนี้  

    

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ช้ันประถมศึกษาปท่ี  1  สามารถ 

• ตั้งคําถาม บรรยายคําถาม เขียนเก่ียวกับคําถาม 

• บันทึกข อมูลจากประสบการณ  สํ ารวจ

ตรวจสอบชั้นเรียน 

• อภิปรายแลกเปลี่ยนหลักฐานและความคิด 

• เรียนรูวาทุกคนสามาเรียนรูวิทยาศาสตรได 

ช้ันประถมศึกษาปท่ี  2  สามารถ 

• ออกแบบและดําเนินการสํารวจตรวจสอบเพ่ือ

ตอบคําถามท่ีไดตั้งไว 

• สื่อความหมายความคิดของเขาจากสิ่งท่ี

สังเกต 

• อานและการอภิปรายเรื่องราวตาง ๆ เก่ียวกับ

วิทยาศาสตร 
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สามารถอานขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนการสืบเสาะหาความรูทาง

วิทยาศาสตรและการจัดการเรียนรูท่ีสอดคลองกับธรรมชาติของวิทยาศาสตรและกระบวนการทางวิทยาศาสตร

จากคูมือการใชหลักสูตร 

 

 

       http://ipst.me/8922  

 

 

ช้ันประถมศึกษาปท่ี  3  สามารถ 

• ตั้งคําถามท่ีสามารถตอบไดโดยการใช

ฐานความรูทางวิทยาศาสตรและการสังเกต 

• ทํางานในกลุมแบบรวมมือเพ่ือสํารวจ

ตรวจสอบ 

• คนหาขอมูลและการสื่อความหมายคําตอบ 

• สรางคําบรรยายและคําอธิบายจากสิ่งท่ี

สังเกต 

• นําเสนอประวัติการทํางานของ

นักวิทยาศาสตร 

ช้ันประถมศึกษาปท่ี  4  สามารถ 

• ทําการทดลองอยางงาย ๆ 

• ใหเหตุผลเก่ียวกับการสังเกต การสื่อ

ความหมาย 

• ลงมือปฏิบัติการทดลองและการอภิปราย 

• คนหาแหลงขอมูลท่ีเชื่อถือไดและบูรณาการ

ขอมูลเหลานั้นกับการสังเกตของตนเอง 

• ศึกษาประวัติการทํางานของนักวิทยาศาสตร 
 

ช้ันประถมศึกษาปท่ี  5  สามารถ 

• สํารวจตรอบสอบ  

• ตั้งคําถามทางวิทยาศาสตร 

• ตีความหมายขอมูลและคิดอยางมี

วิจารณญาณโดยมีหลักฐานสนับสนุน

คําอธิบาย 

• เขาใจธรรมชาติวิทยาศาสตรจากประวัติการ

ทํางานของนักวิทยาศาสตรท่ีมีความมานะ 

อุตสาหะ 

ช้ันประถมศึกษาปท่ี  6  สามารถ 

• สํารวจตรอบสอบท่ีเนนการใชทักษะทาง

วิทยาศาสตร 

• รวบรวมขอมูลท่ีเก่ียวของ การมองหาแบบ

แผนของขอมูล การสื่อความหมายและการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู 

• เขาใจความแตกตางระหวางวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี 

• เขาใจการทํางานทางวิทยาศาสตรผาน

ประวัติศาสตรของนักวิทยาศาสตรทุกเพศ

ท่ีมีหลายเชื้อชาติ วัฒนธรรม 

http://ipst.me/8922
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การวัดผลและประเมินผลการเรียนรูวิทยาศาสตร 

 

 แนวคิดสําคัญของการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และ

ท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พุทธศักราช 2545 ท่ีเนนนักเรียนเปนสําคัญ คือ การจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีเปด

โอกาสใหนักเรียนคิดและลงมือปฏิบัติดวยกระบวนการท่ีหลากหลาย เพ่ือใหเกิดการเรียนรูและพัฒนาตนเอง

เต็มตามศักยภาพ การวัดและประเมินผลจึงมีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่งตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูใน

หองเรียน เพราะสามารถทําใหครูประเมินระดับพัฒนาการการเรียนรูของนักเรียนได  

 กิจกรรมการเรียนรูของนักเรียนมีหลากหลาย เชน กิจกรรมสํารวจภาคสนาม กิจกรรมการสํารวจ

ตรวจสอบ การทดลอง กิจกรรมศึกษาคนควา กิจกรรมศึกษาปญหาพิเศษ หรือโครงงานวิทยาศาสตร อยางไร 

ก็ตามในการทํากิจกรรมเหลานี้ตองคํานึงวานักเรียนแตละคนมีศักยภาพแตกตางกัน นักเรียนจึงอาจทํางาน     

ชิ้นเดียวกันไดสําเร็จในเวลาท่ีแตกตางกัน และผลงานท่ีไดก็อาจแตกตางกันดวย เม่ือนักเรียนทํากิจกรรมเหลานี้

แลวก็ตองเก็บรวบรวมผลงาน เชน รายงาน ชิ้นงาน บันทึก และรวมถึงทักษะปฏิบัติตาง ๆ เจตคติทาง

วิทยาศาสตร เจตคติตอวิทยาศาสตร ความรัก ความซาบซ้ึง กิจกรรมท่ีนักเรียนไดทําและผลงานเหลานี้ตองใช

วิธีประเมินท่ีมีความเหมาะสมและแตกตางกันเพ่ือชวยใหสามารถประเมินความรูความสามารถและความรูสึก

นึกคิดท่ีแทจริงของนักเรียนได การวัดผลและประเมินผลจะมีประสิทธิภาพก็ตอเม่ือมีการประเมินหลายๆ ดาน 

หลากหลายวิธี ในสถานการณตาง ๆ ท่ีสอดคลองกับชีวิตจริง และตองประเมินอยางตอเนื่อง เพ่ือจะไดขอมูลท่ี

มากพอท่ีจะสะทอนความสามารถท่ีแทจริงของนักเรียนได 

 

จุดมุงหมายหลกัของการวดัผลและประเมินผล 

 1. เพ่ือคนหาและวินิจฉัยวานักเรียนมีความรูความเขาใจเนื้อหาวิทยาศาสตร มีทักษะความชํานาญใน

การสํารวจตรวจสอบทางวิทยาศาสตร รวมถึงมีเจตคติทางวิทยาศาสตรอยางไรและในระดับใด เพ่ือเปน

แนวทางใหครูสามารถวางแผนการจัดการเรียนการสอนไดอยางเหมาะสมเพ่ือพัฒนาการเรียนรูของนักเรียนได

อยางเต็มศักยภาพ  

 2. เพ่ือใชเปนขอมูลยอนกลับสําหรับนักเรียนวามีการเรียนรูอยางไร 

 3. เพ่ือใชเปนขอมูลในการสรุปผลการเรียน และเปรียบเทียบระดับพัฒนาการดานการเรียนรูของนักเรียน

แตละคน 

 การประเมินการเรียนรูของนักเรียน มี 3 แบบ คือ การประเมินเพ่ือคนหาและวินิจฉัย การประเมิน

เพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอน และการประเมินเพ่ือตัดสินผลการเรียนการสอน  

 การประเมินเพ่ือคนหาและวินิจฉัย เปนการประเมินเพ่ือบงชี้กอนการเรียนการสอนวา นักเรียนมีพ้ืน

ฐานความรู ประสบการณ ทักษะ เจตคติ และแนวคิดท่ีคลาดเคลื่อนอะไรบาง การประเมินแบบนี้สามารถบงชี้

ไดวานักเรียนคนใดตองการความชวยเหลือเปนพิเศษในเรื่องท่ีขาดหายไป หรือเปนการประเมินเพ่ือพัฒนา

ทักษะท่ีจําเปนกอนท่ีจะเรียนเรื่องตอไป การประเมินแบบนี้ยังชวยบงชี้ทักษะหรือแนวคิดท่ีมีอยูแลวของ

นักเรียนอีกดวย การประเมินเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอน เปนการประเมินในระหวางชวงท่ีมีการเรียนการสอน การ
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ประเมินแบบนี้จะชวยบงชี้ระดับท่ีนักเรียนกําลังเรียนอยูในเรื่องท่ีไดสอนไปแลว หรือบงชี้ความรูของนักเรียนตาม

จุดประสงคการเรียนรูท่ีไดวางแผนไว เปนการประเมินท่ีใหขอมูลยอนกลับกับนักเรียนและกับครูวาเปนไปตาม

แผนการท่ีวางไวหรือไม ขอมูลท่ีไดจากการประเมินแบบนี้ไมใชเพ่ือเปาประสงคในการใหระดับคะแนน แตเพ่ือชวยครู

ในการปรับปรุงการสอน และเพ่ือวางแผนประสบการณตางๆ ท่ีจะใหกับนักเรียนตอไป  

 การประเมินเพ่ือตัดสินผลการเรียนการสอน เกิดข้ึนเม่ือสิ้นสุดการเรียนการสอนแลว สวนมากเปน “การ

สอบ” เพ่ือใหระดับคะแนนแกนักเรียน หรือเพ่ือใหตําแหนงความสามารถของนักเรียน หรือเพ่ือเปนการบงชี้

ความกาวหนาในการเรียน การประเมินแบบนี้ถือวามีความสําคัญในความคิดของผูปกครองนักเรียน ครู ผูบริหาร 

อาจารยแนะแนว ฯลฯ แตก็ไมใชเปนการประเมินภาพรวมท้ังหมดของความสามารถของนักเรียน ครูตองระมัดระวัง

เม่ือประเมินผลรวมเพ่ือตัดสินผลการเรียนของนักเรียน ท้ังนี้เพ่ือใหเกิดความสมดุล ความยุติธรรม และเกิดความตรง  

 การตัดสินผลการเรียนของนักเรียนมักจะมีการเปรียบเทียบกับส่ิงอางอิง สวนมากการประเมินมักจะ

อางอิงกลุม (Norm reference) คือเปนการเปรียบเทียบความสามารถของนักเรียนโดยเปรียบเทียบกับกลุมหรือ

คะแนนของนักเรียนคนอ่ืนๆ การประเมินแบบกลุมนี้จะมี “ผูชนะ” และ “ผูแพ” อยางไรก็ตามการประเมินแบบ

อิงกลุมนี้จะมีนักเรียนครึ่งหนึ่งท่ีอยูต่ํากวาระดับคะแนนเฉลี่ยของกลุม นอกจากนี้ยังมีการประเมินแบบอิงเกณฑ 

(Criterion reference) ซ่ึงเปนการเปรียบเทียบความสามารถของนักเรียนกับเกณฑท่ีตั้งเอาไวโดยไมคํานึงถึง

คะแนนของนักเรียนคนอ่ืนๆ ฉะนั้นจุดมุงหมายในการเรียนการสอนจะตองชัดเจนและมีเกณฑท่ีบอกใหทราบวา

ความสามารถระดับใดจึงจะเรียกวาบรรลุถึงระดับ “รอบรู” โดยท่ีนักเรียนแตละคน หรือชั้นเรียนแตละชั้น หรือ

โรงเรียนแตละโรงจะไดรับการตัดสินวาประสบผลสําเร็จก็ตอเม่ือ นักเรียนแตละคน หรือชั้นเรียนแตละชั้น หรือ

โรงเรียนแตละโรงไดสาธิตผลสําเร็จ หรือสาธิตความรอบรูตามจุดประสงคการเรียนรูหรือตามเกณฑท่ีตั้งไว ขอมูล

ท่ีใชสําหรับการประเมินเพ่ือวินิจฉัย หรือเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอน หรือเพ่ือตัดสินผลการเรียนการสอน

สามารถใชการประเมินแบบอิงกลุมหรืออิงเกณฑ เทาท่ีผานมาการประเมินเพ่ือตัดสินผลการเรียนการสอนจะใช

การประเมินแบบอิงกลุม 
 

แนวทางการวดัผลและประเมินผลการเรยีนรู 

 การเรียนรูจะบรรลุตามเปาหมายของการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีวางไว ควรมีแนวทางดังตอไปนี้  

1. วัดและประเมินผลท้ังความรูความคิด ความสามารถ ทักษะกระบวนการ เจตคติ คุณธรรม จริยธรรม 

คานิยมดานวิทยาศาสตร รวมท้ังโอกาสในการเรียนรูของนักเรียน  

2. วิธีการวัดและประเมินผลตองสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรูท่ีกําหนดไว  

3. เก็บขอมูลจากการวัดและประเมินผลอยางตรงไปตรงมา และตองประเมินผลภายใตขอมูลท่ีมีอยู  

4. ผลของการวัดและประเมินผลการเรียนรูของนักเรียนตองนําไปสูการแปลผลและลงขอสรุปท่ี

สมเหตุสมผล  

5. การวัดและประเมินผลตองมีความเท่ียงตรงและเปนธรรม ท้ังในดานของวิธีการวัดและโอกาสของการประเมิน  

 

 



คูมือครูรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร ป.5 เลม 1     ฟ 

สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

วิธีการและแหลงขอมูลท่ีใชในการวดัผลและประเมินผล  

 เพ่ือใหการวัดผลและประเมินผลไดสะทอนความสามารถท่ีแทจริงของนักเรียน ผลการประเมินอาจ

ไดมาจากแหลงขอมูลและวิธีการตางๆ ดังตอไปนี้  

 1. สังเกตการแสดงออกเปนรายบุคคลหรือรายกลุม  

 2. ชิ้นงาน ผลงาน รายงาน  

 3. การสัมภาษณท้ังแบบเปนทางการและไมเปนทางการ  

 4. บันทึกของนักเรียน  

 5. การประชุมปรึกษาหารือรวมกันระหวางนักเรียนและครู  

 6. การวัดและประเมินผลภาคปฏิบัติ  

 7. การวัดและประเมินผลดานความสามารถ  

 8. การวัดและประเมินผลการเรียนรูโดยใชแฟมผลงาน 

 



ภ คูมือครูรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร ป.5 เลม 1         

 สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ตารางแสดงความสอดคลองระหวางเนื้อหาและกิจกรรม ระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 5 เลม 1  

กับตัวช้ีวัด กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)  

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

 

หนวยการเรียนรู ช่ือกิจกรรม 
เวลา 

(ช่ัวโมง) 
ตัวช้ีวัด 

หนวยท่ี 1 การ

เรียนรูส่ิงตาง ๆ 

รอบตัว 

บทท่ี 1 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

เรื่องท่ี 1 เสนทางของขยะจากมือเรา 

 กิจกรรมท่ี 1 จัดกระทําและสื่อความหมาย

ขอมูล และสรางแบบจําลองไดอยางไร 

กิจกรรมทายบทท่ี 1 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

1 

1 

3 

 

0.5 

- 

หนวยท่ี 2แรงและ

พลังงาน 

บทท่ี 1 แรงลัพธและแรงเสียดทาน 

เรื่องท่ี 1 แรงลัพธ 

 กิจกรรมท่ี 1 หาแรงลัพธท่ีกระทําตอวัตถุได

อยางไร 

เรื่องท่ี 2  แรงเสียดทาน 

 กิจกรรมท่ี 2  แรงเสียดทานมีผลตอวัตถุ

อยางไร 

กิจกรรมทายบทท่ี 1 แรงลัพธและแรงเสียดทาน 

 

0.5 

0.5 

3 

 

0.5 

2.5 

 

0.5 

• อธิบายวิธีการหาแรงลัพธของ

แรงหลายแรงในแนวเดียวกันท่ี

กระทําตอวัตถุในกรณีท่ีวัตถุอยู

นิ่งจากหลักฐานเชิงประจักษ 

• เขียนแผนภาพแสดงแรงท่ี

กระทําตอวัตถุท่ีอยูในแนว

เดียวกันและแรงลัพธท่ีกระทํา

ตอวัตถุ 

• ใชเครื่องชั่งสปริงในการวัดแรงท่ี

กระทําตอวัตถุ 

• ระบุผลของแรงเสียดทานท่ีมีตอ

การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนท่ี

ของวัตถุจากหลักฐานเชิง

ประจักษ 

• เขียนแผนภาพแสดงแรงเสียด

ทานและแรงท่ีอยูในแนว

เดียวกันท่ีกระทําตอวัตถุ 

• อธิบายการไดยินเสียงผาน

ตัวกลางจากหลักฐานเชิง

ประจักษ 

• ระบุตัวแปร ทดลอง และอธิบาย

ลักษณะและการเกิดเสียงสูง 



คูมือครูรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร ป.5 เลม 1     ม 

สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

หนวยการเรียนรู ช่ือกิจกรรม 
เวลา 

(ช่ัวโมง) 
ตัวช้ีวัด 

เสียงต่ํา 

• ออกแบบการทดลองและอธิบาย

ลักษณะและการเกิดเสียงดัง 

เสียงคอย 

• วัดระดับเสียงโดยใชเครื่องมือวัด

ระดับเสียง 

• ตระหนักในคุณคาของความรู

เรื่องระดับเสียงโดยเสนอแนะ

แนวทางในการหลีกเลี่ยงและลด

มลพิษทางเสียง 

 บทท่ี 2 เสียง 

เรื่องท่ี 1 เสียงกับการไดยิน 

 กิจกรรมท่ี 1.1 เสียงเคลื่อนท่ีไดอยางไร 

กิจกรรมท่ี 1.2 เสียงสูง เสียงต่ําเกิดไดอยางไร 

กิจกรรมท่ี 1.3 เสียงดัง เสียงคอย ข้ึนอยูกับ

อะไร 

กิจกรรมท่ี 1.4 มลพิษทางเสียงเปนอยางไร 

กิจกรรมทายบทท่ี 2 เสียง 

1 

1 

2 

2 

2 

 

2 

1 

• อธิบายการไดยินเสียงผาน

ตัวกลางจากหลักฐานเชิง

ประจักษ 

• ระบุตัวแปร ทดลอง และอธิบาย

ลักษณะการเกิดเสียงสูง เสียงต่ํา  

• ออกแบบการทดลองและอธิบาย

ลักษณะการเกิดเสียงดัง เสียง

คอย 

• วัดระดับเสียงโดยใชเครื่องมือวัด

ระดับเสียง  

• ตระหนักในคุณคาของความรู

เรื่องระดับเสียงโดยเสนอแนะ

แนวทางในการหลีกเลี่ยงและลด

มลพิษทางเสียง 

หนวยท่ี 3 การ

เปล่ียนแปลงของสาร 

บทท่ี 1 การเปล่ียนแปลงทางกายภาพ 

เรื่องท่ี 1 การเปลี่ยนสถานะ 

 กิจกรรมท่ี 1.1 น้ําแข็งมีการเปลี่ยนสถานะ

อยางไร 

 กิจกรรมท่ี 1.2 น้ําผลไมเปนเกล็ดน้ําแข็งได

อยางไร 

0.5 

0.5 

1 

 

1 

 

• อธิบายการเปลี่ยนสถานะของ

สสาร เม่ือทําใหสสารรอนข้ึน

หรือเย็นลง โดยใชหลักฐานเชิง

ประจักษ 

• อธิบายการละลายของสารในน้ํา 

โดยใชหลักฐานเชิงประจักษ 



ย คูมือครูรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร ป.5 เลม 1         

 สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

หนวยการเรียนรู ช่ือกิจกรรม 
เวลา 

(ช่ัวโมง) 
ตัวช้ีวัด 

 กิจกรรมท่ี 1.3 พิมเสนมีการเปลี่ยนสถานะ

อยางไร 

เรื่องท่ี 2  การละลาย 

 กิจกรรมท่ี 2  การละลายเปนอยางไร 

กิจกรรมทายบทท่ี 1 การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ 

 

1 

 

1 

1 

1 

 

 

 บทท่ี 2 การเปล่ียนแปลงทางเคมี 

เรื่องท่ี 1 การเปลี่ยนแปลงทางเคมี 

 กิจกรรมท่ี 1.1 การเปลี่ยนแปลงทางเคมีคือ

อะไร 

 กิจกรรมท่ี 1.2 รูไดอยางไรวาเกิดการ

เปลี่ยนแปลงทางเคมี 

กิจกรรมทายบทท่ี 2 การเปลี่ยนแปลงทางเคมี 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

• วิเคราะหการเปลี่ยนแปลงของ

สารเม่ือเกิดการเปลี่ยนแปลงทาง

เคมี โดยใชหลักฐานเชิงประจักษ 

บทท่ี 3 การเปล่ียนแปลงท่ีผันกลับไดและผันกลับไมได 

เรื่องท่ี 1 การเปลี่ยนแปลงท่ีผันกลับไดและผันกลับไมได 

 กิจกรรมท่ี 1 ผันกลับไดและผันกลับไมไดเปน

อยางไร 

 กิจกรรมทายบทท่ี 2 การเปลี่ยนแปลงท่ีผันกลับไดและผัน

กลับไมได 

1 

1 

1 

 

1 

• วิเคราะหและระบุการ

เปลี่ยนแปลงท่ีผันกลับไดและ

การเปลี่ยนแปลงท่ีผันกลับไมได 

                           รวมจํานวนช่ัวโมง 40  

 

หมายเหตุ: กิจกรรม เวลาท่ีใช และสิ่งท่ีตองเตรียมลวงหนานั้น ครูสามารถปรับเปลี่ยนเพ่ิมเติมไดตามความ

เหมาะสมของสภาพทองถ่ิน  



คูมือครูรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร ป.5 เลม 1     ร 

สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

รายการวัสดุอุปกรณวิทยาศาสตร ป.5 เลม 1 

 

ลําดับท่ี รายการ จํานวน/กลุม จํานวน/หอง จํานวน/คน 

หนวยท่ี 1 การเรียนรูส่ิงตาง ๆ รอบตัว 

1 กระดาษปรูฟ 1 แผน   

2 ดินสอสี 1 กลอง   

3 ไมบรรทัด 1 อัน   

4 ดินสอ 1 แทง   

5 ตลับเมตรหรือไมเมตร 1 อัน   

6 ลูกปด 1  ุถุง   

7 เชือกไหมพรม 1 มวน   

8 น้ํามันหอมระเหย เชน เมนทอล  1 ขวด  

หนวยท่ี 2 แรงและพลังงาน 

1 เครื่องชั่งสปริง 3 อัน   

2 ถุงทราย 500 กรัม 1 ถุง   

3 เชือกฟอกขาว 1 มวน   

4 กระดาษแข็งขนาด A4 1 แผน   

5 กรรไกร 1 เลม   

6 ถุงพลาสติกมีหูหิ้ว 1 ใบ   

7 ไมบรรทัด 1 อัน   

8 สอมเสียงพรอมไมเคาะ 1 ชุด   

9 ภาชนะใสน้ํา 1 ใบ   

10 น้ําสี 1 ถัง   

11 เสนเอ็น  1 มวน  

12 เข็มหมุด 1 อัน   

13 ลวดเสียบกระดาษ 2 อัน   

14 แกวพลาสติก 2 ใบ   

15 สายวัด 1 เสน   

16 ไมบรรทัดพลาสติกแข็ง 1 อัน   
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ลําดับท่ี รายการ จํานวน/กลุม จํานวน/หอง จํานวน/คน 

17 ขวดแกว 2 ใบ   

18 ไมเคาะ 1 อัน   

19 เมล็ดถ่ัวเขียว 10 เมล็ด   

20 กลองกระดาษ 1 ใบ   

21 วิทยุ  1 เครื่อง  

22 เครื่องวัดระดับเสียงหรือแอพพลิเคชั่นวัดระดับเสียง 1 เครื่อง   

23 กระดาษโปสเตอร 1 แผน   

24 ปากกาเคมีคละสี 1 ชุด   

หนวยท่ี 3 การเปล่ียนแปลงของสาร 

1 น้ําแข็งกอนเล็ก ๆ 1 กิโลกรัม   

2 ถุงพลาสติกใส 1 ถุง   

3 ยางรัดของ 1 เสน   

4 กระปองทรายสําหรับดับไฟ 1 กระปอง   

5 ชุดตะเกียงแอลกอฮอล 1 ชุด   

6 ไมขีดไฟ 1 กลัก   

7 ขวดรูปกรวย ขนาด 250 ml 1 ขวด   

8 น้ําผลไม 1 ขวด/

กระปอง   

9 เกลือแกง 15 กรัม   

10 อางพลาสติก 1 ใบ   

11 แกวพลาสติกใส 12 ใบ   

12 ชอนโลหะ  ุ1 คัน   

13 บีกเกอร ขนาด 250 ml 5 ใบ   

14 ชอนตักสารเบอร 2 5 คัน   

15 พิมเสน 10 กรัม   

16 แปงมัน 5 กรัม   

17 น้ํามันพืช 5 ml   

18 น้ําตาลทราย 10 กรัม   
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ลําดับท่ี รายการ จํานวน/กลุม จํานวน/หอง จํานวน/คน 

19 เอทิลแอลกอฮอล 5 ml   

20 จานหลุมโลหะ 1 อัน   

21 ชอนพลาสติก 3 คัน   

22 น้ําปูนใส 10 ml   

23 แอมโมเนียมคลอไรด 10 กรัม   

24 สารละลายผงฟู 10 ml   

25 น้ําสมสายชู 10 ml   

26 ผงฟู 10 กรัม   

27 ปูนขาว 10 กรัม   

28 บีกเกอร ขนาด 125 ml 3 ใบ   

29 ขวดแกวปากแคบ 1 ขวด   

30 แทงแกวคน 3 อัน   

31 กระบอกตวง ขนาด 100 ml 2 อัน   

32 พาราฟน 10 กรัม   

33 กระดาษ 1 แผน   

34 ถวยกระเบื้องทนไฟ 1 ถวย   

35 ปากคีบ 1 อัน   

36 แบบพิมพ 2 อัน   
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ภาพรวมการจัดการเรยีนรูประจําหนวยท่ี 1 การเรียนรูสิ่งตาง ๆ รอบตัว 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนวยท่ี 1 การเรียนรูสิ่งตาง ๆ รอบตัว 
 

 บท เรื่อง กิจกรรม ลําดับการจัดการเรียนรู ตัวช้ีวัด 

บทท่ี 1  ทักษะ

กระบวนการทาง

วิทยาศาสตร 

เรื่องท่ี 1 เสนทาง

ของขยะจากมือ

เรา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมท่ี 1 จัด

กระทําและสื่อ

ความหมายขอมูลและ

สรางแบบจําลองได

อยางไร 

 

 

 

 

 
 

รวมคิด รวมทํา 

 

 

• ก า ร เ รี ย น รู สิ่ ง ต า ง  ๆ 

รอบตั วอาจตองอาศัย

ทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร 

• การจัดกระทําและสื่ อ

ความหมายขอมูลเปน

ทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตรอยางหนึ่งซ่ึง

เปนการนําขอมูลมาจัด

กระทําใหอยูในรูปแบบท่ี

ชัดเจน เขาใจงาย 

• การสรางแบบจําลองเปน

การสรางบางสิ่งบางอยาง

ข้ึนมาเปนตัวแทนของสิ่ง

ตาง  ๆ โดยมีจุดประสงค

เ พ่ื อสื่ อ ส า ร  บ ร รยาย 

อธิบาย หรือพยากรณสิ่ง

นั้น ๆ 

- 
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จุดประสงคการเรียนรูประจําบท 

เม่ือเรียนจบบทนี้ นักเรียนสามารถ 

1. อธิบายและใชทักษะการจัดกระทําและสื่อความหมาย

ขอมูล 

2. อธิบายและใชทักษะการสรางแบบจําลองในการ

นําเสนอแนวคิดตาง ๆ  

3. ใชการพยากรณในการคาดการณสิ่งตาง ๆ 

เวลา  5.5 ชั่วโมง 

แนวคิดสําคัญ  

     การจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูล การสราง

แบบจําลองและ การพยากรณเปนทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร ซ่ึงสามารถนํามาใชในการสืบเสาะหาความรู

ทางวิทยาศาสตร เพ่ือตอบคําถามท่ีอยากรูเก่ียวกับสิ่งตาง ๆ 
 

สื่อการเรียนรูและแหลงเรียนรู 

1. หนังสือเรียน ป. 5 เลม 1     หนา 1-23 

2. แบบบันทึกกิจกรรม ป. 5 เลม 1    หนา 1-21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทนี้มีอะไร 

เรื่องท่ี 1  เสนทางของขยะจากมือเรา 

กิจกรรมท่ี 1  จัดกระทําและสื่อความหมายขอมูลและ

สรางแบบจําลองไดอยางไร 

 

 

 

  

   บทที่ 1 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 



คูมือครูรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร ป.5 เลม 1    |  หนวยท่ี 1 การเรียนรูส่ิงตาง ๆ รอบตัว 4 

สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

ทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรและทักษะแหงศตวรรษที่ 21 
 

รหัส ทักษะ 
กิจกรรมท่ี 

1 

ทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร 

S1 การสังเกต  

S2 การวัด  

S3 การใชจํานวน  

S4 การจําแนกประเภท  

S5 การหาความสัมพันธระหวาง 

   สเปซกับสเปซ 

   สเปซกับเวลา 

 

S6 การจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูล  
S7 การพยากรณ  
S8 การลงความเห็นจากขอมูล  
S9 การตั้งสมมติฐาน  

S10 การกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ  

S11 การกําหนดและควบคุมตัวแปร  

S12 การทดลอง  

S13 การตีความหมายขอมูลและลงขอสรุป  
S14 การสรางแบบจําลอง  

ทักษะแหงศตวรรษที่ 21 

C1 การสรางสรรค  

C2 การคิดอยางมีวิจารณญาณ  

C3 การแกปญหา  

C4 การสื่อสาร  
C5 ความรวมมือ  
C6 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

 

หมายเหตุ: รหัสทักษะท่ีปรากฏนี้ ใชเฉพาะหนังสือคูมือครูเลมนี้ 
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แนวคิดคลาดเคลื่อน 

 แนวคิดคลาดเคลื่อนท่ีอาจพบและแนวคิดท่ีถูกตองในบทท่ี 1 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร มีดังตอไปนี้ 

แนวคิดคลาดเคล่ือน แนวคิดท่ีถูกตอง 

แบบจําลองท่ีสรางข้ึนตองเหมือนของจริงมากท่ีสุด             

(ลฎาภา และลือชา, 2560)  

  

แบบจําลองไมจําเปนตองเหมือนของจริงมากท่ีสุด เนื่องจาก

แบบจําลองเปนการเลือกเปาหมายบางอยางจากของจริงนั้น ๆ 

มาสื่อสารหรืออธิบายเทานั้น ดังนั้นลักษณะบางอยางของของจริง

ก็ไมไดแสดงใหเห็นในแบบจําลองท่ีสรางข้ึน (ลฎาภา และลอืชา, 

2560) 

 

แบบจําลองตองเปนวัตถุหรือสิ่งของท่ีเปนรูปธรรมเทานั้น 

(ภรทิพย, ชาตรี และพจนารถ, 2557) 

แบบจําลองไมจําเปนตองเปนวัตถุสิ่งของท่ีเปนรูปธรรม เชน    

รูปปน แผนภาพ แบบจําลองอาจเปนนามธรรม  เชน คําพูด สูตร 

หรือสมการตาง ๆ ก็ได (ภรทิพย, ชาตรี และพจนารถ, 2557) 

 ถาครูพบวามีแนวคิดคลาดเคลื่อนใดท่ียังไมไดแกไขจากการทํากิจกรรมการเรียนรู ครูควรจัดการเรียนรูเพ่ิมเติมเพ่ือแกไข

แนวคิดท่ีคลาดเคลื่อนใหถูกตอง  
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บทนี้เร่ิมตนอยางไร (1 ช่ัวโมง)  

1. ครูทบทวนความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับทักษะการจําแนกประเภท การใช

จํานวนและตรวจสอบความรูเดิมเก่ียวกับทักษะการจัดกระทําและ

สื่อความหมายขอมูลโดยใชสถานการณตอไปนี้ แตละวัน เราทําให

เกิดขยะมูลฝอยมากมาย เชน เศษอาหาร ถุงพลาสติก ขวดน้ํา    

แบตเตอรี หลอดไฟ  ขยะแบงตามประเภทของขยะได  4 ประเภท 

ไดแก ขยะยอยสลายได ขยะรีไซเคิล ขยะท่ัวไป และขยะอันตราย

หรือขยะพิษ ขยะแตละประเภทมีปริมาณแตกตางกันคือ ขยะยอย

สลายไดมีรอยละ 46 ขยะรีไซเคิลมีรอยละ  42 ขยะท่ัวไปมีรอยละ 

9 และขยะอันตรายหรือขยะพิษมีรอยละ 3 จากนั้นครูตรวจสอบ

ความเขาใจเก่ียวกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรโดยใช

คําถามดังนี้ 

1.1  จากขอมูลขางตน ขยะจําแนกไดก่ีประเภท อะไรบาง ใชอะไร

เปนเกณฑในการจําแนก (ขยะจําแนกได  4 ประเภท ไดแก ขยะ

ยอยสลายได ขยะรีไซเคิล ขยะท่ัวไป และขยะอันตรายหรือขยะ

พิษ โดยใชประเภทของขยะเปนเกณฑ) 

1.2  ขยะท่ัวไปมีปริมาณนอยกวาขยะยอยสลายไดรอยละเทาใด  

(รอยละ 37)  

1.3 นักเรียนคิดวาจากขอมูลนี้ นักเรียนสามารถนํามาจัดกระทําได

อยางไรเพ่ือใหเขาใจไดถูกตองและรวดเร็วข้ึน (นักเรียนตอบตาม

ความเขาใจ) 

2. ครูทบทวนความรู เ ก่ียวกับการพยากรณและตรวจสอบความรู

เก่ียวกับการสรางแบบจําลอง โดยใชคําถามในการอภิปรายดังนี้  

2.1 การพยากรณหมายถึงอะไร (นักเรียนตอบตามความเขาใจซ่ึง

ควรตอบไดวาการพยากรณเปนการคาดการณเหตุการณท่ีจะ

เกิดข้ึนโดยอาศัยประสบการณหรือขอมูลท่ีรวบรวมไว) 

2.2 นักเรียนรูจักแบบจําลองหรือไม แบบจําลองมีลักษณะอยางไร

บาง เหตุใดจึงคิดวาสิ่งนั้นเปนแบบจําลอง (นักเรียนตอบตาม

ความเขาใจ) 

2.3 อะไรบางท่ีเปนแบบจําลอง ยกตัวอยาง (นักเรียนตอบตามความ

เขาใจ) 

ค รู รั บ ฟ ง เ ห ตุ ผ ล ข อ ง

นักเรียนเปนสําคัญ ครูยังไมเฉลย

คําตอบใด ๆ แตชักชวนใหหา

คําตอบท่ีถูกตองจากกิจกรรม

ตาง ๆ ในบทเรียนนี้ 

ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 

ครูใหความรูเก่ียวกับรอยละ โดยใชตาราง

รอยในการอธิบาย 

 

 

 

 

 
ถาขยะท้ัง 4 ประเภท ไดแก ขยะยอย

สลายได ขยะรีไซเคิล ขยะท่ัวไป และขยะ

อันตราย มีปริมาณรวมกันท้ังหมด 100 สวน 

จะเปนขยะยอยสลายได 46 สวน จาก 100 

สวน หรือคิดเปนรอยละ 46 ของปริมาณ

ขยะท้ังหมด เปนขยะรีไซเคิล 42 สวน จาก 

100 สวน หรือคิดเปนรอยละ 42 ของ

ปริมาณขยะท้ังหมด เปนขยะท่ัวไป 9 สวน 

จาก 100 สวน หรือคิดเปนรอยละ 9 ของ

ปริมาณขยะท้ังหมด เปนขยะอันตราย 3 

สวน จาก 100 สวน หรือคิดเปนรอยละ 3 

ของปริมาณขยะท้ังหมด 
 

   ถาในตาราง 1 ชอง แทน ขยะ 1 สวน 

จะแสดงปริมาณขยะแตละประเภทไดดังนี้ 
ขยะยอยสลายได 

ขยะรีไซเคิล 

ขยะอันตราย ขยะท่ัวไป 
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2.4 แบบจําลองสรางข้ึนมาเพ่ือวัตถุประสงคใด (นักเรียนตอบตาม

ความเขาใจ) 

3. ครูชักชวนนักเรียนศึกษาเรื่องทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรโดย

นักเรียนอานชื่อหนวย และอานคําถามสําคัญประจําหนวยใน

หนังสือเรียนดังนี้ “ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรทําใหเรียนรู

สิ่งตาง ๆ ไดอยางไร” นักเรียนตอบคําถามตามความเขาใจโดยครูยัง

ไมตองเฉลยคําตอบ แตจะใหนักเรียนยอนกลับมาตอบอีกครั้ง

หลังจากเรียนจบหนวยนี้แลว 

4. นักเรียนอาน ช่ือบท และจุดประสงคการเรียนรูประจําบท ใน

หนังสือเรียนหนา 1 จากนั้นครูตรวจสอบความเขาใจดวยคําถาม

ตอไปนี้ 

4.1 บทนี้นักเรียนจะไดเรียนเรื่องอะไร (ทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร) 

4.2  จากจุดประสงคการเรียนรูเม่ือเรียนจบบทนี้ นักเรียนสามารถ

ทําอะไรไดบาง (สามารถอธิบายและใชทักษะการจัดกระทําและ

สื่อความหมายขอมูล ทักษะการสรางแบบจําลองในการนําเสนอ

แนวคิดทางวิทยาศาสตรและทักษะการพยากรณเพ่ือคาดการณ

สิ่งตาง ๆ) 

5. นักเรียนอานช่ือบทและแนวคิดสําคัญ ในหนังสือเรียนหนา 2 

จากนั้นครูใชคําถามวา จากการอานแนวคิดสําคัญ นักเรียนคิดวาจะ

ไดเรียนเก่ียวกับเรื่องอะไรบาง (ในบทนี้จะไดเรียนเรื่องทักษะการจัด

กระทําและสื่อความหมายขอมูล การสรางแบบจําลองและทักษะการ

พยากรณ) 

6. ครชูักชวนใหนักเรียนสังเกตรูป และอานเนื้อเรื่องในหนังสือเรียนหนา 

3  โดยครูเลือกใชวิธีการฝกอานตามความเหมาะสมกับความสามารถ

ของนักเรียน แลวตรวจสอบความเขาใจในการอาน โดยใชคําถาม

ดังตอไปนี้  

6.1 จากรูปเปนการนําเสนอขอมูลเก่ียวกับอะไร (เก่ียวกับประเภท

ของขยะ) 

6.2 ขยะแบงไดก่ีประเภทอะไรบาง (4 ประเภท ไดแก ขยะยอย

สลายได ขยะรีไซเคิล ขยะท่ัวไป และขยะอันตรายหรือขยะพิษ) 
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6.3 ขยะประเภทใดมีปริมาณมากท่ีสุด รูไดอยางไร (ขยะยอยสลาย

ได มีปริมาณรอยละ 46 ซ่ึงมีปริมาณมากท่ีสุดเม่ือเทียบกับ

ปริมาณขยะประเภทอ่ืน ๆ) 

6.4 รูปนี้ เปนการจัดกระทําขอมูลในรูปแบบใด (รูปแบบอินโฟ

กราฟก)  

6.5 การจัดกระทําขอมูลมีรูปแบบอะไรบาง ยกตัวอยาง (การจัด

กระทําขอมูลมีหลายรูปแบบ เชน ตาราง กราฟ แผนภูมิ 

แบบจําลอง)  

6.6 การจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูลมีประโยชนอยางไร (เพ่ือ

สื่อความหมายใหคนอ่ืนเขาใจถูกตองและรวดเร็ว) 

6.7 นักเรียนเคยจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูลในรูปแบบใดบาง 

(นักเรียนตอบตามความเขาใจ) 

7. ครูชักชวนนักเรียนตอบคําถามเก่ียวกับทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตรในสํารวจความรูกอนเรียน  

8. นักเรียนทําสํารวจความรูกอนเรียน ในแบบบันทึกกิจกรรม หนา 2-5 

โดยใหนักเรียนอานคําถามแตละขอ ครูตรวจสอบความเขาใจของ

นักเรียน จนแนใจวานักเรียนสามารถทําไดดวยตนเอง จึงใหนักเรียน

ตอบคําถาม โดยคําตอบของนักเรียนแตละคนอาจแตกตางกันและ

คําตอบอาจถูกหรือผิดก็ได 

9.  ครูสังเกตการตอบคําถามของนักเรียนเพ่ือตรวจสอบวานักเรียนมี

แนวคิดเก่ียวกับทักษะการจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูล การ

พยากรณและการสรางแบบจําลองอยางไรบาง โดยอาจสุมนักเรียน 2 

– 3 คน นําเสนอคําตอบของตนเองซ่ึงครูยังไมตองเฉลยคําตอบ แตจะ

ใหนักเรียนยอนกลับมาตรวจสอบอีกครั้งหลังเรียนจบบทนี้แลว ท้ังนี้

ครูอาจบันทึกแนวคิดคลาดเคลื่อนหรือแนวคิดท่ีนาสนใจของนักเรียน 

แลวนํามาออกแบบการจัดการเรียนรูเพ่ือแกไขแนวคิดคลาดเคลื่อนให

ถูกตอง และตอยอดแนวคิดท่ีนาสนใจของนักเรียน 

 

 

 

 

 

การเตรียมตัวลวงหนาสําหรับครู       

เพ่ือจัดการเรียนรูในครัง้ถัดไป 

  ในครั้งถัดไป นักเรียนจะไดเรียน

เรื่องท่ี 1 เสนทางของขยะจากมือเรา โดย

ครูเตรียมสื่อการสอน เชน ภาพอินโฟ

กราฟกหรือวีดิทัศนเก่ียวกับเสนทางขยะ

จากมือเราเ พ่ือใหนัก เรียนได เรียนรู

ประกอบเนื้อหาในเรื่องท่ีอาน โดยครูอาจ

ใชคําคนใน www.google.com วา 

infographic ขยะ 

 

http://www.google.com/
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การสํารวจความรูกอนเรียน นักเรียนอาจตอบคําถามถูกหรือผิดก็ไดข้ึนอยูกับความรูเดิมของนักเรียน 

แตเม่ือเรียนจบบทเรียนแลว ใหนักเรียนกลับมาตรวจสอบคําตอบอีกครั้งและแกไขใหถูกตอง ดังตัวอยาง 

 

แนวคําตอบในแบบบันทึกกิจกรรม 
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แผนภูมิแทงแสดงความแตกตางของพืชแตละชนิดไดชัดเจน เขาใจไดรวดเร็ว โดย

สังเกตจากความสูงของแผนภูมิแตละแทงแลวเปรียบเทียบจํานวนพืชแตละชนิดท่ี

แตกตางกัน 

คําตอบข้ึนอยูกับนักเรียน เชน มีช้ันวางผลไม 2 ช้ันแตละช้ันมี 3 ชอง ช้ันบนวางผลไมในชอง

จากซายไปขวาคือสม แตงโมและลไใย ตามลําดับ สวนช้ันลาง วางผลไมในชองจากซายไปขวา

คือ ฝรั่ง กลวยและแอปเปล  ตามลําดับ  

คําตอบของนักเรียนอาจแตกตางกันแตควรบรรยายตําแหนงของผลไมแตละชนิดไดถูกตองและ

ครบถวน 
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เปนการสรางและใชแบบจําลองเพราะการวาดแผนท่ีทําข้ึนเพ่ือใชแทนของจริงคือ

แผนผังโรงเรียนแลวใชแผนท่ีนี้แสดงแผนผังโรงเรียน 

ไมเปนการสรางและใชแบบจําลองเพราะปายบอกทางไมไดสรางข้ึนเพ่ือเปนตัวแทน

ของส่ิงใดๆ 

เปนการสรางและใชแบบจําลองเพราะการปนดินน้ํามันเปนแมงมุมมดเปนการสรางวัตถุ

เพ่ือเปนตัวแทนของจริงคือแมงมุมมดแลวนํามาใชอธิบายลักษณะแมงมุมมดนั้น 

เปนการสรางและใชแบบจําลองเพราะภาพแสดงการเปล่ียนสถานะของน้ําเปนภาพ

ตัวแทนของจริงคือการเปล่ียนสถานะของน้ํา 

เปนการสรางและใชแบบจําลองเพราะการสรางภาพเคล่ือนไหว 3 มิติเปนการสรางวัตถุ

เพ่ือเปนตัวแทนการหมุนเวียนของเลือด 
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เรื่องที่ 1 เสนทางของขยะจากมือเรา     
 

ในเรื่องนี้นักเรียนจะไดเรียนรูเก่ียวกับการจัดกระทํา

และสื่อความหมายขอมูล การพยากรณและการสราง

แบบจําลอง  

จุดประสงคการเรียนรู 

1. จัดกระทําและสื่อความหมายขอมูลเก่ียวกับปริมาณขยะ 

2. ใชขอมูลท่ีจัดกระทําแลวมาพยากรณปริมาณขยะ 

3. สรางแบบจําลองอนุภาคและการเคลื่อนท่ีของสารท่ีมีกลิ่น

ในขยะ 

เวลา 4 ชั่วโมง  

วัสดุ อุปกรณสําหรับทํากจิกรรม 

กระดาษปรูฟ ไมบรรทัด ดินสอสี ลูกปด เชือกไหมพรม 

น้ํามันหอมระเหย ไมเมตรหรือตลับเมตร 

สื่อการเรียนรูและแหลงเรียนรู 

1. หนังสือเรียน ป.5 เลม 1  หนา 7-16 

2. แบบบันทึกกิจกรรม ป.5 เลม 1  หนา 6-14 

3. บัตรภาพขยะ ถังขยะ รถเก็บขยะ โรงแยกขยะ 
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แนวการจัดการเรียนรู (60 นาที) 

ข้ันตรวจสอบความรู (10 นาที) 

1. ครูนําอภิปรายเก่ียวกับขยะและการจัดการขยะในชุมชนของนักเรียนโดย

ใชคําถามวา ขยะในครัวเรือนของนักเรียนมีอะไรบาง นักเรียนทําอยางไร

กับขยะเหลานั้น (นักเรียนตอบตามความเขาใจ เชน ขยะในครัวเรือน

ไดแกเศษอาหาร ถุงพลาสติก เราสามารถนําไปฝงกลบหรือนําไปท้ิงในถัง

ขยะ) 

2. ครูนําบัตรภาพไดแก ขยะ ถังขยะ รถเก็บขยะ โรงแยกขยะ มาใหนักเรียน

สังเกต และนําอภิปรายโดยใชคําถามวานักเรียนคิดวาบัตรภาพท้ังสี่ใบคือ

อะไรและแสดงถึงอะไรไดบาง (นักเรียนตอบตามความเขาใจ ซ่ึงควรจะ

ตอบไดวา คือขยะ ถังขยะ รถเก็บขยะ และโรงแยกขยะ และแสดงถึง

กระบวนการกําจัดขยะ) 

3. ครูเชื่อมโยงความรูเดิมของนักเรียนจากบัตรภาพท้ังสี่สูการเรียนเรื่อง

เสนทางของขยะจากมือเรา การจัดการขยะของชุมชนตาง ๆ ซ่ึงมีวิธี

แตกตางกันไป ถาเราจะนําเสนอขอมูลเก่ียวกับวิธีการจัดการขยะของแต

ละชุมชนเราจะมีวิธีการอยางไรเพ่ือนําเสนอให คนอ่ืนเขาใจไดถูกตอง 

และรวดเร็ว เราจะไดเรียนรูกันตอไป 

ข้ันฝกทักษะจากการอาน (40 นาที)  
 

4. นักเรียนอานช่ือเรื่อง และคิดกอนอาน ในหนังสือเรียนหนา 7 แลว

รวมกันอภิปรายในกลุมเพ่ือหาแนวคําตอบตามความเขาใจของกลุม ครู

บันทึกคําตอบของนักเรียนบนกระดานเพ่ือใชเปรียบเทียบคําตอบหลัง

การอานเรื่อง 

5. นักเรียนอานคําใน คําสําคัญ ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (หาก

นักเรียนอานไมได ครูควรสอนอานใหถูกตอง) จากนั้นครูชักชวนให

นักเรียนอธิบายความหมายของคําสําคัญจากเนื้อเรื่อง 

6. นักเรียนอานเนื้อเรื่องในหนังสือเรียนหนา 7-8 โดยครูฝกทักษะการอาน

ตามวิธีการอานท่ีเหมาะสมกับความสามารถของนักเรียน เชน การฝก

อานในใจ อานจับใจความสําคัญ ครูใชคําถามเพ่ือตรวจสอบความเขาใจ

จากการอาน โดยใชคําถามดังนี้  

ยอหนาท่ี 1  

6.1 จากเรื่องท่ีอาน พอเพียงอยากรูอะไร (พอเพียงอยากรูวาเหตุใด  

ถังขยะจึงมีสีแตกตางกัน) 

ในการตรวจสอบความรู  ครู

เพียงรับฟงเหตุผลของนักเรียนและ

ยังไมเฉลยคําตอบใด ๆ แตชักชวน

ใหนักเรียนไปหาคําตอบดวยตนเอง

จากการอานเนื้อเรื่อง 

หากนักเรียนไมสามารถตอบ

คําถามหรืออภิปรายไดตามแนว

คําตอบ ครูควรใหเวลานักเรียนคิด    

อยางเหมาะสม รอคอยอยางอดทน 

และรับฟงแนวความคิดของนักเรียน 
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6.2 พอเพียงใชวิธีการใดเพ่ือหาคําตอบ  (สืบคนขอมูล) 

6.3 ขยะสวนใหญนําไปทําอะไร (ทําปุยหมัก)  

6.4 ขยะประเภทใดท่ีนําไปฝงกลบ (ขยะท่ีนํามาทําปุยหมักไมไดและขยะ

ท่ีนํากลับมาใชใหมไมได)  

ยอหนาท่ี 2 

6.5 การพยากรณคืออะไร (การคาดการณเหตุการณท่ีจะเกิดข้ึนโดย

อาศัยขอมูลท่ีรวบรวมไวอาจไดจากการสังเกตหรือการวัดหรืออ่ืน ๆ)  

ยอหนาท่ี 3 

6.6 การจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูลคืออะไร (การนําขอมูลมา

เรียบเรียง หรือนําเสนอใหเขาใจงายข้ึน) 

6.7 รูปแบบของการจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูลมีอะไรบาง 

ยกตัวอยาง (ตาราง แผนภูมิ กราฟ แบบจําลอง อินโฟกราฟก) 

ยอหนาท่ี 4 

6.8 แบบจําลองคืออะไร (สิ่งท่ีเราสรางข้ึนเพ่ือเปนตัวแทนของจริงตาง ๆ) 

6.9 แบบจําลองมีลักษณะอยางไรบาง ยกตัวอยาง (แบบจําลองมีหลาย

ลักษณะ เชน แบบจําลองสองมิติ เชน แผนภาพ แบบจําลองสามมิติ 

เชน รูปปน สื่อเคลื่อนไหวเสมือนจริง โปรแกรมคอมพิวเตอร)  

ครูใหความรูเพ่ิมเติมวาถาแบบจําลองท่ีสรางข้ึนเปน 3 มิติ 

แบบจําลองนั้นมีขนาดใหญกวาหรือเล็กกวาของจริงหรือมีขนาดเทา

ของจริงก็ได เชน แบบจําลองลูกโลก เปนแบบจําลองท่ีเล็กกวาโลก 

แบบจําลองรางกายมนุษยมีขนาดเทากับมนุษย แบบจําลองแมงมุม 

มีขนาดใหญกวาแมงมุม 

 

ข้ันสรุปจากการอาน (10 นาที) 

 

7. ครูและนักเรียนรวมกันสรุปเรื่องท่ีอานซ่ึงควรสรุปไดวาขยะแตละ

ประเภทจะนําไปกําจัดดวยวิธีแตกตางกัน ขอมูลตาง ๆ สามารถนํามาจัด

กระทําและสื่อความหมายในรูปแบบท่ีเขาใจไดงายข้ึนซ่ึงเปนการจัด

กระทําและสื่อความหมายขอมูล   การคาดการณสิ่งตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนโดย

อาศัยขอมูลท่ีรวบรวมไวเปนการพยากรณ และการสรางบางสิ่งบางอยาง

ข้ึนมาเพ่ือเปนตัวแทนของสิ่งนั้น ๆ เปนการสรางแบบจําลอง ท้ังการจัด

กระทําและสื่อความหมายขอมูล การพยากรณและการสรางแบบจําลอง

      นัก เรี ยนอาจไมสามารถตอบ

คําถามหรืออภิปรายไดตามแนวคําตอบ 

ครู คว ร ให เ วล านั ก เ รี ยน คิดอย า ง

เหมาะสม รอคอยอยางอดทน และรับ

ฟงแนวความคิดของนักเรียน 

 



คูมือครูรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร ป.5 เลม 1    |  หนวยท่ี 1 การเรียนรูส่ิงตาง ๆ รอบตัว 16 

สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

ลวนเปนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ซ่ึงสามารถนํามาใช

ประโยชนได 

8. นักเรียนตอบคําถามจากเรื่องท่ีอานใน รูหรือยัง ในแบบบันทึกกิจกรรม 

หนา 6 

9. ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายเพ่ือเปรียบเทียบคําตอบของนักเรียนใน 

รูหรือยังกับคําตอบท่ีเคยตอบในคิดกอนอาน ซ่ึงครูบันทึกไวบนกระดาน 

10. ครูชักชวนนักเรียนลองตอบคําถามทายเรื่องท่ีอานโดยครูบันทึกคําตอบ

ของนักเรียนบนกระดานโดยยังไมเฉลยคําตอบแตชักชวนใหนักเรียนหา

คําตอบจากการทํากิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 คูมือครูรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร ป.5 เลม 1    | หนวยท่ี 1 การเรียนรูส่ิงตาง ๆ รอบตัว 

 สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

แนวคําตอบในแบบบันทึกกิจกรรม 

 

การพยากรณทําไดโดยการนําขอมูลท่ีรวบรวมไดจากการสังเกต การวัดหรือ

อ่ืน ๆ มาคาดการณเหตุการณท่ีจะเกิดข้ึน  
 

 
 

 

การจัดกระทําและส่ือความหมายขอมูลคือการนําขอมูลท่ีรวบรวมไวมา

นําเสนอในรูปแบบท่ีเขาใจงาย ชัดเจน ทําใหเห็นความสัมพันธของขอมูล

มากข้ึน  
 
 

 

แบบจําลอง สองมิติ แบบจําลองสามมิติ แผนภาพ ส่ือเคล่ือนไหวเสมือนจริง      

โปรแกรมคอมพิวเตอร 
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กิจกรรมที่ 1 จัดกระทําและสื่อความหมายขอมูลและสรางแบบจําลอง 

ไดอยางไร 
กิจกรรมนี้นักเรียนจะไดอธิบายและใชทักษะ 

การจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูล การพยากรณและ

การสรางแบบจําลองเก่ียวกับปริมาณขยะและการเคลื่อนท่ี

ของกลิ่นของสารในขยะ 

เวลา  3  ชัว่โมง 

จุดประสงคการเรียนรู 

1. จัดกระทําและสื่อความหมายขอมูลเก่ียวกับปริมาณขยะ 

2. พยากรณเก่ียวกับปริมาณขยะ 

3. สรางแบบจําลองเพ่ืออธิบายการเคลื่อนท่ีของกลิ่นขยะ 

วัสดุ อุปกรณสําหรับทํากจิกรรม 

สิ่งที่ครูตองเตรียม/กลุม 

1. กระดาษปรูฟ    1 แผน 

2. ลูกปดคละสี 1 ถุง 

3. เชือกไหมพรม 1 มวน 

4. น้ํามันหอมระเหย 1 ขวด 

5. ไมเมตรหรือตลับเมตร 1 อัน 

สิ่งที่นักเรียนตองเตรียม/กลุม 

1. ดินสอสี   1 กลอง 

2. ไมบรรทัด  1 อัน 

3. ดินสอ   1 แทง 

ทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร 

 S6 การจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูล 

 S7 การพยากรณ  

 S8 การลงความเห็นจากขอมูล 

 S13 การตีความหมายขอมูลและลงขอสรุป 

 S14 การสรางแบบจําลอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 

C4   การสื่อสาร 

C5   ความรวมมือ 

สื่อการเรียนรูและแหลงเรียนรู 

1. หนังสือเรียน ป.5 เลม 1    หนา 9-13 

2. แบบบันทึกกิจกรรม  ป.5 เลม 1  หนา 7-14 

3. วีดิทัศนตัวอยางการปฏิบัติการวิทยาศาสตรสําหรับครเูรื่อง

การจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูลทําไดอยางไร 

http://ipst.me/8121  

4. วีดิทัศนตัวอยางการปฏิบัติการวิทยาศาสตรสําหรับครู

เรื่องการพยากรณทําไดอยางไร http://ipst.me/8122 

5. วีดิทัศนตัวอยางการปฏิบัติการวิทยาศาสตรสําหรับครเูรื่อง

การสรางแบบจําลองทําไดอยางไร 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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แนวการจัดการเรียนรู 

1. ครูตรวจสอบความรูเดิมของนักเรียนเก่ียวกับการสรางแบบจําลองโดยคนหา

ขาวเก่ียวกับมลพิษของกลิ่นขยะจากพ้ืนท่ีฝงกลบขยะท่ีสงกลิ่นรบกวนคนท่ี

อา ศัย ใกล เ คี ย ง กับ พ้ืน ท่ีฝ งกลบ  เช น  หั วข อข า ว ในหนั งสื อ พิมพ  

https://www.thaipost.net/main/detail/5054 และสรุปใหนักเรียนฟง 

ครูตรวจสอบความเขาใจของนักเรียนโดยใชแนวคําถามในการอภิปราย

ดังตอไปนี้ 

1.1 กลิ่นขยะมาจากท่ีใด  (นักเรียนตอบตามความเขาใจซ่ึงควรตอบไดวา

มาจากพ้ืนท่ีฝงกลบ) 

1.2 กลิ่นขยะสงผลกระทบตอคนในพ้ืนท่ีอยางไร (นักเรียนตอบตามความ

เขาใจ ชึ่งควรตอบไดวา สงผลกระทบคือมีกลิ่นเหม็นรบกวน) 

1.3 ถากลิ่นขยะเปนอนุภาคของสารท่ีปะปนอยูในขยะซ่ึงมีขนาดเล็กมาก ๆ 

นักเรียนจะแสดงลักษณะของอนุภาคของสารท่ีใหกลิ่นไดอยางไร 

(นักเรียนตอบตามความเขาใจ)  

1.4 นักเรียนจะแสดงลักษณะการเคลื่อนท่ีของอนุภาคของสารท่ีใหกลิ่น

ออกจากพ้ืนท่ีฝงกลบไปยังบานของคนท่ีอาศัยอยูรอบๆ พ้ืนท่ีฝงกลบได

อยางไร (นักเรียนตอบตามความเขาใจ) 

2. นักเรียนอานชื่อกิจกรรม และ  ทําเปนคิดเปน และรวมกันอภิปรายเพ่ือ

ตรวจสอบความเขาใจเก่ียวกับจุดประสงคในการทํากิจกรรม โดยใชคําถาม

ดังนี้ 

2.1 กิจกรรมนี้นักเรียนจะไดเรียนเก่ียวกับเรื่องอะไร (จัดกระทําและ      

สื่อความหมายขอมูลและสรางแบบจําลอง) 

2.2 นักเรียนจะไดเรียนรูทักษะอะไรบางในกิจกรรมนี้ (การจัดกระทําและ

สื่อความหมายขอมูล การพยากรณและการสรางแบบจําลอง) 

2.3 เ ม่ือเรียนแลวนักเรียนจะทําอะไรได  (สามารถจัดกระทําและ          

สื่อความหมายขอมูลเก่ียวกับปริมาณขยะ พยากรณปริมาณขยะและ

สรางแบบจําลองเพ่ือบรรยายการเคลื่อนท่ีของกลิ่นขยะ) 

3. นักเรียนอานส่ิงท่ีตองใชในการทํากิจกรรม จากนั้นครูนําวัสดุอุปกรณมา

แสดงใหนักเรียนดูทีละอยาง 

4. นักเรียนอาน ทําอยางไร ตอนท่ี 1 แลวรวมกันอภิปรายเพ่ือสรุปลําดับ

ข้ันตอนการทํากิจกรรมตามความเขาใจ โดยครูใชคําถามดังตอไปนี้ 

ในการตรวจสอบความรู  ครู

เพียงรับฟงเหตุผลของนักเรียนเปน

สําคัญ และยังไมเฉลยคําตอบใด ๆ 

ใหกับนักเรียน แตชักชวนนักเรียน 

ไปหาคําตอบท่ีถูกตองจากกิจกรรม

ตาง ๆ ในบทเรียนนี ้

 

https://www.thaipost.net/main/detail/5054
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4.1 ขอมูลจากการอานเปนขอมูลเก่ียวกับเรื่องอะไร (ปริมาณขยะในแตละ

ป ตั้งแตป พ.ศ. 2551 จนถึงป พ.ศ. 2560 ) 

4.2 จากขอมูล ปริมาณของขยะมีหนวยเปนอะไร (ตัน) 

4.3 ปริมาณขยะใน ป พ.ศ. 2551 มีปริมาณเทาใด (ป พ.ศ. 2551 มี

ปริมาณขยะ 23,900,000 ตัน (ยี่สิบสามลานเกาแสนตัน))  

4.4 จากขอมูลท่ีอานนักเรียนไดเห็นความสัมพันธระหวางขอมูลใดกับขอมูล

ใด (ปริมาณขยะกับปท่ีรวบรวมได) 

4.5 หลังจากอานขอมูลเก่ียวกับปริมาณขยะมูลฝอยในประเทศไทยแลว เรา

สามารถนําขอมูลไปทําอะไรตอไป (นําขอมูลมาจัดใหอยูในตารางและ

แผนภูมิแทง) 

4.6 การนําขอมูลมาจัดในตาราง นักเรียนจะจัดใหปริมาณขยะกับปท่ี

รวบรวมไดมาจัดวางในตารางอยางไร  (นักเรียนตอบตามความเขาใจ)  

4.7 การนําขอมูลมาจัดทําเปนแผนภูมิแทง นักเรียนจะจัดใหปริมาณขยะ

กับปท่ีรวบรวมไดอยูในแกนใดกับแกนใด(นักเรียนตอบตามความ

เขาใจ) 

ครูอาจเสนอแนะนักเรียนเก่ียวกับการสรางตาราง ปท่ีจัดเก็บ

ขยะจัดเปนตัวแปรตน สวนปริมาณขยะท่ีเกิดข้ึนในแตละปเปนตัวแปร

ตาม ดังนั้น ตารางควรจะมี 2 สดมภ สดมภดานซายเปนปท่ีจัดเก็บ

ขยะ สดมภดานขวาเปนปริมาณขยะท่ีจัดเก็บได จํานวนแถวในตาราง

จะเทากับจํานวนปท่ีจัดเก็บขยะ สวนการสรางแผนภูมิ แกนตั้งควรเปน

ปริมาณขยะท่ีจัดเก็บในแตละป แกนนอนเปนป พ.ศ. ท่ีจัดเก็บขยะ  

4.8 หลังจากทําตารางและแผนภูมิเรียบรอยแลว นักเรียนตองทําอยางไร

ตอไป (อภิปรายเพ่ือเปรียบเทียบวาการนําเสนอขอมูลในรูปแบบตาราง

และแผนภูมิ รูปแบบใดเขาใจงาย ชัดเจนในเวลาอันรวดเร็ว) 

4.9 นักเรียนจะตองทําอยางไรในลําดับตอไป (อภิปรายวาปริมาณขยะ

ตั้งแตป 2551 -2560 มีการเปลี่ยนแปลงอยางไร) 

4.10 นักเรียนตองพยากรณเก่ียวกับอะไรบาง (เก่ียวกับปริมาณขยะใน      

ป พ.ศ. 2548 และ ป พ.ศ. 2563)  

5. เม่ือนักเรียนเขาใจวิธีการทํากิจกรรมในทําอยางไร ตอนท่ี 1 แลวใหนักเรียน 

บันทึกจุดประสงคการทํากิจกรรมตอนท่ี 1 .ในแบบบันทึกหนา 7 และให

วิเคราะหวากิจกรรมตอนท่ี 1 ตองใชวัสดุอุปกรณหรือไม อยางไร  

6. เม่ือนักเรียนเขาใจวิธีการทํากิจกรรมในทําอยางไรแลว ใหนักเรียนเริ่มปฏิบัติ

กิจกรรมตามข้ันตอน 

S6  การจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูล

จากการนําขอ มูลมาจัดกระทําเปน

ตารางและแผนภูมิ 

S7  กา รพยากรณ จ า กก า รนํ า ข อ มู ล ท่ี

รวบรวมไดมาพยากรณปริมาณขยะท่ีจะ

เกิดข้ึน 

S8 การลงความเห็นจากขอมูลจากทิศ

ทางการเคลื่อนท่ีของอนุภาคของสารท่ีมี

กลิ่น 

S14  การสรางแบบจําลองอนุภาคและการ

เคลื่อนท่ีของอนุภาคของสารท่ีเปนกลิ่น

ขยะ 

C4  การสื่อสารจากการบรรยายแบบจําลอง

อนุภาคและการเคลื่อนท่ีของอนุภาค

ของสารท่ีเปนกลิ่นขยะ 

C5  ความรวมมือจากการทํางานรวมกันใน

กลุม 

 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและ

ทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 ท่ีนักเรียนจะได

ฝกจากการทํากิจกรรม 
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7. หลังจากทํากิจกรรมแลว ครูนําอภิปรายผลการทํากิจกรรม โดยใชคําถาม

ดังนี้ 

7.1 จากขอมูลปริมาณขยะในประเทศไทยป พ.ศ. 2551-2560 นักเรียนนํา

ขอมูลมาจัดใหอยูในรูปแบบใดบาง (ตารางและแผนภูมิแทง)    

7.2 จากตารางแสดงขอมูลอะไรบาง (ป พ.ศ. ท่ีจัดเก็บขยะ ปริมาณขยะแต

ละป มีหนวยเปนตัน และแหลงท่ีมาของขอมูล) 

7.3 จากแผนภูมิแสดงขอมูลอะไรบาง (แกนตั้งแสดงปริมาณขยะ มีหนวย

เปนตัน  แกนนอนแสดง ป พ.ศ.ท่ีจัดเก็บขยะ แหลงท่ีมาของขอมูล) 

7.4 สิ่งท่ีแตกตางกันของขอมูลในตารางและแผนภูมิคืออะไร (ขอมูลใน

ตารางแสดงปริมาณขยะเปนตัวเลข สวนขอมูลในแผนภูมิจะแสดง

ปริมาณขยะโดยใชความสูงของแทงแผนภูมิ) 

7.5 ขอมูลจากตารางหรือแผนภูมิชวยใหเราเปรียบเทียบปริมาณขยะในแต

ละปไดรวดเร็วกวา (แผนภูมิ) 

7.6 การจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูลมีประโยชนอยางไร (ทําให

เขาใจขอมูลไดชัดเจนและรวดเร็วข้ึน)  

7.7 ขอมูลท่ียังไมผานการจัดกระทําแตกตางจากขอมูลท่ีจัดกระทําแลว

อยางไร (ขอมูลท่ีจัดกระทําแลวเขาใจไดงายและรวดเร็วมากกวาและ

สะดวกในการพยากรณแนวโนมปริมาณขยะในปตอไป) 

7.8 จากขอมูลในแผนภูมิแทง แนวโนมปริมาณขยะเปนอยางไร (ปริมาณ

ขยะจะมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน) 

7.9 จากขอมูลปริมาณขยะ ตั้งแต ป พ.ศ. 2551 – พ.ศ. 2560 สามารถ

พยากรณปริมาณขยะ ในป พ.ศ. 2561 ไดหรือไม อยางไร (ปริมาณ

ขยะในป 2561 นาจะมีปริมาณเทากับ 277 แสนตัน) 

7.10 นักเรียนมีวิธีชวยลดปริมาณขยะของตนเองไดอยางไร (นักเรียนตอบ

ตามความเขาใจของตนเอง) 

8. ครู เชื่อมโยงขอมูลท่ีไดจากการทํากิจกรรมชวงนี้ ไปสู เรื่องการสราง

แบบจําลอง 

9. นักเรียนอาน ทําอยางไร ตอนท่ี 2  แลวรวมกันอภิปรายเพ่ือสรุปลําดับ

ข้ันตอนในการทํากิจกรรม โดยครูใชคําถามนําอภิปรายดังนี้ 

9.1 จากการอานสถานการณ นักเรียนไดขอมูลอะไรบาง (ในพ้ืนท่ีมีบาน 4 

หลัง คือ ก ข ค และ ง  ตั้งอยูรอบๆ พ้ืนท่ีฝงกลบขยะ บาน ก ข และ 

ง อยูหางจากพ้ืนท่ีฝงกลบ 100 เมตร สวนบาน ค อยูหางจากพ้ืนท่ีฝง

หากนั ก เ รี ยน ไม ส ามารถตอบ

คําถามหรื ออภิปราย ไดต ามแนว

คําตอบ ครูควรใหเวลานักเรียนคิด

อยางเหมาะสม รอคอยอยางอดทน 

และรับฟงแนวความคิดของนักเรียน 

 

1. ครูอาจใชกลิ่นของสารอ่ืน 

แทนน้ํามันหอมระเหย  

2. ครู อ า จมอบหมาย ให

นักเรียนทํากิจกรรม รวมคิด รวม

ทําหลังจากจบ กิจกรรม ตอนท่ี 1 

ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 
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กลบ 200 เมตร และสารท่ีมีกลิ่นจากขยะเคลื่อนท่ีมาถึงบานแตละ

หลัง) 

9.2 นักเรียนตองทําอยางไรตอไป (สรางแบบจําลองเพ่ือแสดงการเคลื่อนท่ี

ของอนุภาคของสารท่ีมีกลิ่นในขยะจากพ้ืนท่ีฝงกลบขยะมายังบานแต

ละหลังโดยใชวัสดุอุปกรณท่ีครูกําหนดหรือสรางเอง) 

9.3 นักเรียนคิดวาจะสรางแบบจําลองในรูปแบบใด และตองใชวัสดุ

อุปกรณอะไรบาง (นักเรียนตอบไดตามความเขาใจ) 

9.4 นักเรียนคิดวาจะใชอะไรแทนอนุภาคของสารท่ีมีกลิ่น และใชอะไรแทน

ทิศทางการเคลื่อนท่ีของอนุภาคของสารท่ีมีกลิ่น (นักเรียนตอบไดตาม

ความเขาใจ) 

9.5 เม่ือสรางแบบจําลองท่ีไดจากการวิเคราะหขอมูลแลวนักเรียนทํา

อยางไรตอไป (สังเกตกลิ่นน้ํามันหอมระเหยเม่ือยืนในตําแหนงตาง ๆ 

โดยเปรียบเหมือนเปนตําแหนงของบานแตละหลัง และนําขอมูลจาก

การสังเกตมาปรับปรุงแบบจําลอง และนําเสนอ) 

10.เม่ือนักเรียนเขาใจวิธีการทํากิจกรรมในทําอยางไรแลว ครูแจกวัสดุอุปกรณ 

และใหนักเรียนปฏิบัติตามข้ันตอน โดยครูเสนอแนะวา ในแบบจําลองควร

ระบุสัญลักษณและความหมายของสัญลักษณนั้น ๆ เชน อนุภาคของสารท่ีมี

กลิ่นแทนดวยอะไร อนุภาคของสารอ่ืน ๆ แทนดวยอะไร การเคลื่อนท่ีของ

อนุภาคของสารท่ีมีกลิ่นแทนดวยอะไร   

11.หลังจากทํากิจกรรมแลว นักเรียนแตละกลุมนําเสนอผลการทํากิจกรรม

จากนั้นครูนําอภิปรายโดยใชคําถามดังนี้ 

11.1 แบบจําลองเพ่ือบรรยายการเคลื่อนท่ีของอนุภาคของสารท่ีมีกลิ่นมีก่ี

รูปแบบ อะไรบาง (นักเรียนตอบตามท่ีสราง เชน ภาพวาด แบบจําลอง

สามมิติ) 

11.2  สิ่งใดใชเปนตัวแทนอนุภาคของสารท่ีมีกลิ่น และสิ่งใดใชเปนตัวแทน

การเคลื่อนท่ีของอนุภาค (นักเรียนตอบตามสิ่งท่ีไดสรางข้ึน เชน ใชจุด

แทนอนุภาคของสารท่ีมีกลิ่นแตละอนุภาค หรือใชลูกปดแทนอนุภาค

ของสารท่ีมีกลิ่น ลูกศรแทน  ทิศทางการเคลื่อนท่ี) 

11.3 แบบจําลองแสดงการเคลื่อนท่ีของอนุภาคของสารท่ีมีกลิ่นอยางไร 

(อนุภาคของสารท่ีมีกลิ่นเริ่มจากพ้ืนท่ีฝงกลบและเคลื่อนท่ีไปในอากาศ

ทุกทิศทางจนถึงบานแตละหลัง ทําใหคนในบานแตละหลังไดรับกลิ่น) 

12.ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายและลงขอสรุปวาการจัดกระทําและสื่อ

ความหมายขอมูลเปนการนําขอมูลมานําเสนอในรูปแบบท่ีเขาใจงายข้ึนและ
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เห็นความสัมพันธของขอมูล การพยากรณเปนการคาดการณเหตุการณท่ีจะ

เกิดข้ึนโดยอาศัยขอมูลท่ีรวบรวมไว การสรางแบบจําลองเปนการสรางสิ่งใด

สิ่ งหนึ่ ง ข้ึนมาเ พ่ือเปนตัวแทนของจริ ง ซ่ึ งอาจเปนวัต ถุ  เหตุการณ

กระบวนการหรือระบบและใชแบบจําลองนั้นเพ่ือสื่อสาร บรรยาย อธิบาย

หรือพยากรณสิ่งเหลานั้น (S13) 

ครูใหความรูเพ่ิมเติมวาการสรางสิ่งใดสิ่งหนึ่งข้ึนมาเพ่ือเปนตัวแทนของจริง

นั้นทําไดหลายรูปแบบอาจเปนวัตถุสิ่งของท่ีเปนนามธรรม เชน แผนภาพ 

รูปปน หรืออาจไมไดเปนวัตถุสิ่งของหรือมีลักษณะเปนนามธรรม เชน 

คําพูด สมการ โปรแกรมคอมพิวเตอร  

13.นักเรียนตอบคําถามใน ฉันรูอะไร โดยครูอาจใชคําถามเพ่ิมเติมในการ

อภิปรายเพ่ือใหไดแนวคําตอบท่ีถูกตอง  

14. นักเรียนสรุปสิ่งท่ีไดเรียนรูในกิจกรรมนี้ จากนั้นนักเรียนอาน ส่ิงท่ีไดเรียนรู 

และเปรียบเทียบกับขอสรุปของตนเอง 

15.ครูกระตุนใหนักเรียนฝกตั้งคําถามเก่ียวกับเรื่องท่ีสงสัยหรืออยากรูเพ่ิมเติม

ใน อยากรูอีกวา จากนั้นครูอาจสุมนักเรียน 2 -3 คน นําเสนอคําถามของ

ตนเองหนาชั้นเรียน และใหนักเรียนรวมกันอภิปรายเก่ียวกับคําถามท่ี

นําเสนอ 

16. ครูนําอภิปรายเพ่ือใหนักเรียนทบทวนวาไดฝกทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตรและทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 อะไรบางและในข้ันตอนใดแลว

บันทึกลงในแบบบันทึกกิจกรรมหนา 14 

17.นักเรียนรวมกันอาน รูอะไรในเรื่องนี้ ในหนังสือเรียนหนา 15-16 ครูนํา

อภิปรายเพ่ือนําไปสูขอสรุปเก่ียวกับสิ่งท่ีไดเรียนรูในเรื่องนี้ จากนั้นครู

กระตุนใหนักเรียนตอบคําถามในชวงทายของเนื้อเรื่องซ่ึงเปนคําถามเพ่ือ

เชื่อมโยงไปสูการเรียนเนื้อหาในบทถัดไป  ดังนี้ การจัดกระทําและสื่อ

ความหมายขอมูลและการสรางแบบจําลองสามารถนําไปใชอธิบายแนวคิด

เก่ียวกับแรงและพลังงานไดหรือไม นักเรียนตอบตามความเขาใจของตนเอง 

ซ่ึงจะหาคําตอบไดจากการเรียนในบทตอไป 

18. ครูชักชวนนักเรียนอาน รักษโลก แลวรวมกันอภิปรายสรุปแนวคิดท่ีไดจาก

การอาน 
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  แนวคําตอบในแบบบันทึกกิจกรรม 

 
 

1. จัดกระทําและส่ือความหมายขอมูลเกี่ยวกับปริมาณขยะในแตละป 

2. พยากรณเกี่ยวกับปริมาณขยะ 

 

ปริมาณขยะมูลฝอยป พ.ศ. 2551-2560 

สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคและสาํนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด 
 



25 คูมือครูรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร ป.5 เลม 1    | หนวยท่ี 1 การเรียนรูส่ิงตาง ๆ รอบตัว 

 สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 
 
 
 

แผนภูมิ ปริมาณขยะในประเทศไทย ระหวางป พ.ศ. 2551 - 2560 

ป พ.ศ. 

สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคและสาํนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด 

ปริมาณขยะ (แสนตัน) 
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แสดงปริมาณขยะเปนตัวเลข

และเห็นความสมัพันธของ

ขอมูลระหวางปและปริมาณ

ขยะในแตละป 

ดูแนวโนมของ

ขอมูลไดไมชัดเจน 

แสดงปริมาณขยะในแตละปท่ี

แตกตางกันโดยใชความสูงของแทง

แผนภูมิทําใหเปรียบเทียบปริมาณขยะ

ในแตละปไดงายกวาและมองเห็น

แนวโนมปริมาณขยะไดชัดเจนและ

รวดเร็ว 

หาความแตกตางของ

ปริมาณขยะในแตละป

เปนตัวเลขไดไมชัดเจน 

แผนภูมิแทง 
มีขอดี ดังนี้ แสดงปริมาณขยะในแตละปท่ีแตกตางกันโดยใชความสูงของแทง แผนภูมิแสดง

การเปรียบเทียบปริมาณขยะในแตละปซ่ึงมองเห็นไดงายกวาและมองเห็นแนวโนมปริมาณ

ขยะไดชัดเจนและรวดเร็ว 

 
ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทยภายในระยะเวลา 10 ป แนวโนมคือมี

ปริมาณสูงข้ึนเรื่อยๆ  

 ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทยในป พ.ศ. 2548 นาจะมีปริมาณนอยกวา

ปริมาณขยะท่ีเกิดข้ึนในป พ.ศ. 2551   

 
ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีจะเกิดข้ึนในประเทศไทยในป พ.ศ. 2563 นาจะมีปริมาณมากกวา

ปริมาณขยะท่ีเกิดข้ึนในป พ.ศ. 2560   
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สรางแบบจําลองเพ่ือบรรยายการเคล่ือนท่ีของอนุภาคของสารท่ีมีกล่ินในขยะ 

 

คําตอบข้ึนอยูกับนักเรียน 
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คําตอบข้ึนอยูกับนักเรียน 
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นํามาจัดกระทําใหอยูในรูปแบบตารางและแผนภูมิ 

 

เปนการนําเสนอขอมูลท่ีไมไดจัดใหเปนระบบหรือขอมูลท่ียังไมเห็นความสัมพันธกัน 

นํามาจัดใหเปนระบบหรือใหเห็นความสัมพันธระหวางขอมูล ซ่ึงจะทําใหเขาใจไดงาย 

ชัดเจนในเวลารวดเร็ว 

 
สามารถนําขอมูลขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนในป พ.ศ. 2551-2560 มาพยากรณปริมาณขยะท่ี

จะเกิดข้ึนในปตอไปโดยวิเคราะหจากขอมูลเดิม 

 

เราสามารถนําขอมูลปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทย ป พ.ศ. 2551-2560 

ซ่ึงมีหนวยงานรวบรวมไว มาจัดกระทําใหอยูในรูปแบบตารางและแผนภูมิแทง จะพบวา

ท้ังในรูปแบบตารางและแผนภูมิแทงทําใหเขาใจขอมูลไดงายข้ึน เม่ือเปรียบเทียบ

ระหวางตารางและแผนภูมิแทง พบวา แผนภูมิแทงจะทําใหเขาใจขอมูลไดงาย และเห็น

แนวโนมของปริมาณขยะไดชัดเจนกวาจัดในรูปแบบตาราง จากขอมูลปริมาณขยะในแต

ละปสามารถพยากรณปริมาณขยะท่ีเกิดข้ึนในป พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2563 ไดโดย

วิเคราะหจากขอมูลการเปล่ียนแปลงปริมาณขยะท่ีเกิดข้ึนในป พ.ศ. 2551- 2560 
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คําตอบข้ึนอยูกับแบบจําลองของนักเรียน เชน วาดภาพ  สรางโมเดลสามมิติ  

 

คําตอบข้ึนอยูกับแบบจําลองของนักเรียน เชน ในภาพวาดมีอนุภาคของสารท่ีมีกล่ิน

แสดงดวยจุดเล็ก ๆ อยูรอบๆ พ้ืนท่ีฝงกลบ และมีจุดเล็กๆ กระจายออกไปจนถึงตัวบาน   

 

คําตอบข้ึนอยูกับแบบจําลองของนักเรียน เชน มี เพราะแบบจําลองยังไมมีส่ิงท่ี

แสดงทิศทางการเคล่ือนท่ีของอนุภาค จึงไดเพ่ิมส่ิงท่ีแสดงทิศทางการเคล่ือนท่ีของ

อนุภาคของสารท่ีมีกล่ินโดยใชลูกศร 

 
แบบจําลองการเคล่ือนท่ีของกล่ินขยะ สามารถสรางไดหลายรูปแบบ เชน วาดภาพ 

โมเดลสามมิติ โดยอาจใชจุดหรือลูกปดเปนตัวแทนอนุภาคของสารท่ีมีกล่ิน  สวนทิศ

ทางการเคล่ือนท่ีของกล่ินอาจแทนดวยลูกศรหรือเสนเพ่ือบอกทิศทาง 

 

การจัดกระทําและส่ือความหมายขอมูลเปนการนําขอมูลมาแสดงในรูปแบบท่ีเขาใจงาย

ข้ึนและเห็นความสัมพันธของขอมูล การพยากรณเปนการคาดการณเหตุการณท่ีจะ

เกิดข้ึนโดยอาศัยขอมูลท่ีรวบรวมไว การสรางแบบจําลองเปนการสรางส่ิงใดส่ิงหนึ่ง

ข้ึนมาเปนตัวแทนของจริงเพ่ือบรรยายหรืออธิบายลักษณะของส่ิงนั้น  
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คําถามของนักเรียนท่ีตั้งตามความอยากรูของตนเอง 
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แนวการประเมินการเรียนรู 
การประเมินการเรียนรูของนักเรียนทําได ดังนี้ 

1. ประเมินความรูเดิมจากการอภิปรายในชั้นเรียน 

2. ประเมินการเรียนรูจากคําตอบของนักเรียนระหวางการจัดการเรียนรูและจากแบบบันทึกกิจกรรม 

3. ประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 จากการทํากิจกรรมของนักเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประเมินจากการทํากิจกรรมท่ี 1 จัดกระทําและสื่อความหมายขอมูลและ 

สรางแบบจําลองไดอยางไร 

ระดับคะแนน 

3 คะแนน หมายถึง ดี  2 คะแนน หมายถึง พอใช  1 คะแนน หมายถึง ควรปรับปรุง 

 

รหัส สิ่งที่ประเมิน ระดับคะแนน 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

S6 การจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูล  
S7 การพยากรณ  
S8 การลงความเห็นจากขอมูล  
S13 การตีความหมายขอมูลและลงขอสรุป  
S14 การสรางแบบจําลอง  
ทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 

C4 การสื่อสาร  
C5 ความรวมมือ  

รวมคะแนน  
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ตาราง แสดงการวิเคราะหทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรตามระดับความสามารถของนักเรียน 

โดยอาจใชเกณฑการประเมิน ดังนี้ 

ทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร 
รายการประเมิน 

ระดับความสามารถ 

ดี (3) พอใช (2) ควรปรับปรุง (1) 

S6 การจัดกระทําและสื่อ

ความหมายขอมูล 

การนําขอมูลปริมาณ

ขยะในแตละปมาจัด

กระทําและนําเสนอใน

รู ปแบบตารางและ

แผนภูมิแทง 

สามารถนําขอมูลปริมาณ

ข ย ะ ใ น แ ต ล ะ ป ม า จั ด

กระทําและนํ า เสนอใน

รูปแบบตารางและแผนภูมิ

แทงไดอยางถูกตองและ

ครบถวนดวยตนเอง 

 

สามารถนําขอมูลปริมาณ

ข ย ะ ใ น แ ต ล ะ ป ม า จั ด

กระทําและนําเสนอใน

รู ป แ บ บ ต า ร า ง แ ล ะ

แผนภู มิแท ง ได ถูกตอง

และครบถ วนจากการ

ชี้แนะของครูหรือผูอ่ืน 

สามารถนําขอมูลปริมาณ

ข ย ะ ใ น แ ต ล ะ ป ม า จั ด

กระทําและนําเสนอใน

รู ป แ บ บ ต า ร า ง แ ล ะ

แผนภู มิแท งได ถูกตอง

บางสวน แมวาจะไดรับคํา

ชี้แนะจากครูหรือผูอ่ืน 

S7 การพยากรณ การคาดการณปริมาณ

ขยะท่ีจะเกิดข้ึนโดย

อ า ศั ย ข อ มู ล ก า ร

เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ข อ ง

ปริ มาณขยะในช ว ง

ระยะเวลาหนึ่ง 

สามารถคาดการณปริมาณ

ขยะท่ีจะเกิดข้ึนโดยอาศัย

ขอมูลการเปลี่ยนแปลง

ของปริมาณขยะในชวง

ระยะ เวลาหนึ่ ง ได ด ว ย

ตนเอง  

ส า ม า ร ถ ค า ด ก า ร ณ

ปริมาณขยะท่ีจะเกิดข้ึน

โ ด ย อ า ศั ย ข อ มู ล ก า ร

เปลี่ยนแปลงของปริมาณ

ขยะในชวงระยะเวลาหนึ่ง

ไดจากการชี้แนะของครู

หรือผูอ่ืน 

ส า ม า ร ถ ค า ด ก า ร ณ

ปริมาณขยะท่ีจะเกิดข้ึน

ไดแตไมสามารถบอกเหตุ

ผลไดแมว าจะได รับคํา

ชี้แนะจากครูหรือผูอ่ืน 

S8 การลงความเห็นจาก

ขอมูล 

การลงความเห็นจาก

ข อ มู ล เ ก่ี ย ว กั บ ทิ ศ

ทางการเคลื่อนท่ีของ

กลิ่นน้ํามันหอมระเหย 

สามารถลงความเห็นจาก

ขอมูลไดดวยตนเองวากลิ่น

เคลื่ อน ท่ี ออกจากขวด

น้ํา มันหอมระเหยได ทุก

ทิศทาง 

สามารถลงความเห็นจาก

ขอมูลไดวากลิ่นเคลื่อนท่ี

ออกจากขวดน้ํามันหอม

ระเหยไดทุกทิศทางจาก

การชี้แนะของครูหรือผูอ่ืน 

สามารถลงความเห็นจาก

ขอมูลไดแตไมชัดเจนวา

กลิ่น เคลื่ อน ท่ีออกจาก

ขวดน้ํามันหอมระเหยได

แมวาจะไดรับคําชี้แนะ

จากครูหรือผูอ่ืน 

S13 การตีความหมาย

ขอมูลและลงขอสรุป 

ก า ร ตี ค ว า ม ห ม า ย

ขอมูลและลงขอสรุป

ไดว าการจัดกระทํา

และสื่ อความหมาย

ข อ มู ล เ ป น ก า ร นํ า

ขอมูลมานําเสนอใน

รูปแบบท่ีเขาใจงายข้ึน

และเห็นความสัมพันธ

สามารถตีความหมาย

ขอมูล และลงขอสรุปได

ดวยตนเองวาการจัด

กระทําและสื่อความหมาย

ขอมูลเปนการนําขอมูลมา

นําเสนอในรูปแบบท่ีเขาใจ

งายข้ึนและเห็น

สามารถตีความหมาย

ขอมูล และลงขอสรุปได

วาการจัดกระทําและสื่อ

ความหมายขอมูลเปนการ

นําขอมูลมานําเสนอใน

รูปแบบท่ีเขาใจงาย ข้ึน

และเห็นความสัมพันธของ

ขอมูล การพยากรณเปน

สามารถตี ความหมาย

ข อ มู ล ไ ด บ า ง แ ล ะ ล ง

ขอสรุปไดไมชัดเจนวาการ

จั ด ก ร ะ ทํ า แ ล ะ สื่ อ

ความหมายขอมูลเปนการ

นําขอมูลมานําเสนอใน

รูปแบบท่ีเขาใจงาย ข้ึน

และเห็นความสัมพันธของ
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ทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร 
รายการประเมิน 

ระดับความสามารถ 

ดี (3) พอใช (2) ควรปรับปรุง (1) 

ข อ ง ข อ มู ล  ก า ร

พ ย า ก ร ณ เ ป น ก า ร

คาดการณเหตุการณท่ี

เกิดข้ึนโดยอาศัยขอมูล

ท่ีรวบรวมไว การสราง

แบบจําลองเปนการ

ส ร า ง สิ่ ง ใ ด สิ่ ง ห นึ่ ง

ข้ึนมาเพ่ือเปนตัวแทน

ข อ ง ข อ ง จ ริ ง เ พ่ื อ

บ ร ร ย า ย  อ ธิ บ า ย

ลักษณะของสิ่งนั้น 

ความสัมพันธของขอมูล 

การพยากรณเปนการ

คาดการณเหตุการณท่ี

เกิดข้ึนโดยอาศัยขอมูลท่ี

รวบรวมไว การสราง

แบบจําลองเปนการสราง

สิ่งใดสิ่งหนึ่งข้ึนมาเพ่ือเปน

ตัวแทนของของจริงเพ่ือ

บรรยายหรืออธิบาย

ลักษณะของสิ่งนั้น 

การคาดการณเหตุการณ

ท่ีเกิดข้ึนโดยอาศัยขอมูลท่ี

รวบรวม ไว  การสร า ง

แบบจําลองเปนการสราง

สิ่ ง ใดสิ่ งหนึ่ ง ข้ึนมาเ พ่ือ

เปนตัวแทนของของจริง

เพ่ือบรรยายหรืออธิบาย

ลักษณะของสิ่ งนั้น ท้ังนี้

โดยอาศัยการชี้แนะจาก

ครูหรือผูอ่ืน 

ขอมูล การพยากรณเปน

การคาดการณเหตุการณ

ท่ีเกิดข้ึนโดยอาศัยขอมูลท่ี

รวบรวมไว  กา รสร า ง

แบบจําลองเปนการสราง

สิ่ ง ใดสิ่ งหนึ่ ง ข้ึนมาเ พ่ือ

เปนตัวแทนของของจริง

เพ่ือบรรยายหรืออธิบาย

ลักษณะของสิ่งนั้นแมวา

จะไดรับคําชี้แนะจากครู

หรือผูอ่ืน 

S14 การสรางแบบจําลอง การสรางแบบจําลอง

และระบุสิ่ง ท่ีใชแทน

อนุภาคของสาร ท่ี มี

กลิ่นและทิศทางการ

เคลื่อนท่ีของอนุภาค

ในแบบจําลองท่ีสราง

ข้ึน 

สามารถสรางแบบจําลอง

แ ล ะ ร ะ บุ สิ่ ง ท่ี ใ ช แ ท น

อนุภาคของสารท่ีมีกลิ่น

และทิศทางการเคลื่อนท่ี

ของอนุภาคในแบบจําลอง

ท่ีสรางข้ึนไดดวยตนเอง  

สามารถสรางแบบจําลอง

แ ล ะ ร ะ บุ สิ่ ง ท่ี ใ ช แ ท น

อนุภาคของสารท่ีมีกลิ่น

และทิศทางการเคลื่อนท่ี

ของอนุภาคในแบบจําลอง

ท่ีสราง ข้ึนได โดยอาศัย

การชี้ แนะจากครูหรื อ

ผูอ่ืน 

สามารถสรางแบบจําลอง

ไดแตไมสมบูรณและระบุ

สิ่ง ท่ีใชแทนอนุภาคของ

ส า ร ท่ี มี ก ลิ่ น แ ล ะ ทิ ศ

ทา งการ เคลื่ อน ท่ี ของ

อนุภาคในแบบจําลองท่ี

สรางข้ึนไดบางแมวาจะได

รับคําชี้แนะจากครูหรือ

ผูอ่ืน 
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ตาราง แสดงการวิเคราะหทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 ตามระดับความสามารถของนักเรียน 

โดยอาจใชเกณฑการประเมิน ดังนี้ 
 

ทักษะแหง

ศตวรรษท่ี 21 
รายการประเมิน 

ระดับความสามารถ 

ดี (3) พอใช (2) ควรปรับปรุง (1) 

C4 การสื่อสาร การนําเสนอขอมูลจาก

การอภิปรายเก่ียวกับ

การจัดกระทําและสื่อ

ความหมายขอมูล การ

พ ย า ก ร ณ แ ล ะ ก า ร

สรางแบบจําลอง 

นํ า เ สนอข อ มู ล จ ากกา ร

อภิปรายเ ก่ียว กับการจัด

กระทําและสื่อความหมาย

ขอมูล การพยากรณและการ

สร างแบบจําลองใหผู อ่ืน

เขาใจไดอยางถูกตอง ไดดวย

ตนเอง 

นํ า เ ส น อ ข อ มู ล จ า ก ก า ร

อภิปราย เ ก่ี ยว กับการจั ด

กระทําและสื่อความหมาย

ขอมูล การพยากรณและการ

สร า งแบบจํ าลอง ใหผู อ่ื น

เขาใจไดอยางถูกตอง จาก

การชี้แนะของครูหรือผูอ่ืน 

สามารถนําเสนอขอมูล

บ า ง ส ว น จ า ก ก า ร

อภิปรายเก่ียวกับการจัด

ก ร ะ ทํ า แ ล ะ สื่ อ

ความหมายขอมูล การ

พยากรณและการสราง

แ บ บ จํ า ล อ ง ใ ห ผู อ่ื น

เขาใจท้ังนี้แมวาจะได

รับคําชี้แนะจากครูหรือ

ผูอ่ืน 

C5 ความรวมมือ การ ทํ า ง านร ว ม กับ

ผูอ่ืนในการสังเกต การ

นํ า เ ส น อ  แ ล ะ ก า ร

แสดงความคิดเห็นใน

การจัดกระทําและสื่อ

ความหมายขอมูล การ

พ ย า ก ร ณ แ ล ะ ก า ร

ส ร า ง แ บ บ จํ า ล อ ง

รวมท้ังยอมรับความ

คิดเห็นของผูอ่ืน 

สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน

ในการสังเกต การนําเสนอ 

และการแสดงความคิดเห็น

ในการจัดกระทําและสื่ อ

ความหมายข อ มูล   การ

พยากรณ แ ละกา รส ร า ง

แบบจําลองรวมท้ังยอมรับ

ความคิดเห็นของผูอ่ืนตั้งแต

เริ่มตนจนสําเร็จ          

สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน

ในการสังเกต การนําเสนอ 

และการแสดงความคิดเห็นใน

ก า ร จั ด ก ร ะ ทํ า แ ล ะ สื่ อ

ค ว า ม ห ม า ย ข อ มู ล  ก า ร

พ ย า ก ร ณ แ ล ะ ก า ร ส ร า ง

แบบจําลอง รวมท้ังยอมรับ

ความคิดเห็นของผู อ่ืน บาง

ชวงเวลาท่ีทํากิจกรรม 

สามารถทํางานรวมกับ

ผู อ่ืนไดบางแตไมแสดง

ความคิดเห็น แมวาจะ

ไดรับการกระตุนจากครู

หรือผูอ่ืน 
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กิจกรรมทายบทที่ 1 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร (0.5 ช่ัวโมง) 

1. นักเรียนวาดรูปหรือเขียนสรุปสิ่งท่ีไดเรียนรูจากบทนี้ตามความเขาใจของ

ตนเอง ในแบบบันทึกกิจกรรม หนา 15 

2. นักเรียนตรวจสอบการสรุปสิ่งท่ีไดเรียนรูของตนเองโดยเปรียบเทียบกับผัง

มโนทัศนในหัวขอ รูอะไรในบทนี้ ในหนังสือเรียน หนา 17 

3. นักเรียนกลับไปตรวจสอบคําตอบของตนเองในสํารวจความรูกอนเรียน 

ในแบบบันทึกกิจกรรม หนา 2-5 อีกครั้ง ถาคําตอบของนักเรียนไมถูกตอง

ใหขีดเสนทับขอความเหลานั้น แลวแกไขใหถูกตอง หรืออาจแกไขคําตอบ

ดวยปากกาท่ีมีสีตางจากเดิม นอกจากนี้ครูอาจนําคําถามในรูปนําบทใน

หนังสือเรียน หนา 2 มารวมกันอภิปรายคําตอบอีกครั้ง  

4. นักเรียนทํา แบบฝกหัดทายบทท่ี 1 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

โดยครูสุมนักเรียน 2-3 คนนําเสนอคําตอบหนาชั้นเรียน ถาคําตอบยังไม

ถูกตองครูควรนําอภิปรายหรือใหสถานการณเพ่ิมเติมเพ่ือแกไขแนวคิด

คลาดเคลื่อนใหถูกตอง 

5. นักเรียนรวมกันทํากิจกรรม รวมคิดรวมทํา โดยใหนักเรียนเก็บขอมูลชนิด

และปริมาณขยะในโรงเรียนจากนั้นนําเสนอขอมูลในรูปแบบท่ีทําใหคนอ่ืน

เขาใจถูกตองและรวดเร็ว และรวมกันหาวิธีแยกขยะและอุปกรณท่ีใช

จัดเก็บขยะแตละชนิด ครูอาจใหนักเรียนสํารวจขอมูลลวงหนาแลวนําเสนอ 

6. นักเรียนอานและอภิปรายเนื้อเรื่องในหัวขอวิทยใกลตัว ในหนังสือเรียน 

หนา 22  โดยครูกระตุนใหนักเรียนเห็นความสําคัญของความรูจากสิ่งท่ีได

เรียนรูในหนวยนี้ วาสามารถนําไปใชประโยชนไดอยางไรบาง ดังนี้ การฝก

ทักษะการจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูลมีประโยชนอยางไร (สามารถ

นํามาใชในการเตรียมตัวเพ่ือนําเสนอเรื่องราวทางดานวิทยาศาสตรใน

ประเด็นท่ีคนกําลังสนใจใหเขาใจไดชัดเจนและรวดเร็ว เชน การนําเสนอ

ขอมูลภายใน 3 นาที) 

7. นักเรียนรวมกันตอบคําถามสําคัญประจําหนวยในหนังสือเรียนอีกครั้ง ถา

คําตอบยังไมถูกตอง ใหนักเรียนอภิปรายรวมกันเพ่ือใหไดคําตอบท่ีถูกตอง

ตามแนวคําตอบดังนี้ 

7.1 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรทําใหเรียนรูสิ่งตาง ๆ ไดอยางไร 

(ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรนํามาใชในการเก็บรวบรวม

ขอมูล การสรางคําอธิบายและการนําเสนอสิ่งท่ีคนพบ) ถาคําตอบยัง

ไมถูกตอง ใหนักเรียนอภิปรายรวมกันเพ่ือใหไดคําตอบท่ีถูกตอง 
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สรุปผลการเรียนรูของตนเอง 

 

 

 

รูปหรือขอความสรุปส่ิงท่ีไดเรียนรูจากบทนี้ตามความเขาใจของนักเรียน 
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               แนวคําตอบในแบบฝกหัดทายบท 
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เลือกในรูปแบบตาราง ในรูปท่ี 1 เพราะทําใหเห็นความสัมพันธของขอมูล

ไดชัดเจนและเห็นสัดสวนของแกสในอากาศไดถูกตองชัดเจน กวารูปแบบ
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แบบจําลองเหมือนของจริงในเรื่องเกี่ยวกับจํานวนดาวเคราะห ตําแหนงดาวเคราะห 

ดวงอาทิตย และแถบดาวเคราะหนอย 

ไมเหมือนในดานระยะหางระหวางดาวเคราะหแตละดวงกับดวงอาทิตย 

ขนาดของดาวตาง ๆ ไมมีดวงจันทรของดาวเสาร รูปทรง และสีดาวเคราะห

ไมเหมือนจริง 
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ปรับปรุงโดยทําระยะหางระหวางดาวเคราะหแตละดวงกับดวงอาทิตยใหมีสัดสวน

เหมือนจริง ทําขนาดของดาวตาง ๆ ใหมีสัดสวนถูกตองมากข้ึน เพ่ิมดวงจันทร

ของดาวเสาร ทํารูปทรงและสีของดาวเคราะหใหเหมือนหรือใกลเคียงของจริง 
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ภาพรวมการจัดการเรยีนรูประจําหนวยท่ี 2 แรงและพลังงาน 
 

บท เรื่อง กิจกรรม ลําดับการจัดการเรียนรู ตัวช้ีวัด 

บทท่ี 1  แรงลัพธ

และแรงเสียดทาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เรื่องท่ี 1 แรงลัพธ 

 

 

 

 

 

 

 

 

เรื่องท่ี 2 แรงเสียด

ทาน 

 

 

กิจกรรมท่ี 1         

หาแรงลัพธท่ี

กระทําตอวัตถุได

อยางไร 

 

 

 

 

 

กิจกรรมท่ี 2   

แรงเสียดทานมี

ผลตอวัตถุอยางไร 

 

 

 

 

 

 

รวมคิด รวมทํา 

• เม่ือมีแรงหลาย ๆ แรง

กระทําตอวัตถุในแนว

เดียวกัน สามารถหาแรง

ลัพธท่ีกระทําตอวัตถุโดย

พิจารณาจากทิศทางของ

แรงนั้น ๆ 

• เม่ือแรงลัพธท่ีกระทําตอ

วัตถุท่ีอยูนิ่งมีคาเปนศูนย 

วัตถุจะอยูนิ่งตอไป 

 

 
 

• เม่ือออกแรงกระทําตอวัตถุ

ท่ีอยูบนพ้ืนผิวสัมผัสเพ่ือให

เคลื่อนท่ีจะมีแรงตานการ

เคลื่อนท่ีหรือ แรงเสียดทาน 

ซ่ึงมีทิศทางตรงกันขามกับ

ทิศทางการเคลื่อนท่ีของวัตถุ 

• แรงเสียดทานมีผลทําให

วัตถุท่ีกําลังเคลื่อนท่ี

เปลี่ยนแปลงการเคลื่อนท่ี

เปนชาลงจนหยุดนิ่ง 

ว 2.2  

ป.5/1 อธิบายวิธีการหาแรงลัพธ

ของแรงหลายแรงในแนวเดียวกัน

ท่ีกระทําตอวัตถุในกรณีท่ีวัตถุอยู

นิ่งจากหลักฐานเชิงประจักษ 

ป.5/2 เขียนแผนภาพแสดงแรงท่ี

กระทําตอวัตถุท่ีอยูในแนวเดียวกัน

และแรงลัพธท่ีกระทําตอวัตถุ 

ป.5/3 ใชเครื่องชั่งสปริงในการวัด

แรงท่ีกระทําตอวัตถุ 
 

ป.5/4 ระบุผลของแรงเสียดทาน

ท่ีมีตอการเปลี่ยนแปลงการ

เคลื่อนท่ีของวัตถุจากหลักฐานเชิง

ประจักษ 

ป.5/5 เขียนแผนภาพแสดงแรง

เสียดทานและแรงท่ีอยูในแนว

เดียวกันท่ีกระทําตอวัตถุ 

หนวยท่ี 2 แรงและพลังงาน 
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บท เรื่อง กิจกรรม ลําดับการจัดการเรียนรู ตัวช้ีวัด 

บทท่ี 2 

เสียง 

เรื่องท่ี 1 เสียงกับ    

การไดยิน 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมท่ี 1.1 เสียง

เคลื่อนท่ีไปไดอยางไร  

กิจกรรมท่ี 1.2 เสียงสูง 

เสียงต่ํา เกิดไดอยางไร 

กิจกรรมท่ี 1.3 เสียงดัง 

เสียงคอย ข้ึนอยูกับอะไร 

กิจกรรมท่ี 1.4 มลพิษทาง

เสียงเปนอยางไร 

 

 

 

 

 

 

รวมคิด รวมทํา 

 

 

 

 

 

 

• เสียงเคลื่อนท่ีไดตองอาศัย

ตัวกลาง  

• เสียงสูงเสียงต่ําข้ึนอยูกับ

ความถ่ีในการสั่นของ

แหลงกําเนิดเสียง 

• เสียงดัง เสียงคอยข้ึนอยู

กับพลังงานการสั่นของ

แหลงกําเนิดเสียง และ

ระยะหางระหวางผูฟง        

กับแหลงกําเนิดเสียง 

• เสียงท่ีดังมาก ๆ และเสียง

ท่ีกอใหเกิดความรําคาญ 

เรียกวา มลพิษทางเสียง 

• ถาตองอยูในบริเวณท่ีมี

เสียงดัง ควรสวมเครื่อง

ปองกันหู หรือควร

หลีกเลี่ยงการอยูในบริเวณ

นั้น 

 

ว 2.3  

ป.5/1 อธิบายการไดยิน

เ สี ย ง ผ า น ตั ว ก ล า ง จ า ก

หลักฐานเชิงประจักษ 

ป.5/2 ระบุตัวแปร ทดลอง 

และอธิบายลักษณะและ

การเกิดเสียงสูง เสียงต่ํา 

ป.5/3 ออกแบบการทดลอง

และอธิบายลักษณะและ

การเกิดเสียงดัง เสียงคอย 

ป.5/4 วัดระดับเสียงโดยใช

เครื่องมือวัดระดับเสียง 

ป.5/5 ตระหนักในคุณคา

ของความรูเรื่องระดับเสียง

โดยเสนอแนะแนวทางใน

การหลีกเลี่ยงและลดมลพิษ

ทางเสียง 
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จุดประสงคการเรียนรูประจําบท 

เม่ือเรียนจบบทนี้ นักเรียนสามารถ 

1. อธิบายการหาแรงลัพธของแรงหลายแรงในแนว

เดียวกันท่ีกระทําตอวัตถุในกรณีท่ีวัตถุอยูนิ่ง 

2. อธิบายและเขียนแผนภาพแสดงขนาดและ

ทิศทางของแรงท่ีกระทําตอวัตถุในแนวเดียวกัน 

3. วัดขนาดของแรงท่ีกระทําตอวัตถุโดยใชเครื่องชั่ง

สปริง 

4. อธิบายแรงเสียดทานท่ีมีผลตอการเปลี่ยนแปลง

การเคลื่อนท่ีของวัตถุ 

 

เวลา   7.5  ชั่วโมง 

แนวคิดสําคัญ  

เม่ือมีแรงหลายแรงมากระทําตอวัตถุหนึ่ง ๆ 

ผลรวมของแรงเหลานั้น คือ แรงลัพธท่ีกระทําตอวัตถุ 

การหาแรงลัพธตองพิจารณาท้ังขนาดและทิศทางของ

แรงท้ังหมดท่ีกระทําตอวัตถุนั้น ถาแรงลัพธท่ีกระทําตอ

วัตถุท่ีอยูนิ่งมีคาเปนศูนย วัตถุก็จะอยูนิ่งตอไป ถามีแรง

มากระทําตอวัตถุเพ่ือใหวัตถุเคลื่อนท่ี โดยวัตถุนั้นสัมผัส

กับผิวสัมผัสของวัตถุอ่ืน จะเกิดแรงเสียดทานตานการ

เคลื่อนท่ีของวัตถุในบริเวณผิวสัมผัสของวัตถุนั้น และ

สําหรับวัตถุท่ีกําลังเคลื่อนท่ี ก็จะมีแรงเสียดทานตาน

การเคลื่อนท่ีของวัตถุเชนกัน 

สื่อการเรียนรูและแหลงเรียนรู 

1. หนังสือเรียน     ป.5 เลม 1   หนา 24-45 

2. แบบบันทึกกิจกรรม ป.5 เลม 1  หนา 23-47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทนี้มีอะไร 

เรื่องท่ี 1  แรงลัพธ 

กิจกรรมท่ี 1  หาแรงลัพธท่ีกระทําตอวัตถุไดอยางไร 

เรื่องท่ี 2  แรงเสียดทาน 

กิจกรรมท่ี 2  แรงเสียดทานมีผลตอวัตถุอยางไร 

 

 

   บทที่ 1 แรงลัพธและแรงเสียดทาน 
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ทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรและทักษะแหงศตวรรษที่ 21 
 

 

           

         หมายเหตุ: รหัสทักษะท่ีปรากฏนี้ ใชเฉพาะหนังสือคูมือครูเลมนี้ 

รหัส ทักษะ 
กิจกรรมท่ี 

1 2 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

S1 การสังเกต   

S2 การวัด   

S3 การใชจํานวน   

S4 การจําแนกประเภท   

S5 การหาความสัมพันธระหวาง 

   สเปซกับสเปซ 

   สเปซกับเวลา 

  

S6 การจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูล   

S7 การพยากรณ   

S8 การลงความเห็นจากขอมูล   

S9 การตั้งสมมติฐาน   

S10 การกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ   

S11 การกําหนดและควบคุมตัวแปร   

S12 การทดลอง   

S13 การตีความหมายขอมูลและลงขอสรุป   

S14 การสรางแบบจําลอง   

ทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 

C1 การสรางสรรค   

C2 การคิดอยางมีวิจารณญาณ   

C3 การแกปญหา   

C4 การสื่อสาร   

C5 ความรวมมือ   

C6 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   
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แนวคิดคลาดเคลื่อน 

 แนวคิดคลาดเคลื่อนท่ีอาจพบและแนวคิดท่ีถูกตองในบทท่ี 1 แรงลัพธและแรงเสียดทาน มีดังตอไปนี้ 

 

แนวคิดคลาดเคล่ือน แนวคิดท่ีถูกตอง 

ถาวัตถุเคลื่อนท่ีแสดงวาตองมีแรงมากระทําตอวัตถุนั้น หรือ

เม่ือวัตถุไมเคลื่อนท่ีแสดงวาไมมีแรงมากระทําตอวัตถุนั้น 

(ขจรศักดิ์ และเพ็ญจันทร, 2550) 

เม่ือแรงลัพธท่ีกระทําตอวัตถุเทากับศูนย วัตถุจะรักษาสภาพการ

เคลื่อนท่ี กลาวคือวัตถุจะอยูนิ่งหรือเคลื่อนท่ีดวยความเร็วคงตัว 

ดังนั้นในกรณีวัตถุอยูนิ่ง ก็ไมไดหมายความวาไมมีแรงใด ๆ มา

กระทําตอวัตถุเสมอไป อาจจะมีแรงหลายแรงมากระทํา แต    

แรงลัพธเปนศูนยก็เปนได  (ขจรศักดิ์ และเพ็ญจันทร, 2550) 

เม่ือมีแรงกระทําตอวัตถุ แลววัตถุยังคงอยูนิ่ง แรงเสียดทานท่ี

กระทําตอวัตถุนั้นยังคงมีคาเปนศูนย (Chee, C.,1996) 

เม่ือมีแรงกระทําตอวัตถุ แลววัตถุยังคงอยูนิ่ง แรงเสียดทานท่ี

กระทําตอวัตถุจะมีคาเทากับแรงท่ีกระทําตอวัตถุ แตมีทิศทาง

ตรงกันขาม (Chee, C.,1996) 

เม่ือออกแรงกระทําลังไม แลวลังไมยังคงอยูนิ่ง เพราะออก

แรงกระทําตอลังไมนอยกวาแรงเสียดทาน (ขจรศักดิ์ และ 

คณะ, 2549) 

เม่ือออกแรงกระทําตอวัตถุท่ีอยูบนพ้ืน แลววัตถุยังคงอยูนิ่ง           

แรงลัพธท่ีกระทําตอวัตถุจึงเปนศูนย ดังนั้นแรงเสียดทานจะตองมี

ขนาดเทากับแรงท่ีกระทํา (ขจรศักดิ์ และ คณะ, 2549) 

 ถาครูพบวามีแนวคิดคลาดเคลื่อนใดท่ียังไมไดแกไขจากการทํากิจกรรมการเรียนรู ครูควรจัดการเรียนรูเพ่ิมเติมเพ่ือแกไข

ตอไปได 
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บทนี้เร่ิมตนอยางไร (0.5 ช่ัวโมง)  

1. ครูทบทวนความรูพ้ืนฐานของนักเรียนเก่ียวกับแรงท่ีนักเรียนรูจักและ

ไดเรียนรูกันมาแลว โดยการถามคําถามประกอบการสาธิตดวยอุปกรณ

หนาชั้นเรียน โดยอาจใชคําถามดังนี้ 

1.1 จากท่ีเคยเรียนมา นักเรียนรูจักแรงอะไรบาง (แรงในการดึง   

แรงในการผลัก แรงดึงดูดหรือแรงโนมถวงของโลก)  

1.2 แรงมีผลตอการเคลื่อนท่ีของวัตถุอยางไร (แรงทําใหวัตถุ

เปลี่ยนแปลงการเคลื่อนท่ี เชน แรงโนมถวงของโลกทําใหวัตถุ

ตาง ๆ ตกลงสูพ้ืน)  

1.3 ถาตองการวัดขนาดของแรง นักเรียนจะใชอุปกรณใดในการวัด 

(ใชเครื่องชั่งสปริงวัดขนาดของแรง) 

ถานักเรียนตอบไมถูกตอง ครูควรทบทวน เพ่ือใหนักเรียนตอบได

ถูกตอง 

2. ครูตรวจสอบความรูเดิมของนักเรียนเก่ียวกับแรงลัพธและแรงเสียดทาน 

โดยอาจใชคําถามดังนี้ 

2.1 มีแรงกระทําตอวัตถุหนึ่ง ๆ มากกวา 1 แรงไดหรือไม อยางไร 

(นักเรียนตอบตามความเขาใจ เชน ได นักเรียน 2 คนชวยกันยก

ของ การเลนชักเยอ เปนตน) 

2.2 ถามีแรงหลาย ๆ แรงมากระทําตอวัตถุ เราจะหาผลรวมของแรง

เหลานั้นไดอยางไร (นักเรียนตอบตามความเขาใจ เชน นําแรง

ท้ังหมดมารวมกัน)  

นักเรียนตอบคําถามตามความเขาใจของตนเองโดยครูยังไมตอง

เฉลยคําตอบท่ีถูกตอง 

3. ครูชักชวนใหนักเรียนศึกษาเรื่องแรงลัพธและแรงเสียดทาน โดยใหอาน

ช่ือหนวย และอานคําถามสําคัญประจําหนวย ท่ี 2 ในหนังสือเรียน

หนา 24 คือ แรงและพลังงานเก่ียวของกับชีวิตประจําวันของเราอยางไร 

นักเรียนตอบคําถาม โดยครูยังไมตองเฉลยคําตอบ แตจะใหนักเรียน

ยอนกลับมาตอบอีกครั้งหลังจากเรียนจบหนวยนี้แลว 

4. นักเรียนอานช่ือบท และจุดประสงคการเรียนรูประจําบท ในหนังสือ

เรียนหนา 25 จากนั้นครูตรวจสอบความเขาใจของนักเรียนโดยใช

คําถามดังนี้ 

 

ในการทบทวนความรูพ้ืนฐาน ครูควรให

เวลานักเรียนคิดอยางเหมาะสม รอคอย

อยางอดทน นักเรียนตองตอบคําถาม

เหลานี้ไดถูกตอง หากตอบไมไดหรือลืมครู

ตองใหความรูท่ีถูกตองทันที 
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4.1 บทนี้นักเรียนจะไดเรียนเรื่องอะไร (แรงลัพธและแรงเสียดทาน) 

4.2 จากจุดประสงคการเรียนรู เม่ือเรียนจบบทนี้นักเรียนจะสามารถทํา

อะไรไดบาง (อธิบายการหาแรงลัพธของแรงหลายแรงในแนว

เดียวกันท่ีกระทําตอวัตถุในกรณีท่ีวัตถุอยูนิ่ง อธิบายการเขียน

แผนภาพแสดงขนาดและทิศทางของแรงท่ีกระทําตอวัตถุในแนว

เดียวกัน วัดขนาดของแรงท่ีกระทําตอวัตถุโดยใชเครื่องชั่งสปริง 

อธิบายแรงเสียดทานท่ีมีผลตอการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนท่ีของ

วัตถุ) 

5. นักเรียนอานช่ือบท และแนวคิดสําคัญ ในหนังสือเรียนหนา 26 จากนั้น

ครูซักถามวา จากการอานแนวคิดสําคัญ นักเรียนคิดวาจะไดเรียน

เก่ียวกับเรื่องอะไรบาง (ในเรื่องนี้จะไดเรียนเรื่องแรงลัพธท่ีกระทําตอ

วัตถุ การหาแรงลัพธ และแรงเสียดทาน) 

6. ครูชักชวนใหนักเรียนสังเกตรูป และอานเนื้อเรื่องในหนา 26 โดยครูฝก

ทักษะการอานตามวิธีการอานท่ีเหมาะสมกับความสามารถของนักเรียน 

จากนั้นครูตรวจสอบความเขาใจในการอาน  โดยใชคําถามดังตอไปนี้  

6.1 การเลนกีฬามีผลตอรางกายอยางไร (ทําใหรางกายแข็งแรงมี

สุขภาพดี) 

6.2 การเลนชักเยอมีกติกาอยางไร (การเลนชักเยอประกอบดวยผูเลน 

2 ฝาย จํานวนผูเลนฝายละเทา ๆ กัน จับเชือกคนละดาน มีเสน

แบงเขตแดนอยูตรงกลาง ท่ีจุดก่ึงกลางของเชือกมีผาผูกไว เม่ือ

เริ่มเลน ตางฝายตางออกแรงเพ่ือดึงเชือกใหผาท่ีจุดก่ึงกลางเชือก

เคลื่อนท่ีไปยังเขตแดนของฝายตน จึงจะตัดสินวาชนะ) 

6.3 ถาดึงเชือก แลวผาท่ีผูกจุดก่ึงกลางเชือกอยูนิ่ง นักเรียนคิดวา

ผลรวมของแรงท้ังหมดท่ีกระทําตอเชือกขณะนั้นเปนอยางไร 

(นักเรียนตอบตามความเขาใจ) 

6.4 การเลนชักเยอมีแรงใดมาเก่ียวของบาง (นักเรียนตอบตามความ

เขาใจ) 

7. ครูชักชวนนักเรียนตอบคําถามเก่ียวกับแรงลัพธและแรงเสียดทานใน

สํารวจความรูกอนเรียน  

8. นักเรียนทําสํารวจความรูกอนเรียน ในแบบบันทึกกิจกรรมหนา 24-26 
โดยนักเรียนอานคําถามแตละขอ ครูตรวจสอบความเขาใจของนักเรียน 

ค รู รั บ ฟ ง เ ห ตุ ผ ล ข อ ง

นักเรียนเปนสํา คัญ ครูยั งไม

เฉลยคําตอบใด ๆ แตชักชวนให

หาคําตอบท่ีถูกตองจากกิจกรรม

ตาง ๆ ในบทเรียนนี้ 
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จนแนใจวานักเรียนสามารถทําไดดวยตนเอง จึงใหนักเรียนตอบคําถาม 

โดยคําตอบของแตละคนอาจแตกตางกัน และคําตอบอาจถูกหรือผิดก็ได 

9. ครูสังเกตการตอบคําถามของนักเรียนเพ่ือตรวจสอบวานักเรียนมีแนวคิด

เก่ียวกับเรื่องแรงลัพธและแรงเสียดทานอยางไร หรืออาจสุมใหนักเรียน 

2 – 3 คน นําเสนอคําตอบของตนเอง โดยครูยังไมตองเฉลยคําตอบ แต

จะใหนักเรียนยอนกลับมาตรวจสอบอีกครั้งหลังจากเรียนจบบทนี้แลว 

ท้ังนี้ครูอาจบันทึกแนวคิดคลาดเคลื่อนหรือแนวคิดท่ีนาสนใจของ

นักเรียน แลวนํามาออกแบบการจัดการเรียนรู เ พ่ือแกไขแนวคิด

คลาดเคลื่อนใหถูกตอง และตอยอดแนวคิดท่ีนาสนใจของนักเรียนตอไป  

การเตรียมตัวลวงหนาสําหรับครู       

เพ่ือจัดการเรียนรูในคร้ังถัดไป 

 
 ในครั้งถัดไป นักเรียนจะไดเรียน

เรื่องท่ี 1 แรงลัพธ ครูควรเตรียมรูปภาพ 

หรือสื่อวีดิทัศนจากอินเทอรเน็ตเพ่ือกระตุน

ความสนใจของนักเรียนเก่ียวกับกิจกรรม 

ตาง ๆ ท่ีมีการออกแรงหลาย ๆ แรง เชน 

การแขงเรือยาว หรือการเลนชักเยอ 
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แนวคําตอบในแบบบันทึกกิจกรรม  

 

0 นิวตัน 

2 นิวตัน 
2 นิวตัน 

4 นิวตัน ก 

ข 

ค 

การสํารวจความรูกอนเรียน นักเรียนอาจตอบคําถามถูกหรือผิดก็ไดข้ึนอยูกับความรูเดิมของนักเรียน 

แตเม่ือเรียนจบบทเรียนแลว ใหนักเรียนกลับมาตรวจสอบคําตอบอีกครั้งและแกไขใหถูกตอง ดังตัวอยาง 
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8 นิวตัน 

ไปทางซายมือ 

8 นิวตัน 8 นิวตัน 

ง จ 
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แรงเสียดทานเปนแรงท่ีตานการเคล่ือนท่ีของวัตถุ เกิดระหวางผิวสัมผัส

ของวัตถุในทิศทางตรงกันขามกับทิศทางท่ีตองการใหวัตถุเคล่ือนท่ี     

ทําใหหนังสือแยกออกจากกันไดยากเม่ือออกแรงดึง 

ท่ีใชดึงหนังสือ แรงเสียดทาน 
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เรื่องที่ 1 แรงลัพธ     
 

ในเรื่องนี้นักเรียนจะได เรียนรู เ ก่ียวกับการหา      

แรงลัพธท่ีกระทําตอวัตถุเม่ือแรงท่ีกระทําอยูในแนว

เดียวกัน ซ่ึงอาจมีทิศทางเดียวกันหรือทิศทางตรงกัน

ขาม และเรียนรูเก่ียวกับแรงลัพธท่ีกระทําตอวัตถุเม่ือ

วัตถุอยูนิ่ง รวมท้ังการเขียนแผนภาพแสดงแรงท่ีกระทํา

ตอวัตถุ  

 

จุดประสงคการเรียนรู 

1. วัดขนาดของแรง อธิบายการหาแรงลัพธท่ีกระทําตอ

วัตถุ 

2. เขียนแผนภาพแสดงแรงท่ีกระทําตอวัตถุ 

 

เวลา  3.5 ชั่วโมง  

 

วัสดุ อุปกรณสําหรับทํากจิกรรม 

เครื่องชั่งสปริง ถุงพลาสติกมีหูหิ้ว ไมบรรทัด ถุงทราย 

เชือก กระดาษแข็ง กรรไกร วัตถุอ่ืน ๆ เชน กอนหิน 

ถานไฟฉาย 

 

สื่อการเรียนรูและแหลงเรียนรู 

1. หนังสือเรียน         ป.5 เลม 1  หนา 28-36 

2. แบบบันทึกกิจกรรม ป.5 เลม 1  หนา 27-35 
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แนวการจัดการเรียนรู (30 นาที) 

ข้ันตรวจสอบความรู (5 นาที)  

 

1. ครูตรวจสอบความรูเดิมของนักเรียนโดยชักชวนนักเรียนสนทนาเก่ียวกับ

กิจกรรมท่ีตองอาศัยแรงหลาย ๆ แรงมากระทําตอวัตถุ เพ่ือใหวัตถุ

เคลื่อนท่ีได (นักเรียนตอบตามความเขาใจของตนเอง) 

ครูรับฟงความคิดเห็นของนักเรียนและกระตุนใหนักเรียนอธิบาย

ความเขาใจของตัวเองใหมากท่ีสุด จากนั้นครูเชื่อมโยงความรูเดิมของ

นักเรียนเพ่ือเขาสูเรื่องท่ี 1 แรงลัพธ โดยใชคําถามวาการรวมแรงหลาย ๆ 

แรงท่ีกระทําตอวัตถุในกิจกรรมตาง ๆ ทําไดอยางไร 

 

ข้ันฝกทักษะจากการอาน (20 นาที) 
 

2. นักเรียนอานช่ือเรื่อง และคําถามในคิดกอนอาน ในหนังสือเรียนหนา 

28 แลวรวมกันอภิปรายในกลุมเพ่ือหาแนวคําตอบ ครูบันทึกคําตอบ

ของนักเรียนบนกระดานเพ่ือใชเปรียบเทียบคําตอบภายหลังการอาน

เรื่อง 

3. นักเรียนอานคําสําคัญ ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ถานักเรียนยัง

อานไมได ครูควรสอนการอานคําใหถูกตอง  

4. นักเรียนอานเนื้อเรื่องในหนังสือเรียนหนา 28-29 โดยครูฝกทักษะการ

อานตามวิธีการอานท่ีเหมาะสมกับความสามารถของนักเรียน ครูใช

คําถามเพ่ือตรวจสอบความเขาใจจากการอาน โดยใชคําถามดังนี้   

4.1 กิจกรรมตาง ๆ ในชีวิตประจําวันท่ีตองออกแรงกระทําตอ

วั ต ถุ  เ ป น ก า ร อ อกแ ร ง ใน ลั ก ษณ ะ ใด  ย กตั ว อ ย า ง              

(แปรงฟนเปนท้ังการดึงและการผลัก การยกกระเปาข้ึนจาก

โตะเปนการดึง) 

4.2 เราสามารถเขียนแผนภาพแสดงแรงท่ีกระทําตอวัตถุได

อยางไร (ใชลูกศร โดยหัวลูกศรแสดงทิศทางของแรงท่ีมา

กระทําตอวัตถุ ความยาวของลูกศรแสดงขนาดของแรง    

นั้น ๆ) 

4.3 ถาเราออกแรงกระทําตอวัตถุมากหรือนอยแตกตางกัน 

แผนภาพแสดงแรงจะแตกตางกันอยางไร (ถาขนาดของแรง

หากนักเรียนอาจตอบคําถาม

หรืออภิปรายไมไดตามแนวคําตอบ 

ครูควรใหเวลานักเรียนคิดอยาง

เหมาะสม รอคอยอยางอดทน และ

รับฟงแนวความคิดของนักเรียน 

 

ในการตรวจสอบความรู      

ครูรับฟงเหตุผลของนักเรียนเปน

สําคัญ ครูยังไมเฉลยคําตอบใด ๆ 

แตชักชวนใหหาคําตอบท่ีถูกตอง

จากกิจกรรมตาง ๆ ในบทเรียนนี้ 
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มาก ลูกศรจะมีความยาวมาก ถาขนาดของแรงนอยลูกศรจะ

สั้น) 

4.4 ถาเราดึงและผลักประตู ลูกศรแสดงแรงจะแตกตางกัน

อยางไร (ถาเราดึงประตู หัวลูกศรแสดงแรงจะชี้เขาหาตัวเรา 

ถาเราผลักประตู หัวลูกศรแสดงแรงจะชี้ออกจากตัวเรา) 

4.5 กิจกรรมใดบางท่ีตองอาศัยแรงจากหลายคน (การยกวัตถุท่ีมี

น้ําหนักมาก การเข็นรถยนตใหเคลื่อนท่ี) 

4.6 แรงลัพธคืออะไร (ผลรวมของแรงหลายแรงท่ีกระทําตอวัตถุ 

ซ่ึงมีผลตอการเคลื่อนท่ีของวัตถุ) 

 

ข้ันสรุปจากการอาน (5 นาที) 

 

5. นักเรียนรวมกันสรุปเรื่องท่ีอาน ซ่ึงควรสรุปไดวา กิจกรรมตาง ๆ ใน

ชีวิตประจําวันของเราตองมีการออกแรงกระทําตอวัตถุ โดยตัวเราเปนผู

ออกแรงเพียงคนเดียว หรืออาศัยแรงจากหลาย ๆ คนกระทํา          

การเขียนแผนภาพแสดงแรงใชลูกศรโดยความยาวของลูกศรแทนขนาด

ของแรงและหัวลูกศรแทนทิศทางของแรงท่ีกระทําตอวัตถุ แรงลัพธเปน

ผลรวมของแรงหลายแรงท่ีกระทําตอวัตถุ  

6. นักเรียนตอบคําถามใน รูหรือยัง ในแบบบันทึกกิจกรรม หนา 27 

7. นักเรียนและครูรวมกันอภิปรายเพ่ือเปรียบเทียบคําตอบของนักเรียนใน

รูหรือยังกับคําตอบท่ีเคยตอบในคิดกอนอาน  

8. ครูชักชวนใหนักเรียนตอบคําถามทายเรื่องท่ีอาน คือ แรงลัพธท่ีกระทํา

ตอวัตถุหาไดอยางไร  

  ครูบันทึกคําตอบของนักเรียนไวบนกระดาน โดยยังไมเฉลยคําตอบ

แตชักชวนใหนักเรียนไปหาคําตอบรวมกันในกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

การเตรียมตัวลวงหนาสําหรับครู       

เพ่ือจัดการเรียนรูในครัง้ถัดไป 

 
 ในครั้งถัดไป นักเรียนจะไดทํา

กิจกรรมท่ี 1 หาแรงลัพธท่ีกระทําตอวัตถุ

ไดอยางไร ครูควรตรวจสอบวาเครื่อง    

ชั่งสปริงอยูในสภาพพรอมใชงานหรือไม 

ขีดสเกลเริ่มตนชี้ท่ีเลขศูนยหรือไม ถามี

ปญหาเก่ียวกับเครื่องชั่งสปริง ครูตอง

ดําเนินการแกไขกอนท่ีจะใหนักเรียนทํา

กิจกรรมตอไป  
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แนวคําตอบในแบบบันทึกกิจกรรม 

 

ผลรวมของแรงหลายแรงท่ีกระทําตอวัตถุ 

เขียนแผนภาพแสดงแรงท่ีกระทําตอวัตถุโดยใชลูกศร กําหนดใหหัวลูกศร

แสดงทิศทางของแรงท่ีมากระทํา และความยาวของลูกศรแสดงขนาดของ

แรงนั้น ๆ 
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กิจกรรมที่ 1 หาแรงลัพธทีก่ระทําตอวัตถุไดอยางไร 

กิจกรรมนี้นักเรียนจะไดวัดขนาดของแรงท่ีกระทํา

ตอวัตถุโดยใชเครื่องชั่งสปริง อธิบายการหาแรงลัพธของ

แรงท่ีกระทําตอวัตถุในทิศทางเดียวกันและตรงกันขาม 

และอธิบายขนาดและทิศทางของแรงลัพธท่ีกระทําตอ

วัตถุท่ีอยูนิ่ง รวมท้ังเขียนแผนภาพแสดงแรงท่ีกระทําตอ

วัตถุ 

เวลา  3  ชัว่โมง 

จุดประสงคการเรียนรู 

วัดขนาดของแรง อธิบายการหาแรงลัพธ ท่ี

กระทําตอวัตถุ และเขียนแผนภาพแสดงแรงท่ีกระทํา

ตอวัตถุ 

วัสดุ อุปกรณสําหรับทํากจิกรรม 

สิ่งที่ครูตองเตรียม/กลุม 

1. เครื่องชั่งสปริง   3 อัน 

2. ถุงทราย    1 ถุง 

3. ถุงพลาสติกมีหูหิ้ว  1 ใบ 

4. เชือกยาวประมาณ 8 เซนติเมตร 1 เสน 

5. กระดาษแข็งขนาด A4  1 แผน 

6. กรรไกร    1 เลม 

7. ไมบรรทัด   1 อัน 

8. วัตถุอ่ืน ๆ เชน กอนหิน  1 กอน    

ทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร 

S1 การสังเกต 

S2 การวัด   

S3 การใชจํานวน 

S13 การตีความหมายขอมูลและลงขอสรุป 

S14 การสรางแบบจําลอง 

 

 

 

ทักษะแหงศตวรรษที่ 21 

C4   การสื่อสาร 

C5   ความรวมมือ 

สื่อการเรียนรูและแหลงเรียนรู 

1. หนังสือเรียน    ป.5 เลม 1  หนา 30-35 

2. แบบบันทึกกิจกรรม  ป.5 เลม 1 หนา 28-35  

3. วีดิทัศนตัวอยางการปฏิบัติการวิทยาศาสตรสําหรับครู              

เรื่อง หาแรงลัพธท่ีกระทําตอวัตถุไดอยางไร 

http://ipst.me/9477 
 

                         
 
 

http://ipst.me/9477
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แนวการจัดการเรียนรู 

1. ครูนําเขาสูกิจกรรมโดยสาธิตการหิ้วถุงท่ีมีสิ่งของอยูดานในดวยการรวบหู

หิ้วเขาดวยกัน จากนั้นครูถามนักเรียนดังนี้ 

1.1 ขณะท่ีครูหิ้วถุง มีแรงอะไรกระทําตอถุงบาง และแรงท่ีกระทํามี

ทิศทางใดบาง (นักเรียนตอบตามความเขาใจ เชน น้ําหนักของ

สิ่งของมีทิศทางลง และแรงท่ีครูหิ้วถุงมีทิศทางข้ึน) 

1.2 เหตุใดสิ่งของในถุงหิ้วจึงมีน้ําหนัก และน้ําหนักมีทิศทางลง  (เพราะ

สิ่งของในถุงหิ้วมีมวล  จึงมีแรงโนมถวงของโลกกระทําตอวัตถุใน

แนวดิ่งในทิศทางลงสูพ้ืนโลก) 

1.3 ถาครูหิ้วถุงไวนิ่ง ๆ แรงท่ีครูใชหิ้วถุง จะมีคาเปนอยางไรเม่ือเทียบ

กับน้ําหนักของถุง (นักเรียนตอบตามความเขาใจ) 

1.4 ถาครูใหตัวแทนนักเรียนหนึ่งคนมาชวยหิ้วถุงอีกขางหนึ่ง แลวครูดึง

หิ้วขางท่ีเหลือ เม่ือเปรียบเทียบแรงท่ีนักเรียนกับครูใชหิ้วถุงคนละ

หนึ่งขางกับแรงท่ีครูหิ้วถุงคนเดียวจะเปนอยางไร (นักเรียนตอบ

ตามความเขาใจ)  

   ครูบันทึกคําตอบของนักเรียนไว และชี้แจงวานักเรียนจะไดหา

คําตอบจากการทํากิจกรรมตอไป 

2. นักเรียนอานช่ือกิจกรรม และทําเปนคิดเปน ในหนังสือเรียนหนา 

30 จากนั้นรวมกันอภิปรายเพ่ือตรวจสอบความเขาใจจุดประสงคใน

การทํากิจกรรม โดยใชคําถามดังนี้ 

2.1 กิจกรรมนี้นักเรียนจะไดเรียนรูเก่ียวกับเรื่องอะไร          

(การหาแรงลัพธท่ีกระทําตอวัตถุ) 

2.2 นักเรียนจะไดเรียนรูเรื่องนี้ดวยวิธีใด (วัดขนาดของแรง) 

2.3 เม่ือเรียนแลวนักเรียนจะทําอะไรได (อธิบายการหาแรงลัพธท่ีกระทํา

ตอวัตถุและเขียนแผนภาพแสดงแรงท่ีกระทําตอวัตถุ) 

3. นักเรียนบันทึกจุดประสงคลงในแบบบันทึกกิจกรรม หนา 28 และ อานส่ิงท่ี

ตองใชในการทํากิจกรรม ครูอาจตรวจสอบวานักเรียนรูจักวัสดุและอุปกรณ

ท่ีใชในการทํากิจกรรมหรือไม ถานักเรียนไมรูจักวัสดุ อุปกรณบางอยาง     

ครูควรนํามาแสดงใหดู หรือถานักเรียนไมรูวิธีการใชเครื่องชั่งสปริง ครูควร

แนะนําและสาธิตวิธีการใชท่ีถูกตอง 

4. นักเรียนอานทําอยางไร โดยครูใชวิธีการฝกอานตามความเหมาะสมกับ

ความสามารถในการอานของนักเรียน ในกิจกรรมมีวิธีทําท้ังหมด 3 ตอน  

หากนักเรียนอาจตอบคําถาม

หรืออภิปราย ไม ได ตามแนว

คําตอบ ครูควรใหเวลานักเรียน

คิดอยางเหมาะสม รอคอยอยาง

อดทน และรับฟงแนวความคิด

ของนักเรียน 
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ครูอาจใหนักเรียนอานทําอยางไรเฉพาะตอนท่ี 1 และ ตอนท่ี 2 กอน 

จากนั้นรวมกันอภิปรายเพ่ือสรุปข้ันตอนการทํากิจกรรม โดยใชคําถาม

ตอไปนี้  

ตอนท่ี 1  

4.1 ข้ันแรกของการทํากิจกรรม นักเรียนตองทําอะไร (บรรจุถุงทรายลงใน

ถุงหูหิ้วพลาสติก แลวใชเครื่องชั่งสปริง 2 อัน เก่ียวท่ีหูหิ้วของ

ถุงพลาสติกขางละอัน ดึงเครื่องชั่งสปริงในแนวดิ่งโดยใหเครื่องชั่ง

สปริงท้ังสองอันอยูนิ่ง) 

4.2 นักเรียนตองสังเกตและบันทึกผลอะไร (สังเกตและบันทึกขนาดของแรง

ท่ีเครื่องชั่งสปริงแตละอันกระทําตอถุงทราย) 

4.3 หลังจากวัดขนาดของแรงท่ีเครื่องชั่งสปริงแตละอันกระทําตอถุงทราย

แลว นักเรียนตองทําอะไรตอ (ทํากิจกรรมซํ้า แตใชเครื่องชั่งสปริง     

1 อัน เก่ียวท่ีหูหิ้วท้ังสองขางของถุงพลาสติก วัดขนาดของแรงท่ีอาน

ได) 

กิจกรรมตอนท่ี 1 ครูควรกําชับใหนักเรียนแขวนหูถุงหิ้วแตละขางไว

กับเครื่องชั่งสปริงโดยตองถือเครื่องชั่งสปริงแตละอันในแนวดิ่ง ใหขนาน

กัน และตองอานคาแรงจากเครื่องชั่งสปริงในขณะท่ีถุงทรายอยูนิ่งเสมอ  

ตอนท่ี 2 

4.4 กิจกรรมตอนท่ี 2 นักเรียนตองทําอะไรกับเชือกท่ีไดรับ (ผูกปลาย

เชือกท้ังสองขางเขาดวยกันใหเปนวง แลวใชเครื่องชั่งสปริง 2 อัน 

เก่ียวกับเชือกในทิศทางตรงขามกัน)  

4.5 สิ่งท่ีนักเรียนตองคาดคะเนคืออะไร (ถาออกแรงดึงเครื่องชั่งสปริงใน

ทิศทางตรงกันขาม โดยเชือกยังคงอยูนิ่ง ขนาดของแรงท่ีอานไดจาก

เครื่องชั่งสปริงแตละอัน เม่ือนํามาเปรียบเทียบกันจะเปนอยางไร) 

4.6 หลังจากทํากิจกรรมเพ่ือตรวจสอบการคาดคะเนแลว นักเรียนตองทํา

อะไร (เขียนแผนภาพแสดงทิศทางและขนาดของแรงท่ีเครื่องชั่งสปริง

ท้ังสองดึงเชือกใหอยูนิ่ง โดยใชผลจากการทํากิจกรรมครั้งใดครั้งหนึ่ง)  

5. เม่ือนักเรียนเขาใจวิธีการทํากิจกรรมในทําอยางไร ตอนท่ี 1 และ ตอนท่ี  

2 แลว ครูแจกวัสดุอุปกรณ และใหนักเรียนเริ่มปฏิบัติกิจกรรมตาม

ข้ันตอน 

6.หลังจากทํากิจกรรมแลว ครูนําอภิปรายผลการทํากิจกรรม โดยใชคําถามดังนี้ 

S1  การสังเกตการเคลื่อนท่ีของถุงทราย 

แผนกระดาษ เชือก และ วัตถุอ่ืน ๆ 

S2  การวัดขนาดของแรงจากเครื่องชั่ง

สปริง 

S3  การหาผลรวมของแรงท่ีอานไดจาก

เครื่องชั่งสปริง 

S14  เขียนแผนภาพแสดงแรงท่ีกระตอถุง

ทราย เชือกและกระดาษแข็ง  

C4  การสื่อสารดวยการนําเสนอผลการ

ทํากิจกรรมดวยการพูดและการ

เขียนแผนภาพแสดงแรง 

C5  ความรวมมือในการใชเครื่องชั่ง

สปริงวัดขนาดของแรงและการ

สังเกตการเคลื่อนท่ีของวัตถุ 
 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและ

ทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 ท่ีนักเรียนจะได

ฝกจากการทํากิจกรรม 
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ตอนท่ี 1 

6.1 เครื่องชั่งสปริงใชทําอะไรในกิจกรรมนี้ (วัดคาของแรงท่ีใชในการดึง

ถุงพลาสติกท่ีมีถุงทรายบรรจุอยู) 

6.2 หนวยของแรงคืออะไร (นิวตัน) 

6.3 เม่ือใชเครื่องชั่งสปริง 2 อัน เก่ียวท่ีหูหิ้วของถุงพลาสติกขางละอัน      

มีแรงใดกระทําตอถุงทรายท่ีอยูในถุงพลาสติกบาง และมีทิศทาง

อยางไร (ครูอาจวาดภาพถุงทรายท่ีแขวนไวกับเครื่องชั่งสปริงบน

กระดาน แลวใหนักเรียนบอกทิศทางของแรงท่ีกระทําตอถุงทราย)  

6.4 คาของแรงท่ีอานไดจากเครื่องชั่งสปริงแตละอันเปนอยางไร (คาของ

แรงท่ีอานไดจากเครื่องชั่งสปริงแตละอันข้ึนอยูกับผลการทํากิจกรรม

ของนักเรียน) 

6.5 เม่ือใชเครื่องชั่งสปริง 1 อันเก่ียวท่ีหูหิ้วของถุงพลาสติก มีแรงใดกระทํา

ตอถุงทรายท่ีอยูในถุงพลาสติกบาง และมีทิศทางใด (น้ําหนักของ     

ถุงทรายมีทิศทางลง และมีแรงดึงจากเครื่องชั่งสปริงท่ีกระทํากับ       

ถุงทรายมีทิศทางข้ึน – ครูอาจวาดภาพถุงทรายท่ีแขวนไวกับเครื่องชั่ง

สปริงบนกระดาน แลวใหนักเรียนบอกทิศทางของแรงท่ีกระทําตอถุง

ทราย)  

6.6 ขนาดของแรงท่ีอานไดเม่ือเก่ียวถุงทรายกับเครื่องชั่งสปริง 1 อัน เปน

เทาใด (ขนาดของแรงท่ีอานไดมีคาประมาณ 5 นิวตัน) 

6.7 ทิศทางของแรงท่ีกระทําตอหูหิ้วของถุงพลาสติกแตละขาง เหมือนกัน

หรือไม อยางไร (เหมือนกัน โดยอยูในทิศทางข้ึน) 

6.8 ผลรวมของแรงท่ีอานไดจากเครื่องชั่งสปริง 2 อัน เทียบกับคาของแรงท่ี

อานไดจากเครื่องชั่งสปริง 1 อันเปนอยางไร (มีคาเทากัน) 

6.9 แรงลัพธของแรงท่ีเครื่องชั่งสปริงท้ังสองกระทําตอถุงทรายในทิศทาง

เดียวกันหาไดอยางไร  (แรงลัพธหาไดจากการนําคาของแรงท่ีอานได

จากเครื่องชั่งสปริงแตละอันมารวมกัน) 

6.10 เม่ือเปลี่ยนจากถุงทรายเปนวัตถุอ่ืน ๆ ไดผลเชนเดียวกันหรือไม 

อยางไร (เม่ือเปลี่ยนจากถุงทรายเปนวัตถุอ่ืนก็ไดผลเชนกัน โดย          

แรงลัพธของแรงท่ีอานไดจากเครื่องชั่งสปริง 2 อัน จะเทากับคาของ

แรงท่ีอานไดจากเครื่องชั่งสปริง 1 อัน) 

6.11 กิจกรรมตอนท่ี 1 สรุปวิธีการหาแรงลัพธไดอยางไร (เม่ือมีแรง 2 แรง 

อยูในแนวเดียวกันและอยูในทิศทางเดียวกันจะหาแรงลัพธของแรงท่ี

กระทําตอวัตถุไดโดยการนําคาของแรงมารวมกัน) 

นํา้หนกัของ

ถงุทราย 

นํา้หนกัของ

ถงุทราย 
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สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

ตอนท่ี 2 

6.12 เม่ือใชเครื่องชั่งสปริง 2 อัน ดึงเชือกท่ีผูกเปนวงในทิศทางตรงกัน

ขาม แลวเชือกยังคงอยูนิ่ง แรงท่ีอานไดจากเครื่องชั่งสปริงแตละ

อันมีคาเทากันหรือไม (แรงท่ีอานไดจากเครื่องชั่งสปริงแตละอันมีคา

เทากัน) 

6.13 แรงท่ีใชดึงเชือกอยูในแนวเดียวกันหรือไม (อยูในแนวเดียวกัน คือ

แนวนอนหรือแนวระดับเหมือนกัน) 

6.14 แรงท่ีใชดึงเชือกอยูในทิศทางใด (อยูในทิศทางตรงกันขาม) 

6.15 แรงลัพธของแรงท้ังสองหาไดอยางไร (นําขนาดของแรงแตละแรงมา

ลบหรือหักลางกัน) 

6.16 แรงลัพธของแรงท้ังสองเปนเทาใด (เทากับศูนย) 

6.17 เขียนแผนภาพแสดงแรงท่ีใชดึงเชือกไดอยางไร (ใชลูกศรท่ีมีความ

ยาวเทากันแทนแรงท่ีกระทําตอเชือกขนาดเทากัน แตอยูในทิศทาง

ตรงกันขาม) 

7. นักเรียนอานทําอยางไร ตอนท่ี 3 แลวรวมกันอภิปรายเพ่ือสรุปลําดับ

ข้ันตอนตามความเขาใจ โดยครูใชคําถามดังตอไปนี้ 

7.1 นักเรียนตองทําอะไรกับกระดาษแข็ง (เจาะรู 3 รู บนกระดาษ โดย 

เจาะรูท่ี 1 และ 2 อยูดานเดียวกัน และเจาะรูท่ี 3 ท่ีดานตรงกันขาม

โดยรูท่ี  3 อยูในแนวก่ึงกลางของ 2 รูแรก จากนั้นรอยเชือกแลวผูก

เปนวงเขากับแตละรูสําหรับเก่ียวกับเครื่องชั่งสปริง) 

7.2 นักเรียนตองทําอยางไรกับเครื่องชั่งสปริงและกระดาษแข็งท่ีเตรียมไว 

(เก่ียวเครื่องชั่งสปริงเขากับเชือกแตละรู  แลวออกแรงดึงใหขนานกัน

ในแนวราบ โดยใหกระดาษแข็งอยูนิ่ง จากนั้นอานคาของแรงจาก

เครื่องชั่งสปริงแตละอัน) 

7.3 นักเรียนตองเปลี่ยนแรงท่ีใชดึงเครื่องชั่งสปริงอีกก่ีครั้ง (2 ครั้ง) 

7.4 นักเรียนตองเขียนแผนภาพแสดงสิ่งใด (เขียนแผนภาพแสดงทิศทาง

และขนาดของแรงท่ีกระทําตอกระดาษแข็ง) 

8. เม่ือนักเรียนเขาใจวิธีการทํากิจกรรมในทําอยางไรแลว ครูแจกวัสดุ

อุปกรณ และใหนักเรียนเริ่มปฏิบัติตามข้ันตอนของกิจกรรม 

9. หลังจากทํากิจกรรมแลว ครูนําอภิปรายผลการทํากิจกรรม โดยใชคําถาม

ดังนี้ 
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9.1 มีแรงท่ีกระทําตอกระดาษแข็งในแนวใดบาง (มีแรงดึงในแนวราบหรือ

แนวระดับ โดยแรง 2 แรง มีทิศทางเดียวกัน สวนอีกแรงหนึ่งมีทิศทาง

ตรงกันขามกับแรงท้ังสอง) 

9.2 หาแรงลัพธของเครื่องชั่งสปริงอันท่ี 1 และ 2 ท่ีกระทําตอวัตถุได

อยางไร ทําไมจึงทําเชนนั้น (นําขนาดของแรงท่ีอานไดมารวมกัน 

เพราะแรงของเครื่องชั่งสปริงอันท่ี 1 และอันท่ี 2 มีทิศทางเดียวกัน) 

9.3 คาของแรงลัพธจากเครื่องชั่งสปริงอันท่ี 1 และอันท่ี 2 เปนอยางไรเม่ือ

เทียบกับคาของแรงท่ีอานไดจากเครื่องชั่งสปริงอันท่ี 3 (คาของแรงท่ี

อานไดจากเครื่องชั่งสปริงอันท่ี 1 และ 2 จะเทากับคาของแรงท่ีอานได

จากเครื่องชั่งสปริงอันท่ี 3) 

9.4 แรงลัพธท่ีกระทําตอแผนกระดาษแข็งหาไดอยางไร มีคาเปนเทาใด 

(นําคาของแรงลัพธจากเครื่องชั่งสปริงอันท่ี 1 และ 2 มาลบกับคาของ

แรงท่ีอานไดจากเครื่องชั่งสปริงอันท่ี 3 ซ่ึงจะไดคาเปนศูนย) 

9.5 เม่ือออกแรงกระทําตอกระดาษแข็ง แลวกระดาษแข็งยังคงอยูนิ่ง    

แรงลัพธท่ีกระทําตอวัตถุมีคาเปนเทาใด (แรงลัพธมีคาเปนศูนย) 

10. ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายและลงขอสรุปวาการหาแรงลัพธของแรงท่ี

กระทําตอวัตถุทําไดโดยถาแรงท่ีกระทําตอวัตถุอยูในทิศทางเดียวกัน ใหนํา

คาของแรงหลาย ๆ แรงมารวมกัน แตถาแรงท่ีกระทําตอวัตถุอยูในทิศทาง

ตรงกันขาม ใหนําคาของแรงท้ังสองทิศทางมาลบ (-) หรือหักลางกัน 

สําหรับวัตถุท่ีอยูนิ่งแรงลัพธจะมีคาเปนศูนย การเขียนแผนภาพแสดงแรงท่ี

กระทําตอวัตถุทําไดโดยใชลูกศรแสดงแรง (S13)  

11. นักเรียนรวมกันอภิปรายเพ่ือตอบคําถามในฉันรูอะไร โดยครูอาจใชคําถาม

เพ่ิมเติมในการอภิปรายเพ่ือใหไดแนวคําตอบท่ีถูกตอง 

12. นักเรียนรวมกันสรุปสิ่งท่ีไดเรียนรูในกิจกรรมนี้ จากนั้นนักเรียนอานส่ิงท่ี

ไดเรียนรู และเปรียบเทียบกับขอสรุปของตนเอง 

13. ครูกระตุนใหนักเรียนฝกตั้งคําถามเก่ียวกับเรื่องท่ีสงสัยหรืออยากรูเพ่ิมเติม

ใน อยากรูอีกวา จากนั้นครูอาจสุมนักเรียน 2 -3 คน นําเสนอคําถามของ

ตนเองหนาชั้นเรียน และใหนักเรียนรวมกันอภิปรายเก่ียวกับคําถามท่ี

นําเสนอ 

14. ครูนําอภิปรายเพ่ือใหนักเรียนทบทวนวาไดฝกทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตรและทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 อะไรบางและในข้ันตอนใด 

แลวบันทึกลงในแบบบันทึกกิจกรรม หนา 35 
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15. นักเรียนรวมกันอานรูอะไรในเรื่องนี้ ในหนังสือเรียน หนา 36 ครูนํา

อภิปรายเพ่ือนําไปสูขอสรุปเก่ียวกับสิ่งท่ีไดเรียนรูในเรื่องนี้ นอกจากนั้นครู

ใชคําถามเพ่ือเชื่อมโยงไปยังบทตอไป คือ “ถาเราออกแรงขนาด 50 นิวตัน 

ดันกลองท่ีวางอยูบนพ้ืนเพ่ือใหกลองเคลื่อนท่ี แตกลองยังอยูนิ่ง แสดงวา

แรงลัพธท่ีกระทําตอกลองมีคาเทากับศูนย นั่นคือตองมีแรงอีกแรงท่ีมี

ขนาดเทากับ 50 นิวตัน กระทําตอกลองในทิศทางตรงกันขามกับทิศ

ทางการออกแรงของเรา แรงนั้นคือแรงอะไร” ครูชักชวนใหนักเรียนหา

คําตอบจากการเรียนในเรื่องตอไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเตรียมตัวลวงหนาสําหรับครู       

เพ่ือจัดการเรียนรูในครัง้ถัดไป 

ในครั้งถัดไป นักเรียนจะไดเรียน

เรื่องท่ี 2 แรงเสียดทาน และกิจกรรม    

ท่ี 2 แรงเสียดทานมีผลตอวัตถุอยางไร 

โดยครู เตรียมสื่อการสอน เชน ภาพ

นําเขาสูบทเรียน ถุงทราย เครื่องชั่งสปริง 

ครูควรตรวจสอบใหม่ันใจวาเครื่องชั่ง

สปริ งอยู ในสภาพพรอมใช งาน เชน 

ตัวเลขบนเครื่องชั่งสปริงชัดเจน สปริงไม

ฝด ขีดสเกลเริ่มตนท่ีเลขศูนยพอดี 
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แนวคําตอบในแบบบันทึกกิจกรรม

 

วัดขนาดของแรงและอธิบายการหาแรงลัพธท่ีกระทําตอวัตถุในทิศทาง

เดียวกัน 

 

คําตอบข้ึนอยูกับผลการทํากิจกรรมของนักเรียน

 

 
        

 5  3  2  5 
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1. วัดขนาดของแรงและอธิบายการหาแรงลัพธท่ีกระทําตอวัตถุใน

ทิศทางตรงกันขาม 

2. สังเกตและอธิบายขนาดและทิศทางของแรงลัพธท่ีกระทําตอวัตถุ

โดยการเขียนแผนภาพของแรงท่ีกระทําตอวัตถุ 

เทากัน 

ข้ึนอยูกับการทํากิจกรรมของนักเรียน 
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5 นิวตัน  

 

5 นิวตัน  

 

ข้ึนอยูกับการทํากิจกรรมของนักเรียน 

1. วัดขนาดของแรงและอธิบายการหาแรงลัพธท่ีกระทําตอวัตถุ 

2. สังเกตและอธิบายขนาดและทิศทางของแรงลัพธท่ีกระทําตอวัตถุ

ท่ีอยูนิ่งโดยการเขียนแผนภาพของแรงท่ีกระทําตอวัตถุ 
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ผลรวมของแรงท่ีอาน

ไดจากเคร่ืองชั่งสปริง

อันท่ี 1 และ 2         

จะเทากับอันท่ี 3 

คําตอบขึ้นอยูกับผลการทํากิจกรรมของนักเรียน 

คําตอบขึ้นอยูกับผลการทํากิจกรรมของนักเรียน 

คําตอบขึ้นอยูกับผลการทํากิจกรรมของนักเรียน 

คาของแรงท่ีอานไดขึ้นอยูกับผลการทํากิจกรรม

 

3 นิวตัน 

3 นิวตัน 

6 นิวตัน 
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แรงท่ีเครื่องช่ังสปริงท้ังสองกระทําตอถุงทรายอยูในแนวเดียวกัน โดยมีทิศ

ข้ึนในแนวดิ่ง 

เม่ือแขวนวัตถุกับเครื่องช่ังสปริง 2 อัน คาของแรงท่ีอานไดจากเครื่องช่ังสปริง

แตละอันเม่ือนํามาบวกกันจะเทากับคาของแรงท่ีอานไดเม่ือแขวนวัตถุกับ  

เครื่องช่ังสปริง 1 อัน 

เม่ือแขวนวัตถุกับเครื่องช่ังสปริง 2 อัน คาของแรงท่ีอานไดจากเครื่องช่ังสปริง

แตละอันเม่ือนํามาบวกกันจะเทากับคาของแรงท่ีอานไดเม่ือแขวนวัตถุกับ  

เครื่องช่ังสปริง 1 อัน 

แรงลัพธของแรงท่ีเครื่องช่ังสปริงสองอันกระทําตอวัตถุหาไดโดยนําแรงท่ีอานได

จากเครื่องช่ังแตละอันมาบวกกัน 
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แรงท่ีเครื่องช่ังสปริงดึงเชือกอยูในแนวเดียวกัน คือแนวนอนหรือแนวระดับ

แตมีทิศทางตรงขามกัน   

ขนาดของแรงท่ีอานไดจากเครื่องช่ังสปริง 2 อัน  ไมแตกตางกัน แตมี

คาเทากัน  

แรงลัพธมีคาเปนศูนย แรงลัพธของแรงท่ีเครื่องช่ังสปริง 2 อัน กระทําตอวัตถุ  

หาไดจากการนําคาของแรงท่ีอานไดจากเครื่องช่ังสปริงแตละอันมาลบกัน  

 

เม่ือใชเครื่องช่ังสปริง 2 อัน ดึงเชือกท่ีผูกเปนวงใหยังคงอยูนิ่ง ตองออกแรงใน

แนวเดียวกันแตดึงในทิศทางตรงกันขาม ดวยแรงท่ีมีขนาดเทากัน การหาแรง

ลัพธของแรงท่ีกระทําตอเชือกหาไดจากนําคาของแรงท่ีอานไดมาลบกัน 
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ผลรวมขนาดของแรงท่ีอานไดจากเครื่องช่ังสปริงอันท่ี 1 และ 2 มีขนาด

เทากับแรงท่ีอานไดจากเครื่องช่ังสปริงอันท่ี 3 

แรงลัพธท่ีกระทําตอกระดาษแข็งท่ีอยูนิ่งหาไดโดยนําผลรวมขนาดของแรงจากเครื่อง

ช่ังสปริงอันท่ี 1 และ 2 ลบกับขนาดของแรงท่ีไดจากเครื่องช่ังสปริงอันท่ี 3 แรงลัพธ

มีคาเปนศูนย 

เม่ือใชเครื่องช่ังสปริง 3 อัน ดึงกระดาษแข็งท่ีเจาะรู 3 รู ใหอยูนิ่ง ตองออกแรง

กระทําตอเครื่องช่ังสปริงแตละอันโดยแรงลัพธท่ีกระทําตอกระดาษแข็งเปนศูนย 

การหาแรงลัพธของแรงหลาย ๆ แรง ท่ีกระทําตอวัตถุพิจารณาจากทิศทางของแรงท่ี

กระทําตอวัตถุนั้น และเม่ือออกแรงกระทําตอวัตถุ แลววัตถุยังคงอยูนิ่ง แรงลัพธท่ี

กระทําตอวัตถุจะมีคาเปนศูนย 
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คําถามของนักเรียนท่ีตั้งตามความอยากรูของตนเอง 
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แนวการประเมินการเรียนรู 
การประเมินการเรียนรูของนักเรียนทําได ดังนี้ 

1. ประเมินความรูเดิมจากการอภิปรายในชั้นเรียน 

2. ประเมินการเรียนรูจากคําตอบของนักเรียนระหวางการจัดการเรียนรูและจากแบบบันทึกกิจกรรม 

3. ประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 จากการทํากิจกรรมของนักเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประเมินจากการทํากิจกรรมที่ 1 หาแรงลัพธที่กระทําตอวัตถุไดอยางไร 

ระดับคะแนน 

3 คะแนน หมายถึง ดี  2 คะแนน หมายถึง พอใช  1 คะแนน หมายถึง ควรปรับปรุง 

 

รหัส ส่ิงท่ีประเมิน ระดับคะแนน 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

S1 การสังเกต  
S2 การวัด  
S3 การใชจํานวน  
S13 การตีความหมายขอมูลและลงขอสรุป  
S14 การสรางแบบจําลอง  
ทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 

C4 การสื่อสาร  
C5 ความรวมมือ  

รวมคะแนน  
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ตาราง แสดงการวิเคราะหทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรตามระดับความสามารถของนักเรียน 

โดยอาจใชเกณฑการประเมิน ดังนี้ 

ทักษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร 
รายการประเมิน 

ระดับความสามารถ 

ดี (3) พอใช (2) ควรปรับปรุง (1) 

S1 การสังเกต ก า ร บ ร ร ย า ย

รายละเอียดเก่ียวกับ

การเคลื่อนท่ีของถุง

ทราย เชือกผูกเปนวง 

แล ะก ร ะด า ษแ ข็ ง

ขณะวัดแรง รวมถึง

ทิ ศ ท า ง ขอ ง แ ร ง ท่ี

กระทํา 

 

สามารถใชประสาท

สัมผัสเก็บรายละเอียด

ของขอมูลเก่ียวกับการ

เคลื่อนท่ีของถุงทราย 

เชือกผูกเปนวง และ

กระดาษแข็งขณะวัด

แรง รวมถึงทิศทางของ

แรงท่ีกระทํา ไดดวย

ตนเอง โดยไมเพ่ิมเติม

ความคิดเห็น 

สามารถใชประสาทสัมผัส

เก็บรายละเอียดของขอมูล

เก่ียวกับการเคลื่อนท่ีของ

ถุงทราย เชือกผูกเปนวง 

และกระดาษแข็งขณะวัด

แรง รวมถึงทิศทางของแรง

ท่ีกระทํา จากการชี้แนะ

ของครูหรือผูอ่ืนหรือมีการ

เพ่ิมเติมความคิดเห็น 

สามารถใชประสาทสัมผัส

เก็บรายละเอียดของขอมูล

เก่ียวกับการเคลื่อนท่ีของ

ถุงทราย เชือกผูกเปนวง 

และกระดาษแข็งขณะวัด

แรง รวมถึงทิศทางของแรง

ท่ีกระทําไดเพียงบางสวน 

แมวาจะไดรับคําชี้แนะจาก

ครูหรือผูอ่ืน 

 

S2 การวัด - การใชเครื่องชั่งสปริง

อ านค าของแรง  ท่ี

กระทําตอถุงทราย 

เชือกผูกเปนวง และ

กระดาษแข็ง 

- การระบุหนวยของ

แรง 

สามารถใช เครื่ องชั่ ง

สปริงอานคาของแรง ท่ี

ก ร ะ ทํ า ต อ ถุ ง ท ร า ย 

เชื อกผูก เปนวงและ

กระดาษแข็ง และระบุ

ห น ว ย ข อ ง แ ร ง ไ ด

ถูกตอง 

สามารถใชเครื่องชั่งสปริง

อานคาของแรง ท่ีกระทํา

ตอถุงทราย เชือกผูกเปน

วง และกระดาษแข็ง 

ไดถูกตอง แตระบุหนวย

ของแรงไมถูกตอง 

หรือใชเครื่องชั่งสปริงไม

ถูกตอง แตระบุหนวยของ

แรงไดถูกตอง 

สามารถใชเครื่องชั่งสปริง

อานคาของแรง ท่ีกระทํา

ตอถุงทราย เชือกผูกเปน

วง และกระดาษแข็ง 

ได ถูกตองเพียงบางสวน 

และระบุหนวยของแรงไม

ถูกตอง 

 

S3 การใชจํานวน การคํานวณหาแรง

ลัพธจากผลรวมของ

แรงท่ีเครื่องชั่งสปริง

กระทําตอวัตถุ 

สามารถคํานวณหาแรง

ลัพธจากผลรวมของ

แรงท่ีเครื่องชั่ งสปริง

ก ร ะ ทํ า ต อ วั ต ถุ ไ ด

ถู กต อ ง ท้ั งหมดด ว ย

ตนเอง 

สามารถคํานวณหาแรง

ลัพธจากผลรวมของแรงท่ี

เครื่องชั่งสปริงกระทําตอ

วัตถุไดถูกตองท้ังหมด จาก

การชี้แนะของครูหรือผูอ่ืน 

สามารถคํานวณหาแรง

ลัพธจากผลรวมของแรงท่ี

เครื่องชั่งสปริงกระทําตอ

วั ต ถุ ไ ด ถู ก ต อ ง เ พี ย ง

บางสวน แมวาจะไดรับคํา

ชี้แนะจากครูหรือผูอ่ืน 

S13 การตีความหมาย

ขอมูลและลงขอสรุป 

การตี ค วามหมาย

ข อ มู ลจ ากการ ทํ า

กิจกรรมไดวาเม่ือมี

แรงหลายแรงจาก

สามารถตีความหมาย

ข อ มู ล จ า ก ก า ร ทํ า

กิจกรรมไดวาเม่ือมีแรง

หลายแรงจากเครื่องชั่ง

ส ามารถตี คว ามหมาย

ขอมูลจากการทํากิจกรรม

ไดวาเม่ือมีแรงหลายแรง

จากเครื่องชั่งสปริงกระทํา

ส าม ารถตี ค ว ามหมาย

ขอมูลจากการทํากิจกรรม

ไดวาเม่ือมีแรงหลายแรง

จากเครื่องชั่งสปริงกระทํา
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ทักษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร 
รายการประเมิน 

ระดับความสามารถ 

ดี (3) พอใช (2) ควรปรับปรุง (1) 

เ ค รื่ อ ง ชั่ ง ส ป ริ ง

กระทําตอวัตถุจะหา

แรงลัพธท่ีกระทําตอ

วัตถุไดแตกตางกัน

และลงขอสรุปไดวา

ก า รหาแร งลั พธ ท่ี

กระทําตอวัตถุตอง

พิจารณจากขนาด

และทิศทางของแรง

ท้ังหมดท่ีมากระทํา

ตอวัตถุนั้น  

สปริงกระทําตอวัตถุจะ

หาแรงลัพธ ท่ีกระทํา

ตอวัตถุไดแตกตางกัน

และลงขอสรุปไดว า

ก า ร ห า แ ร ง ลั พ ธ ท่ี

กร ะ ทํ าต อวั ต ถุ ต อ ง

พิจารณจากขนาดและ

ทิศทางของแรงท้ังหมด

ท่ีมากระทําตอวัตถุนั้น

ไดดวยตนเอง 

ตอวัตถุจะหาแรงลัพธ ท่ี

กระทําตอวัตถุไดแตกตาง

กันและลงขอสรุปไดว า

การหาแรงลัพธท่ีกระทํา

ตอวัตถุตองพิจารณจาก

ขนาดและทิศทางของแรง

ท้ังหมดท่ีมากระทําตอ

วัตถุนั้นได จากการชี้แนะ

จากครูและผูอ่ืน 

ตอวัตถุจะหาแรงลัพธ ท่ี

กระทําตอวัตถุไดแตกตาง

กันแต ล งข อส รุ ป ได ไ ม

ครบถวน แมวาจะไดรับคํา

ชี้แนะจากครูหรือผูอ่ืน 

S14 การสราง

แบบจําลอง 

สรางแบบจําลองการ

เขียนแผนภาพแสดง

แรงท่ีเครื่องชั่งสปริง

กระทําตอวัตถุโดยใช

ลู กศ รแสด งขนาด

และทิศทางของแรง 

ส า ม า ร ถ ส ร า ง

แบบจําลองการเขียน

แผนภาพแสดงแรงท่ี

เครื่องชั่งสปริงกระทํา

ตอวัต ถุ โดยใชลูกศร

แสดงขนาดและทิศทาง

ของแรงไดถูกตองดวย

ตนเอง 

สามารถสรางแบบจําลอง

การเขียนแผนภาพแสดง

แ ร ง ท่ี เ ค รื่ อ ง ชั่ ง ส ป ริ ง

กระทําตอวัตถุโดยใชลูกศร

แสดงขนาดและทิศทาง

ของแรงไดถูกตองจากการ

ชี้แนะจากครูหรือผูอ่ืน 

สามารถสรางแบบจําลอง

การเขียนแผนภาพแสดง

แ ร ง ท่ี เ ค รื่ อ ง ชั่ ง ส ป ริ ง

กระทําตอวัตถุโดยใชลูกศร

แสดงขนาดและทิศทาง

ของแรงไดถูกตองบางสวน

แมวาจะไดรับการชี้แนะ

จากครูหรือผูอ่ืน 
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ตาราง แสดงการวิเคราะหทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 ตามระดับความสามารถของนักเรียน 

โดยอาจใชเกณฑการประเมิน ดังนี้ 

ทักษะแหง

ศตวรรษท่ี 21 
รายการประเมิน 

ระดับความสามารถ 

ดี (3) พอใช (2) ควรปรับปรุง (1) 

C4 การสื่อสาร การนําเสนอขอมูลจาก

การสังเกต การวัดและ

อ ภิ ป ร า ย เ ก่ี ย ว กั บ

วิธีการหาแรงลัพธ โดย

ใชการพูดและเ ขียน

แผนภาพเพ่ือใหผู อ่ืน

เขาใจ 

สามารถนําเสนอขอมูล

จากการสังเกต การวัด

และอภิปรายเ ก่ียวกับ

วิธีการหาแรงลัพธ โดย

ใ ช ก า ร พู ด แ ล ะ เ ขี ย น

แผนภาพเ พ่ือ ให ผู อ่ื น

เขาใจดดวยตนเอง  

สามารถนําเสนอขอมูลจาก

การสั ง เ กต  การ วั ดและ

อธิบายเก่ียวกับวิธีการหา

แรงลัพธได โดยใชการพูด

และเขียนแผนภาพเพ่ือให

ผูอ่ืนเขาใจไดโดยอาศัยการ

ชี้แนะจากครูหรือผูอ่ืน 

สามารถนําเสนอขอมูล

จากการสังเกต การวัด

แล ะอ ธิ บ า ย เ ก่ี ย ว กั บ

วิธีการหาแรงลัพธได โดย

ใ ช ก า ร พู ด แ ล ะ เ ขี ย น

แผนภาพ เ พ่ื อ ให ผู อ่ื น

เขาใจไดบางสวน แมวา

จะไดรับคําชี้แนะจากครู

หรือผูอ่ืน 

C5 ความ

รวมมือ 

การทํางานรวมกับผูอ่ืน

ในการเตรียมอุปกรณ

การสังเกตและการวัด

ขน า ด ขอ ง แ ร ง ด ว ย

เครื่องชั่งสปริง รวมท้ัง

ยอมรับความคิดเห็น

ของผูอ่ืน 

สามารถทํางานรวมกับ

ผู อ่ื น ใ น ก า ร เ ต รี ย ม

อุปกรณการสังเกตและ

การวัดขนาดของแรงดวย

เครื่องชั่งสปริง รวมท้ัง

ยอมรับความคิดเห็นของ

ผู อ่ื น ตั้ ง แต เ ริ่ ม ต น จน

สําเร็จ            

สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน

ในการเตรียมอุปกรณการ

สังเกตและการวัดขนาดของ

แร งด ว ย เ ครื่ อ งชั่ ง สปริ ง 

รวมท้ังยอมรับความคิดเห็น

ของผู อ่ืนบางชวงเวลาท่ีทํา

กิจกรรม 

สามารถทํางานรวมกับ

ผู อ่ื น ใ น ก า ร เ ต รี ย ม

อุปกรณการสังเกตและ

การวัดขนาดของแรงดวย

เครื่ องชั่ งสปริ ง ในบาง

ชวงเวลา แตไมคอยสนใจ

ในความคิดเห็นของผูอ่ืน 
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เรื่องที่ 2 แรงเสียดทาน 

ในเรื่องนี้นักเรียนจะไดเรียนรูเก่ียวกับแรงเสียดทานซ่ึงเปนแรง

ตานการเคลื่อนท่ีของวัตถุ เกิดข้ึนระหวางผิวสัมผัสของวัตถุ และมี

ทิศทางตรงกันขามกับทิศทางการเคลื่อนท่ีของวัตถุ ผลของแรงเสียด

ทานท่ีมีตอการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนท่ีของวัตถุทําใหวัตถุท่ีกําลัง

เคลื่อนท่ีเปลี่ยนเปนเคลื่อนท่ีชาลงจนหยุดนิ่ง และสามารถแสดงแรง

เสียดทานและแรงท่ีกระทําตอวัตถุในแนวเดียวกันโดยการเขียน

แผนภาพ 

 

จุดประสงคการเรียนรู 

1. วัดขนาดของแรงและอธิบายแรงเสียดทานท่ีมีผลตอการ

เปลี่ยนแปลงการเคลื่อนท่ีของวัตถุ 

2. เขียนแผนภาพแสดงแรงเสียดทานและแรงท่ีกระทําตอวัตถุในแนว

เดียวกัน 

 

เวลา 3 ชั่วโมง 

วัสดุ อุปกรณสําหรับทํากจิกรรม 

เครื่องชั่งสปริง ถุงทราย 

 

สื่อการเรียนรูและแหลงเรียนรู 

1. หนังสือเรียน ป.5 เลม 1  หนา 37-42 

2. แบบบันทึกกิจกรรม ป.5 เลม 1 หนา 36-42 
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แนวการจัดการเรียนรู (30 นาที) 

ข้ันตรวจสอบความรู (5 นาที) 

1. ครูทบทวนความรูพ้ืนฐานและตรวจสอบความรูเดิมของนักเรียน โดยให

นักเรียนดูภาพคนกําลังปนตนไม จากนั้นครูซักถามดวยคําถามตอไปนี้ 

1.1 นักเรียนคิดวามีแรงอะไรกระทําตอคนในภาพนี้ และทิศทางของแรง

นั้นเปนอยางไร (มีแรงดึงดูดของโลกหรือแรงโนมถวงของโลกมา

กระทํา  โดยมีทิศทางลงสูพ้ืนโลก) 

1.2 นอกจากแรงดึดดูดของโลกแลว นักเรียนคิดวายังมีแรงอะไรท่ี

กระทําตอคนปนตนไมในภาพอีก จึงทําใหเขาปนตนไมไดโดยไมตก

ลงมา (นักเรียนตอบตามความเขาใจ เชน แรงตาน แรงฝด หรือ     

แรงเสียดทาน) 

2. ครูเชื่อมโยงความรูเดิมของนักเรียนสูเรื่องแรงท่ีตานการเคลื่อนท่ีของวัตถุ 

โดยใชคําถามวาแรงท่ีตานไมใหคนในรูปตกลงมาจากตนไมเปนแรงอะไร 

มีลักษณะอยางไร จากนั้นครูชักชวนใหนักเรียนหาคําตอบจากการอาน

เรื่องแรงเสียดทาน 

 

ข้ันฝกทักษะจากการอาน (20 นาที)  
 

3. นักเรียนอานช่ือเรื่อง และคําถามใน คิดกอนอาน ในหนังสือเรียนหนา 

37 แลวรวมกันอภิปรายในกลุมเพ่ือหาคําตอบตามความเขาใจของกลุม 

ครูบันทึกคําตอบของนักเรียนบนกระดานเพ่ือใชเปรียบเทียบกับคําตอบ

ภายหลังการอานเนื้อเรื่อง 

4. นักเรียนอานคําใน คําสําคัญ ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (หาก

นักเรียนอานไมได ครูควรสอนอานใหถูกตอง) ครูชักชวนใหนักเรียนหา

ความหมายของคําภายหลังจากการอานเนื้อเรื่อง 

5. นักเรียนอานเนื้อเรื่องตามวิธีการอานท่ีเหมาะสมกับความสามารถของ

นักเรียน และรวมกันอภิปรายใจความสําคัญ โดยใชคําถาม ดังนี้ 

5.1 แรงมีผลตอวัตถุอยางไร (แรงทําใหวัตถุเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนท่ี) 

5.2 การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนท่ีของวัตถุมีลักษณะใดบาง (วัตถุท่ีอยูนิ่ง

เปลี่ยนเปนเคลื่อนท่ี หรือจากเคลื่อนท่ีอยูแลวเปลี่ยนเปนเคลื่อนท่ีเร็ว

ข้ึน ชาลง หยุดนิ่ง หรือเปลี่ยนทิศทาง) 

5.3 เม่ือออกแรงกระทําตอตู แรงท่ีตานการเคลื่อนท่ีของตู คืออะไร (แรง

เสียดทาน)  
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5.4 แรงเสียดทานเกิดข้ึนเม่ือใด (เม่ือมีแรงมากระทําตอวัตถุเพ่ือทําใหวัตถุ

เคลื่อนท่ี ซ่ึงวัตถุอาจจะเคลื่อนท่ีหรือไมเคลื่อนท่ีก็ได) 

5.5 แรงเสียดทานเกิดข้ึนท่ีใด และมีทิศทางใด (แรงเสียดทานเกิดข้ึน

ระหวางผิวสัมผัสของตูกับพ้ืนบริเวณท่ีสัมผัสกับตู โดยแรงเสียดทาน

มีทิศทางตรงกันขามกับทิศทางท่ีตองการใหตูเคลื่อนท่ี) 

 

ข้ันสรุปจากการอาน (5 นาที) 

6. ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายเพ่ือใหไดขอสรุปวาเม่ือออกแรงกระทํา

ตอวัตถุเพ่ือทําใหวัตถุเคลื่อนท่ีจะมีแรงตานการเคลื่อนท่ีของวัตถุนั้นเรียก

แรงท่ีตานการเคลื่อนท่ีนี้วา แรงเสียดทาน ซ่ึงเกิดข้ึนบริเวณผิวสัมผัส

ระหวางวัตถุ และมีทิศทางตรงกันขามกับทิศทางการเคลื่อนท่ีของวัตถุ 

7. นักเรียนตอบคําถามจากเรื่องท่ีอานในรูหรือยัง ในแบบบันทึกกิจกรรม

หนา 36 

8. ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายเพ่ือเปรียบเทียบคําตอบของนักเรียนในรู

หรือยัง กับคําตอบท่ีเคยตอบและบันทึกไวในคิดกอนอาน  

9. ครูชักชวนนักเรียนตอบคําถามทายเรื่องท่ีอาน คือ กิจกรรมอะไรบางใน

ชีวิตประจําวันของเราท่ีเก่ียวของกับแรงเสียดทาน และถาเราออกแรง

กระทําตอวัตถุท่ีอยูนิ่งเพ่ือใหวัตถุเคลื่อนท่ี แตวัตถุยังคงอยูนิ่ง แรงเสียด

ทานท่ีเกิดข้ึนขณะนั้นจะมีขนาดเทาใด และมีทิศทางเปนอยางไร 

ครูบันทึกคําตอบของนักเรียนบนกระดานโดยยังไมเฉลยคําตอบ แต

ชักชวนใหนักเรียนหาคําตอบจากการทํากิจกรรม 

      นัก เรี ยนอาจไมสามารถตอบ

คําถามหรืออภิปรายไดตามแนวคําตอบ 

ครู คว ร ให เ วล านั ก เ รี ยน คิดอย า ง

เหมาะสม รอคอยอยางอดทน และรับ

ฟงแนวความคิดของนักเรียน 
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        แนวคําตอบในแบบบันทึกกิจกรรม

 

แรงเสียดทาน เปนแรงท่ีตานการเคล่ือนท่ีของวัตถุ มีทิศทางตรงกันขาม

กับทิศทางการเคล่ือนท่ีของวัตถุ โดยเกิดข้ึนระหวางผิวสัมผัสของวัตถุ     

เม่ือมีแรงมากระทําตอวัตถุเพ่ือใหวัตถุเคล่ือนท่ี  
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กิจกรรมที่ 2 แรงเสียดทานมีผลตอวัตถุอยางไร 
กิจกรรมนี้นักเรียนจะไดสังเกตผลของแรงเสียดทานท่ีมีตอการ

เปลี่ยนแปลงการเคลื่อนท่ีของวัตถุเม่ือออกแรงกระทําตอวัตถุท่ีอยูนิ่ง

เพ่ือใหวัตถุเคลื่อนท่ี และสังเกตผลของแรงเสียดทานท่ีมีตอการ

เปลี่ยนแปลงการเคลื่อนท่ีของวัตถุท่ีกําลังเคลื่อนท่ี รวมท้ังเขียน

แผนภาพแสดงแรงเสียดทานและแรงท่ีกระทําตอวัตถุในแนวเดียวกัน 

 

เวลา  2.5  ชั่วโมง 

จุดประสงคการเรียนรู 

1. วัดขนาดของแรงและอธิบายแรงเสียดทานท่ีมีผลตอการ

เปลี่ยนแปลงการเคลื่อนท่ีของวัตถุ 

2. เขียนแผนภาพแสดงแรงเสียดทานและแรงท่ีกระทําตอวัตถุ

ในแนวเดียวกัน 

 

วัสดุ อุปกรณสําหรับทํากจิกรรม 

สิ่งที่ครูตองเตรียม/กลุม 

1. เครื่องชั่งสปริง 1 อัน 

2. ถุงทราย  1 ถุง 

   

ทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร  

 S1 การสังเกต  

 S2 การวัด  

 S8 การลงความเห็นจากขอมูล 

 S13 การตีความหมายขอมูลและลงขอสรุป 

 S14 การสรางแบบจําลอง 

ทักษะแหงศตวรรษที่ 21 

C4 การสื่อสาร 

C5 ความรวมมือ 

 

สื่อการเรียนรูและแหลงเรียนรู 

1. หนังสือเรียน ป.5 เลม 1      หนา 38-40 

2. แบบบันทึกกิจกรรม  ป.5 เลม 1    หนา 37-42 

3. วีดิทัศนตัวอยางการปฏิบัติการวิทยาศาสตรสําหรับ

ครูเรื่องแรงเสียดทานมีผลตอวัตถุอยางไร 

http://ipst.me/8048 

 

 
 

 

 

http://ipst.me/8048
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แนวการจัดการเรียนรู 

1. ครูนําเขาสูบทเรียนโดยเลือกตัวแทนนักเรียน 2 คน ใหคนหนึ่งนั่งยอง 

ๆ นักเรียนอีกคนหนึ่งลากเพ่ือนท่ีนั่งยองใหเคลื่อนท่ีไปบนพ้ืน จากนั้น

ครูอาจใชคําถามดังนี้ 

1.1 ขณะนักเรียนลากเพ่ือนใหเคลื่อนท่ี มีแรงเสียดทานเกิดข้ึนหรือไม 

ถามี แรงเสียดทานมีทิศทางอยางไร (มีแรงเสียดทาน โดยแรง

เสียดทานมีทิศทางตรงกันขามกับทิศทางท่ีตัวเพ่ือนเคลื่อนท่ีไป) 

1.2 แรงเสียดทานเกิดข้ึนบริเวณใด (ระหวางเทาของนักเรียนท่ีนั่งยอง

กับพ้ืน) 

1.3 เม่ือนักเรียนลากเพ่ือน แลวเพ่ือนยังไมเคลื่อนท่ี นักเรียนคิดวามี

แรงเสียดทานเกิดข้ึนหรือไม ถามี คิดวามีคาเปนเทาใด (นักเรียน

ตอบตามความเขาใจ) 

  ครูเชื่อมโยงความรูเดิมของนักเรียนเพ่ือเขาสูการทํากิจกรรม โดยครู

ชักชวนใหนักเรียนหาคําตอบท่ีถูกตองจากการทํากิจกรรมท่ี 2 

2. นักเรียนอานช่ือกิจกรรม และ ทําเปนคิดเปน โดยรวมกันอภิปรายเพ่ือ

ตรวจสอบความเขาใจจุดประสงคในการทํากิจกรรม โดยครูใชคําถาม

ดังนี้ 

2.1 กิจกรรมนี้นักเรียนจะไดเรียนรูเรื่องอะไร (แรงเสียดทานท่ีมีผลตอ

การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนท่ีของวัตถุ) 

2.2  นักเรียนจะไดเรียนรูเรื่องนี้ดวยวิธีใด (วัดขนาดของแรงและสังเกต

การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนท่ีของวัตถุ) 

2.3  เม่ือเรียนแลวนักเรียนจะทําอะไรได (อธิบายแรงเสียดทานท่ีมีผล

ตอการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนท่ีของวัตถุท้ังวัตถุท่ีอยูนิ่งและวัตถุท่ี

เคลื่อนท่ี และเขียนแผนภาพแสดงแรงเสียดทานและแรงท่ีกระทํา

ตอวัตถุในแนวเดียวกัน) 

3. นักเรียนบันทึกจุดประสงคลงในแบบบันทึกกิจกรรม หนา 37 และ อาน

ส่ิงท่ีตองใชในการทํากิจกรรม  

4. นัก เรี ยนอ าน ทําอย างไร  โดยครู ใ ช วิ ธี ฝ กอ าน ท่ี เหมาะสมกับ

ความสามารถในการอานของนักเรียน จากนั้นครูตรวจสอบความเขาใจ

ของนักเรียนเก่ียวกับการทํากิจกรรม ตอนท่ี 1 เพ่ือสรุปลําดับข้ันตอน

ตามความเขาใจ โดยครูใชคําถามดังตอไปนี้ 
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4.1 ข้ันตอนในการเตรียมอุปกรณ ทําไดอยางไร (นําถุงทรายมาวางบน

พ้ืนโตะ แลวนําเครื่องชั่งสปริงมาเก่ียวท่ีหูของถุงทราย) 

4.2 วิธีวัดแรงทําไดอยางไร (ออกแรงดึงถุงทรายดวยเครื่องชั่งสปริงใน

แนวราบ โดยท่ีถุงทรายยังคงอยูนิ่ง)  

4.3 นักเรียนตองทํากิจกรรมก่ีครั้ง และแตละครั้งแตกตางกันอยางไร 

(ใชแรงดึงถุงทรายดวยเครื่องชั่งสปริงใหมีคาตางกัน 3 ครั้ง) 

4.4 นักเรียนตองรวมกันอภิปรายในประเด็นใด (มีแรงใดบางกระทําตอ

ถุงทรายในแนวราบ ซ่ึงเปนผลใหถุงทรายยังคงอยูนิ่ง) 

4.5 นักเรียนจะนําเสนอผลการอภิปรายดวยวิธีใด (เขียนแผนภาพ

แสดงแรงท่ีกระทําตอถุงทรายในแนวราบ) 

5. เม่ือนักเรียนเขาใจวิธีการทํากิจกรรมในทําอยางไรแลว ครูแจกวัสดุ

อุปกรณ และใหนักเรียนเริ่มปฏิบัติกิจกรรมตามข้ันตอน 

6. หลังจากทํากิจกรรมแลว ครูนําอภิปรายผลการทํากิจกรรม โดยใช

คําถามดังนี้ 

6.1 นักเรียนใชเครื่องชั่งสปริงทําอะไรในกิจกรรมนี้ (วัดแรงท่ีใชในการ

ดึงถุงทรายในแนวราบ) 

6.2 หนวยของแรงคืออะไร (นิวตัน) 

6.3 เม่ือออกแรงดึงถุงทรายดวยเครื่องชั่งสปริงในแนวราบ มีแรง

อะไรบางกระทําตอถุงทรายในแนวราบท่ีเปนผลใหถุงทรายยังคง

อยูนิ่ง (แรงท่ีใชดึงถุงทราย และแรงตานการเคลื่อนท่ีของถุงทราย

หรือแรงเสียดทาน) 

6.4 เม่ือออกแรงดึงถุงทรายดวยเครื่องชั่งสปริงในแนวราบ แลว        

ถุงทรายยังคงอยูนิ่ง ขนาดและทิศทางของแรงท่ีใชดึงเทียบกับ     

แรงเสียดทานเปนอยางไร เพราะเหตุใด (แรงท่ีใชดึงและแรงเสียด

ทานมีขนาดเทากัน แตมีทิศทางตรงกันขาม เพราะถุงทรายยังคง

อยูนิ่ง แรงลัพธมีคาเปนศูนย แรงเสียดทานจึงตองมีขนาดเทากับ

แรงท่ีใชดึงแตมีทิศทางตรงกันขาม) 

6.5 เม่ือออกแรงกระทําตอถุงทรายดวยแรงขนาดตางกัน แตถุงทราย

ยังไมเคลื่อนท่ี แรงเสียดทานมีคาเทาเดิมทุกครั้งหรือไม รูได

อยางไร (แรงเสียดทานมีคาเปลี่ยนไปไดหลายคา รูไดจากแรงท่ีใช

ดึงถุงทรายมีคาเปลี่ยนไป เม่ือถุงทรายยังไมเคลื่อนท่ี แสดงวา     

แรงเสียดทานมีคาเปลี่ยนไปดวย)  

ตอนท่ี 1 

S1 การสังเกตการเคลื่อนท่ีของถุงทราย

เม่ือดึงดวยเครื่องชั่งสปริง  

S2 การวัดขนาดของแรงท่ีใชดึงถุงทราย

ดวยเครื่องชั่งสปริง โดยถุงทรายยังไม

เคลื่อนท่ี 

S8 การลงความเห็นเก่ียวกับขนาดและ

ทิศทางของแรงเสียดทานท่ีเ กิด ข้ึน

ขณะท่ีดึงถุงทรายดวยเครื่องชั่งสปริง 

แลวถุงทรายยังคงอยูนิ่ง  

S14 เขียนแผนภาพแสดงแรงท่ีกระทําตอ

ถุงทรายในแนวราบ  

C4 การสื่อสารโดยการนําเสนอผลการทํา

กิจกรรมดวยการพูดและการเขียน

แผนภาพแสดงแรง 

C5 ความรวมมือในการทําการทํากิจกรรม 

 
 

ห า ก นั ก เ รี ย น อ า จ ต อ บ

คําถามหรืออภิปรายไมไดตาม

แนวคําตอบ ครูควรให เวลา

นัก เรียน คิดอย า ง เหมาะสม      

รอคอยอยางอดทน และรับฟง

แนวความคิดของนักเรียน 

 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและ

ทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 ท่ีนักเรียนจะได 

ฝกจากการทํากิจกรรม 
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6.6 เขียนแผนภาพแสดงแรงท่ีกระทําตอถุงทรายในแนวราบไดอยางไร 

(ใชลูกศรแสดงขนาดและทิศทางของแรงท่ีดึงถุงทรายดวยเครื่องชั่ง

สปริง และแรงเสียดทานซ่ึงมีทิศทางตรงกันขาม แตมีขนาดเทากัน 

โดยลูกศรแสดงแรงเสียดทานจะอยูระหวางผิวสัมผัสของพ้ืนโตะกับ

ถุงทราย) 

ในข้ันตอนนี้ครูอาจใหนักเรียนออกมาเขียนแผนภาพบนกระดาน 

ครูตรวจสอบความถูกตองเก่ียวกับขนาดและทิศทางของแรงในแผนภาพ 

7. นักเรียนอานทําอยางไร ตอนท่ี 2 แลวรวมกันอภิปรายเพ่ือสรุปลําดับ

ข้ันตอนการทํากิจกรรมตามความเขาใจ โดยครูใชคําถามดังตอไปนี้ 

7.1 นักเรียนตองทําอะไรในกิจกรรมนี้ (ผลักถุงทรายใหเคลื่อนท่ีไปบน

พ้ืนโตะ) 

7.2 หลังจากผลักถุงทรายแลว นักเรียนตองทําอะไร (สังเกตการ

เปลี่ยนแปลงการเคลื่อนท่ีของถุงทราย บันทึกผล) 

7.3 นักเรียนตองรวมกันอภิปรายในประเด็นใด (อภิปรายเก่ียวกับแรงท่ี

ทําใหถุงทรายท่ีกําลังเคลื่อนท่ีเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนท่ี)  

7.4 นักเรียนจะนําเสนอผลการอภิปรายดวยวิธีใด (เขียนแผนภาพ

แสดงแรงท่ีทําใหถุงทรายเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนท่ี) 

8. เม่ือนักเรียนเขาใจวิธีการทํากิจกรรมตอนท่ี 2 ในทําอยางไร หลังจาก

ทํากิจกรรมแลว ครูนําอภิปรายผลการทํากิจกรรม โดยใชคําถามดังนี้ 

 8.1 เม่ือผลักถุงทรายใหเคลื่อนท่ี ถุงทรายมีการเปลี่ยนแปลงการ

เคลื่อนท่ีหรือไม อยางไร (ถุงทรายมีการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนท่ี 

โดยถุงทรายท่ีกําลังเคลื่อนท่ีจะเคลื่อนท่ีชาลง ๆ จนหยุดนิ่ง) 

8.2 เพราะเหตุใดถุงทรายจึงเคลื่อนท่ีชาลง ๆ จนหยุดนิ่ง (เพราะมีแรง

เสียดทานมากระทําตอถุงทรายในทิศทางตรงกันขามกับทิศทาง     

การเคลื่อนท่ีของถุงทราย) 

8.3 เขียนแผนภาพแสดงแรงท่ีทําใหถุงทรายท่ีกําลังเคลื่อนท่ีมีการ

เปลี่ยนแปลงการเคลื่อนท่ีไดอยางไร (ใชลูกศรแสดงขนาดและ

ทิศทางของแรงเสียดทานท่ีกระทําตอถุงทราย โดยแรงเสียดทานมี

ทิศทางตรงกันขามกับทิศทางการเคลื่อนท่ีของถุงทราย และลูกศร

แสดงแรงเสียดทานจะอยูบริเวณผิวสัมผัสระหวางพ้ืนโตะกับ       

ถุงทราย) 

ตอนท่ี 2 

S1 การสังเกตการเปลี่ยนแปลงการ

เคลื่อนท่ีของถุงทรายท่ีกําลังเคลื่อนท่ี

ไปบนพ้ืน 

S8 การลงความเห็นเก่ียวกับทิศทางของ

แรงเสียดทานท่ีกระทําตอถุงทรายท่ี

กําลังเคลื่อนท่ีไปบนพ้ืน 

S14 เขียนแผนภาพแสดงแรงท่ีทําให    

ถุงทรายท่ีกําลังเคลื่อนท่ีมีการเปลี่ยน 

แปลงการเคลื่อนท่ี  

C4 การสื่อสารดวยการนําเสนอผล    

การทํากิจกรรมดวยการพูดและ       

การเขียนแผนภาพแสดงแรง 

C5 ความรวมมือในการทํากิจกรรม 

 
 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและ

ทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 ท่ีนักเรียนจะได

ฝกจากการทํากิจกรรม 
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 ในข้ันตอนนี้ครูอาจใหนักเรียนออกมาเขียนแผนภาพแสดงแรงท่ี

กระทําตอวัตถุบนกระดาน ครูตรวจสอบความถูกตองเก่ียวกับขนาด

และทิศทางของแรงในแผนภาพ 

9. ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายและลงขอสรุปกิจกรรมท้ัง 2 ตอนวา

เม่ือออกแรงกระทําตอวัตถุแลววัตถุยังไมเคลื่อนท่ี จะเกิดแรงเสียด

ทานตานการเคลื่อนท่ีของวัตถุ คาของแรงเสียดทานจะมีคาเทากับแรง

ท่ีใชดึง ดังนั้นในขณะท่ีวัตถุยังไมเคลื่อนท่ี แรงเสียดทานจึงมีไดหลาย

คา และเม่ือวัตถุกําลังเคลื่อนท่ี แรงเสียดทานจะมีผลใหวัตถุนั้น

เคลื่อนท่ีชาลงจนหยุดนิ่ง (S13)  

10. ครูชักชวนอภิปรายสถานการณในชีวิตประจําวันโดยอาจใชรูปภาพ

หรือวีดิทัศน เชน การใชเบรกของรถยนต จักรยานยนต  หรือจักรยาน 

การไถลของรถเข็นหรือวัตถุอ่ืน ๆ ไปบนพ้ืน จากนั้นใหนักเรียนอธิบาย

วาสถานการณดังกลาวเก่ียวของกับแรงเสียดทานหรือไม อยางไร 

11. จากสถานการณท่ีใชนําเขาสูบทเรียน ครูและนักเรียนรวมกันอภิปราย

เก่ียวกับสถานการณดังกลาว โดยถามนักเรียนวาเม่ือออกแรงลาก

เพ่ือน เพ่ือใหเพ่ือนเคลื่อนท่ี  

- ถาเพ่ือนไมเคลื่อนท่ี นักเรียนคิดวามีแรงเสียดทานเกิดข้ึนหรือไม 

ถามี คิดวามีคาเทาใด (มีแรงเสียดทานเกิดข้ึน โดยแรงเสียดทาน

จะมีคาเทากับแรงท่ีลากเพ่ือน) 

- ถาเพ่ือนเคลื่อนท่ี จะมีแรงเสียดทานเกิดข้ึนหรือไม เพราะเหตุใด 

(มีแรงเสียดทานเกิดข้ึน เพราะแรงเสียดทานเกิดข้ึนเม่ือวัตถุ

เคลื่อนท่ีไปบนผิวสัมผัส) 

12. ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายวิธีการเ ขียนแผนภาพแสดง         

แรงเสียดทานและแรงท่ีกระทําตอวัตถุในแนวเดียวกันและลงขอสรุป

วาสามารถเขียนแผนภาพดวยการใชลูกศร โดยหัวลูกศรแสดงทิศทาง

และความยาวของลูกศรแสดงขนาดของแรง (S13) 

13. ครูนําภาพคนปนตนไมมาใหนักเรียนวิเคราะหอีกครั้งวามีแรงอะไรบาง

กระทําตอคนในภาพ  (มีแรงดึงดูดของโลกกระทําในทิศทางลงสูพ้ืน

โลก และมีแรงเสียดทานในทิศทางข้ึนเพ่ือตานการเคลื่อนท่ีของคน

ไมใหตกลงมาสูพ้ืน โดยแรงเสียดทานเกิดบริเวณผิวสัมผัสระหวางมือ 

เทา ลําตัว กับตนไม)  

14. นักเรียนรวมกันอภิปรายเพ่ือตอบคําถามในฉันรูอะไร โดยครูอาจใช

คําถามเพ่ิมเติมในการอภิปรายเพ่ือใหไดแนวคําตอบท่ีถูกตอง 
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15. นักเรียนรวมกันสรุปสิ่งท่ีไดเรียนรูในกิจกรรมนี้ จากนั้นนักเรียนอาน 

ส่ิงท่ีไดเรียนรู และเปรียบเทียบกับขอสรุปของตนเอง  

16. ครูกระตุนใหนักเรียนฝกตั้งคําถามเก่ียวกับเรื่องท่ีสงสัยหรืออยากรู

เพ่ิมเติมใน อยากรูอีกวา จากนั้นครูอาจสุมนักเรียน 2 -3 คน นําเสนอ

คําถามของตนเองหนาชั้นเรียน และใหนักเรียนรวมกันอภิปราย

เก่ียวกับคําถามท่ีนําเสนอ 

17. ครูนําอภิปรายเพ่ือใหนักเรียนทบทวนวาไดฝกทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตรและทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 อะไรบางและในข้ันตอน

ใดบาง  

18. นักเรียนรวมกันอานเกร็ดนารู ซ่ึงเปนเรื่องเก่ียวกับการออกแบบ

รองเทาท่ีใชเลนกีฬาใหเหมาะสมกับการใชงานตามประเภทของกีฬา

นั้น ๆ โดยพ้ืนรองเทาอาจมีรอยหยักเพ่ือเพ่ิมแรงเสียดทานใหยึดเกาะ

พ้ืนไดดีข้ึน 

19. นักเรียนรวมกันอานรูอะไรในเรื่องนี้ ในหนังสือเรียน หนา 42 ครูนํา

อภิปรายเพ่ือนําไปสูขอสรุปเก่ียวกับสิ่งท่ีไดเรียนรูในเรื่องนี้ จากนั้นครู

กระตุนใหนักเรียนตอบคําถามในชวงทายของเนื้อเรื่อง ดังนี้ “การทํา

กิจกรรมหลายอยางในชีวิตประจําวันของเราเก่ียวของกับแรงเสียด

ทาน ยกตัวอยางเชน การเดิน การเลนกระดานลื่น การยกสิ่งของ  

ลองคิดดูสิวา กิจกรรมใดบางท่ีตองใชแรงเสียดทานและกิจกรรม

ใดบางท่ีไมตองใชแรงเสียดทาน” นักเรียนตอบคําถามตามความคิด

ของตนเอง เชน การเดินและการยกสิ่งของตองอาศัย  แรงเสียดทาน 

แตการเลนกระดานลื่นไมตองอาศัยแรงเสียดทาน นอกจากนี้ครูอาจ

ตั้งคําถามเพ่ือเชื่อมโยงไปยังบทตอไป โดยอาจใชคําถามวา นอกจาก

แรงเสียดทานจะตานการเคลื่อนท่ีของวัตถุแลว  ยังทําใหวัตถุเกิดการ

สั่นและเกิดเสียงไดอีกดวย เชน เสียงจากไวโอลินเกิดจากแรงเสียด

ทานระหวางคันชักกับสายไวโอลินทําใหสายไวโอลินเกิดการสั่นและ

เกิดเสียง ลองคิดดูสิวารอบ ๆ ตัวเรา ยังมีอะไรอีกบางท่ีสามารถทําให 

เกิดเสียง  และเสียงตาง ๆ มีลักษณะอยางไร โดยนักเรียนจะหา

คําตอบไดจากการเรียนในบทตอไป 
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ความรูเพ่ิมเติมสําหรับครู 

 

 

 

เม่ือเตะลูกบอลไปบนพ้ืน ขณะท่ีลูกบอลสัมผัสกับเทาจะมีแรงท่ีเทากระทําตอลูกบอล ทําใหลูกบอลเปลี่ยนแปลงการ

เคลื่อนท่ีจากอยูนิ่งเปนเคลื่อนท่ี แตเม่ือลูกบอลหลุดจากเทาออกไปแลว จะไมมีแรงท่ีเทากระทําตอลูกบอลอีก แตลูกบอลจะ

เคลื่อนท่ีออกไปไดดวยความเร็ว ดังนั้นเม่ือเขียนแผนภาพแสดงแรงท่ีกระทําตอลูกบอลท่ีกําลังเคลื่อนท่ีไปบนพ้ืน จะมีแรงใน

แนวราบเพียงแรงเดียวท่ีกระทําตอลูกบอล นั่นคือแรงเสียดทานในทิศทางตรงกันขามกับทิศทางการเคลื่อนท่ีของลูกบอล    

จึงทําใหลูกบอลเคลื่อนท่ีชาลงจนหยุดนิ่งบนพ้ืน 

ดังนั้นถาเตะลูกบอลไปบนพ้ืนท่ีไมมีแรงเสียดทานเลย ลูกบอลจะเคลื่อนท่ีไปดวยความเร็วเทาเดิมไปเรื่อย ๆ เพราะ

ไมมีแรงเสียดทานมากระทําตอลูกบอล ลูกบอลจึงไมเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนท่ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แรงเสียดทาน 

ทิศทางการเคลื่อนท่ีของลูกบอล 
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  แนวคําตอบในแบบบันทึกกิจกรรม

 

1. สังเกตและอธิบายแรงเสียดทานท่ีมีผลตอการเปล่ียนแปลงการเคล่ือนท่ีของวัตถุ 

2. เขียนแผนภาพแสดงแรงเสียดทานและแรงท่ีกระทําตอวัตถุในแนวเดียวกัน 

บันทึกผลตามผลการสังเกตของนักเรียน 

แรงท่ีใชดึงถุงทรายดวยเครื่องช่ังสปริงและแรงเสียดทาน 
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แรงท่ีใชดึงถุงทราย 

แรงเสียดทาน 
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ถุงทรายเคล่ือนท่ีชาลงจนหยุดนิ่ง 

1. สังเกตและอธิบายแรงเสียดทานท่ีมีผลตอการเปล่ียนแปลงการเคล่ือนท่ีของวัตถุ 

2. เขียนแผนภาพแสดงแรงเสียดทานและแรงท่ีกระทําตอวัตถุในแนวเดียวกัน 

ทิศทางของถุงทรายท่ีกําลังเคล่ือนท่ี 

แรงเสียดทาน 
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แรงลัพธท่ีกระทําตอถุงทรายมีคาเทากับศูนย ท้ังสามครั้ง 

 

มี เพราะ เม่ือออกแรงดึงถุงทรายแลวถุงทรายยังคงอยูนิ่ง แสดงวามีแรงเสียดทาน

กระทําในทิศทางตรงกันขามเพ่ือตานการเคล่ือนท่ีของถุงทราย 

 

แรงเสียดทานเกิดข้ึนระหวางผิวสัมผัสของพ้ืนโตะและถุงทราย มีขนาด

เทากับแรงท่ีใชดึงถุงทรายดวยเครื่องช่ังสปริงและมีทิศทางตรงกันขามกับ

แรงท่ีใชดึง  

 

เม่ือมีแรงมากระทําแลวถุงทรายยังคงอยูนิ่ง จะเกิดแรงเสียดทานระหวาง

ผิวของถุงทรายกับพ้ืนโตะในทิศทางตรงกันขามกับทิศทางของแรงท่ีใช

ดึงถุงทรายเพ่ือตานการเคล่ือนท่ีของถุงทราย โดยแรงเสียดทานขณะท่ี

วัตถุยังไมเคลื่อนท่ีมีไดหลายคา 
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มีแรงเสียดทานกระทําตอถุงทราย เพราะถุงทรายมีการเปลี่ยนแปลงการ

เคล่ือนท่ี โดยเคล่ือนท่ีชาลงจนหยุดนิ่ง 

 

แรงเสียดทานเกิดข้ึนระหวางผิวสัมผัสของถุงทรายกับพ้ืนโตะ  มีทิศทาง

ตรงกันขามกับทิศทางการเคล่ือนท่ีของถุงทราย 

 

เม่ือถุงทรายเคล่ือนท่ีไปบนพ้ืนโตะ จะมีแรงเสียดทานเกิดข้ึนระหวาง

ผิวสัมผัสของถุงทรายกับพ้ืนโตะ ในทิศทางตรงกันขามกับทิศทางการ

เคล่ือนท่ีของถุงทราย เพ่ือตานการเคล่ือนท่ีของถุงทรายทําใหถุงทราย

เคล่ือนท่ีชาลงจนหยุดนิ่ง 

 

เม่ือออกแรงกระทําตอวัตถุแลววัตถุยังไมเคล่ือนท่ี จะเกิดแรงเสียดทานตานการ

เคล่ือนท่ีของวัตถุ คาของแรงเสียดทานจะมีคาเทากับแรงท่ีใชดึง ดังนั้นในขณะท่ี

วัตถุยังไมเคล่ือนท่ี แรงเสียดทานจึงมีไดหลายคา และเม่ือวัตถุกําลังเคล่ือนท่ี    

แรงเสียดทานจะมีผลใหวัตถุนั้นเคล่ือนท่ีชาลงจนหยุดนิ่ง 
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คําถามของนักเรียนท่ีตั้งตามความอยากรูของตนเอง 
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แนวการประเมินการเรียนรู 
การประเมินการเรียนรูของนักเรียนทําได ดังนี้ 

1. ประเมินความรูเดิมจากการอภิปรายในชั้นเรียน 

2. ประเมินการเรียนรูจากคําตอบของนักเรียนระหวางการจัดการเรียนรูและจากแบบบันทึกกิจกรรม 

3. ประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 จากการทํากิจกรรมของนักเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

การประเมินจากการทํากิจกรรมท่ี 2 แรงเสียดทานมีผลตอวัตถุอยางไร 

ระดับคะแนน 

3 คะแนน หมายถึง ดี  2 คะแนน หมายถึง พอใช  1 คะแนน หมายถึง ควรปรับปรุง 

 

รหัส ส่ิงท่ีประเมิน ระดับคะแนน 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

S1 การสังเกต  
S2 การวัด  
S8 การลงความเห็นจากขอมูล  
S13 การตีความหมายขอมูลและลงขอสรุป  
S14 การสรางแบบจําลอง  
ทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 

C4 การสื่อสาร  
C5 ความรวมมือ  

รวมคะแนน  
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ตาราง แสดงการวิเคราะหทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรตามระดับความสามารถของนักเรียน 

โดยอาจใชเกณฑการประเมิน ดังนี้ 

ทักษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร 
รายการประเมิน 

ระดับความสามารถ 

ดี (3) พอใช (2) ควรปรับปรุง (1) 

S1 การสังเกต 

 

บรรยายรายละ เ อี ย ด

เก่ียวกับการเปลี่ยนแปลง

การเคลื่อนท่ีของถุงทราย 

เม่ือใชเครื่องชั่งสปริงดึง

และเม่ือถูกผลักใหออก

จากมือไปบนพ้ืน 

ส า ม า ร ถ ใ ช ป ร ะ ส า ท

สัมผัสเก็บรายละเอียด

ของขอมูลเก่ียวกับการ

เคลื่อนท่ีของถุงทรายเม่ือ

ใชเครื่องชั่งสปริงดึงและ

เม่ือถูกผลักใหออกจาก

มื อ ไ ป บ น พ้ื น ไ ด ด ว ย

ตนเอง โดยไมเ พ่ิมเติม

ความคิดเห็น 

สามารถใชประสาทสัมผัส

เ ก็ บรายละเ อี ยดของ

ข อ มู ล เ ก่ี ย ว กั บ ก า ร

เคลื่อนท่ีของถุงทรายเม่ือ

ใชเครื่องชั่งสปริงดึง และ

เม่ือถูกผลักใหออกจากมือ

ไปบนพ้ืนไดจากการชี้แนะ

ของครูหรือผู อ่ืนหรือมี

การเพ่ิมเติมความคิดเห็น 

สามารถใชประสาทสัมผัส

เก็บรายละเอียดของขอมูล

เก่ียวกับการเคลื่อนท่ีของ

ถุงทรายเม่ือใชเครื่องชั่ง

สปริงดึงและเม่ือถูกผลักให

ออกจากมือไปบนพ้ืนได

เพียงบางสวน แมวาจะได

รับคําชี้แนะจากครูหรือ

ผูอ่ืน 

S2 การวัด -ใช เครื่ องชั่ งสปริ งวั ด

ขนาดของแรงท่ีใชดึงถุง

ทราย 

-ระบุหนวยของแรง 

สามารถใชเครื่องชั่งสปริง

วัดขนาดของแรงท่ีใชดึง

ถุงทรายและระบุหนวย

ของแรงได ถูกตองดวย

ตนเอง 

สามารถใชเครื่องชั่งสปริง

วัดขนาดของแรงท่ีใชดึง

ถุงทรายและระบุหนวย

ของแรงไดถูกตอง จาก

การชี้ แนะของครูหรื อ

ผูอ่ืน 

สามารถใชเครื่องชั่งสปริง

วัดขนาดของแรงไดถูกตอง

เ พี ยงบางส วน  แต ระบุ

หนวยของแรงไมได แมวา

จะไดรับคําชี้แนะจากครู

หรือผูอ่ืน 

S8 ก า ร ล ง ค ว า ม 

เห็นจากขอมูล 

ลงความเห็นจากขอมูลได

วามีแรงเสียดทานกระทํา

ตอถุงทรายจากการวัด

ขนาดของแรงท่ีใชดึงถุง

ทรายและการสังเกตการ

เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ก า ร

เคลื่อนท่ีของถุงทรายเม่ือ

ผลักถุงทรายออกไปจาก

มือ 

สามารถลงความเห็น

จากขอมูลไดวามีแรง

เสียดทานกระทําตอถุง

ทรายจากการวัดขนาด

ของแรงท่ีใชดึงถุงทราย

และการสั ง เกตการ

เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ก า ร

เคลื่อนท่ีของถุงทราย

เม่ือผลักถุงทรายออกไป

จากมือ เนื่องจากแรง

เสียดทานจะมีทิศทาง

ตรงกันขามกับทิศทาง

ของการเคลื่อนท่ีของถุง

ท ร า ย เ ม่ื อ มี แ ร ง ม า

สามารถลงความเห็น

จากขอมูลไดวามีแรง

เสียดทานกระทําตอถุง

ทรายจากการวัดขนาด

ของแรงท่ีใชดึงถุงทราย

และการสั ง เกตการ

เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ก า ร

เคลื่อนท่ีของถุงทราย

เม่ือผลักถุงทรายออกไป

จากมือ เนื่องจากแรง

เสียดทานจะมีทิศทาง

ตรงกันขามกับทิศทาง

ของการเคลื่อนท่ีของถุง

ท ร า ย เ ม่ื อ มี แ ร ง ม า

สามารถลงความเห็นจาก

ขอมูลไดวามีแรงเสียดทาน

กระทําตอถุงทรายจากการ

วัดขนาดของแรงท่ีใชดึงถุง

ทรายและการสังเกตการ

เปลี่ยนแปลงการเคลื่อนท่ี

ของถุงทรายเม่ือผลักถุง

ทรายออกไปจากมือ แตไม

สามารถบอกเหตุ ผลได 

แมวาจะไดรับการชี้แนะ

จากครูหรือผูอ่ืน 
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ทักษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร 
รายการประเมิน 

ระดับความสามารถ 

ดี (3) พอใช (2) ควรปรับปรุง (1) 

กระทําไดตวยตนเอง กระทําจากการชี้แนะ

ของครูหรือผูอ่ืน 

S13 การตีความ 

หมายขอมูลและลง

ขอสรุป 

ตีความหมายขอมูลจาก

การวัดขนาดของแรงท่ี

ใช ดึ ง ถุงทรายแล ว ถุ ง

ทรายยังไมเคลื่อนท่ี โดย

เปลี่ยนคาของแรงท่ีใชดึง 

และจากการสังเกตการ

เคลื่อนท่ีของถุงทราย

เม่ือถูกผลักไปบนพ้ืน จน

ลงขอสรุปไดวาเม่ือออก

แรงกระทําตอวัตถุแลว

วัตถุยังไมเคลื่อนท่ี จะมี

แรงเสียดทานตานการ

เคลื่อนท่ีของวัตถุและ

เม่ือวัตถุกําลังเคลื่อนท่ี

จะมีแรงเสียดทานตาน

การเคลื่อนท่ีทําใหวัตถุ

เคลื่อนท่ีชาลงจนหยุดนิ่ง 

สามารถตีความหมาย

ขอมูลจากการวัดขนาด

ของแรงท่ีใชดึงถุงทราย

แ ล ว ถุ ง ท ร า ย ยั ง ไ ม

เคลื่อนท่ี โดยเปลี่ยนคา

ของแรงท่ีใชดึง และจาก

การสังเกตการเคลื่อนท่ี

ของ ถุ งทราย และลง

ขอสรุปไดวาเม่ือออกแรง

กระทําตอวัตถุแลววัตถุ

ยังไมเคลื่อนท่ี จะมีแรง

เ สี ย ด ท า น ต า น ก า ร

เคลื่อนท่ีของวัตถุและ

เม่ือวัตถุกําลังเคลื่อนท่ีจะ

มีแรงเสียดทานตานการ

เ ค ลื่ อ น ท่ี ทํ า ใ ห วั ต ถุ

เคลื่อนท่ีชาลงจนหยุดนิ่ง

ไดดวยตนเอง 

สามารถตี ความหมาย

ขอมูลจากการวัดขนาด

ของแรงท่ีใชดึงถุงทราย

แ ล ว ถุ ง ท ร า ย ยั ง ไ ม

เคลื่อนท่ี โดยเปลี่ยนคา

ของแรงท่ีใชดึง และจาก

การสังเกตการเคลื่อนท่ี

ของ ถุ งทราย และลง

ขอสรุปไดวาเม่ือออกแรง

กระทําตอวัตถุแลววัตถุยัง

ไมเคลื่อนท่ี จะมีแรงเสียด

ทานตานการเคลื่อนท่ีของ

วัตถุและเม่ือวัตถุกําลัง

เคลื่อนท่ีจะมีแรงเสียด

ทานตานการเคลื่อนท่ีทํา

ใหวัตถุเคลื่อนท่ีชาลงจน

หยุดนิ่ง ไดจากการชี้แนะ

ของครูหรือผูอ่ืน 

สามารถตีความหมายขอมูล

จากการวัดขนาดของแรงท่ี

ใชดึงถุงทรายแลวถุงทราย

ยังไมเคลื่อนท่ี โดยเปลี่ยน

คาของแรงท่ีใชดึงและจาก

การสังเกตการเคลื่อนท่ี

ของ ถุ งทร ายจนแต ล ง

ข อสรุ ป ได ไม ครบถ วน 

แมวาจะไดรับคําชี้แนะจาก

ครูหรือผูอ่ืน 

S14 การสรางแบบ 

จําลอง 

สร างแบบจํ าลองการ

เขียนแผนภาพแสดงแรง

ในแนวราบท่ีกระทําตอ

ถุ งท ร าย เ ม่ื อดึ ง ด ว ย

เครื่องชั่ งสปริงแลวถุง

ทรายยังไมเคลื่อนท่ี และ

เม่ือผลักถุงทรายไปบน

พ้ืนโดยใชลูกศรแสดง

ขนาดและทิศทางของ

แรง 

สามารถสรางแบบจําลอง

การเขียนแผนภาพแสดง

แรงในแนวราบท่ีกระทํา

ตอถุงทรายเม่ือดึงดวย

เครื่ องชั่ งสปริ งแลวถุง

ทรายยังไมเคลื่อนท่ี และ

เม่ือผลักถุงทรายไปบน

พ้ืนโดยใช ลู กศรแสดง

ขนาดและทิศทางของแรง

ไดถูกตองดวยตนเอง 

สามารถสรางแบบจําลอง

การเขียนแผนภาพแสดง

แรงในแนวราบท่ีกระทํา

ตอถุงทรายเม่ือดึงดวย

เครื่ องชั่ งสปริ งแลวถุง

ทรายยังไมเคลื่อนท่ี และ

เม่ือผลักถุงทรายไปบน

พ้ืนโดยใช ลู กศรแสดง

ขนาดและทิศทางของแรง

ไดถูกตองจากการชี้แนะ

ของครูหรือผูอ่ืน 

สามารถสรางแบบจําลอง

การเขียนแผนภาพแสดง

แรงในแนวราบท่ีกระทําตอ

ถุงทรายเม่ือดึงดวยเครื่อง

ชั่งสปริงแลวถุงทรายยังไม

เคลื่อนท่ีและเม่ือผลักถุง

ทรายไปบนพ้ืนโดยใชลูกศร

แสดงขนาดและทิศทางของ

แรงได ถู กต องบางส วน

แมวาจะไดรับการชี้แนะ

จากครูหรือผูอ่ืน 
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ตาราง แสดงการวิเคราะหทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 ตามระดับความสามารถของนักเรียน 

โดยอาจใชเกณฑการประเมิน ดังนี้ 

ทักษะแหง

ศตวรรษท่ี 21 
รายการประเมิน 

ระดับความสามารถ 

ดี (3) พอใช (2) ควรปรับปรุง (1) 

C4 การสื่อสาร นําเสนอขอมูลจาก

การสังเกตและ

อภิปรายเก่ียวกับแรง

เสียดทานท่ีกระทําตอ

ถุงทราย โดยการพูด

และเขียนแผนภาพ

เพ่ือใหผูอ่ืนเขาใจ 

สามารถนําเสนอขอมูล

จากการสังเกตและ

อภิปรายเก่ียวกับแรงเสียด

ทานท่ีกระทําตอถุงทราย 

โดยการพูดและเขียน

แผนภาพเพ่ือใหผูอ่ืน

เขาใจไดดวยตนเอง  

สามารถนําเสนอขอมูล

จากการสังเกตและ

อภิปรายเก่ียวกับแรง

เสียดทานท่ีกระทําตอถุง

ทราย โดยการพูดและ

เขียนแผนภาพเพ่ือให

ผูอ่ืนเขาใจไดโดยอาศัย

การชี้แนะจากครูหรือ

ผูอ่ืน 

สามารถนําเสนอขอมูล

จากการสังเกตและ

อภิปรายเก่ียวกับแรง

เสียดทานท่ีกระทําตอถุง

ทราย โดยการพูดและ

เขียนแผนภาพเพ่ือให

ผูอ่ืนเขาใจเพียงได

บางสวน แมวาจะได

รับคําชี้แนะจากครูหรือ

ผูอ่ืน 

C5 ความรวม 

มือ 

ทํางานรวมกับผูอ่ืนใน

การสังเกตการ

เคลื่อนท่ีของถุงทราย

และวัดขนาดของแรง

ดวยเครื่องชั่งสปริง 

รวมท้ังยอมรับความ

คิดเห็นของผูอ่ืน 

ทํางานรวมกับผูอ่ืนในการ

สังเกตการเคลื่อนท่ีของถุง

ทรายและวัดขนาดของ

แรงดวยเครื่องชั่งสปริง 

รวมท้ังยอมรับความ

คิดเห็นของผูอ่ืนตั้งแต

เริ่มตนจนสําเร็จ            

ทํางานรวมกับผูอ่ืนใน

การ การสังเกตการ

เคลื่อนท่ีของถุงทราย

และวัดขนาดของแรง

ดวยเครื่องชั่งสปริง 

รวมท้ังยอมรับความ

คิดเห็นของผูอ่ืนบาง

ชวงเวลาท่ีทํากิจกรรม 

ทํางานรวมกับผูอ่ืนใน

การสังเกตการเคลื่อนท่ี

ของถุงทรายและวัด

ขนาดของแรงดวย

เครื่องชั่งสปริง รวมท้ัง

ยอมรับความคิดเห็น

ของผูอ่ืนในบางชวงเวลา

ท่ีทํากิจกรรม แตไมคอย

สนใจในความคิดเห็น

ของผูอ่ืน 
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กิจกรรมทายบทท่ี 1 แรงลัพธและแรงเสียดทาน (0.5 ช่ัวโมง) 

1. นักเรียนวาดรูปหรือเขียนสรุปสิ่งท่ีไดเรียนรูจากบทนี้ ในแบบบันทึก

กิจกรรม หนา 43 

2. นักเรียนตรวจสอบการสรุปสิ่งท่ีไดเรียนรูของตนเองโดยเปรียบเทียบกับ    

ผังมโนทัศนในหัวขอ รูอะไรในบทนี้ ในหนังสือเรียน หนา 43 

3. นักเรียนกลับไปตรวจคําตอบของตนเองในสํารวจความรูกอนเรียน ใน

แบบบันทึกกิจกรรม หนา 24-26 อีกครั้ง หากคําตอบของนักเรียนไม

ถูกตองใหขีดเสนทับขอความเหลานั้น แลวแกไขใหถูกตอง หรืออาจ

แกไขคําตอบดวยปากกาท่ีมีสีตางจากเดิม นอกจากนี้ครูอาจนํา

สถานการณ (หรือคําถาม) ในรูปนําบทในหนังสือเรียน หนา 26 มารวม

อภิปรายกับนักเรียนอีกครั้ง ดังนี้ “การเลนชักเยอมีแรงใดมาเก่ียวของ

บาง” ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายแนวทางการตอบคําถาม เชน 

การเลนชักเยอมีแรงท่ีผูเลนแตละฝายออกแรงดึงเพ่ือใหเชือกเคลื่อนท่ี

ไปในเขตแดนของตน นอกจากนี้ยังมีแรงเสียดทานท่ีเกิดระหวางมือของ

ผูเลนแตละคนกับเชือกบริเวณท่ีมือสัมผัส รวมท้ังเกิดแรงเสียดทานท่ี

เทาของผูเลนแตละคนกับพ้ืน ในกรณีท่ีดึงเชือกแลวเชือกยังอยูนิ่ง นั่น

แสดงวาผูเลนท้ังสองฝายออกแรงดึงเชือกดวยแรงเทา ๆ กัน โดยมีแรง

ลัพธเปนศูนย เชือกจึงอยูนิ่ง  

นักเรียนอาจมีคําตอบท่ีแตกตางจากนี้ ครูควรเนนใหนักเรียนตอบ

คําถามพรอมอธิบายเหตุผลประกอบ 

4. นักเรียนทํา แบบฝกหัดทายบทท่ี 1 ครูสุมนักเรียน 2-3 คน นําเสนอ

คําตอบหนาชั้นเรียน ถาคําตอบยังไมถูกตอง ครูนําอภิปรายหรือให

สถานการณเพ่ิมเติมเพ่ือแกไขแนวคิดคลาดเคลื่อนใหถูกตอง 

5. นักเรียนรวมกันทํากิจกรรม รวมคิด รวมทํา เพ่ือออกแบบและทํา      

โมบายประดับบานท่ีสามารถหอยกระถางตนไมท่ีมีน้ําหนักมากได โดยท่ี

เสนเชือกไมขาด 
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 สรุปผลการเรียนรูของตนเอง

 

รูปหรือขอความสรุปส่ิงท่ีไดเรียนรูจากบทนี้ตามความเขาใจของนักเรียน 
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  แนวคําตอบในแบบฝกหัดทายบท

 
 

มีแรงเสียดทานเกิดระหวางมือของผู เลนแตละคนกับเชือก         

และเกิดข้ึนบริเวณเทาของผูเลนแตละคนกับพ้ืน  

 

แรงเสียดทานท่ีเชือกกระทําตอมือ 

แรงเสียดทานท่ีพ้ืนกระทําตอเทา 
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 40 นิวตัน 

 40 นิวตัน 

50 นิวตัน 

30 นิวตัน 

ไปทางดานซายมือ 

สะพานขึงตองใชสายเคเบิลขนาดใหญ

จํานวนมากเพ่ือชวยรับน้ําหนักของ

สะพาน โดยแรงลัพธท่ีกระทําตอสะพาน

มีคาเทากับศูนย 

30 นิวตัน  

ก  
ข  ง  

ค  
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รถยนตไมเคล่ือนท่ี แรงเสียดทานท่ีเกิดระหวางลอรถยนตกับ

พ้ืน มีขนาดเทากับแรงท่ีใชในการเข็นรถยนตใหเคล่ือนท่ี แตมี

ทิศทางตรงกันขาม 

แรงท่ีใชเข็นรถยนต

ใหเคล่ือนท่ี 

แรงเสียดทาน แรงเสียดทาน 

0 นิวตัน 
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จุดประสงคการเรียนรูประจําบท 

เม่ือเรียนจบบทนี้ นักเรียนสามารถ 

1. อธิบายการเคลื่อนท่ีของเสียงจากแหลงกําเนิดเสียง

จนถึงหูผูฟง 

2. อธิบายการเกิดเสียงสูง เสียงต่ํา 

3. อธิบายการเกิดเสียงดัง เสียงคอย 

4. วัดระดับเสียงโดยใชเครื่องมือวัดระดับเสียง 

5. เสนอแนะแนวทางในการหลีกเลี่ยงและลดมลพิษ

ทางเสียง 

เวลา  11 ชั่วโมง 

แนวคิดสําคัญ  

เ สี ย ง เป นพลั ง ง าน ท่ี เ กิ ดจ ากการสั่ น ของ

แหลงกําเนิดเสียง เสียงเคลื่อนท่ีจากแหลงกําเนิดเสียง

โดยอาศัยตัวกลางจนถึงหูผูฟง เสียงท่ีไดยินมีท้ังเสียงสูง 

เสียงตํ่า เสียงดัง เสียงคอย โดยเสียงสูง เสียงต่ําข้ึนกับ

ความถ่ีในการสั่นของแหลงกําเนิดเสียง สวนเสียงดัง

เสียงคอยข้ึนกับพลังงานในการสั่นของแหลงกําเนิดเสียง

และระยะหางจากแหลงกําเนิดเสียงถึงหูผูฟง ความดัง

ของเสียงวัดไดดวยเครื่องมือวัดระดับเสียง มีหนวยเปน    

เดซิเบล เสียงดังมาก ๆ ท่ีเปนอันตรายตอการไดยินและ

เสียงตาง ๆ ท่ีกอใหเกิดความรําคาญ จัดเปนมลพิษทาง

เสียง 

สื่อการเรียนรูและแหลงเรียนรู 

1. หนังสือเรียน     ป.5 เลม 1   หนา 47-73 

2. แบบบันทึกกิจกรรม ป.5 เลม 1  หนา 49-79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทนี้มีอะไร 

เรื่องท่ี 1  เสียงกับการไดยิน 

กิจกรรมท่ี 1.1  เสียงเคลื่อนท่ีไดอยางไร 

กิจกรรมท่ี 1.2  เสียงสูง เสียงต่ํา เกิดไดอยางไร 

กิจกรรมท่ี 1.3  เสียงดัง เสียงคอย ข้ึนอยูกับอะไร 

กิจกรรมท่ี 1.4  มลพิษทางเสียงเปนอยางไร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   บทที่ 2 เสียง 
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ทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรและทักษะแหงศตวรรษที่ 21 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         หมายเหตุ : รหัสทักษะท่ีปรากฏนี้ ใชเฉพาะหนังสือคูมือครูเลมนี้ 

รหัส ทักษะ 
กิจกรรมที ่

1.1 1.2 1.3 1.4 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

S1 การสังเกต     

S2 การวัด     

S3 การใชจํานวน     

S4 การจําแนกประเภท     

S5 การหาความสัมพันธระหวาง 

 สเปซกับสเปซ 

 สเปซกับเวลา 

    

S6 การจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูล     

S7 การพยากรณ     

S8 การลงความเห็นจากขอมูล     

S9 การตั้งสมมติฐาน     

S10 การกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ     

S11 การกําหนดและควบคุมตัวแปร     

S12 การทดลอง     

S13 การตีความหมายขอมูลและลงขอสรุป     

S14 การสรางแบบจําลอง     

ทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 

C1 การสรางสรรค     

C2 การคิดอยางมีวิจารณญาณ     

C3 การแกปญหา     

C4 การสื่อสาร     

C5 ความรวมมือ     

C6 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร     
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แนวคิดคลาดเคลื่อน 

 แนวคิดคลาดเคลื่อนท่ีอาจพบและแนวคิดท่ีถูกตองในบทท่ี 2 เสียง มีดังตอไปนี้ 

แนวคิดคลาดเคล่ือน แนวคิดท่ีถูกตอง 

ความดังของเสียงและระดับสูงต่ําของเสียงเปน 

สิ่งเดียวกัน (Ozkan, 2013) 

ความดังของเสียงและระดับสูงต่ําของเสียงแตกตางกัน 

(Ozkan, 2013) 

การออกแรงตีวัตถุดวยแรงท่ีมากจะทําใหความถ่ีของ

เสียงเปลี่ยนไป (Weiler, 1998)  

การออกแรงตีวัตถุดวยแรงท่ีมากข้ึน จะทําใหไดยินเสียงดัง

ข้ึน แตความถ่ีของเสียงจะไมเปลี่ยนแปลง (Ozkan, 2013) 

 ถาครูพบวามีแนวคิดคลาดเคลื่อนใดท่ียังไมไดแกไขจากการทํากิจกรรมการเรียนรู ครูควรจัดการเรียนรูเพ่ิมเติมเพ่ือแกไข

ตอไปได 
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บทนี้เร่ิมตนอยางไร (1 ช่ัวโมง) 

1. ครูนําเขาสูบทเรียนโดยใหนักเรียนนั่งเปนกลุม กลุมละประมาณ 4 คน 

โดยแตละกลุมกําหนดเสียงประจํากลุม เชน เสียงมา เสียงแมว เสียง

รถพยาบาล เม่ือครูชี้ไปท่ีกลุมใด ใหนักเรียนกลุมนั้นสงเสียงรองพรอม ๆ 

กัน จากนั้นครูนําอภิปรายโดยอาจใชคําถามเพ่ือทบทวนความรูพ้ืนฐาน

และตรวจสอบความรูเดิม ดังนี้ 

1.1 เสียงเกิดข้ึนไดอยางไร (เสียงเกิดจากการสั่นของแหลงกําเนิด

เสียง) 

ถานักเรียนตอบไมถูกตอง ครูควรทบทวน เพ่ือใหนักเรียนตอบได

ถูกตอง 

1.2 เสียงท่ีนักเรียนไดยินจากกลุมตาง ๆ เสียงใดเปนเสียงสูง เสียงใด

เปนเสียงต่ํา (นักเรียนตอบตามความเขาใจ เชน เสียงแมวเปน

เสียงสูง) 

1.3 เสียงสูง เสียงต่ําตางกันหรือไม อยางไร (นักเรียนตอบตามความ

เขาใจ เชน ตางกัน โดยเสียงสูงจะเปนเสียงแหลม เสียงต่ําจะเปน

เสียงทุม) 

นักเรียนตอบคําถามตามความเขาใจของตนเองโดยครูยังไมตอง

เฉลยคําตอบท่ีถูกตอง 

2. ครูใหนักเรียนอานช่ือบท และจุดประสงคการเรียนรูประจําบท ใน

หนังสือเรียนหนา 47 จากนั้นครูใชคําถามเพ่ือตรวจสอบความเขาใจของ

นักเรียน ดังนี้ 

2.1 บทนี้ นักเรียนจะไดเรียนรูเรื่องอะไร (เรื่องเสียง) 

2.2 เม่ือจบบทเรียนนี้ นักเรียนจะสามารถทําอะไรไดบาง (อธิบายการ

เคลื่อนท่ีของเสียงจากแหลงกําเนิดเสียงจนถึงหูผูฟง อธิบายการ

เกิดเสียงสูง เสียงต่ํา เสียงดัง เสียงคอย วัดระดับเสียงโดยใช

เครื่องมือวัดระดับเสียง เสนอแนะแนวทางในการหลีกเลี่ยงและลด

มลพิษทางเสียง) 

3. ครูใหนักเรียนอานช่ือบท และแนวคิดสําคัญ ในหนังสือเรียนหนา 48 

จากนั้นครูซักถามวา จากการอานแนวคิดสําคัญ นักเรียนคิดวาจะไดเรียน

   ในการทบทวนความรูพ้ืนฐาน 

คุณครูควรใหเวลานักเรียนคิดอยาง

เหมาะสม  รอคอยอย างอดทน 

นักเรียนตองตอบคําถามเหลานี้ได

ถูกตอง หากตอบไมไดหรือลืมครู

ตองใหความรู ท่ีถูกตองทันที 
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เก่ียวกับเรื่องอะไรบาง (ในเรื่องนี้จะไดเรียนเรื่องตัวกลางของเสียง เสียงสูง 

เสียงต่ํา เสียงดังเสียงคอย การวัดระดับเสียง และมลพิษทางเสียง)  

4. ครูชักชวนใหนักเรียนสังเกตรูป จากนั้นอานเนื้อเรื่องในหนา 48 โดยครู

ฝกทักษะการอานท่ีเหมาะสมกับความสามารถของนักเรียน แลว

ตรวจสอบความเขาใจในการอาน โดยใชคําถามดังตอไปนี้  

4.1 นักเรียนเคยชมภาพยนตรท่ีเก่ียวกับอวกาศหรือไม (นักเรียนตอบ

ตามประสบการณของตนเอง) 

4.2 นักเรียนคิดวาถานักบินอวกาศอยูในเหตุการณการระเบิดของดาวใน

อวกาศ จะไดยินเสียงระเบิดหรือไม เพราะเหตุใด (นักเรียนตอบ

ตามความคิดของตนเอง) 

5. ครูชักชวนนักเรียนตอบคําถามเก่ียวกับเสียงในสํารวจความรูกอนเรียน  

6. นักเรียนทําสํารวจความรูกอนเรียน ในแบบบันทึกกิจกรรมหนา 50-51 

โดยนักเรียนอานคําถามแตละขอ ครูตรวจสอบความเขาใจของนักเรียน 

จนแนใจวานักเรียนสามารถทําไดดวยตนเอง จึงใหนักเรียนตอบคําถาม 

โดยคําตอบของแตละคนอาจแตกตางกัน และคําตอบอาจถูกหรือผิดก็ได 

7. ครูสังเกตการตอบคําถามของนักเรียนเพ่ือตรวจสอบวานักเรียนมีแนวคิด

เก่ียวกับเรื่องเสียงอยางไร หรืออาจสุมใหนักเรียน 2 – 3 คน นําเสนอ

คําตอบของตนเอง โดยครูยังไมเฉลยคําตอบท่ีถูกตอง แตจะใหนักเรียน

ยอนกลับมาตรวจคําตอบอีกครั้งหลังเรียนจบบทนี้แลว ท้ังนี้ครูอาจบันทึก

แนวคิดคลาดเคลื่อนหรือแนวคิดท่ีนาสนใจของนักเรียน แลวนํามา

ออกแบบการจัดการเรียนรูเพ่ือแกไขแนวคิดคลาดเคลื่อนใหถูกตอง และ

ตอยอดแนวคิดท่ีนาสนใจของนักเรียน  

การเตรียมตัวลวงหนาสําหรับครู       

เพ่ือจัดการเรียนรูในครัง้ถัดไป 

  ในครั้งถัดไป นักเรียนจะไดเรียน

เรื่องท่ี 1 เสียงกับการไดยิน ครูควรเตรียม

ตัวอยางท่ีหลากหลาย โดยอาจใชของจริง

หรือภาพประกอบเพ่ือใหนักเรียนไดเห็น

ตัวอยางเก่ียวกับแหลงกําเนิดเสียง ซ่ึง

อาจเปนแหลงกําเนิดเสียงตามธรรมชาติ 

หรือแหลงกําเนิดเสียงท่ีมนุษยสรางข้ึน  

 

 

ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 

ในการนําเขาสูบทเรียน ครูอาจหาคลิป

วีดิโอภาพยนตรจาก YouTube หรือแหลงอ่ืน ๆ 

ท่ีมีฉากการระเบิดในอวกาศมาเปดใหนักเรียนดู

แลวรวมกันอภิปรายเก่ียวกับเหตุการณดังกลาว 

   ตัวอยางวีดิทัศน: 

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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การสํารวจความรูกอนเรียน นักเรียนอาจตอบคําถามถูกหรือผิดก็ไดข้ึนอยูกับความรูเดิมของนักเรียน 

แตเม่ือเรียนจบบทเรียนแลว ใหนักเรียนกลับมาตรวจสอบคําตอบอีกครั้งและแกไขใหถูกตอง ดังตัวอยาง 

 

แนวคําตอบในแบบบันทึกกิจกรรม 
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ไมเหมือนกัน เพราะการตีกลองในอวกาศ เราจะไมสามารถไดยินเสียง

กลอง เนื่องจากในอวกาศไมมีตัวกลางของเสียง ทําใหเสียงไมสามารถ

เคล่ือนท่ีมาถึงหูผูฟงได จึงทําใหไมไดยินเสียง สวนการตีกลองบนโลก 

เราจะไดยินเสียงกลองตามปกติ 
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เรื่องที่ 1 เสียงกับการไดยิน     
 

เรื่องนี้นักเรียนจะไดเรียนรูเก่ียวกับการเคลื่อนท่ีของ

เสียงจากแหลงกําเนิดเสียงไปยังหูผูฟงโดยผานตัวกลาง 

ของเสียง การเกิดเสียงสูงเสียงต่ํา ข้ึนอยู กับความถ่ีใน    

การสั่นของแหลงกําเนิดเสียง การเกิดเสียงดังเสียงคอย

ข้ึนอยูกับพลังงานในการสั่นของแหลงกําเนิดเสียง และการ

วัดระดับเสียงโดยใชเครื่องมือวัดระดับเสียง รวมท้ังการ

นําเสนอแนวทางเพ่ือหลีกเลี่ยงและลดมลพิษทางเสียง 

 

จุดประสงคการเรียนรู 

1. สัง เกตและอธิบายการเคลื่อนท่ีของเสียงจาก

แหลงกําเนิดเสียง 

2. ทดลองและอธิบายการเกิดเสียงสูง เสียงต่ํา 

3. ทดลองและอธิบายการเกิดเสียงดัง เสียงคอย 

4. วัดระดับเสียงโดยใชเครื่องมือวัดระดับเสียง 

5. รวบรวมขอมูลและนําเสนอแนวทางในการหลีกเลี่ยง

และลดมลพิษทางเสียง 

 

เวลา  9 ชั่วโมง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วัสดุ อุปกรณสําหรับทํากจิกรรม 

แกวพลาสติก เสนเอ็น ลวดเสียบกระดาษ สายวัด 

กรรไกร เข็มหมุด ภาชนะใสน้ําสี น้ําสี สอมเสียงพรอม

ไมเคาะ ไมบรรทัดพลาสติกแข็ง ขวดแกว ไมสําหรับ

เคาะขวดแก ว  เมล็ด ถ่ั ว เ ขียว  กลอง ไม ขีด เปล า      

ปากกาเคมีคละสี กระดาษโปสเตอร วิทยุ เครื่องมือวัด

ระดับเสียง 

 

สื่อการเรียนรูและแหลงเรียนรู 

1. หนังสือเรียน         ป.5 เลม 1  หนา 50-70 

2. แบบบันทึกกิจกรรม ป.5 เลม 1  หนา 52-76 
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แนวการจัดการเรียนรู (60 นาที) 

ข้ันตรวจสอบความรู (15 นาที) 

 

1. ครูนําเขาสูบทเรียนโดยใหนักเรียนทุกคนหลับตา จากนั้นครูใหนักเรียน

ฟงเสียงตอไปนี้ เชน เสียงเคาะแกว เสียงนาฬิกาปลุก เสียงลูกโปงแตก 

เสียงกระด่ิง เสียงหนังสือหลน ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายเก่ียวกับ

เสียงท่ีไดยินโดยใชคําถาม ดังนี้ 

1.1 เสียงตาง ๆ ท่ีไดยินนั้นเกิดจากวัตถุใด และเกิดข้ึนไดอยางไร 

(คําตอบข้ึนอยูกับเสียงท่ีไดยิน เชน เสียงกระดิ่ง เกิดจากการสั่นของ

กระดิ่ง) 

1.2 เสียงเคลื่อนท่ีมาถึงหูของนักเรียนไดอยางไร (นักเรียนตอบตาม

ความเขาใจของตนเอง เชน กระดิ่งเกิดการสั่น เสียงกระดิ่งเคลื่อนท่ี

ผานอากาศมาถึงหูนักเรียน นักเรียนจึงไดยินเสียง) 

1.3 เสียงแตละเสียงมีลักษณะอยางไร (นักเรียนตอบตามความเขาใจ

ของตนเอง เชน เสียงสูง เสียงต่ํา เสียงดัง เสียงคอย) 

นักเรียนตอบคําถามตามความเขาใจของตนเอง โดยครูยังไมเฉลย

คําตอบท่ีถูกตอง แตชักชวนใหนักเรียนอานเนื้อเรื่องตอไป 

ข้ันฝกทักษะจากการอาน (30 นาที) 
 

2. ครูใหนักเรียนอานช่ือเรื่อง และคําถามในคิดกอนอาน ในหนังสือเรียน

หนา 50 แลวรวมกันอภิปรายในกลุมเพ่ือหาแนวคําตอบ ครูบันทึกคําตอบ 

ของนักเรี ยนบนกระดานเ พ่ือใช เปรียบเ ทียบคําตอบภายหลั ง 

การอานเรื่อง 

3. นักเรียนอานคําในคําสําคัญ ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ถานักเรียน

ยังอานไมได ครูควรสอนการอานใหถูกตอง  

4. นักเรียนอานเนื้อเรื่องทีละยอหนาตามวิธีการอานท่ีเหมาะสมกับ

ความสามารถของนักเรียน จากนั้นรวมกันอภิปรายใจความสําคัญตาม

แนวคําถามดังนี้  

4.1 เม่ือเขาไปในตลาด นักเรียนจะไดยินเสียงอะไรบาง (เสียงพูด

คุย เสียงพอคา แมคา ตะโกนเรียกลูกคาตามแผงขายของ

ตางๆ เสียงลอรถเข็นท่ีลากไปบนพ้ืน) 

นักเรียนอาจตอบคําถามหรือ

อภิปรายไมไดตามแนวคําตอบ ครู

คว ร ให เ ว ล านั ก เ รี ยน คิดอย า ง

เหมาะสม รอคอยอยางอดทน และ

รับฟงแนวความคิดของนักเรียน 
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4.2 เสียงสูง เสียงต่ําเกิดจากอะไร (การสั่นของแหลงกําเนิดเสียง

ท่ีมีความถ่ีแตกตางกัน) 

4.3 ทําไมเราจึงไดยินเสียงพอคา แมคาท่ีอยูไกล ดังกวาเสียงของคนท่ี

พูดคุยอยูใกล ๆ (เพราะพอคาแมคาตะโกน) 

4.4 ความถ่ีคืออะไร (จํานวนรอบของการสั่นในหนึ่งวินาที) 

ครูอาจใชคําถามเพ่ิมเติมเพ่ือตรวจสอบความเขาใจของ

นักเรียนเรื่อง รอบตอวินาที เชน  

- จํานวนรอบของการสั่นในหนึ่งวินาทีของวัตถุ จะสังเกตได

จากอะไร  

- ถาวัตถุ ก. สั่นได 6 รอบ/วินาที และวัตถุ ข. สั่นได 10 รอบ/

วินาที นักเรียนคิดวาวัตถุใดสั่นดวยความถ่ีมากกวากัน 

ข้ันสรุปจากการอาน (15 นาที) 

 

5. ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายจนไดขอสรุปจากการอานวา เสียง

รอบตัวเรามีมากมาย ท้ังเสียงสูง เสียงต่ํา เสียงดัง เสียงคอย  

6. ครูใหนักเรียนตอบคําถามในรูหรือยัง ในแบบบันทึกกิจกรรม หนา 52 

7. ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายเพ่ือเปรียบเทียบคําตอบของนักเรียนใน

รูหรือยังกับคําตอบท่ีเคยตอบในคิดกอนอาน  

8. ครูชักชวนนักเรียนลองตอบคําถามทายเรื่องท่ีอาน คือ เสียงตาง ๆ 

เคลื่อนท่ีมาถึงหูผูฟงไดอยางไร เพราะเหตุใดเราจึงไดยินเสียงสูง     

เสียงต่ํา เสียงดัง และเสียงคอยแตกตางกัน 

  ครูบันทึกคําตอบของนักเรียนโดยยังไมเฉลยคําตอบแตชักชวนให

นักเรียนไปหาคําตอบรวมกันในกิจกรรมท่ีจะทําในครั้งถัดไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 

ครูอภิปรายเพ่ิมเติมเก่ียวกับความถ่ีในการ

สั่นของวัตถุ และหนวยของความถ่ี ดังนี้ 

 ครูนําดินน้ํามันติดท่ีปลายเชือกเสน

หนึ่ง แลวถืออีกปลายขางหนึ่งไวโดยใหดิน

น้ํามันหอยในแนวดิ่ง จากนั้นดึงดินน้ํามันให

เคลื่อนออกจากแนวดิ่งเล็กนอย แลวปลอยมือ

ใหดินน้ํา มันเคลื่อนท่ี จะทําให เชือกแกวง

กลับไปมา ครูแนะนําการนับจํานวนรอบ โดย

ถาเริ่มตนนับเม่ือดินน้ํามันอยูท่ีปลายสุดดาน

หนึ่งแลวเชือกแกวงไป เม่ือเชือกแกวงกลับมา

อยูท่ีปลายสุดดานเดิมอีกครั้งเรียกวา เคลื่อนท่ี

ครบ 1 รอบ และจํานวนรอบท่ีวัตถุแกวงไดใน

หนึ่งหนวยเวลา เรียกวา ความถ่ี ความถ่ีมี

หนวยเปนรอบตอวินาทีหรือเฮิรตซ (Hz) 

การเตรียมตัวลวงหนาสําหรับครู       

เพ่ือจัดการเรียนรูในครัง้ถัดไป 

 
 ในครั้ ง ถัด ไป นัก เ รี ยนจะทํา

กิจกรรมท่ี 1.1 เสียงเคลื่อนท่ีไดอยางไร 

โดยใชการสังเกตการเคลื่อนท่ีของเสียงใน

ตัวกลางตางๆ ท้ังของแข็ง ของเหลว และ

อากาศ  โ ดยครู ต อ ง เ ตรี ยม อุปกรณ

ลวงหนา คือ แกวพลาสติก เสนเอ็น ลวด

เสียบกระดาษ สายวัด กรรไกร เข็มหมุด 

ภาชนะบรรจุน้ํา น้ําสี สอมเสียงพรอมไม

เคาะ 
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แนวคําตอบในแบบบันทึกกิจกรรม 

เสียงสูง เสียงต่ํา เสียงดัง เสียงคอย 

จํานวนรอบของการส่ันในหนึ่งวินาที 
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กิจกรรมที่ 1.1 เสยีงเคลื่อนที่ไดอยางไร 

กิจกรรมนี้นักเรียนจะไดสังเกตการไดยินเสียงผาน

ตัวกลางตาง ๆ และอธิบายการเคลื่อนท่ีของเสียงจาก

แหลงกําเนิดเสียงถึงหูผูฟง 

เวลา  2  ชัว่โมง 

จุดประสงคการเรียนรู 

สังเกต สืบคนขอมูล และอธิบายการเคลื่อนท่ีของเสียง

จากแหลงกําเนิดเสียงไปยังหูผูฟง 

วัสดุ อุปกรณสําหรับทํากจิกรรม 

สิ่งที่ครูตองเตรียม/กลุม 

1. แกวพลาสติก  2 ใบ 

2. เสนเอ็น   1 เสน 

3. ลวดเสียบกระดาษ 2 อัน 

4. กรรไกร   1 เลม 

5. เข็มหมุด   1 ตัว 

6. ภาชนะใสน้ํา  1 ใบ 

7. น้ําสี   1 ถัง 

8. สอมเสียงพรอมไมเคาะ 1 ชุด 

ทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร 

S1 การสังเกต 

S7 การพยากรณ 

S8 การลงความเห็นจากขอมูล 

S13 การตีความหมายขอมูลและลงขอสรุป 

ทักษะแหงศตวรรษที่ 21 

C4   การสื่อสาร 

C5   ความรวมมือ 

C6   การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สื่อการเรียนรูและแหลงเรียนรู 

1. หนังสือเรียน  ป.5 เลม 1  หนา 51-56 

2. แบบบันทึกกิจกรรม  ป.5 เลม 1   หนา 53-59 

3. วีดิทัศนตัวอยางการปฏิบัติการวิทยาศาสตรสําหรับครู  

เรื่องเสียงเคลื่อนท่ีไปไดอยางไร http://ipst.me/9467 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ipst.me/9467
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แนวการจัดการเรียนรู 

1. ครูนําเขาสูกิจกรรมโดยใหนักเรียนคนหนึ่งเคาะราวเหล็กหรือราวไมก้ัน

ระเบียงเบา ๆ นักเรียนคนอ่ืน ๆ ใชหูแนบฟงเสียงราวเหล็กหรือราวไมนั้น 

หรือครูอาจใหนักเรียนเอาหูแนบกระดานหรือพ้ืนโตะ จากนั้นตั้งคําถาม

ใหนักเรียนคิดวาเสียงเคาะมาถึงหูไดอยางไร นักเรียนตอบตามความ

เขาใจของตนเอง  ครูบันทึกคําตอบของนักเรียนไว เพ่ือหาคําตอบจาก

การทํากิจกรรมตอไปโดยครูยังไมเฉลยคําตอบท่ีถูกตอง แตชักชวนให

นักเรียนทํากิจกรรมตอไป 

2. นักเรียนอานช่ือกิจกรรม และทําเปนคิดเปน ในหนังสือเรียนหนา 51 

จากนั้นรวมกันอภิปรายเพ่ือตรวจสอบความเขาใจจุดประสงคในการทํา

กิจกรรม โดยครูใชคําถามดังนี้ 

2.1 กิจกรรมนี้นักเรียนจะไดเรียนรูเก่ียวกับเรื่องอะไร          

(การเคลื่อนท่ีของเสียงจากแหลงกําเนิดเสียงมาถึงหูผูฟง) 

2.2 นักเรียนจะไดเรียนรูเรื่องนี้ดวยวิธีใด (การสังเกตและสืบคนขอมูล) 

2.3 เม่ือเรียนรูแลวนักเรียนจะทําอะไรได (อธิบายการเคลื่อนท่ีของเสียง

จากแหลงกําเนิดเสียงไปยังหูผูฟง) 

3. นักเรียนบันทึกจุดประสงคลงในแบบบันทึกกิจกรรม หนา 53 และ อาน  

ส่ิงท่ีตองใชในการทํากิจกรรม  

4. นักเรียนอานทําอยางไร ตอนท่ี 1 โดยครูใหนักเรียนฝกอานตามความ

เหมาะสมกับความสามารถของนักเรียน จากนั้นรวมกันอภิปรายเพ่ือสรุป

ข้ันตอนการทํากิจกรรมประกอบการสาธิตวิธีทํา โดยอาจใชคําถามตอไปนี้  

4.1 ข้ันแรกของการทํากิจกรรม นักเรียนตองทําอะไร (เคาะสอมเสียง

แลวนําปลายขาสอมเสียงมาไวใกลหู สังเกตสิ่งท่ีเกิดข้ึน บันทึกผล) 

4.2 หลังจากเคาะสอมเสียงครั้งท่ีสอง นักเรียนตองทําอะไร (นําปลายขา

สอมเสียงท่ีเคาะแลวขางหนึ่งไปแตะท่ีผิวน้ําสีท่ีอยูในภาชนะ สังเกต

การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน บันทึกผล) 

4.3 หลังจากเคาะสอมเสียงครั้งท่ีสาม นักเรียนตองทําอะไร (นําปลายขา

สอมเสียงท่ีเคาะแลวขางหนึ่งไปแตะท่ีผิวน้ําสีท่ีอยูในภาชนะ แลวใชหู

แนบกับภาชนะทันที สังเกตสิ่งท่ีเกิดข้ึน บันทึกผล) 

4.4 นักเรียนตองรวมกันอภิปรายและสืบคนขอมูลเก่ียวกับเรื่องอะไร 

(การเคลื่อนท่ีของเสียง) 

นักเรียนอาจตอบคําถามหรือ

อภิปรายไมไดตามแนวคําตอบ 

ครูควรใหเวลานักเรียนคิดอยาง

เหมาะสม รอคอยอยางอดทน 

และรับฟ งแนวความคิดของ

นักเรียน 
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 เม่ืออภิปรายวิธีทํากิจกรรมเสร็จแลว ควรควรแนะนําใหนักเรียน

แบงหนาท่ีกันในการทํากิจกรรม โดยอาจจะใหนักเรียนสลับกันทํา

แตละหนาท่ีจนครบข้ันตอนการทํากิจกรรม เพ่ือใหทุกคนไดมีโอกาส

สังเกตสิ่งท่ีเกิดข้ึน 

5. เม่ือนักเรียนเขาใจวิธีการทํากิจกรรมในทําอยางไร แลวครูแจกวัสดุ

อุปกรณ และใหนักเรียนเริ่มปฏิบัติกิจกรรมตามข้ันตอน 

6. หลังจากทํากิจกรรมแลว ครูนําอภิปรายผลการทํากิจกรรม ตอนท่ี 1 

โดยใชคําถามดังนี้ 

6.1  เกิดอะไรข้ึนเม่ือเคาะสอมเสียงแลวนําปลายขาสอมเสียงไวใกลหู 

(ไดยินเสียง) 

6.2  เกิดอะไรข้ึนเม่ือเคาะสอมเสียง แลวนําปลายขาสอมเสียงขาง

หนึ่งแตะท่ีผิวน้ํา (ผิวน้ําเกิดการสั่น เปนวงรอบขาสอมเสียง แลว

แผขยายวงออกไป)  

6.3 เกิดอะไรข้ึนเม่ือเคาะสอมเสียง แลวนําปลายขาสอมเสียงขางหนึ่ง

แตะท่ีผิวน้ํา จากนั้นใชหูแนบกับภาชนะท่ีใสน้ําทันที (ไดยิน

เสียง) 

6.4 ถาไดยินเสียงเม่ือใชหูแนบกับภาชนะท่ีใสน้ํา เสียงจากสอมเสียง

เคลื่อนท่ีมาถึงหูไดอยางไร (เม่ือนําขาสอมเสียงมาแตะท่ีผิวน้ํา 

เสียงจะเคลื่อนท่ีจากสอมเสียงผานน้ําและผนังภาชนะมาถึงหู

ผูฟง สังเกตไดจากน้ํารอบขาสอมเสียงสั่นและสั่นอยางตอเนื่อง

จนถึงผนังภาชนะ)  

7. นักเรียนนําเสนอขอมูลจากการสืบคนเก่ียวกับการเคลื่อนท่ีของเสียงซ่ึง

ควรไดขอมูลดังนี้ สิ่งท่ีเสียงเคลื่อนท่ีผานไดเรียกวา ตัวกลางของเสียง 

และเม่ือเสียงเคลื่อนท่ีผานตัวกลาง เสียงจะถายโอนพลังงานให

ตัวกลางนั้น และทําใหตัวกลางสั่นตอกันไปเรื่อย ๆ จนถึงหูผูฟง 

8. ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายและลงขอสรุปวา เม่ือเคาะสอมเสียง 

ทําใหสอมเสียงเกิดการสั่น เม่ือนําขาสอมเสียงแตะท่ีผิวของน้ํา ทําให

น้ําเกิดการสั่นตอเนื่องไปยังภาชนะ และเม่ือเราแนบหูกับภาชนะ เรา

จะไดยินเสียงท่ีสงผานตัวกลางมายังหูของเรา ตัวกลางท่ีเสียงใชใน

การเคลื่อนท่ี คือ น้ําและภาชนะใสน้ํา  

ตอนท่ี 1 

S1 การสังเกตสิ่งท่ีเกิดข้ึนเมื่อเคาะสอมเสียงแลว

นําไปไวใกลหู แตะท่ีผิวนํ้าสี และเมื่อเอาหูแนบกับ

ดานขางภาชนะ  

S8  การรวมกันอภิปรายขอมูลเก่ียวกับการ

เคลื่อนท่ีของเสียง 

C4 การสื่อสารดวยการนําเสนอผลการทํากิจกรรม 

C5 ความรวมมือในการทํากิจกรรม 

C6 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

โดยการสืบคนขอมลูเก่ียวกับการเคลื่อนท่ีของเสียง 

 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและ

ทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 ท่ีนักเรียนจะได

ฝกจากการทํากิจกรรม 
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9. นักเรียนอานทําอยางไร ตอนท่ี 2 โดยครูใชวิธีฝกอานตามความ

เหมาะสมกับความสามารถของนักเรียน จากนั้นรวมกันอภิปรายเพ่ือ

สรุปข้ันตอนการทํากิจกรรมประกอบการสาธิตวิธีทําโทรศัพท โดยครู

ใชคําถามตอไปนี้  

9.1 วิธีการประกอบโทรศัพทจากแกวพลาสติก ทําไดอยางไร  

(1. เจาะรูก่ึงกลางกนแกวพลาสติกแตละใบ 2. รอยปลายเสน

เอ็นท่ียาว 4 เมตร ผานรูท่ีเจาะเขาไปในแกวท้ังสองใบ แลวผูก

ปลายแตละดานกับลวดเสียบกระดาษ)  

9.2 ใหนักเรียน 2 คน ยืนหางกัน 4 เมตร และใหนักเรียนคนหนึ่งพูด

ดวยเสียงคอย ๆ ซ่ึงทําใหผูฟงไมไดยินเสียง จากนั้นใหพูดผาน

โทรศัพทท่ีประดิษฐ ข้ึนดวยเสียงท่ีคอยเหมือนเดิม แตท้ังนี้

นักเรียนท้ังสองคนจะตองดึงเสนเอ็นท่ีเชื่อมตอดวยแกวพลาสติก

ท้ังสองดานใหตึงดวย จากนั้นนักเรียนตองสังเกตอะไร (สังเกตวา

ผูฟงจะไดยินเสียงหรือไม) 

9.3 นักเรียนตองพยากรณเรื่องอะไร (เสนเอ็นกับแกวพลาสติกจะ

เปลี่ยนแปลงอยางไร และเราจะไดยินเสียงหรือไม เม่ือพูดดวย

เสียงคอย ๆ ผานโทรศัพทท่ีเสนเอ็นขึงตึง พรอมกับ 1. ใชมือ

แตะเสนเอ็นเบา ๆ 2. ใชมือจับเสนเอ็นใหแนน 3. ตัดเสนเอ็นให

ขาด) 

9.4 นักเรียนรวมกันอภิปรายและสืบคนขอมูลเก่ียวกับเรื่องอะไร 

(การเคลื่อนท่ีของเสียง) 

10. หลังจากทํากิจกรรมตอนท่ี 2 แลว ครูนําอภิปรายผลการทํากิจกรรม 

โดยใชคําถามดังนี้ 

10.1 เม่ือพูดผานโทรศัพทท่ีเสนเอ็นตึง ไดยินเสียงผูพูดหรือไม       

(ไดยินเสียง)  

10.2 เม่ือพูดผานโทรศัพทท่ีเสนเอ็นตึง แลวใชมือแตะท่ีเสนเอ็น

เบาๆ สังเกตพบอะไรบาง (รูสึกไดวาเสนเอ็นสั่น)  

10.3 เสียงจากผูพูดมาถึงหูผูฟงไดอยางไร (เสียงจากผูพูดทําให

อากาศภายในแกวพลาสติกสั่นและเคลื่อนท่ีไปยังแกวพลาสติก 

สงผานมาถึงเสนเอ็น และสงตอมาจนถึงแกวพลาสติกดานผูฟง 

จากนั้นเคลื่อนท่ีผานไปยังอากาศภายในแกว จนถึงหูผูฟง ทํา

ใหผูฟงไดยินเสียง) 

ตอนท่ี 2 

S1 การสังเกตการสั่นของแกวพลาสติกและเสนเอ็น และ

สังเกตการไดยินเสยีงเมื่อพูดผานโทรศัพทท่ีเสนเอ็น

ตึง ตลอดจนสังเกตการไดยินเสียงเมื่อพูดผาน

โทรศัพท ขณะจับเสนเอ็นใหแนนและเมื่อตัดเสนเอ็น

ใหขาด 

S7 การพยากรณเก่ียวกับการเปลีย่นแปลงของเสนเอ็น

กับแกวพลาสติก และการไดยินเสยีงเมื่อทํากิจกรรม

วิธีตาง ๆ 

S8  การรวมกันอภิปรายขอมูลเก่ียวกับการเคลื่อนท่ีของ

เสียง 

C4 การสื่อสารดวยการนําเสนอผลการทํากิจกรรม 

C5 ความรวมมือในการทํากิจกรรม 

C6 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยการ

สืบคนขอมูลเก่ียวกับการเคลื่อนท่ีของเสียง 

 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและ

ทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 ท่ีนักเรียนจะได

ฝกจากการทํากิจกรรม 

 

ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 

ครูอธิบายเพ่ิมเติมวาการท่ีนักเรียนจะ

พยากรณหรือคาดการณสิ่ง ท่ีจะเกิดข้ึนกับ       

เสนเอ็นและแกวพลาสติกไดนั้น นักเรียน

จะตองใชความรูพ้ืนฐานท่ีไดเรียนมาแลวเรื่อง

การเกิดเสียง ซ่ึงเปนความรู พ้ืนฐานจากชั้น

ประถมศึกษาปท่ี 1 นั่นคือ เสียงเกิดจากการสั่น

ของแหลงกําเนิดเสียง รวมไปถึงความรูพ้ืนฐาน

ท่ีไดเรียนกิจกรรม ตอนท่ี 1 
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10.4 เม่ือพูดผานโทรศัพทท่ีเสนเอ็นตึง แลวใชมือจับเสนเอ็นใหแนน 

เกิดอะไรข้ึน เพราะอะไร (ผูฟงไมไดยินเสียงพูด เพราะเม่ือใช

มือจับเสนเอ็นใหแนนจะทําใหเสนเอ็นไมสั่น เสียงจะไม

สามารถเคลื่อนท่ีมายังผูฟงได)  

10.5 เ ม่ือพูดผานโทรศัพท ท่ี เสนเ อ็นตึง แลวตัดเสนเอ็นทันที       

เกิดอะไรข้ึน เพราะอะไร (ผูฟงไมไดยินเสียงพูด เพราะเม่ือตัด

เสนเอ็น จะไมมีเสนเอ็นท่ีเปนตัวกลางใหเสียงผานมายังหูผูฟง

ได)  

10.6 เสนเอ็นท่ีดึงจนตึงระหวางผูพูดกับผูฟงทําหนาท่ีอะไร (เปน

ตัวกลางของเสียง) 

10.7 เสียงตองอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนท่ีหรือไม รูไดอยางไร 

(เสียงตองอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนท่ี รูไดจากเม่ือไมมี

ตัวกลางของเสียง เราจะไมสามารถไดยินเสียง) 

11. ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายและลงขอสรุปวา เสียงพูดทําให

อากาศเกิดการสั่น และสงตอการสั่นไปยังแกวพลาสติกดานผูพูด ไป

ยังเสนเอ็น และไปยังแกวพลาสติกดานผูฟง จนถึงหูผูฟง จึงไดยิน

เสียง ตัวกลางท่ีเสียงใชในการเคลื่อนท่ี คือ แกวพลาสติก เสนเอ็น 

และอากาศ เม่ือจับเสนเอ็นใหแนน ทําใหตัวกลางของเสียงไมเกิด

การสั่น จึงไมไดยินเสียง และเม่ือตัดเสนเอ็น ทําให   ไมมีตัวกลาง

ของเสียง ก็จะไมไดยินเสียงเชนกัน  

12. ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายและลงขอสรุปจากกิจกรรมท้ังสอง

ตอนไดวา เสียงจะเคลื่อนท่ีไปถึงหูผูฟงไดตองอาศัยการสั่นของ

ตัวกลางของเสียง ซ่ึงมีสถานะเปนไดท้ังของแข็ง ของเหลว และแกส 

(S13)  

13. นักเรียนรวมกันอภิปรายเพ่ือตอบคําถามในฉันรูอะไร โดยครูอาจใช

คําถามเพ่ิมเติมในการอภิปรายเพ่ือใหไดแนวคําตอบท่ีถูกตอง 

จากนั้นนักเรียนอาน ส่ิงท่ีไดเรียนรู และเปรียบเทียบกับขอสรุปของ

ตนเอง 

14. ครูกระตุนใหนักเรียนฝกตั้งคําถามเก่ียวกับเรื่องท่ีสงสัยหรืออยากรู

เพ่ิมเติมใน อยากรูอีกวา จากนั้นครูอาจสุมนักเรียน 2 -3 คน 

นําเสนอคําถามของตนเองหนาชั้นเรียน และใหนักเรียนรวมกัน

อภิปรายเก่ียวกับคําถามท่ีนําเสนอ 
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15. ครูนําอภิปรายเพ่ือใหนักเรียนทบทวนวาไดฝกทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตรและทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 อะไรบางและในข้ันตอนใดบาง  

16. นักเรียนรวมกันอานเกร็ดนารู เรื่องครอบแกวสุญญากาศ ซ่ึงเปนอุปกรณท่ี

ชวยในการศึกษาเก่ียวกับการเคลื่อนท่ีของเสียงท่ีตองอาศัยตัวกลาง โดย

นักเรียนสามารถสแกน QR code เพ่ือชมวีดิทัศนเรื่องครอบแกวสุญญากาศได 

17. นักเรียนรวมกันอ าน เกร็ดนารู  เรื่ องส วนประกอบของหู  เ พ่ือ ศึกษา

สวนประกอบของหูท่ีชวยใหเราไดยินเสียงตาง ๆ จากแหลงกําเนิดเสียง โดย

นักเรียนสามารถสแกน QR code เพ่ือชมวีดิทัศนเรื่องสวนประกอบของหูได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

การเตรียมตัวลวงหนาสําหรับครู       

เพ่ือจัดการเรียนรูในครัง้ถัดไป 

 
     ในครั้ ง ถั ด ไป  นั ก เ รี ยนจะ ได ทํ า

กิจกรรมท่ี 1.2 เสียงสูง เสียงต่ําเกิดได

อยางไร ผานการทดลองเก่ียวกับความถ่ี

ในการสั่นของแหลงกําเนิดเสียงท่ีตางกัน 

โ ด ย สั ง เ ก ต เ สี ย ง สู ง  เ สี ย ง ต่ํ า จ า ก

แหลงกําเนิดเสียงในการกดไมบรรทัดและ

ปลอยใหเกิดเสียงท่ีตางกัน โดยครูอาจ

ลองซอมทําดูกอนท่ีจะใหนักเรียนทํา

กิจกรรมเ พ่ือทดสอบดู ว า ไมบรร ทัด       

ท่ี นํ าม าทดลองนั้ น ไม อ อนหรื อแ ข็ ง

จนเกินไป 
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แนวคําตอบในแบบบันทึกกิจกรรม 

 

สังเกต สืบคนขอมูล และอธิบายการเคล่ือนท่ีของเสียง

จากแหลงกําเนิดเสียงมาถึงหูผูฟง 

 

สอมเสียงส่ันและไดยินเสียง 

ผิวน้ําส่ันเปนวงรอบปลายขาสอมเสียง  

เห็นผิวน้ําส่ันเปนวงรอบปลายขาสอมเสียง และเม่ือแนบหูท่ีภาชนะ

จะไดยินเสียง  

ตัวกลางของเสียง 
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สังเกต สืบคนขอมูล และอธิบายการเคล่ือนท่ีของเสียงจากแหลงกําเนิดเสียง

มาถึงหูผูฟง 
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ข้ึนอยูกับการพยากรณของนักเรียน 

ข้ึนอยูกับการพยากรณของนักเรียน 

ข้ึนอยูกับการพยากรณของนักเรียน 

ไดยินเสียง 

ไมไดยินเสียง 

ไมไดยินเสียง 

ส่ัน ส่ัน 

ไมส่ัน ไมส่ัน 

ขาด ไมส่ัน 

ส่ิงท่ีเสียงเคล่ือนท่ีผานไดเรียกวา ตัวกลางของเสียง โดยตัวกลางของเสียงใน

กิจกรรมนี้ คือ แกวพลาสติก เสนเอ็น และอากาศ 
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น้ําสีและภาชนะใสน้ําสี 

ไดยินเสียง เพราะเม่ือนําขาสอมเสียงท่ีกําลังส่ันไปแตะผิวน้ํา เสียงจะสงผานไปยังน้ํา จนส่ัน

กระเพ่ือมเปนวงขยายไปถึงภาชนะและเคล่ือนท่ีผานภาชนะไปยังหู เราจึงไดยินเสียง 

 

เสียงเคล่ือนท่ีจากแหลงกําเนิดเสียง คือ สอมเสียง ผานของเหลวคือน้ําสี และ

เคล่ือนท่ีผานของแข็ง คือ ภาชนะใสน้ําสี จากนั้นเคล่ือนท่ีมาสูหูเรา เราจึงไดยินเสียง 

สอมเสียงจะเกิดการส่ัน และเม่ือนําปลายขาสอมเสียงแตะท่ีผิวน้ําสี จะทําใหผิวน้ําสี

เกิดการส่ันไปดวย เนื่องจากเสียงเคล่ือนท่ีผานของเหลวคือน้ําสี 

ตัวกลางของเสียง 

สอมเสียงจะเกิดการส่ัน และเม่ือนําปลายขาสอมเสียงมาไวใกลหูก็จะไดยินเสียง 

เพราะเสียงเคล่ือนท่ีผานอากาศมายังหู 
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แตกตางกัน เม่ือพูดคอย ๆ โดยผานอากาศ ผูฟงจะไมไดยินเสียงพูด แตเม่ือพูดผาน

โทรศัพทจะไดยินเสียงชัดเจน 

มีการเปล่ียนแปลงโดยแกวพลาสติกจะส่ัน 

แตกตางกัน โดยเม่ือแตะเสนเอ็นเบา ๆ จะไดยินเสียงพูด แตเม่ือจับเสนเอ็นใหแนน      

จะไมไดยินเสียงพูด เพราะเม่ือจับเสนเอ็นใหแนน เสนเอ็นจะหยุดสั่น 

เม่ือตัดเสนเอ็นใหขาด จะไมไดยินเสียงพูด เพราะไมมีเสนเอ็นซ่ึงเปนตัวกลางท่ีจะ

ใหเสียงเคล่ือนท่ีผานไปยังผูฟงได 

เสียงจากผูพูดทําใหอากาศในแกวพลาสติกส่ัน ตอจากนั้นแกวพลาสติกดานผูพูด

ก็จะส่ัน ทําใหเสนเอ็นส่ันตอ ๆ กันไปจนถึงแกวพลาสติกดานผูฟง ซ่ึงจะทําให

อากาศในแกวพลาสติกส่ันตอ ๆ กันไปจนถึงหูผูฟง ผูฟงจึงไดยินเสียง 

อากาศ แกวพลาสติก และเสนเอ็น 
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เสียงตองใชตัวกลางในการเคล่ือนท่ีซ่ึงตัวกลางของเสียงมีท้ังสถานะของแข็ง ของเหลว 

และแกส โดยเสียงจากแหลงกําเนิดเสียงจะผานตัวกลางของเสียงท่ีส่ันตอ ๆ กันไป

จนถึงหูผูฟง 

เสียงเคล่ือนท่ีจากแหลงกําเนิดเสียงผานตัวกลางของเสียง ท้ังอากาศ แกวพลาสติก และ

เสนเอ็น โดยมีการส่ันตอเนื่องกันไปของตัวกลางของเสียงจนถึงหูของผูฟง หากไมมี

ตัวกลางของเสียง หรือหากตัวกลางของเสียงหยุดส่ัน จะทําใหไมไดยินเสียง  
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คําถามของนักเรียนท่ีตั้งตามความอยากรูของตนเอง 
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แนวการประเมินการเรียนรู 
การประเมินการเรียนรูของนักเรียนทําได ดังนี้ 

1. ประเมินความรูเดิมจากการอภิปรายในชั้นเรียน 

2. ประเมินการเรียนรูจากคําตอบของนักเรียนระหวางการจัดการเรียนรูและจากแบบบันทึกกิจกรรม 

3. ประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 จากการทํากิจกรรมของนักเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประเมินจากการทํากิจกรรมท่ี 1.1 เสียงเคลื่อนท่ีไดอยางไร 

ระดับคะแนน 

3 คะแนน หมายถึง ดี  2 คะแนน หมายถึง พอใช  1 คะแนน หมายถึง ควรปรับปรุง 

 

รหัส ส่ิงท่ีประเมิน ระดับคะแนน 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

S1 การสังเกต  
S7 การพยากรณ  
S8 การลงความเห็นจากขอมูล  
S13 การตีความหมายขอมูลและลงขอสรุป  
ทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 

C4 การสื่อสาร  
C5 ความรวมมือ  
C6 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

รวมคะแนน  
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ตาราง แสดงการวิเคราะหทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรตามระดับความสามารถของนักเรียน 

โดยอาจใชเกณฑการประเมิน ดังนี้ 

ทักษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร 
รายการประเมิน 

ระดับความสามารถ 

ดี (3) พอใช (2) ควรปรับปรุง (1) 

S1 การสังเกต การบรรยาย

รายละเอียดของสิ่งท่ี

สังเกต 

สามารถใชประสาทสัมผัส

เก็บรายละเอียดของขอมูล

และบรรยายเก่ียวกับการ

สั่นของตัวกลางของเสียง

และการได ยิ น เสี ย ง ได

ถู กต อ ง  ครบถ วนด วย

ตนเอง 

สามารถใชประสาทสัมผัส

เก็บรายละเอียดของขอมูล

และบรรยายเก่ียวกับการ

สั่นของตัวกลางของเสียง

และการไดยินเสียง       ได

ถูกตองโดยอาศัยคําชี้แนะ

จากครูหรือผูอ่ืน  

สามารถใชประสาทสัมผัส

เก็บรายละเอียดของขอมูล

และบรรยายเก่ียวกับการ

สั่นของตัวกลางของเสียง

และการไดยินเสียง         

ไดถูกตองเพียงบางสวน 

แมวาจะไดรับคําชี้แนะจาก

ครูหรือผูอ่ืน 

S7 การพยากรณ การพยากรณเก่ียวกับ

การเปลี่ยนแปลงของ

เสนเอ็นกับแกว

พลาสติกและการได

ยินเสียงจากโทรศัพท

ผานวิธีการตาง ๆ 

สามารถพยากรณเก่ียวกับ

การ เปลี่ ย นแปลงของ     

เสนเอ็นกับแกวพลาสติก

และการไดยินเสียงจาก

โทรศัพทผานวิธีการตาง ๆ 

ไดอยางสมเหตุสมผลและ

ครบถวนดวยตนเอง 

สามารถพยากรณเก่ียวกับ

การเปลี่ยนแปลงของเสน

เอ็นกับแกวพลาสติกและ

การไดยินเสียงจาก

โทรศัพทผานวิธีการตาง ๆ 

ไดอยางสมเหตุสมผลแตไม

ครบถวน 

สามารถพยากรณเก่ียวกับ

การเปลี่ยนแปลงของ    

เสนเอ็นกับแกวพลาสติก

และการไดยินเสียงจาก

โทรศัพทผานวิธีการตาง ๆ 

ไดแตไมสมเหตุสมผล  และ

ไมครบถวน 

S8 การลง

ความเห็นจาก

ขอมูล 

การลงความเห็นจาก

ขอมูลเก่ียวกับ

ตัวกลางของเสียงใน

กิจกรรมแตละตอน  

สามารถลงความเห็นจาก

ขอมูลเก่ียวกับตัวกลางของ

เสียงในกิจกรรมแตละตอน    

ไดถูกตองท้ังหมดดวย

ตนเอง 

สามารถลงความเห็นจาก

ขอมูลเก่ียวกับตัวกลางของ

เสียงในกิจกรรมแตละตอน 

ไดถูกตองท้ังหมด จากการ

ชี้แนะของครูหรือผูอ่ืน 

สามารถลงความเห็นจาก

ขอมูลเก่ียวกับตัวกลางของ

เสียงในกิจกรรมแตละตอน 

ไดถูกตองเพียงบางสวน 

แมวาจะไดรับคําชี้แนะจาก

ครูหรือผูอ่ืนและไม

ครบถวน 

S13 การ

ตีความหมายขอมูล

และลงขอสรุป 

การตีความหมาย

ขอมูลจากการทํา

กิจกรรมและลง

ขอสรุปเก่ียวกับการ

เคลื่อนท่ีของเสียงจะ

สามารถตีความหมาย

ขอมูลจากการทํากิจกรรม

และลงขอสรุปเก่ียวกับ

การเคลื่อนท่ีของเสียงจะ

เคลื่อนท่ีไปถึงหูผูฟงโดย

สามารถตีความหมาย

ขอมูลจากการทํากิจกรรม

และลงขอสรุปเก่ียวกับการ

เคลื่อนท่ีของเสียงจะ

เคลื่อนท่ีไปถึงหูผูฟงโดย

สามารถตีความหมายขอมูล

จากการทํากิจกรรมและลง

ขอสรุปเก่ียวกับการ

เคลื่อนท่ีของเสียงจะ

เคลื่อนท่ีไปถึงหูผูฟงโดย
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ทักษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร 
รายการประเมิน 

ระดับความสามารถ 

ดี (3) พอใช (2) ควรปรับปรุง (1) 

เคลื่อนท่ีไปถึงหูผูฟง

โดยอาศัยการสั่นของ

ตัวกลางของเสียง   

ซ่ึงเปนไดท้ังของแข็ง 

ของเหลว และแกส 

อาศัยการสั่นของตัวกลาง

ของเสียง     ซ่ึงเปนไดท้ัง

ของแข็ง ของเหลว และ

แกสไดถูกตองท้ังหมดดวย

ตนเอง 

อาศัยการสั่นของตัวกลาง

ของเสียง ซ่ึงเปนไดท้ัง

ของแข็ง ของเหลว และ

แกสไดถูกตองท้ังหมด จาก

การชี้แนะจากครูหรือผูอ่ืน 

อาศัยการสั่นของตัวกลาง

ของเสียงซ่ึงเปนไดท้ัง

ของแข็ง ของเหลว และ

แกสไดถูกตองเพียง

บางสวน แมวาจะไดรับ  

คําชี้แนะจากครูหรือผูอ่ืน 
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ตาราง แสดงการวิเคราะหทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 ตามระดับความสามารถของนักเรียน 

โดยอาจใชเกณฑการประเมิน ดังนี้ 

ทักษะแหง

ศตวรรษท่ี 21 
รายการประเมิน 

ระดับความสามารถ 

ดี (3) พอใช (2) ควรปรับปรุง (1) 

C4 การสื่อสาร การนําเสนอขอมูลจาก

ผลการทํากิจกรรมและ

การอธิบายเก่ียวกับการ

เคลื่อนท่ีของเสียงโดย

การ พู ด เ พ่ื อ ให ผู อ่ื น

เขาใจ 

สามารถนําเสนอขอมูล

จากผลการทํากิจกรรม

และอธิบายเก่ียวกับการ

เคลื่อนท่ีของเสียง โดย

การพูดเพ่ือใหผูอ่ืนเขาใจ

ไดครบถวน ชัดเจนดวย

ตนเอง  

สามารถนําเสนอขอมูลจาผล

การทํากิจกรรมและอธิบาย

เก่ียวกับการเคลื่อนท่ีของ

เสียง โดยการพูดเพ่ือใหผูอ่ืน

เขาใจ โดยอาศัยการชี้แนะ

จากครูหรือผูอ่ืน 

สามารถนําเสนอขอมูล

จากการนําเสนอผลการ

ทํากิจกรรมและอธิบาย

เก่ียวกับการเคลื่อนท่ีของ

เสียง โดยการพูดเพ่ือให

ผู อ่ื น เ ข า ใ จ ไ ด เ พี ย ง

บางสวน แมวาจะไดรับคํา

ชี้แนะจากครูหรือผูอ่ืน 

C5 ความ

รวมมือ 

การทํางานรวมกับผูอ่ืน

ใ น ก า ร ทํ า กิ จ ก ร ร ม 

สื บ ค น ข อ มู ล  แ ล ะ

ร ว ม กั น อ ภิ ป ร า ย

เก่ียวกับการเคลื่อนท่ี

ของเสียง รวมท้ังยอมรับ

ความคิดเห็นของผูอ่ืน 

สามารถทํางานรวมกับ

ผู อ่ืนในการทํากิจกรรม 

สืบคนขอมูล และรวมกัน

อภิ ปรายเ ก่ี ยวกับการ

เคลื่อนท่ีของเสียง รวมท้ัง

ยอมรับความคิดเห็นของ

ผูอ่ืนตั้งแตเริ่มตนจนสําเร็จ            

สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน

ในการทํากิจกรรม สืบคน

ขอมูล และรวมกันอภิปราย

เก่ียวกับการเคลื่อนท่ีของ

เสียง รวมท้ังยอมรับความ

คิดเห็นของผูอ่ืนบางชวงเวลา

ท่ีทํากิจกรรม 

สามารถทํางานรวมกับ

ผู อ่ื น ใ นบ า งช ว ง ท่ี ทํ า

กิจกรรม ท้ังนี้ตองอาศัย

การกระตุนจากครูหรือ

ผูอ่ืน 

C6 การใช

เทคโนโลยี

สารสนเทศและ

การสื่อสาร 

การสืบคนขอมูล

เก่ียวกับการเคลื่อนท่ี

ของเสียงจากแหลง

เรียนรูตาง ๆ ท่ี

นาเชื่อถือ 

สามารถสืบคนขอมูล

เก่ียวกับการเคลื่อนท่ีของ

เสียงจากแหลงเรียนรูตาง 

ๆ ท่ีนาเชื่อถือไดดวย

ตนเอง 

สามารถสืบคนขอมูลเก่ียวกับ

การเคลื่อนท่ีของเสียงจาก

แหลงเรียนรูตาง ๆ ท่ี

นาเชื่อถือได โดยอาศัยการ

ชี้แนะจากครูหรือผูอ่ืน 

สามารถสบืคนขอมูล

เก่ียวกับการเคลื่อนท่ีของ

เสียงจากแหลงเรยีนรูตางๆ 

ได แตมาจากแหลงท่ีไม

นาเชื่อถือ แมวาจะไดรับ

การชี้แนะจากครูหรือผูอ่ืน  
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กิจกรรมที่ 1.2 เสยีงสูง เสียงต่าํ เกดิไดอยางไร 
กิจกรรมนี้นักเรียนจะไดทดลองเพ่ือศึกษาความถ่ีในการสั่นของ

แหลงกําเนิดเสียงท่ีตางกันท่ีทําใหเกิดเสียงสูง เสียงต่ํา 

 

เวลา  2  ชั่วโมง 

 

จุดประสงคการเรียนรู 

ทดลองและอธิบายการเกิดเสียงสูง เสียงต่ํา 

 

วัสดุ อุปกรณสําหรับทํากจิกรรม 

สิ่งที่ครูตองเตรียม/หอง 

1. เครื่องดนตรี เชน ขลุย กีตาร 

สิ่งที่ครูตองเตรียม/กลุม 

1. ไมบรรทัดพลาสติกแข็ง 1 อัน 

2. ขวดแกว   2 ขวด 

3. น้ําสี    ใหเพียงพอท้ังหอง 

4. ไมเคาะ   1 อัน   

ทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร  

 S1 การสังเกต  

 S7 การพยากรณ  

 S8 การลงความเห็นจากขอมูล 

 S9 การตั้งสมมติฐาน 

 S10 การกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ 

 S11 การกําหนดและควบคุมตัวแปร 

 S12 การทดลอง 

 S13 การตีความหมายขอมูลและลงขอสรุป 

  

ทักษะแหงศตวรรษที่ 21 

C4 การสื่อสาร 

C5 ความรวมมือ 

สื่อการเรียนรูและแหลงเรียนรู 

1. หนังสือเรียน ป.5 เลม 1   หนา 57-60 

2. แบบบันทึกกิจกรรม  ป.5 เลม 1  หนา 60-66 

3. วีดิทัศนตัวอยางการปฏิบัติการวิทยาศาสตรสําหรับ

ครู เรื่องเสียงสูง เสียงต่ําเกิดไดอยางไร 

http://ipst.me/9468  
 

 

 

http://ipst.me/9468
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แนวการจัดการเรียนรู 

1. ครูตรวจสอบความรูเดิมของนักเรียนโดยอาจนํา เครื่องดนตรี เชน ขลุย 

กีตาร หรือระนาด มาไลเสียงสูง เสียงต่ําใหนักเรียนฟง หรืออาจนําวีดิทัศน

เก่ียวกับเสียงจากเครื่องดนตรีตาง ๆ มาเปดใหนักเรียนฟง จากนั้นครูถามวา

เสียงท่ีไดยินแตละเสียงมีเสียงสูง เสียงต่ํา แตกตางกันหรือไม เพราะเหตุใด 

 นักเรียนตอบตามความเขาใจของตนเอง ครูยังไมเฉลยคําตอบท่ีถูกตอง แต

ชักชวนนักเรียนคนหาคําตอบจากการทํากิจกรรม 

2. นักเรียนอานช่ือกิจกรรม และทําเปนคิดเปน โดยรวมกันอภิปรายเพ่ือ

ตรวจสอบความเขาใจจุดประสงคในการทํากิจกรรม โดยครูใชคําถามดังนี้ 

2.1 กิจกรรมนี้นักเรียนจะไดเรียนรูเรื่องอะไร (การเกิดเสียงสูง เสียงต่ํา) 

2.2 นักเรียนจะไดเรียนรูเรื่องนี้ดวยวิธีใด (การทดลอง) 

2.3 เม่ือเรียนรูแลวนักเรียนจะทําอะไรได (อธิบายการเกิดเสียงสูง เสียงต่ํา) 

3. นักเรียนบันทึกจุดประสงคลงในแบบบันทึกกิจกรรม หนา 60 และ อาน  

ส่ิงท่ีตองใชในการทํากิจกรรม  

4. นักเรียนอานทําอยางไร ตอนท่ี 1 โดยฝกการอานตามความสามารถของ

นักเรียน แลวรวมกันอภิปรายเพ่ือสรุปลําดับข้ันตอนการทํากิจกรรมตาม

ความเขาใจ โดยครูใชคําถามดังตอไปนี้ 

4.1 ข้ันตอนแรกในการทํากิจกรรม ทําไดอยางไร (วางไมบรรทัดพลาสติก

แข็งใหความยาวบางสวนพนขอบโตะ ใชมือกดไมบรรทัดสวนท่ีอยูบน

โตะตรงขอบโตะ จากนั้นใชมืออีกขางหนึ่งกดปลายไมบรรทัดสวนท่ียื่น

ออกมาจากขอบโตะ แลวปลอยทันที สังเกตความถ่ีในการสั่นของไม

บรรทัดและเสียงท่ีไดยิน) 

4.2 ครูอาจถามนักเรียนวาไมบรรทัดสั่นครบ 1 รอบ ดูไดอยางไร (ดูไดจาก

ไมบรรทัดเคลื่อนท่ีข้ึนแลวลงกลับมาท่ีตําแหนงเดิม) จากนั้นครูถามวา

ถาความยาวของไมบรรทัดสวนท่ียื่นเลยพนขอบโตะเปลี่ยนไป เม่ือกด

ปลายไมบรรทัดลงแลวปลอย ไมบรรทัดจะสั่น โดยความถ่ีในการสั่น

และเสียงท่ี    ไดยินจะเปลี่ยนแปลงหรือไม อยางไร (นักเรียนตอบตาม

ความเขาใจ) 

4.3 ปญหาของการทดลองนี้คืออะไร (ความถ่ีในการสั่นของไมบรรทัดมีผล

ตอเสียงสูง เสียงต่ําท่ีไดยินอยางไร ) 

4.4 สมมติฐานของการทดลองคืออะไร (สมมติฐานท่ีตั้งข้ึนกับความคิดของ

นักเรียน เชน ความถ่ีในการสั่นของไมบรรทัดมีผลตอเสียงสูง เสียงต่ํา        

ในการตรวจสอบความรู ครู

เพียงรับฟงเหตุผลของนักเรียนและ

ยังไมเฉลยคําตอบใด ๆ แตชักชวน

ใหนักเรียนไปหาคําตอบดวยตนเอง

จากการอานเนื้อเรื่อง 
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ท่ีไดยิน โดยถาไมบรรทัดสวนท่ีพนจากขอบโตะสั่นดวยความถ่ีนอย เสียงท่ี

ไดยินจะเปนเสียงต่ํา แตถาไมบรรทัดสวนท่ีพนจากขอบโตะสั่นดวยความถ่ี

มาก เสียงท่ีไดยินจะเปนเสียงสูง)  

4.5 หลังจากตั้งสมมติฐานแลว นักเรียนตองทําอะไร (ระบุตัวแปร กําหนดนิยาม

เชิงปฏิบัติการ และทดลองเพ่ือตรวจสอบสมมติฐาน จากนั้นสังเกตและ

เปรียบเทียบความถ่ีในการสั่นของไมบรรทัดและเสียงสูง เสียงต่ําท่ีไดยิน) 

4.6 เราจะสังเกตเพ่ือเปรียบเทียบความถ่ีในการสั่นของไมบรรทัดไดอยางไร 

(การเปรียบเทียบความถ่ีของการสั่นสังเกตจากการสั่นเร็ว ชา หรือสังเกต

จากจํานวนรอบของการสั่นของไมบรรทัดในเวลาท่ีเทากัน ซ่ึงเรียกวาเปน

การกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ) 

  ในข้ันตอนนี้ครูอาจเขียนปญหาของการทดลองบนกระดาน จากนั้นครูให

นักเรียนรวมกันตั้ งสมมติฐาน พรอมระบุตัวแปร และกําหนดนิยามเชิง

ปฏิบัติการในการทดลอง ยกตัวอยางเชน 

 ปญหาของการทดลอง คือ ความถ่ีในการสั่นของไมบรรทัดมีผลตอเสียงสูง เสียง

ต่ําท่ีไดยินอยางไร 

 สมมติฐาน คือ ความถ่ีในการสั่นของไมบรรทัดมีผลตอเสียงสูง เสียงต่ํา โดย    

ไมบรรทัดสวนท่ีพนจากขอบโตะสั่นดวยความถ่ีนอย เสียงท่ีไดยินจะเปนเสียงต่ํา 

แตถาไมบรรทัดสวนท่ีพนจากขอบโตะสั่นดวยความถ่ีมาก เสียงท่ีไดยินจะเปน

เสียงสูง 

 ตัวแปรตน คือ ความถ่ีในการสั่นของไมบรรทัดท่ีแตกตางกัน 

    ตัวแปรตาม คือ เสียงสูง เสียงต่ําท่ีไดยิน 

    ตัวแปรท่ีตองควบคุมใหคงท่ี คือ ใชไมบรรทัดอันเดิม ใชมือกดไมบรรทัดท่ีขอบ

โตะเหมือนกัน กดไมบรรทัดดวยแรงเทาเดิม ใชคนเดิมในการทํากิจกรรม 

 นิยามเชิงปฏิบัติการ คือ การเปรียบเทียบความถ่ีของการสั่นของไมบรรทัด 

สังเกตจากการสั่นเร็ว ชา หรือสังเกตจากจํานวนรอบของการสั่นของไมบรรทัด

ในเวลาท่ีเทากัน โดยไมบรรทัดท่ีมีความถ่ีมากกวาจะสั่นเร็วกวา หรือมีจํานวน

รอบของการสั่นมากกวาในเวลาท่ีเทา ๆ กัน  

 

 

 

ความรูเพ่ิมเติมสําหรับครู 

    การกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ 

เปนการกําหนดความหมาย ขอตกลงหรือ

ขอบเขตของสิ่งตาง ๆ ท่ีอยูในสมมติฐาน

หรือท่ีเ ก่ียวของกับการทดลองใหเขาใจ

ตรงกัน เพ่ือใหสามารถสังเกตและวัดได 
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5. หลังจากทํากิจกรรมแลว ครูนําอภิปรายผลการทํากิจกรรม ตอนท่ี 1 โดยใช

คําถามดังนี้ 

5.1 วางไมบรรทัดใหสวนท่ียื่นพนขอบโตะมีความยาวมาก เม่ือกดปลาย 

ไมบรรทัดแลวปลอย ความถ่ีในการสั่นของไมบรรทัดเปนอยางไรบาง     

(เม่ือความยาวไมบรรทัดมาก ความถ่ีในการสั่นของไมบรรทัดจะนอย) 

5.2 เสียงท่ีไดยินเม่ือไมบรรทัดมีความถ่ีในการสั่นนอย จะเปนอยางไร     

(เสียงต่ํา หรือนักเรียนอาจตอบวาเสียงทุม) 

5.3 วางไมบรรทัดใหสวนท่ียื่นพนขอบโตะมีความยาวนอย เม่ือกดปลายไม

บรรทัดแลวปลอย ความถ่ีในการสั่นของไมบรรทัดเปนอยางไรบาง    

(เม่ือความยาวไมบรรทัดนอย ความถ่ีในการสั่นของไมบรรทัดจะมาก) 

5.4 เสียงท่ีไดยินเม่ือไมบรรทัดมีความถ่ีในการสั่นมาก จะเปนอยางไร     

(เสียงสูง หรือนักเรียนอาจตอบวาเสียงแหลม) 

5.5 เสียงสูง เสียงต่ํา เกิดจากอะไร (เสียงสูง เสียงต่ําเกิดจากความถ่ีในการ

สั่นของแหลงกําเนิดเสียงท่ีแตกตางกัน)  

5.6 ความยาวของไมบรรทัดสวนท่ีสั่นสัมพันธกับมวลของไมบรรทัดสวนท่ีสั่น

หรือไม อยางไร (สัมพันธกันโดยถาความยาวของไมบรรทัดสวนท่ีสั่น

นอย มวลของสวนท่ีสั่นก็จะนอย และถาความยาวของไมบรรทัดสวนท่ี

สั่นมาก จะมีมวลสวนท่ีสั่นมาก) 

5.7 มวลสวนท่ีสั่นของไมบรรทัดสัมพันธกับความถ่ีในการสั่นของไมบรรทัด

และเสียงท่ีไดยินเปนอยางไร (สัมพันธกันโดยถามวลสวนท่ีสั่นของ     

ไมบรรทัดนอย ไมบรรทัดจะสั่นดวยความถ่ีมาก เสียงท่ีไดยินเปนเสียงสูง 

ถามวลสวนท่ีสั่นของไมบรรทัดมาก ไมบรรทัดจะสั่นดวยความถ่ีนอย 

เสียงท่ีไดยินเปนเสียงต่ําหรือเสียงทุม) 

6. ครูทบทวนความรูใหกับนักเรียนดังนี้ มวลคือปริมาณเนื้อของวัตถุ มีสมบัติ  

ในการตานการเปลี่ยนสภาพการเคลื่อนท่ีของวัตถุ ดังนั้น ถาออกแรงเทา ๆ 

กัน ทําใหมวลเคลื่อนท่ี มวลมากจะเคลื่อนท่ีไดชา เม่ือเปรียบเทียบกับ      

ไมบรรทัด ไมบรรทัดท่ีมีสวนท่ีพนขอบโตะมากกวาก็จะมีมวลมาก จึง

เคลื่อนท่ีไดชาเชนกัน 

7. ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายจนไดขอสรุปวา เสียงสูง เสียงต่ํา เกิดจาก 

การสั่นของแหลงกําเนิดเสียง ถาแหลงกําเนิดเสียงสั่นดวยความถ่ีมาก เสียงท่ี

ไดยินจะเปนเสียงสูงหรือเสียงแหลม ถาแหลงกําเนิดเสียงสั่นดวยความถ่ีนอย 

เสียงท่ีไดยินจะเปนเสียงต่ําหรือเสียงทุม จากนั้นครูอาจใชเครื่องดนตรี เชน 

กีตาร มาสาธิตเพ่ือแสดงตัวอยางการเกิดเสียงสูง เสียงต่ํา  

ตอนท่ี 1 

S1 การสังเกตความถ่ีในการสั่นของไม

บรรทัดและเสียงท่ีไดยิน 

S8 การลงความเห็นจากขอมูลวาเสียง

สูงคือเสียงท่ีมีความถ่ีมาก และเสียง

ต่ําคือเสียงท่ีมีความถ่ีนอย 

S9 การตั้งสมมติฐานวาความถ่ีในการ

สั่นของไมบรรทัดท่ีมีผลตอเสียงสูง 

เสียงต่ํา ท่ีไดยินอยางไร 

S10 การกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการเพ่ือ

สั ง เกตความ ถ่ีในการสั่นของไม

บรรทัด  

S11 การระบุตั วแปรเ พ่ือตรวจสอบ

สมมติฐาน  

S12 การทดลองเพ่ือตรวจสอบสมมติฐาน  

C4 การสื่อสารโดยการรวมกันอภิปราย

เก่ียวกับการเกิดเสียงสูง เสียงต่ํา 

C5 ความรวมมือในการทํากิจกรรมและ

การอภิปราย  

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและ

ทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 ท่ีนักเรียนจะได 

ฝกจากการทํากิจกรรม 
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8. ครูสอบถามความเขาใจของนักเรียนเพ่ือเชื่อมโยงไปยังกิจกรรม ตอนท่ี 2 

วาจากกิจกรรมตอนท่ี 1 นักเรียนเห็นการสั่นของไมบรรทัดไดชัดเจน แตถา

เปนสิ่งอ่ืน เชน น้ําในขวด จะมองเห็นการสั่นของน้ําไดชัดเจนเหมือนกับไม

บรรทัดหรือไม และน้ําในขวดท่ีมีปริมาณตางกันจะมีผลตอเสียงท่ีไดยิน

หรือไม อยางไร (นักเรียนตอบตามความเขาใจ) 

9. นักเรียนอานทําอยางไร ตอนท่ี 2 แลวรวมกันอภิปรายเพ่ือสรุปลําดับ

ข้ันตอนการทํากิจกรรมตามความเขาใจ โดยครูใชคําถามดังตอไปนี้ 

9.1 นักเรียนทํากิจกรรมนี้ไดอยางไร (ใชไมเคาะขางขวดแกวเปลาใบหนึ่ง 

สังเกตเสียงท่ีไดยิน จากนั้นรินน้ําลงในขวดแกว 2 ใบ โดยใบแรกใสน้ํา 

¼ ของขวด ใบท่ีสองใสน้ําเต็มขวด) 

9.2 นักเรียนตองพยากรณเรื่องอะไร (พยากรณวาถาใชไมเคาะขางขวดแกว

บริเวณท่ีมีน้ําท้ังสองขวดดวยแรงเทา ๆ กัน จะไดยินเสียงสูง เสียงต่ํา

เปนอยางไร) 

10.หลังจากทํากิจกรรมแลว ครูนําอภิปรายผลการทํากิจกรรม ตอนท่ี 2 โดยใช

คําถามดังนี้ 

10.1 เม่ือเคาะขวดท่ีมีน้ํามาก เสียงท่ีไดยินเปนอยางไร (เสียงต่ําหรือเสียง

ทุม)  

10.2 เม่ือเคาะขวดท่ีมีน้ํานอย เสียงท่ีไดยินเปนอยางไร (เสียงสูงหรือเสียง

แหลม)  

10.3 น้ําในขวดใบใดมีมวลมากกวา (ขวดท่ีมีน้ําเต็มขวดมีมวลมากกวา)  

10.4 มวลของน้ํามีผลตอเสียงท่ีไดยินหรือไม อยางไร (มีผล ขวดท่ีมีน้ํามวล

มาก เสียงท่ีไดยินจะเปนเสียงต่ํา ขวดท่ีมีน้ํามวลนอย เสียงท่ีไดยินจะ

เปนเสียงสูง) 

10.5 มวลของน้ําสัมพันธกับความถ่ีของการสั่นของน้ําหรือไม อยางไร         

(สัมพันธกันโดยน้ําท่ีมีมวลมาก ความถ่ีในการสั่นจะนอย ในขณะท่ีน้ํา

ท่ีมีมวลนอย ความถ่ีในการสั่นจะมาก)  

11. ครูและนักเรียนรวมกันสรุปกิจกรรมท้ังสองตอนไดดังนี้ เสียงสูง เสียงต่ํา 

ข้ึนอยูกับความถ่ีในการสั่นของแหลงกําเนิดเสียง (S13) 

12. ครูนําเครื่องดนตรีท่ีใชนําเขาสูกิจกรรมมาไลเสียงสูงต่ําใหนักเรียนฟงอีกครั้ง 

จากนั้นครูถามนักเรียนวาการทําใหเครื่องดนตรีแตละชนิดมีเสียงสูง เสียงต่ํา

ทําไดอยางไร เพราะเหตุใด (การเกิดเสียงสูง เสียงต่ํา เกิดจากมวลของ

แหลงกําเนิดเสียงมีมวลมากหรือนอยแตกตางกัน เชน กีตาร เสียงสูง เสียง

ต่ําเกิดจากสายกีตาร ถาตองการเสียงสูง ทําไดโดยดีดสายกีตารเสนท่ีเล็ก

ตอนท่ี 2 

S1  การสังเกตเสียงท่ีไดยินจากการใชไม

เคาะขางขวดแกว 

S7  การพยากรณเสียงสูง เสียงต่ําท่ีไดยิน

เม่ือใชไมเคาะขางขวดแกวบริเวณท่ีมี

น้ําท้ังสองขวดดวยแรงเทาๆ กัน 

S8  การลงความเห็นจากขอมูลวาเสียงสูง

คือเสียงท่ีมีความถ่ีมาก และเสียงต่ํา

คือเสียงท่ีมีความถ่ีนอย 

C4  การสื่อสารโดยการรวมกันอภิปราย

เก่ียวกับการเกิดเสียงสูง เสียงต่ํา 

C5  ความรวมมือในการทํากิจกรรมและ

การอภิปราย 

 

 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและ

ทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 ท่ีนักเรียนจะได 

ฝกจากการทํากิจกรรม 
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ท่ีสุด เพราะมวลของสายกีตารนอย จึงมีความถ่ีในการสั่นมาก แตถาตองการ

เสียงตํ่าลง ทําไดโดยดีดสายกีตารเสนท่ีใหญท่ีสุด เพราะมวลของสายกีตาร

มาก จึงมีความถ่ีในการสั่นนอย) 

13.นักเรียนรวมกันอภิปรายเพ่ือตอบคําถามในฉันรูอะไร โดยครูอาจใชคําถาม

เพ่ิมเติมในการอภิปรายเพ่ือใหไดแนวคําตอบท่ีถูกตอง จากนั้นนักเรียนอาน

ส่ิงท่ีไดเรียนรู และเปรียบเทียบกับขอสรุปของตนเอง 

14.ครูกระตุนใหนักเรียนฝกตั้งคําถามเก่ียวกับเรื่องท่ีสงสัยหรืออยากรูเพ่ิมเติม

ใน อยากรูอีกวา จากนั้นครูอาจสุมนักเรียน 2 -3 คน นําเสนอคําถามของ

ตนเองหนาชั้นเรียน และใหนักเรียนรวมกันอภิปรายเก่ียวกับคําถามท่ี

นําเสนอ 

15.ครูนําอภิปรายเพ่ือใหนักเรียนทบทวนวาไดฝกทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตรและทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 อะไรบางและในข้ันตอนใดบาง  

16.นักเรียนรวมกันอานเกร็ดนารู ในหนังสือเรียนหนา 60 ซ่ึงเปนเรื่องเก่ียวกับ

เสียงสูง เสียงต่ําท่ีอยูรอบตัวเรา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเตรียมตัวลวงหนาสําหรับครู       

เพ่ือจัดการเรียนรูในครัง้ถัดไป 

      ในครั้ ง ถั ด ไป  นั ก เ รี ยนจะ ได ทํ า

กิจกรรมท่ี 1.3 เสียงดัง เสียงคอย ข้ึนอยู

กับอะไร โดยครูตองเตรียมอุปกรณ

ลวงหนา คือ วิทยุ หรือแหลงกําเนิดเสียง

อ่ืน ๆ ท่ีสามารถปรับความดังของเสียงได  
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  แนวคําตอบในแบบบันทึกกิจกรรม 

 

    ทดลองและอธิบายการเกิดเสียงสูง เสียงต่ํา 

ความถี่ในการสั่นของไมบรรทัดมีผลตอเสียงสูง เสียงตํ่าท่ีไดยิน โดยถาไมบรรทัดสวนท่ีพนจากขอบโตะนอย 

นั่นคือ ไมบรรทัดมีมวลนอย ดังนัน้จะสั่นดวยความถี่นอย เสียงท่ีไดยินจะเปนเสียงตํ่า แตถาไมบรรทัดสวนท่ี

พนจากขอบโตะมาก นั่นคือ ไมบรรทัดมีมวลมาก ดังนั้นจะสั่นดวยความถี่มาก เสียงท่ีไดยินจะเปนเสียงสูง  

ความถี่ในการส่ันของไมบรรทัด 

เสียงสูง เสียงต่ําท่ีไดยิน 
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ใชไมบรรทัดอันเดิม ใชมือกดไมบรรทัดท่ีขอบโตะเหมือนกัน กดไมบรรทัดดวยแรง

เทาเดิม ใชคนเดิมในการทํากิจกรรม 

ความถี่ในการส่ันของไมบรรทัดสังเกตจากการส่ันเร็ว ชา หรือสังเกตจากจํานวนรอบ

ของการส่ันของไมบรรทัดในเวลาท่ีเทากัน 

นอยท่ีสุด  เสียงต่ําท่ีสุด เสียงทุมท่ีสุด 

ปานกลาง เสียงสูงข้ึน เสียงแหลมข้ึน 

มากท่ีสุด เสียงสูงท่ีสุด เสียงแหลม

ท่ีสุด 

ยาวมาก 

ยาวปานกลาง 

ยาวนอย 

หมายเหตุ : ความยาวของไมบรรทัดตามท่ีนักเรียนกําหนดเอง โดยกําหนดเปนตัวเลข    

มีหนวยเปนเซนติเมตร 

ทดลองโดยจัดใหไมบรรทัดสวนท่ีย่ืนออกมาจากขอบโตะมีความยาวแตกตางกัน  

กดสวนปลายของไมบรรทัดแลวปลอยมือ สังเกตความถี่ในการส่ันของไมบรรทัด

และเสียงสูง เสียงต่ําท่ีไดยิน 
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    ทดลองและอธิบายการเกิดเสียงสูง เสียงต่ํา 

ไดยินเสียงสูงหรือ 

เสียงแหลม 

ไดยินเสียงต่ําหรือ 

เสียงทุม 

พยากรณตามความคิด

ของนักเรียน 
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เม่ือกดปลายไมบรรทัดแลวปลอย ไมบรรทัดสวนท่ีเลยพนขอบโตะจะส่ัน 

เพราะเราใชมือกดสวนอ่ืน ๆ ไวกับโตะ 

สัมพันธกัน โดยถาไมบรรทัดสวนท่ีส่ันมีความยาวมาก มวลของไมบรรทัดสวน

ที่สั่นก็มาก ถาไมบรรทัดสวนที่สั่นมีความยาวนอย มวลของไมบรรทัดสวนท่ี

ส่ันก็นอย 

 

สัมพันธกัน โดยถามวลของไมบรรทัดสวนท่ีส่ันมาก ความถี่ในการส่ันของไม

บรรทัดก็นอย แตถามวลของไมบรรทัดสวนท่ีส่ันนอย ความถี่ในการส่ันของไม

บรรทัดก็มาก 

 

ขณะท่ีไดยินเสียงสูงท่ีสุด ความถี่ของการส่ันของไมบรรทัดจะมากท่ีสุด เพราะไม

บรรทัดสวนท่ีส่ันมีมวลนอยท่ีสุด  

ขณะท่ีไดยินเสียงต่ําท่ีสุด ความถี่ของการส่ันของไมบรรทัดจะนอยท่ีสุด             

เพราะไมบรรทัดสวนท่ีส่ันมีมวลมากท่ีสุด 
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คําตอบข้ึนอยูกับสมมติฐานของนักเรียน เชน เหมือนกัน โดยสมมติฐานท่ีตั้งไว

เหมือนกับส่ิงท่ีคนพบ นั่นคือ ความถี่ในการส่ันของไมบรรทัดมีผลตอเสียงสูง 

เสียงต่ําท่ีไดยิน โดยไมบรรทัดสวนท่ีพนจากขอบโตะมาก ทําใหความถี่นอย เสียง

ท่ีไดยินจะเปนเสียงต่ํา แตไมบรรทัดสวนท่ีพนจากขอบโตะนอย ทําใหมีความถี่

มาก เสียงท่ีไดยินจะเปนเสียงสูง  

  

เม่ือไมบรรทัดสวนท่ีเลยพนขอบโตะยาวท่ีสุด จะส่ันดวยความถี่นอยท่ีสุด เสียงท่ีไดยิน

จะต่ําท่ีสุด เม่ือไมบรรทัดสวนท่ีเลยพนขอบโตะส้ันท่ีสุด จะส่ันดวยความถี่มากท่ีสุด 

เสียงท่ีไดยินจะสูงท่ีสุด 
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ขวดท่ีมีน้ําเต็มขวด มีมวลมากกวาขวดท่ีมีน้ํา ¼ ของขวด 

มวลของน้ําในขวดสัมพันธกับเสียงสูง เสียงต่ําท่ีไดยิน โดยเม่ือในขวดมีมวลน้ํานอย 

เสียงท่ีไดยินจะเปนเสียงสูง และเม่ือในขวดมีมวลน้ํามาก เสียงท่ีไดยินจะเปนเสียงต่ํา 

มวลของนํ้าในขวดมีความสัมพันธกับความถี่ในการสั่นของนํ้า เน่ืองจากเม่ือเคาะขวดที่มีมวลนํ้ามาก  

ความถี่ในการสั่นของนํ้าจะนอย แตเม่ือเคาะขวดที่มีมวลนํ้านอย  ความถี่ในการสั่นของนํ้าจะมาก  

เม่ือความถี่ในการส่ันของน้ํานอย จะไดยินเสียงต่ํา แตเม่ือความถี่ในการส่ันของน้ํา

มาก จะไดยินเสียงสูง 

เสียงสูง เสียงต่ําเกิดจากการส่ันของแหลงกําเนิดเสียงท่ีส่ันดวยความถี่ท่ีแตกตาง

กัน โดยถาแหลงกําเนิดเสียงส่ันดวยความถี่มาก จะเกิดเสียงสูง แตถาแหลงกําเนิด

เสียงส่ันดวยความถี่นอย จะเกิดเสียงต่ํา ซ่ึงความถี่ในการส่ันของแหลงกําเนิดเสียง

ข้ึนอยูกับมวลของแหลงกําเนิดเสียง 

การไดยินเสียงสูง เสียงต่ําข้ึนอยูกับความถี่ของการส่ันของน้ําในขวด โดยขวดท่ีมี

มวลน้ํามาก จะไดยินเสียงต่ํา เพราะความถี่ของการส่ันของน้ําจะนอย แตขวดท่ีมี

มวลน้ํานอย จะไดยินเสียงสูง เพราะความถี่ของการส่ันของน้ําจะมาก  
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คําถามของนักเรียนท่ีตั้งตามความอยากรูของตนเอง 
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แนวการประเมินการเรียนรู 
การประเมินการเรียนรูของนักเรียนทําได ดังนี้ 

1. ประเมินความรูเดิมจากการอภิปรายในชั้นเรียน 

2. ประเมินการเรียนรูจากคําตอบของนักเรียนระหวางการจัดการเรียนรูและจากแบบบันทึกกิจกรรม 

3. ประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 จากการทํากิจกรรมของนักเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

การประเมินจากการทํากิจกรรมท่ี 1.2 เสียงสงู เสียงต่ํา เกิดไดอยางไร 

ระดับคะแนน 

3 คะแนน หมายถึง ดี  2 คะแนน หมายถึง พอใช  1 คะแนน หมายถึง ควรปรับปรุง 

 

รหัส ส่ิงท่ีประเมิน ระดับคะแนน 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

S1 การสังเกต  
S7 การพยากรณ  
S8 การลงความเห็นจากขอมูล  
S9 การตั้งสมมติฐาน  
S10 การกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ  
S11 การกําหนดและควบคุมตัวแปร  
S12 การทดลอง  
S13 การตีความหมายขอมูลและลงขอสรุป  
ทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 

C4 การสื่อสาร  
C5 ความรวมมือ  

รวมคะแนน  
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ตาราง แสดงการวิเคราะหทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรตามระดับความสามารถของนักเรียน 

โดยอาจใชเกณฑการประเมิน ดังนี้ 

ทักษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร 
รายการประเมิน 

ระดับความสามารถ 

ดี (3) พอใช (2) ควรปรับปรุง (1) 

S1 การสังเกต ก า ร บ ร ร ย า ย

รายละเอียดเก่ียวกับ

ความถ่ีในการสั่นของ

แหล ง กํ า เนิ ด เสี ย ง

และการเกิดเสียงสูง 

เ สี ย ง ต่ํ า ข อ ง

แหลงกําเนิดเสียงเม่ือ

มีมวลแตกตางกัน 

 

สามารถใชประสาท

สัมผัสเก็บรายละเอียด

ข อ มู ลแล ะบรรยาย

เก่ียวกับความถ่ีในการ

สั่นของไมบรรทัด และ

เสียงสูง เสียงต่ําท่ีไดยิน

เ ม่ือดีดไมบรรทัดท่ี มี

ส ว น ท่ี พ น ข อ บ โ ต ะ

แตกตางกัน และเสียง

สูง เสียงต่ําท่ีไดยินเม่ือ

เ ค า ะ ข ว ด แ ก ว ท่ี มี

ปริมาณน้ําแตกตางกัน

ไดถูกตองและครบถวน

ดวยตนเอง 

สามารถใชประสาทสัมผัส

เก็บรายละเอียดขอมูลและ

บรรยายเก่ียวกับความถ่ีใน

การสั่นของไมบรรทัด และ

เสียงสูง เสียงต่ําท่ีไดยิน

เม่ือดีดไมบรรทัดท่ีมีสวนท่ี

พนขอบโตะแตกตางกัน 

และเสียงสูง เสียงต่ําท่ีได

ยินเม่ือเคาะขวดแกวท่ีมี

ปริมาณน้ําแตกตางกัน ได

ถูกต อง  ครบถ วน  โดย

อาศัยการชี้ แนะจากครู

หรือผูอ่ืน 

สามารถใชประสาทสัมผัส

เก็บรายละเอียดขอมูลและ

บรรยายเก่ียวกับความถ่ีใน

การสั่นของไมบรรทัด และ

เสียงสูง เสียงต่ํา ท่ีไดยิน

เม่ือดีดไมบรรทัดท่ีมีสวนท่ี

พนขอบโตะแตกตางกัน 

และเสียงสูง เสียงต่ําท่ีได

ยินเม่ือเคาะขวดแกวท่ีมี

ปริมาณน้ําแตกตางกัน ได

ถูกตองเพียงบางสวน แม

จะไดรับการชี้แนะจากครู

หรือผูอ่ืน 

 

S7 การพยากรณ การพยากรณเก่ียวกับ

เสียงสูง เสียงต่ําท่ีได

ยินเม่ือใชไมเคาะขาง

ขวดแกวท้ังสองขวดท่ี

มีปริมาณน้ําแตกตาง

กัน 

ส า ม า ร ถ พ ย า ก ร ณ

เก่ียวกับเสียงสูง เสียง

ต่ํ า ท่ี ได ยิ น เ ม่ื อ ใช ไม

เคาะขางขวดแกว ท้ัง

สองขวดท่ีมีปริมาณน้ํา

แตกตางกัน ไดอยาง

ส ม เ ห ตุ ส ม ผ ล แ ล ะ

ครบถวนดวยตนเอง 

สามารถพยากรณเก่ียวกับ

เสียงสูง เสียงต่ํา ท่ีไดยิน

เม่ือใชไมเคาะขางขวดแกว

ท้ังสองขวดท่ีมีปริมาณน้ํา

แ ต ก ต า ง กั น  ไ ด อ ย า ง

สมเหตุสมผล โดยอาศัยคํา

ชี้แนะจากครูหรือผูอ่ืน 

สามารถพยากรณเก่ียวกับ

เสียงสูง เสียงต่ํา ท่ีไดยิน

เม่ือใชไมเคาะขางขวดแกว

ท้ังสองขวดท่ีมีปริมาณน้ํา

แ ต ก ต า ง กั น ไ ด  แ ต ไ ม

สมเหตุสมผล 

S8 การลงความเห็น

จากขอมูล 

การลงความเห็นจาก

ข อ มู ล เ ก่ี ย ว กั บ

แหลงกําเนิดเสียงท่ีมี

ความถ่ีในการสั่นมาก

จะให เ สี ย งสู งและ

แหลงกําเนิดเสียงท่ีมี

ความถ่ีในการสั่นนอย

สามารถลงความเห็น

จ า ก ข อ มู ล ไ ด ว า

แหลงกําเนิดเสียงท่ีมี

ความถ่ีในการสั่นมาก

จ ะ ใ ห เ สี ย ง สู ง แ ล ะ

แหลงกําเนิดเสียงท่ีมี

ความถ่ีในการสั่นนอย

สามารถลงความเห็นจาก

ขอมูลไดวาแหลงกําเนิด

เสียงท่ีมีความถ่ีในการสั่น

มากจะให เสี ย งสู งและ

แ ห ล ง กํ า เ นิ ด เ สี ย ง ท่ี มี

ความถ่ีในการสั่นนอยจะ

ใหเสียงต่ํา ไดถูกตอง จาก

สามารถลงความเห็นจาก

ขอมูลไดวาแหลงกําเนิด

เสียงท่ีมีความถ่ีในการสั่น

มากจะให เสี ย งสู งและ

แ ห ล ง กํ า เ นิ ด เ สี ย ง ท่ี มี

ความถ่ีในการสั่นนอยจะ

ใหเสียงต่ําไดถูกตองเพียง
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ทักษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร 
รายการประเมิน 

ระดับความสามารถ 

ดี (3) พอใช (2) ควรปรับปรุง (1) 

จะใหเสียงต่ํา  จะใหเสียงต่ําไดถูกตอง

ท้ังหมดดวยตนเอง 

การชี้แนะของครูหรือผูอ่ืน บางสวน แมวาจะไดรับคํา

ชี้แนะจากครูหรือผูอ่ืน 

S9 การตั้งสมมติฐาน การตั้งสมมติฐานเพ่ือ

บอกความสัม พันธ

ระหว า งความ ถ่ี ใน

การสั่นของไมบรรทัด

กับเสียงสูง เสียงต่ําท่ี

ไดยิน 

สามารถตั้งสมมติฐาน

เพ่ือบอกความสัมพันธ

ระหวางความถ่ีในการ

สั่นของไมบรรทัดกับ

เสียงสูง เสียงต่ําท่ีไดยิน

ไดถูกตองและมีเหตุผล

ประกอบดวยตนเอง 

สามารถตั้งสมมติฐานเพ่ือ

บอกความสัมพันธระหวาง

ความถ่ีในการสั่นของไม

บรรทัดกับเสียงสูง เสียงต่ํา

ท่ี ไดยินได ถูกตองและมี

เหตุผลประกอบจากคํา

ชี้แนะของครูหรือผูอ่ืน 

สามารถตั้งสมมติฐานเพ่ือ

บอกความสัมพันธระหวาง

ความถ่ีในการสั่นของไม

บรรทัดกับเสียงสูง เสียงต่ํา

ท่ีไดยินไดถูกตองแตไม มี

เหตุผลประกอบ แมวาจะ

ไดรับคําชี้แนะจากครูหรือ

ผูอ่ืน 

S10 การกําหนดนิยาม

เชิงปฏิบัติการ 

การกําหนดนิยามเชิง

ปฏิบัติการโดยระบุ

วิธีการสังเกตความถ่ี

ใ น ก า ร สั่ น ข อ ง ไ ม

บรรทัด 

สามารถกําหนดนิยาม

เชิงปฏิบัติการโดยระบุ

วิธีการสังเกตความถ่ีใน

การสั่นของไมบรรทัด

ไดถูกตอง ดวยตนเอง 

สามารถกําหนดนิยามเชิง

ปฏิบัติการโดยระบุวิธีการ

สังเกตความถ่ีในการสั่น

ของไมบรรทัดไดถูกตอง 

จากการชี้แนะของครูหรือ

ผูอ่ืน 

สามารถกําหนดนิยามเชิง

ปฏิบัติการโดยระบุวิธีการ

สังเกตความถ่ีในการสั่น

ของไมบรรทัดไดถูกตอง

เพียงบางสวน แมวาจะได

รับคําชี้แนะจากครูหรือ

ผูอ่ืน 

S11 การกําหนดและ

ควบคุมตัวแปร 

การกําหนดตัวแปร

ตน ตัวแปรตาม และ

ตัวแปรท่ีตองควบคุม

ใ ห ค ง ท่ี ข อ ง ก า ร

ทดลอง เรื่องการเกิด

เสียงสูง เสียงต่ํา  

สามารถกําหนดตัวแปร

ตน ตัวแปรตาม และ

ตัวแปรท่ีตองควบคุม

ใหคงท่ีของการทดลอง

เรื่องการเกิดเสียงสูง 

เ สี ย ง ตํ่ า  ไ ด ถู ก ต อ ง

ครบถวนดวยตนเอง 

ดั งนี้  ตั วแปรตน คือ

ความถ่ีในการสั่นของ

ไมบรรทัดท่ีแตกตางกัน 

ตัวแปรตาม คือ เสียง

สู ง  เ สี ย งต่ํ า ท่ี ไ ด ยิ น 

แ ล ะ ตั ว แ ป ร ท่ี ต อ ง

ควบคุมใหคงท่ี คือ  ใช

สามารถกําหนดตัวแปรตน 

ตัวแปรตาม และตัวแปรท่ี

ตองควบคุมใหคง ท่ีของ

การทดลองเรื่องการเกิด

เสียงสูง เสียงต่ํา ไดถูกตอง

ครบถวนจากการชี้แนะ

ของครูหรือผูอ่ืน ดังนี้ ตัว

แปรตน คือความถ่ีในการ

สั่ น ข อ ง ไ ม บ ร ร ทั ด ท่ี

แตกตางกัน ตัวแปรตาม 

คือ เสียงสูง เสียงต่ําท่ีได

ยิ น  แล ะตั ว แป ร ท่ีต อ ง

ควบคุมใหคงท่ี คือ  ใชไม

บรรทัดอันเดิม ใชมือกดไม

สามารถกําหนดตัวแปรตน 

ตัวแปรตาม และตัวแปรท่ี

ตองควบคุมใหคง ท่ีของ

การทดลองเรื่องการเกิด

เสียงสูง เสียงต่ํา ไดถูกตอง

เพียงบางสวน แมวาจะได

รับคําชี้แนะจากครูหรือ

ผูอ่ืน 
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ทักษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร 
รายการประเมิน 

ระดับความสามารถ 

ดี (3) พอใช (2) ควรปรับปรุง (1) 

ไมบรรทัดอันเดิม ใชมือ

กดไมบรรทัดท่ีขอบโตะ

เ ห มื อ น กั น  ก ด ไ ม

บรรทัดดวยแรงเทาเดิม 

ใช คน เดิ ม ในการ ทํา

กิจกรรม 

บ ร ร ทั ด ท่ี ข อ บ โ ต ะ

เหมือนกัน กดไมบรรทัด

ดวยแรงเทาเดิม ใชคนเดิม

ในการทํากิจกรรม 

S12 การทดลอง การออกแบบและทํา

การทดลองเรื่องการ

เกิดเสียงสูง เสียงต่ําท่ี

ส อ ด ค ล อ ง กั บ

สมมติฐานของการ

ทดลองและตัวแปรท่ี

กําหนด  

สามารถออกแบบและ

ทําการทดลองเรื่องการ

เกิดเสียงสูง เสียงต่ําท่ี

ส อ ด ค ล อ ง กั บ

สมมติ ฐ านขอ งก า ร

ทดลองและตัวแปรท่ี

กําหนดไดถูกตองและ

ครบถวนดวยตนเอง 

สามารถออกแบบและทํา

การทดลองเรื่องการเกิด

เ สี ย ง สู ง  เ สี ย ง ต่ํ า ท่ี

สอดคลองกับสมมติฐาน

ของการทดลองและตัว

แปรท่ีกําหนดได ถูกตอง

และครบถวน จากการ

ชี้แนะของครูหรือผูอ่ืน 

สามารถออกแบบและทํา

การทดลองเรื่องการเกิด

เ สี ย ง สู ง  เ สี ย ง ต่ํ า ท่ี

สอดคลองกับสมมติฐาน

ของการทดลองและตัว

แปรท่ีกําหนดไดถูกตองแต

ไมครบถวน แมวาจะไดคํา

ชี้แนะจากครูหรือผูอ่ืน 

S13 การตีความหมาย

ขอมูลและลงขอสรุป 

การตี ค วามหมาย

ข อ มู ลจ ากการ ทํ า

กิ จ ก ร ร ม แ ล ะ ล ง

ขอสรุปไดวาเสียงสูง 

เสียงต่ํ า  ข้ึนอยู กับ

ความถ่ีในการสั่นของ

แหลงกําเนิดเสียง 

สามารถตีความหมาย

ข อ มู ล จ า ก ก า ร ทํ า

กิ จ ก ร ร ม แ ล ะ ล ง

ขอสรุปไดวาเสียงสูง 

เ สี ย ง ต่ํ า  ข้ึ น อ ยู กั บ

ความถ่ีในการสั่นของ

แหลงกําเนิดเสียงได

ถูกตอง ท้ั งหมดด วย

ตนเอง 

สามารถตี คว ามหมาย

ขอมูลจากการทํากิจกรรม

และลงขอสรุปไดวาเสียง

สู ง  เสี ย งต่ํ า  ข้ึนอยู กั บ

คว าม ถ่ี ใ นกา รสั่ น ขอ ง

แ ห ล ง กํ า เ นิ ด เ สี ย ง ไ ด

ถูกตอง จากการชี้แนะจาก

ครูและผูอ่ืน 

สาม ารถตี ค ว ามหมาย

ขอมูลจากการทํากิจกรรม

และลงขอสรุปไดวาเสียง

สู ง  เสี ย งต่ํ า  ข้ึนอยู กั บ

คว าม ถ่ี ใ นกา รสั่ น ขอ ง

แ ห ล ง กํ า เ นิ ด เ สี ย ง ไ ด

ถู ก ต อ ง เ พี ย งบ า งส ว น 

แมว าจะไดรับคําชี้แนะ

จากครูหรือผูอ่ืน 
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ตาราง แสดงการวิเคราะหทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 ตามระดับความสามารถของนักเรียน 

โดยอาจใชเกณฑการประเมิน ดังนี้ 

ทักษะแหง

ศตวรรษท่ี 21 
รายการประเมิน 

ระดับความสามารถ 

ดี (3) พอใช (2) ควรปรับปรุง (1) 

C4 การสื่อสาร ก า ร นํ า เ ส น อ ก า ร

ออกแบบการทดลอง

และการอธิบายการ

เกิดเสียงสูง เสียงต่ํ า  

โ ด ยก า ร พู ด ให ผู อ่ื น

เขาใจ 

สามารถนํ า เสนอการ

ออกแบบการทดลอง

และอธิบายการเกิดเสียง

สูง เสียงต่ํา  โดยการพูด

ใหผู อ่ืนเขาใจไดถูกตอง 

ชัดเจนดวยตนเอง  

ส า ม า ร ถ นํ า เ ส น อ ก า ร

ออกแบบการทดลองและ

อธิบายการเกิดเสียงสูง เสียง

ต่ํ า   โ ดยการ พูด ให ผู อ่ื น

เข า ใจ ได  โดยอา ศัยการ

ชี้แนะจากครูหรือผูอ่ืน 

สามารถนํ า เสนอการ

ออกแบบการทดลองและ

อธิบายการเกิดเสียงสูง 

เสียงต่ํา  โดยการพูดให

ผู อ่ื น เ ข า ใ จ ไ ด เ พี ย ง

บา งส วน  แม ว า จ ะ ได

รับคําชี้แนะจากครูหรือ

ผูอ่ืน 

C5 ความ

รวมมือ 

การทํางานรวมกับผูอ่ืน

ในการอภิปรายและทํา

การทดลองเ ก่ียว กับ

การเกิดเสียงสูง เสียง

ต่ํ า  ร ว ม ท้ั ง ย อ ม รั บ

ความคิดเห็นของผูอ่ืน 

สามารถทํางานรวมกับ

ผูอ่ืนในการอภิปรายและ

ทําการทดลอง เก่ียวกับ

การเกิดเสียงสูง เสียงต่ํา 

ร วม ท้ั ง ยอมรั บคว าม

คิดเห็นของผู อ่ืนตั้ งแต

เริ่มตนจนสําเร็จ            

สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน

ในการอภิปรายและทําการ

ทดลองเก่ียวกับการเกิดเสียง

สูง เสียงต่ํา รวมท้ังยอมรับ

ความคิดเห็นของผูอ่ืนไดเปน

บางชวงเวลาท่ีทํากิจกรรม 

สามารถทํางานรวมกับ

ผูอ่ืนในการอภิปรายและ

ทําการทดลองไดเปนบาง

ชวงเวลาท้ังนี้ตองอาศัย

การกระตุนจากครูหรือ

ผูอ่ืน 
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กิจกรรมที่ 1.3 เสยีงดัง เสยีงคอย ขึ้นอยูกับอะไร 
กิจกรรมนี้นักเรียนจะไดทดลองเพ่ือศึกษาการเกิดและการ     

ไดยินเสียงดัง เสียงคอย เม่ือพลังงานในการสั่นของแหลงกําเนิดเสียง

และระยะหางจากแหลงกําเนิดเสียงถึงหูผูฟงแตกตางกัน  

เวลา  2  ชั่วโมง 

จุดประสงคการเรียนรู 

ทดลองและอธิบายการเกิดเสียงดัง เสียงคอย 

วัสดุอุปกรณสําหรับทํากิจกรรม 

สิ่งที่ครูตองเตรียม/หอง 

1. ระฆังหรือกระดิ่งเล็ก ๆ 1 ใบ 

สิ่งที่ครูตองเตรียม/กลุม 

1. วิทยุ    1 เครื่อง 

2. เมล็ดถ่ัวเขียว  10 เมล็ด 

สิ่งที่นักเรียนตองเตรียม/กลุม 

1. กลองกระดาษขนาดกลองไมขีด 1 กลอง   

ทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร  

 S1 การสังเกต  

 S8 การลงความเห็นจากขอมูล 

 S9 การตั้งสมมติฐาน 

 S11 การกําหนดและควบคุมตัวแปร 

 S12 การทดลอง 

 S13 การตีความหมายขอมูลและลงขอสรุป 

ทักษะแหงศตวรรษที่ 21 

C4 การสื่อสาร 

C5 ความรวมมือ 

 

  

สื่อการเรียนรูและแหลงเรียนรู 

1. หนังสือเรียน ป.5 เลม 1  หนา 61-64 

2. แบบบันทึกกิจกรรม  ป.5 เลม 1 หนา 67-72 

3. วีดิทัศนตัวอยางปฏิบัติการทางวิทยาศาสตรสําหรับ

ครู เรื่องเสียงดัง เสียงคอยข้ึนอยูกับอะไร 

http://ipst.me/9469 

 

 

 

 

4. แหลงสืบคนขอมูลเก่ียวกับการเกิดเสียงดัง       

เสียงคอย เชน www.scimath.org 
 

 

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

1. ครูตรวจสอบความรูเดิมของนักเรียนโดยอาจใหนักเรียนหลับตา แลวครู

เคาะระฆังหรือกระดิ่ง 3 ครั้ง ดวยความแรงในการเคาะแตละครั้ง        

ไมเทากัน แลวใหนักเรียนลืมตา รวมกันอภิปรายโดยใชคําถามดังตอไปนี้ 

1.1 เสียงท่ีไดยินเหมือนหรือตางกันอยางไร (ไดยินเสียงดัง เสียงคอย 

แตกตางกัน) 

1.2 นักเรียนคิดวาครูเคาะระฆังหรือกระดิ่งอยางไร เสียงท่ีไดยินจึงเปน

เชนนั้น (นักเรียนตอบตามความเขาใจของตนเอง) 

ครูยังไมเฉลยคําตอบท่ีถูกตอง แตชักชวนใหนักเรียนเรียนรูใน

กิจกรรมตอไป 

2. นักเรียนอานช่ือกิจกรรม และทําเปนคิดเปน จากนั้นรวมกันอภิปรายเพ่ือ

ตรวจสอบความเขาใจจุดประสงคในการทํากิจกรรม โดยครูใชคําถามดังนี้ 

2.1 กิจกรรมนี้นักเรียนจะไดเรียนรูเรื่องอะไร (การเกิดและการไดยินเสียง

ดัง เสียงคอย) 

2.2 นักเรียนจะไดเรียนรูเรื่องนี้ดวยวิธีใด (การทดลองและการสืบคนขอมูล) 

2.3 เม่ือเรียนรูแลวนักเรียนจะทําอะไรได (อธิบายการเกิดและการไดยิน

เสียงดัง เสียงคอย) 

3. นักเรียนบันทึกจุดประสงคของกิจกรรม ตอนท่ี 1 ลงในแบบบันทึกกิจกรรม 

หนา 67 และอานส่ิงท่ีตองใชในการทํากิจกรรม  

4. นักเรียนอานทําอยางไร ตอนท่ี 1 โดยครูใชวิธีฝกอานตามความสามารถ

ของนักเรียน แลวรวมกันอภิปรายเพ่ือสรุปลําดับข้ันตอนของกิจกรรมตาม

ความเขาใจของนักเรียน โดยครูใชคําถามดังตอไปนี้ 

4.1 ข้ันตอนแรกในการทํากิจกรรมคืออะไร (ใสเมล็ดถ่ัวเขียวประมาณ    

10 เมล็ด ในกลองกระดาษแลวปดกลองใหสนิท) 

4.2 หลังจากใสเมล็ดถ่ัวเขียวลงในกลองกระดาษแลว ข้ันตอนตอไปตองทํา

อยางไร (นักเรียนรวมกันออกแบบวิธีการทดลองท่ีทําใหกลองใสเมล็ด

ถ่ัวเขียวเกิดเสียงดัง เสียงคอยแตกตางกัน) 

4.3 สมมติฐานของการทดลองคืออะไร (สมมติฐานท่ีตั้งข้ึนกับความคิดของ

นักเรียน เชน การเขยากลองใสเมล็ดถ่ัวเขียวดวยแรงท่ีแตกตางกันมีผล

ตอการเกิดเสียงดัง เสียงคอย เพราะการออกแรงมาก นอยตางกัน ทํา

ใหพลังงานในการสั่นของวัตถุแตกตางกัน) 

ค รู รั บ ฟ ง เ ห ตุ ผ ล ข อ ง

นักเรียนเปนสํา คัญ ครูยั งไม

เฉลยคําตอบใด ๆ แตชักชวนให

หาคําตอบท่ีถูกตองจากกิจกรรม

ตาง ๆ ในบทเรียนนี้ 
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4.4 หลังจากตั้ งสมมติฐานแลว นักเรียนตองทําอะไร (ระบุตัวแปร 

ออกแบบวิธีการทดลอง แลวทําการทดลองเพ่ือตรวจสอบสมมติฐาน) 

4.5 นักเรียนตองรวมกันอภิปรายและสืบคนขอมูลเก่ียวกับเรื่องอะไร      

(การเกิดเสียงดัง เสียงคอยของแหลงกําเนิดเสียง)  

 ครูอาจะเขียนสมมติฐานและตัวแปรท่ีนักเรียนรวมกันกันระบุไวบน

กระดานแลวพิจารณารวมกัน ยกตัวอยางเชน 

สมมติฐาน คือ การเขยากลองใสเมล็ดถ่ัวเขียวดวยแรงท่ีแตกตางกันมีผลตอ

การเกิดเสียงดัง เสียงคอย เพราะการออกแรงมาก นอยตางกัน ทําให

พลังงานในการสั่นของวัตถุแตกตางกัน 

ตัวแปรตน คือ การเขยากลองใสเมล็ดถ่ัวเขียวดวยแรงท่ีแตกตางกัน 

ตัวแปรตาม คือ เสียงดัง เสียงคอยท่ีไดยิน 

ตัวแปรท่ีตองควบคุมใหคงท่ี คือ กลองใสเมล็ดถ่ัวเขียวใบเดิม จํานวนเมล็ด

ถ่ัวเขียวเทาเดิม คนเขยาคนเดิม 

5. เม่ือนักเรียนเขาใจวิธีการทํากิจกรรมในทําอยางไรแลว ครูแจกวัสดุอุปกรณ

และใหนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมตามลําดับข้ันตอน 

6. หลังจากทํากิจกรรมแลว ครูนําอภิปรายผลการทํากิจกรรม ตอนท่ี 1 โดยใช

คําถามดังนี้ 

6.1 มีวิธีการใดบางท่ีทําใหกลองใสเมล็ดถ่ัวเขียวเกิดเสียงดัง เสียงคอย

แตกตางกัน  (มีวิธีตาง ๆ กัน ข้ึนอยูกับการออกแบบของนักเรียน 

เชน ใชการเขยากลอง โดยเม่ือเขยาเบา ๆ จะเกิดเสียงคอย ทําให  

ไดยินเสียงคอย แตเม่ือเขยาแรง ๆ จะเกิดเสียงดัง ทําใหไดยินเสียง

ดัง หรือใชการเคาะกลองกับโตะ โดยเม่ือเคาะเบา ๆ ทําใหเกิดเสียง

คอย จะไดยินเสียงคอย แตเม่ือเคาะแรง ๆ ทําใหเกิดเสียงดัง จะ   

ไดยินเสียงดัง) 

6.2 จากการสืบคนขอมูล นักเรียนจะอธิบายการเกิดเสียงดัง เสียงคอย

ไดอยางไร (เสียงดัง เสียงคอยเก่ียวของกับพลังงานในการสั่นของ

แหลงกําเนิดเสียง) 

6.3 การเขยาหรือเคาะกลองดวยแรงท่ีมากนอยตางกันเก่ียวของกับ

พลังงานในการสั่นของเมล็ดถ่ัวเขียวอยางไร (การเขยาหรือเคาะ

ตอนท่ี 1 

S1 การสังเกตเสียงสูง เสียงต่ําท่ีไดยิน 

S9 การตั้งสมมติฐานเก่ียวกับวิธีการทดลองท่ี

ทําใหกลองใสเมล็ดถ่ัวเขียวเกิดเสียงดัง 

เสียงคอยแตกตางกัน 

S11 การกําหนดและควบคุมตัวแปรเพ่ือ

ทดลองเรื่องการเกิดเสียงดัง เสียงคอย 

S12 การดําเนินการทดลองตามวิธีท่ี

ออกแบบไว 

C4 การสื่อสารดวยการนําเสนอผลการ

อภิปรายและสืบคนขอมูลเก่ียวกับเสียง

ดัง เสียงคอย 

C5  ความรวมมือในการทํากิจกรรม สืบคน

ขอมูล และการอภิปราย 
 

 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและทักษะ

แหงศตวรรษท่ี 21 ท่ีนักเรียนจะได 

ฝกจากการทํากิจกรรม 
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แรงๆ ทําใหเมล็ดถ่ัวเขียวสั่นดวยพลังงานมาก การเขยาหรือเคาะ

เบาๆ ทําใหเมล็ดถ่ัวเขียวสั่นดวยพลังงานนอย) 

7. ครูใหความรูเพ่ิมเติมวาพลังงานท่ีใชในการเขยากลองจะสงตอไปใหเมล็ด

ถ่ัวเขียว และเม่ือเมล็ดถ่ัวเขียวกระทบกลองดวยพลังงานท่ีตางกัน ก็จะ

ทําใหเกิดเสียงดัง เสียงคอยตางกัน ซ่ึงจะทําใหเราไดยินเสียงดัง เสียง

คอยแตกตางกันดวย 

8. ครูและนักเรียนรวมกันสรุปกิจกรรมตอนท่ี 1 ไดวา เม่ือใชพลังงานมากใน

การทําใหแหลงกําเนิดเสียงสั่น จะทําใหเกิดเสียงดังมาก  

9. ครูสาธิตการเคาะระฆังหรือกระดิ่งหนาชั้นเรียนอีกครั้ง โดยครูเคาะดวย

แรงท่ีไมเทากัน เสียงท่ีไดยินจึงดัง คอยไมเทากัน 

10.ครูตั้งคําถามใหนักเรียนอภิปรายเพ่ิมเติมอีกวาการท่ีจะไดยินเสียงดัง 

เสียงคอย นอกจากจะข้ึนอยูกับพลังงานของแหลงกําเนิดเสียงแลวยังมี

ปจจัยอ่ืนอีกหรือไม (นักเรียนตอบคําถามตามความเขาใจของตนเอง) 

11.นักเรียนอานทําอยางไร ตอนท่ี 2 แลวรวมกันอภิปรายเพ่ือสรุปลําดับ

ข้ันตอนการทํากิจกรรมตามความเขาใจ โดยครูใชคําถามดังตอไปนี้ 

11.1 ข้ันตอนแรกของการทํากิจกรรมคืออะไร (วางวิทยุไวกลางหอง 

นักเรียนรวมกันออกแบบวิธีการมากกวา 1 วิธี ท่ีจะทําใหไดยินเสียง

จากวิทยุดังและคอยแตกตางกัน จากนั้นทําตามวิธีการท่ีออกแบบ

ไว) 

11.2 นักเรียนตองรวมกันอภิปรายและสืบคนขอมูลเก่ียวกับเรื่องอะไร    

(การไดยินเสียงดัง เสียงคอย) 

12. หลังจากทํากิจกรรมแลว ครูนําอภิปรายผลการทํากิจกรรม ตอนท่ี 2 

โดยใชคําถามดังนี้ 

12.1 เม่ือเปดวิทยุแลววางไวกลางหอง วิธีการท่ีจะทําใหไดยินเสียงจาก

วิทยุดังคอยแตกตางกัน ทําไดอยางไรบาง (ทําไดโดยการเพ่ิมและ

ลดความดังของเสียงโดยปรับท่ีปุมปรับความดัง หรือเดินออกหาง

และเขาใกลวิทยุ) 

12.2 เหตุใดเม่ือปรับปุมปรับความดัง เสียงท่ีไดยินจึงดัง คอยแตกตาง

กัน (พลังงานของแหลงกําเนิดเสียงจะแตกตางกัน โดยเม่ือปรับปุม

ปรับความดังใหมีความดังมาก พลังงานของแหลงกําเนิดเสียงจะ

มาก และเม่ือปรับปุมปรับความดังใหลดลง พลังงานของ

แหลงกําเนิดเสียงจะนอย) 

ตอนท่ี 2 

S1 การสังเกตเสียงสูง เสียงต่ําท่ีไดยิน 

S8 การลงความเห็นจากขอมูลเก่ียวกับการได

ยินเสียงดัง เสียงคอย 

C4 การสื่อสารดวยการนําเสนอผลการ

อภิปรายและสืบคนขอมูลเก่ียวกับเสียงดัง 

เสียงคอย 

C5 ความรวมมือในการทํากิจกรรม อภิปราย 

และสืบคนขอมูล 
 

 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและทักษะ

แหงศตวรรษท่ี 21 ท่ีนักเรียนจะได 

ฝกจากการทํากิจกรรม 
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12.3 การเดินออกหางและเขาใกลวิทยุ เม่ือใหปุมปรับความดังของเสียง

เทาเดิม เสียงท่ีไดยินจะดัง คอยแตกตางกันอยางไร (เม่ือเดินออก

หางจากวิทยุจะไดยินเสียงคอยลง แตเม่ือเดินเขาใกลวิทยุจะไดยิน

เสียงดังข้ึน) 

12.4 การเดินออกหางและเขาใกลวิทยุ เม่ือใหปุมปรับความดังของเสียง

เทาเดิม พลังงานในการสั่นของวิทยุเปนอยางไร (พลังงานในการ

สั่นของวิทยุเทาเดิม) 

12.5 ในเม่ือพลังงานในการสั่นของวิทยุเทาเดิม เหตุใดเม่ืออยูใกล-ไกล

จากวิทยุ จึงไดยินเสียงดัง คอยแตกตางกัน (ถาอยูใกลพลังงาน

ของเสียงท่ีมาถึงหูจะมาก ถาอยูไกลพลังงานของเสียงท่ีมาถึงหูจะ

นอยลง) 

12.6 เสียงดัง เสียงคอยท่ีไดยินข้ึนอยูกับอะไร (ข้ึนอยูกับพลังงานในการ

สั่นของแหลงกําเนิดเสียง และระยะหางจากแหลงกําเนิดเสียงถึง

ผูฟง) 

13. ครูและนักเรียนรวมกันสรุปกิจกรรมตอนท่ี 2 ซ่ึงควรสรุปไดวา ความดัง

ของเสียงข้ึนอยูกับพลังงานของแหลงกําเนิดเสียงและระยะหางจาก

แหลงกําเนิดเสียง  

14. ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายและสรุปผลการทํากิจกรรม ดังนี้       

การเกิดเสียงดังเสียงคอยข้ึนอยูกับพลังงานของแหลงกําเนิดเสียง สวน

การไดยินเสียงดัง เสียงคอยข้ึนอยูกับพลังงานของแหลงกําเนิดเสียงและ

ระยะหางจากแหลงกําเนิดเสียงถึงผูฟง (S13) 

15. นักเรียนรวมกันอภิปรายเพ่ือตอบคําถามในฉันรูอะไร โดยครูอาจใช

คําถามเพ่ิมเติมในการอภิปรายเพ่ือใหไดแนวคําตอบท่ีถูกตอง จากนั้น

นักเรียนอานส่ิงท่ีไดเรียนรู และเปรียบเทียบกับขอสรุปของตนเอง 

16. ครูกระตุนใหนักเรียนฝกตั้งคําถามเก่ียวกับเรื่องท่ีสงสัยหรืออยากรู

เพ่ิมเติมใน อยากรูอีกวา จากนั้นครูอาจสุมนักเรียน 2 -3 คน นําเสนอ

คําถามของตนเองหนาชั้นเรียน และใหนักเรียนรวมกันอภิปรายเก่ียวกับ

คําถามท่ีนําเสนอ 

17. ครูนําอภิปรายเพ่ือใหนักเรียนทบทวนวาไดฝกทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตรและทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 อะไรบางและในข้ันตอน

ใดบาง  

 

ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 

   นักเรียนอาจคิดวิธีการตาง ๆ ท่ีทําใหไดยิน

เสียงดัง เสียงคอยไดหลากหลาย เชน   นํา

สิ่งของมาก้ันระหวางวิทยุ และผูฟง หรือบิด

ลําโพงของวิทยุไปดานตาง ๆ ซ่ึงครูควรให

โอกาสนักเรียนทํากิจกรรมตามท่ีออกแบบไว 

และใหนักเรียนอธิบายเหตุผลประกอบ แต

อยางไรก็ตามครูควรเนนใหนักเรียนทดลองใน 

2 ประเด็นหลัก คือพลังงานในการสั่นของวิทยุ 

เชนการปรับปุมปรับความดังของวิทยุ และ

ระยะหางจากวิทยุถึงผูฟง โดยการเดินเขาหา 

และถอยหางออกจากวิทยุ เพ่ือใหสามารถ

นําไปสูการอภิปรายการไดยินเสียงดัง เสียง

คอยได 

 

ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 

     ครูอาจเชื่อมโยงผลการสังเกตจากกิจกรรม 

1.1 เสียงเคลื่อนท่ีไดอยางไร โดยใชการเคาะ

สอมเสียงแลวจุมลงไปในน้ํา ซ่ึงจะเห็นคลื่นน้ํา

กระเพ่ือมมากบริเวณใกลขาสอมเสียง แตเม่ือ

หางจากขาสอมเสียงออกไป คลื่นน้ําจะ

กระเพ่ือมนอยลง นั่นแสดงวาบริเวณใกลขา

สอมเสียง น้ําสั่นดวยพลังงานมากกวาบริเวณท่ี

อยูหางจากขาสอมเสียงออกไป 
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18. นักเรียนรวมกันอานเกร็ดนารู ในหนังสือเรียนหนา 64 จากนั้นให

นักเรียนรวมกันอภิปรายวา เสียงดัง เสียงคอย และเสียงสูง เสียงต่ํา ท่ีได

ยินมีความสัมพันธกันหรือไม อยางไร ซ่ึงควรไดขอสรุปวา เสียงดัง เสียง

คอย จะเก่ียวของกับพลังงานของแหลงกําเนิดเสียง สวนเสียงสูง เสียงต่ํา 

จะเก่ียวของกับความถ่ีในการสั่นของแหลงกําเนิดเสียง ซ่ึงคือจํานวนรอบ

ของการสั่นของแหลงกําเนิดเสียง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเตรียมตัวลวงหนาสําหรับครู       

เพ่ือจัดการเรียนรูในครัง้ถัดไป 

 
ในครั้งถัดไป นักเรียนจะไดทํากิจกรรม

ท่ี 1.4 มลพิษทางเสียงเปนอยางไร โดยครู

เตรียมดาวนโหลดแอปพลิเคชันท่ีใชวัดระดับ

เสียงลงในโทรศัพทเคลื่อนท่ีหรือแท็บเล็ต ซ่ึง

เลือกใชไดท้ังในระบบปฏิบัติการ Android 

และ IOS โดยใชคําคน เชน Sound level 

meter Decibel meter หรือ เดซิเบล  
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  แนวคําตอบในแบบบันทึกกิจกรรม 

 

ทดลอง สืบคนขอมูล และอธิบายการเกิดเสียงดัง เสียงคอย 

การเขยากลองใสเมล็ดถั่วเขียวดวยแรงท่ีแตกตางกันมีผลตอการเกิดเสียงดัง    

เสียงคอย เพราะการออกแรงมาก นอยทําใหพลังงานในการส่ันของวัตถุแตกตางกัน 

การเขยากลองใสเมล็ดถั่วเขียวดวยแรงท่ีแตกตางกัน 

เสียงดัง เสียงคอย ท่ีไดยิน 

หมายเหตุ: กรณีท่ีนักเรียนออกแบบวิธีการทําใหกลองใสเมล็ดถั่วเขียว

เกิดเสียงดัง เสียงคอยแตกตางกันดวยการเขยากลอง 
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กลองใสเมล็ดถั่วเขียวใบเดิม   จํานวนเมล็ดถั่วเขียวเทาเดิม       

คนเขยาคนเดิม 

เสียงคอย / เสียงดัง 

 

 

 

เขยากลองเบา ๆ / แรง ๆ   

 

 

 

เคาะกลองกับโตะเบา ๆ / 

แรง ๆ 

 

 

 

เสียงคอย / เสียงดัง 

 

 

 

เขยากลองใสเมล็ดถั่วเขียวดวยแรงท่ีแตกตางกัน จากนั้นสังเกตวาเสียงดัง 

เสียงคอยท่ีไดยินแตกตางกันอยางไร 
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สังเกต สืบคนขอมูล และอธิบายการไดยินเสียงดัง เสียงคอย 

1. เดินเขาใกล /เดินออกหาง

วิทยุ 
 

2.ปรับปุมปรับความดังให

มากข้ึน/นอยลง 

เดินเขาใกลวิทยุ ไดยินเสียงดังข้ึน/ 

เดินออกหางจากวิทยุ ไดยินเสียงคอยลง 

ปรับปุมปรับความดังใหมากข้ึน ไดยินเสียงดังข้ึน 

ปรับปุมปรับความดังใหนอยลง ไดยินเสียงคอย

 

 

**หมายเหตุ วิธีการออกแบบการทดลองของนักเรียน อาจจะไดผลการสังเกต     

ท่ีแตกตางกัน 
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เขยากลองใสเมล็ดถั่วเขียวดวยแรงท่ีตางกัน โดยเม่ือเขยากลองเบา ๆ เสียงจะ

คอยลง ทําใหไดยินเสียงคอย แตเม่ือเขยากลองแรงข้ึน จะเกิดเสียงดัง ทําใหได

ยินเสียงดัง 

ใชพลังงานในการเขยากลองตางกัน โดยเม่ือเขยากลองเบา ๆ ใชพลังงานใน

การเขยานอย แตเม่ือเขยากลองแรงข้ึน จะใชพลังงานในการเขยามากข้ึน 

เสียงท่ีเกิดข้ึนจะดัง คอยแตกตางกัน 

เสียงดัง เสียงคอยมีความสัมพันธกับพลังงานท่ีทําใหเกิดการส่ันของ

แหลงกําเนิดเสียง  ถาแหลงกําเนิดเสียงสั่นดวยพลังงานมาก เสียงก็จะดัง      

ถาแหลงกําเนิดเสียงส่ันดวยพลังงานนอย เสียงก็จะคอย 
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1. ฟงเสียงวิทยุท่ีระยะหางตางกัน  

2. ปรับปุมปรับความดังของวิทยุ  

การเกิดเสียงดัง เสียงคอยข้ึนอยูกับพลังงานการส่ันของแหลงกําเนิดเสียง          

สวนการไดยินเสียงดัง เสียงคอยข้ึนอยูกับพลังงานในการส่ันของแหลงกําเนิดเสียง 

และระยะหางจากแหลงกําเนิดเสียงถึงผูฟง 

เราจะไดยินเสียงดังเม่ืออยูใกลวิทยุ หรือปรับปุมความดังของวิทยุใหเสียงดังข้ึน 

แตเม่ือถอยหางจากวิทยุ หรือปรับปุมความดังของวิทยุใหเสียงคอยลง เสียงท่ี   

ไดยินจะคอยลง 

1. การฟงเสียงท่ีระยะหางจากวิทยุตางกัน ทําใหพลังงานของเสียงท่ีมาถึง

หูผูฟงตางกัน  

2. การปรับปุมความดังของวิทยุ ทําใหพลังงานการส่ันของของวิทยุตางกัน 
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คําถามของนักเรียนท่ีตั้งตามความอยากรูของตนเอง 
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แนวการประเมินการเรียนรู 
การประเมินการเรียนรูของนักเรียนทําได ดังนี้ 

1. ประเมินความรูเดิมจากการอภิปรายในชั้นเรียน 

2. ประเมินการเรียนรูจากคําตอบของนักเรียนระหวางการจัดการเรียนรูและจากแบบบันทึกกิจกรรม 

3. ประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 จากการทํากิจกรรมของนักเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประเมินจากการทํากิจกรรมท่ี 1.3 เสียงดงั เสียงคอย ข้ึนอยูกับอะไร 

ระดับคะแนน 

3 คะแนน หมายถึง ดี  2 คะแนน หมายถึง พอใช  1 คะแนน หมายถึง ควรปรับปรุง 

 

รหัส ส่ิงท่ีประเมิน ระดับคะแนน 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

S1 การสังเกต  
S8 การลงความเห็นจากขอมูล  
S9 การตั้งสมมติฐาน  
S11 การกําหนดและควบคุมตัวแปร  
S12 การทดลอง  
S13 การตีความหมายขอมูลและลงขอสรุป  
ทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 

C4 การสื่อสาร  
C5 ความรวมมือ  

รวมคะแนน  
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ตาราง แสดงการวิเคราะหทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรตามระดับความสามารถของนักเรียน 

โดยอาจใชเกณฑการประเมิน ดังนี้ 

ทักษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร 
รายการประเมิน 

ระดับความสามารถ 

ดี (3) พอใช (2) ควรปรับปรุง (1) 

S1 การสังเกต ก า ร บ ร ร ย า ย

รายละเอียดเก่ียวกับ

การ ได ยิ น เ สี ย งดั ง 

เสียงคอยเม่ือทําให

กล อง ท่ี ใส เมล็ ด ถ่ั ว

เ ขียวเ กิดเสี ยงตาม

วิ ธี ก าร ท่ี ออกแบบ   

และการไดยินเสียงดัง 

เสี ยงคอยจากวิทยุ

ตามวิธีการท่ีออกแบบ 

สามารถใช ประสาท

สัมผัสเก็บรายละเอียด

ข อ มู ลและบรรยาย

เก่ียวกับการไดยินเสียง

ดัง เสียงคอยเม่ือออก

แรงกระทําตอกลองท่ีใส

เมล็ดถ่ัวเขียวดวยวิธีท่ี

แตกตางกัน และการได

ยินเสียงดัง เสียงคอย

จากวิทยุตามวิธีการท่ี

ออกแบบ  ได ถูกตอง

แ ล ะ ค ร บ ถ ว น ด ว ย

ตนเอง 

สามารถใชประสาทสัมผัส

เก็บรายละเอียดขอมูลและ

บรรยายเก่ียวกับการไดยิน

เสียงดัง เสียงคอยเม่ือออก

แรงกระทําตอกลองท่ีใส

เมล็ ด ถ่ั ว เ ขียวด วยวิ ธี ท่ี

แตกตางกัน และการไดยิน

เสียงดัง เสียงคอยจากวิทยุ

ตามวิธีการท่ีออกแบบ ได

ถูกตองแตไมครบถวน โดย

อาศัยคําชี้แนะจากครูหรือ

ผูอ่ืน  

สามารถใชประสาทสัมผัส

เก็บรายละเอียดขอมูลและ

บรรยายเก่ียวกับการไดยิน

เสียงดัง เสียงคอยเม่ือออก

แรงกระทําตอกลองท่ีใส

เมล็ ด ถ่ั ว เ ขี ยวด วยวิ ธี ท่ี

แตกตางกัน และการไดยิน

เสียงดัง เสียงคอยจากวิทยุ

ตามวิธีการท่ีออกแบบได

ถูกตองเพียงบางสวน  

S8 การลงความเห็น

จากขอมูล 

การลงความเห็นจาก

ขอมูลเก่ียวกับการได

ยินเสียงดัง เสียงคอย 

เกิดจากความแรงหรือ

พลังงานท่ีกระทําตอ

แหลงกําเนิดเสียงและ

ระยะหางระหวาง

แหลงกําเนิดเสียงกับ

หูผูฟง 

 

  

สามารถลงความเห็น

จากขอมูลไดถูกตอง

ท้ังหมดดวยตนเอง 

เก่ียวกับการเกิดและ

การไดยินเสียงดัง เสียง

คอยวาเม่ือออกแรง

กระทําตอกลองใสเมล็ด

ถ่ัวเขียวดวยแรงมาก 

ทําใหเมล็ดถ่ัวเขียวสั่น

ดวยพลังงานมาก จึง

เกิดเสียงดัง และเม่ือ

ออกแรงกระทําตอ

กลองใสเมล็ดถ่ัวเขียว

ดวยแรงนอย ทําให

เมล็ดถ่ัวเขียวสั่นดวย

พลังงานนอย จึงเกิด

สามารถลงความเห็นจาก

ขอมูล จากการชี้แนะของ

ครูหรือผูอ่ืน เก่ียวกับการ

เกิดและการไดยินเสียงดัง 

เสียงคอยวาเม่ือออกแรง

กระทําตอกลองใสเมล็ดถ่ัว

เขียวดวยแรงมาก ทําให

เมล็ดถ่ัวเขียวสั่นดวย

พลังงานมาก จึงเกิดเสียงดัง 

และเม่ือออกแรงกระทําตอ

กลองใสเมล็ดถ่ัวเขียวดวย

แรงนอย ทําใหเมล็ดถ่ัว

เขียวสั่นดวยพลังงานนอย 

จึงเกิดเสียงคอย และการได

ยินเสียงดัง เสียงคอย 

ข้ึนอยูกับพลังงานของวิทยุ

สามารถลงความเห็นจาก

ขอมูล ไดถูกตองเพียง

บางสวน แมวาจะไดรับคํา

ชี้แนะจากครูหรือผูอ่ืน 

เก่ียวกับการเกิดและการได

ยินเสียงดัง เสียงคอยวาเม่ือ

ออกแรงกระทําตอกลองใส

เมล็ดถ่ัวเขียวดวยแรงมาก 

ทําใหเมล็ดถ่ัวเขียวสั่นดวย

พลังงานมาก จึงเกิดเสียงดัง 

และเม่ือออกแรงกระทําตอ

กลองใสเมล็ดถ่ัวเขียวดวย

แรงนอย ทําใหเมล็ดถ่ัว

เขียวสั่นดวยพลังงานนอย 

จึงเกิดเสียงคอย และการได

ยินเสียงดัง เสียงคอย 
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ทักษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร 
รายการประเมิน 

ระดับความสามารถ 

ดี (3) พอใช (2) ควรปรับปรุง (1) 

เสียงคอย และการได

ยินเสียงดัง เสียงคอย 

ข้ึนอยูกับพลังงานของ

วิทยุและระยะหางถึง

ผูฟง โดยเม่ือออกแรง

กระทําตอกลองท่ีใส

เมล็ดถ่ัวเขียวมากและ

ผูฟงอยูใกลแหลงกําเนิด

เสียง จะไดยินเสียงดัง 

และเม่ือออกแรงกระทํา

ตอกลองใสเมล็ดถ่ัว

เขียวดวยแรงนอย และ

ผูฟงอยูไกลจาก

แหลงกําเนิดเสียง จะได

ยินเสียงคอย 

และระยะหางถึงผูฟง โดย

เม่ือออกแรงกระทําตอ

กลองท่ีใสเมล็ดถ่ัวเขียวมาก

และผูฟงอยูใกล

แหลงกําเนิดเสียง จะไดยิน

เสียงดัง และเม่ือออกแรง

กระทําตอกลองใสเมล็ดถ่ัว

เขียวดวยแรงนอย และผูฟง

อยูไกลจากแหลงกําเนิด

เสียง จะไดยินเสียงคอย 

ข้ึนอยูกับพลังงานของวิทยุ

และระยะหางถึงผูฟง โดย

เม่ือออกแรงกระทําตอ

กลองท่ีใสเมล็ดถ่ัวเขียวมาก

และผูฟงอยูใกล

แหลงกําเนิดเสียง จะไดยิน

เสียงดัง และเม่ือออกแรง

กระทําตอกลองใสเมล็ดถ่ัว

เขียวดวยแรงนอย และผูฟง

อยูไกลจากแหลงกําเนิด

เสียง จะไดยินเสียงคอย 

S9 การ

ตั้งสมมติฐาน 

การตั้งสมมติฐานเพ่ือ

บอกความสัมพันธ

ระหวางแรงท่ีกระทํา

ตอแหลงกําเนิดเสียง

กับเสียงดัง เสียงคอย

ท่ีไดยิน 

สามารถตั้งสมมติฐาน

เพ่ือบอกความสัมพันธ

ระหวางแรงท่ีกระทําตอ

แหลงกําเนิดเสียงกับ

เสียงดัง เสียงคอยท่ีได

ยินไดอยางถูกตองและ

มีเหตุผลประกอบดวย

ตนเอง 

สามารถตั้งสมมติฐานเพ่ือ

บอกความสัมพันธระหวาง

แรงท่ีกระทําตอ

แหลงกําเนิดเสียงกับเสียง

ดัง เสียงคอยท่ีไดยินได

อยางถูกตองและมีเหตุผล

ประกอบ จากการชี้แนะ

ของครูหรือผูอ่ืน 

สามารถตั้งสมมติฐานเพ่ือ

บอกความสัมพันธระหวาง

แรงท่ีกระทําตอ

แหลงกําเนิดเสียงกับเสียง

ดัง เสียงคอยท่ีไดยินได

อยางถูกตองแตไมมีเหตุผล

ประกอบ แมวาจะไดรับคํา

ชี้แนะจากครูหรือผูอ่ืน 

S11 การกําหนด

และควบคุมตัวแปร 

การกําหนดตัวแปรตน 

ตัวแปรตาม และตัว

แปรท่ีตองควบคุมให

คงท่ีของการทดลอง

เรื่องการเกิดเสียงดัง 

เสียงคอยของกลองใส

เมล็ดถ่ัวเขียว 

(สมมติฐานท่ีตั้งข้ึนอยู

สามารถกําหนดตัวแปร

ของการทดลองเรื่อง

การเกิดเสียงดัง เสียง

คอยไดวา ตัวแปรตน 

คือ การเขยากลองใส

เมล็ดถ่ัวเขียวดวยแรงท่ี

แตกตางกัน ตัวแปรตาม 

คือ เสียงดัง เสียงคอยท่ี

สามารถกําหนดตัวแปรของ

การทดลองเรื่องการเกิด

เสียงดัง เสียงคอยไดวา ตัว

แปรตน คือ การเขยากลอง

ใสเมล็ดถ่ัวเขียวดวยแรงท่ี

แตกตางกัน ตัวแปรตาม 

คือ เสียงดัง เสียงคอยท่ีได

ยิน และตัวแปรท่ีตอง

สามารถกําหนดตัวแปรของ

การทดลองเรื่องการเกิด

เสียงดัง เสียงคอยไดวา ตัว

แปรตน คือ การเขยากลอง

ใสเมล็ดถ่ัวเขียวดวยแรงท่ี

แตกตางกัน ตัวแปรตาม 

คือ เสียงดัง เสียงคอยท่ีได

ยิน และตัวแปรท่ีตอง
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ทักษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร 
รายการประเมิน 

ระดับความสามารถ 

ดี (3) พอใช (2) ควรปรับปรุง (1) 

กับการออกแบบการ

ทดลองของนักเรียน) 

ไดยิน และตัวแปรท่ีตอง

ควบคุมใหคงท่ี คือ 

กลองใสเมล็ดถ่ัวเขียว 

กลองเดิม จํานวนเมล็ด

ถ่ัวเขียวเทาเดิม คน

เขยาคนเดิม ไดถูกตอง

และครบถวนดวย

ตนเอง 

ควบคุมใหคงท่ี คือ กลองใส

เมล็ดถ่ัวเขียว กลองเดิม 

จํานวนเมล็ดถ่ัวเขียวเทา

เดิม คนเขยาคนเดิมได

ถูกตอง ครบถวนจากการ

ชี้แนะของครูหรือผูอ่ืน 

ควบคุมใหคงท่ี คือ กลองใส

เมล็ดถ่ัวเขียว กลองเดิม 

จํานวนเมล็ดถ่ัวเขียวเทา

เดิม คนเขยาคนเดิม ได

ถูกตองเปนบางสวน แมวา

จะไดรับคําชี้แนะจากครู

หรือผูอ่ืน 

S12 การทดลอง การออกแบบและทํา

การทดลองเรื่องการ

เกิดเสียงดัง เสียงคอย

ท่ีสอดคลองกับ

สมมติฐานของการ

ทดลองและตัวแปรท่ี

กําหนด  

สามารถออกแบบและ

ทําการทดลองเรื่องการ

เกิดเสียงดัง เสียงคอยท่ี

สอดคลองกับสมมติฐาน

ของการทดลองและตัว

แปรท่ีกําหนดไดถูกตอง 

ครบถวนดวยตนเอง 

สามารถออกแบบและทํา

การทดลองเรื่องการเกิด

เสียงดัง เสียงคอยท่ี

สอดคลองกับสมมติฐาน

ของการทดลองและตัวแปร

ท่ีกําหนดได ถูกตอง 

ครบถวน จากการชี้แนะ

ของครูหรือผูอ่ืน 

สามารถออกแบบและทํา

การทดลองเรื่องการเกิด 

เสียงดัง เสียงคอยท่ี

สอดคลองกับสมมติฐาน

ของการทดลองและตัวแปร

ท่ีกําหนดไดถูกตองเปน

บางสวน แมวาจะไดคํา

ชี้แนะจากครูหรือผูอ่ืน 

S13 การ

ตีความหมายขอมูล

และลงขอสรุป 

การตีความหมาย

ขอมูลจากการทํา

กิจกรรมและลง

ขอสรุปเก่ียวกับการ

เกิดเสียงดัง เสียงคอย

วาข้ึนอยูกับพลังงาน

ในการสั่นของ

แหลงกําเนิดเสียง 

และการไดยินเสียงดัง 

เสียงคอยข้ึนอยูกับ

พลังงานในการสั่นของ

แหลงกําเนิดเสียง  

และระยะหางจาก

แหลงกําเนิดเสียงถึง

ผูฟง 

สามารถตีความหมาย

ขอมูลจากการทํา

กิจกรรมและลงขอสรุป

เก่ียวกับการเกิดเสียงดัง 

เสียงคอยวาข้ึนอยูกับ

พลังงานในการสั่นของ

แหลงกําเนิดเสียง และ

การไดยินเสียงดัง เสียง

คอยข้ึนอยูกับพลังงาน

ในการสั่นของ

แหลงกําเนิดเสียง  

และระยะหางจาก

แหลงกําเนิดเสียงถึง

ผูฟงไดถูกตองท้ังหมด

ดวยตนเอง 

สามารถตีความหมายขอมูล

จากการทํากิจกรรมและลง

ขอสรุปเก่ียวกับการเกิด

เสียงดัง เสียงคอยวาข้ึนอยู

กับพลังงานในการสั่นของ

แหลงกําเนิดเสียง และการ

ไดยินเสียงดัง เสียงคอย

ข้ึนอยูกับพลังงานในการสั่น

ของแหลงกําเนิดเสียง  

และระยะหางจาก

แหลงกําเนิดเสียงถึงผูฟง 

ไดถูกตอง จากการชี้แนะ

จากครูหรือผูอ่ืน 

สามารถตีความหมายขอมูล

จากการทํากิจกรรมและลง

ขอสรุปเก่ียวกับการเกิด

เสียงดัง เสียงคอยวาข้ึนอยู

กับพลังงานในการสั่นของ

แหลงกําเนิดเสียง และการ

ไดยินเสียงดัง เสียงคอย

ข้ึนอยูกับพลังงานในการสั่น

ของแหลงกําเนิดเสียง  

และระยะหางจาก

แหลงกําเนิดเสียงถึงผูฟง 

ไดถูกตองเพียงบางสวน 

แมวาจะไดรับคําชี้แนะจาก

ครูหรือผูอ่ืน 
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ตาราง แสดงการวิเคราะหทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 ตามระดับความสามารถของนักเรียน 

โดยอาจใชเกณฑการประเมิน ดังนี้ 

ทักษะแหง

ศตวรรษท่ี 21 
รายการประเมิน 

ระดับความสามารถ 

ดี (3) พอใช (2) ควรปรับปรุง (1) 

C4 การสื่อสาร การนําเสนอเก่ียวกับ

ก า ร อ อ ก แ บ บ ก า ร

ทดลองและการอธิบาย

เก่ียวกับการเกิดและ

การไดยินเสียงดัง เสียง

ค อ ย   โ ด ย ก า ร พู ด

เพ่ือใหผูอ่ืนเขาใจ 

สามารถนํ า เสนอการ

ออกแบบการทดลอง

และอธิบายเก่ียวกับการ

เกิดและการไดยินเสียง

ดัง เสียงคอย  โดยการ

พูดเพ่ือใหผู อ่ืนเขาใจได

ถู ก ต อ ง  ชั ด เ จ น ด ว ย

ตนเอง  

ส า ม า ร ถ นํ า เ ส น อ ก า ร

ออกแบบการทดลองและ

อธิบายเก่ียวกับการเกิดและ

การไดยินเสียงดัง เสียงคอย  

โดยการพูดเพ่ือใหผูอ่ืนเขาใจ

ได ถูกตอง  โดยอาศัยการ

ชี้แนะจากครูหรือผูอ่ืน 

สามารถนํ า เสนอการ

ออกแบบการทดลองและ

อธิบายเก่ียวกับการเกิด

และการไดยินเสียงดัง 

เสียงคอย  โดยการพูด

เพ่ือใหผูอ่ืนเขาใจไดเพียง

บา งส วน  แม ว า จ ะ ได

รับคําชี้แนะจากครูหรือ

ผูอ่ืน 

C5 ความ

รวมมือ 

การทํางานรวมกับผูอ่ืน

ในการทําการทดลอง 

และรวมกันอภิปราย

เก่ียวกับการเกิดและ

การไดยินเสียงดัง เสียง

คอย  รวมท้ังยอมรับ

ความคิดเห็นของผูอ่ืน 

สามารถทํางานรวมกับ

ผู อ่ื น ใ น ก า ร ทํ า ก า ร

ทดลอ ง  แล ะ ร ว ม กั น

อภิปรายเก่ียวกับการเกิด

และการไดยินเสียงดัง 

เ สี ย ง ค อ ย   ร ว ม ท้ั ง

ยอมรับความคิดเห็นของ

ผู อ่ื น ตั้ ง แต เ ริ่ ม ต น จน

สําเร็จ            

สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน

ในการทําการทดลอง และ

รวมกันอภิปรายเก่ียวกับการ

เกิดและการไดยินเสียงดัง 

เสียงคอย  รวมท้ังยอมรับ

ความคิดเห็นของผู อ่ืนบาง

ชวงเวลาท่ีทํากิจกรรม 

สามารถทํางานรวมกับ

ผูอ่ืนเปนบางชวงเวลาท่ี

ทํา กิจกรรม  ท้ั งนี้ ต อง

อาศัยการกระตุนจากครู

หรือผูอ่ืน 
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กิจกรรมที่ 1.4 มลพิษทางเสียงเปนอยางไร 
กิจกรรมนี้นักเรียนจะไดเรียนรูวาเสียงท่ีมีความดังมากหรือเสียงท่ี

กอใหเกิดความรําคาญเปนมลพิษทางเสียง การวัดระดับเสียง ทําได

โดยใชเครื่องมือวัดระดับเสียง รวมท้ังการรวบรวมขอมูลและนําเสนอ

แนวทางในการหลีกเลี่ยงและลดมลพิษทางเสียง 

 

เวลา  2  ชั่วโมง 

 

จุดประสงคการเรียนรู 

1. วัดระดับเสียงโดยใชเครื่องวัดระดับเสียง 

2. รวบรวมขอมูลและนําเสนอแนวทางในการหลีกเลี่ยงและลด

มลพิษทางเสียง 

 

วัสดุ อุปกรณสําหรับทํากจิกรรม 

สิ่งที่ครูตองเตรียม/กลุม 

กระดาษโปสเตอร  1 แผน 

สิ่งที่นักเรียนตองเตรียม/กลุม 

ปากกาเคมีคละสี  1 กลอง 

ทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร   

 S2 การวัด  

 S8 การลงความเห็นจากขอมูล 

 S13 การตีความหมายขอมูลและลงขอสรุป 

  

 

 

 

 

 

 

 

ทักษะแหงศตวรรษที่ 21 

C4 การสื่อสาร 

C5 ความรวมมือ 

C6 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

สื่อการเรียนรูและแหลงเรียนรู 

1. หนังสือเรียน ป.5 เลม 1 หนา 65-68 

2. แบบบันทึกกิจกรรม  ป.5 เลม 1  หนา 73-76 

3. แอปพลิเคชันเครื่องมือวัดระดับเสียง 
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แนวการจัดการเรียนรู 

1. ครูตรวจสอบความรูเดิมของนักเรียนโดยอาจใชคําถาม ดังนี้  

1.1 จงเรียงลําดับความดังของเสียงจากแหลงกําเนิดเสียงตอไปนี้ เสียง

ลมหายใจปกติ เสียงจากลําโพง เสียงเครื่องบินกําลังข้ึน เสียง

กระซิบแผวเบา (นักเรียนตอบตามความคิดของตนเอง เชน เสียง

หายใจปกติ เสียงกระซิบแผวเบา เสียงจากลําโพง เสียงเครื่องบิน

กําลังข้ึน) 

1.2 นักเรียนทราบหรือไมวา เรามีวิธีวัดความดังของเสียงอยางไร 

(นักเรียนตอบตามความเขาใจของตนเอง) 

1.3 ถานักเรียนจําเปนตองอยูในสถานท่ีท่ีมีเสียงดังมาก ๆ นักเรียนจะมี

วิธีปองกันหรือไม อยางไร (นักเรียนตอบตามความเขาใจของ

ตนเอง) 

2. นักเรียนอานช่ือกิจกรรม และ ทําเปนคิดเปน ในหนังสือเรียนหนา 65 

จากนั้นครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายเพ่ือตรวจสอบความเขาใจ

จุดประสงคในการทํากิจกรรม โดยครูใชคําถามดังนี้ 

2.1 กิจกรรมนี้นักเรียนจะไดเรียนรูเรื่องอะไร (มลพิษทางเสียง) 

2.2 นักเรียนจะได เรียนรู เรื่ องนี้ด วยวิธี ใด (การวัดระดับเสียง          

การรวบรวมขอมูล) 

2.3 เม่ือเรียนแลวนักเรียนจะทําอะไรได (วัดระดับเสียงโดยใชเครื่องมือ

วัดระดับเสียง นําเสนอแนวทางในการหลีกเลี่ยงและลดมลพิษทาง

เสียง) 

3. นักเรียนบันทึกจุดประสงคลงในแบบบันทึกกิจกรรมหนา 73 และอาน

ส่ิงท่ีตองใชในการทํากิจกรรม  

4. นักเรียนอานทําอยางไร โดยครูใชวิธีฝกการอานตามความสามารถของ

นักเรียน แลวรวมกันอภิปรายเพ่ือสรุปลําดับข้ันตอนของกิจกรรมตาม

ความเขาใจ โดยครูใชคําถามดังตอไปนี้ 

4.1 ในข้ันตอนแรก นักเรียนตองทําอะไร (ฟงเสียงจากวิทยุ โดยเปด

เสียงวิทยุใหดัง คอยแตกตางกัน) 

4.2 ในข้ันตอนตอมา นักเรียนตองทําอะไร (ฝกการใชเครื่องวัดระดับ

เสียง เชน มิเตอรวัดระดับเสียง แอปพลิเคชั่นวัดระดับเสียง       

โดยวัดระดับเสียงท่ีไดยิน นําเสนอผลและรวมกันอภิปรายเก่ียวกับ

การวัดระดับเสียง) 

ในการตรวจสอบความรู ครู

เพียงรับฟงเหตุผลของนักเรียนและ

ยังไมเฉลยคําตอบใด ๆ แตชักชวน

ใหนักเรียนไปหาคําตอบดวยตนเอง

จากการอานเนื้อเรื่อง 
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4.3 หลังจากฝกใชเครื่องมือวัดระดับเสียงแลว นักเรียนตองทําอะไร

ตอไป (วัดระดับเสียงในสถานท่ีท่ีแตกตางกัน 3 แหง บันทึกผล) 

4.4 นักเรียนตองรวบรวมขอมูลโดยการสืบคนขอมูลและอานใบความรู

เก่ียวกับเรื่องอะไร (ระดับเสียงและมลพิษทางเสียง)  

4.5 หลังจากศึกษาเก่ียวกับระดับเสียงและมลพิษทางเสียงแลว 

นักเรียนตองทําอะไรตอไป (ทําโปสเตอรนําเสนอแนวทางในการ

หลีกเลี่ยงและลดมลพิษทางเสียง) 

 ครูอาจใหนักเรียนแบงหัวขอการสืบคนขอมูล ดังนี้  

 - ความหมายของระดับเสียง หนวยวัดระดับเสียง 

 - ระดับเสียงของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนในชุมชน 

 - ความหมายของมลพิษทางเสียง 

 - วิธีปองกันหรือหลีกเลี่ยงมลพิษทางเสียง 

5. หลังจากทํากิจกรรมแลว ครูนําอภิปรายผลการทํากิจกรรม โดยใช

คําถามดังนี้ 

5.1 เราสามารถบอกความดังของเสียงไดอยางไร (เราบอกความดังของ

เสียงดวยระดับเสียง มีหนวยวัดเปน เดซิเบล) 

5.2 กิจกรรมในชุมชนแตละอยางมีระดับเสียงอยางไรบาง จงยกตัวอยาง 

(เสียงกระซิบแผวเบา มีระดับเสียงประมาณ 20 เดซิเบล ถือวาเปน

เสียงเบามาก เสียงจากเครื่องเจาะถนน มีระดับเสียงประมาณ 100      

เดซิเบลถือวาเปนเสียงดัง) 

5.3 มลพิษทางเสียงคืออะไร (เสียงท่ีดังมากจนทําใหเกิดอันตรายตอ

อวัยวะภายในหู หรือเสียงท่ีกอใหเกิดความรําคาญแกผูฟง) 

5.4 มลพิษทางเสียงมีผลขางเคียงตอสุขภาพ หรือไม อยางไร (มีผลตอ

สุขภาพ คือ ทําใหเกิดความเครียด ปวดหัว โรคความดันโลหิตสูง 

ออนเพลีย โรคหัวใจ) 

5.5 ถาไดยินเสียงดังกวาปกติตอเนื่องกันเปนเวลานาน จะทําใหเกิดผล

อยางไร (ทําใหความสามารถในการไดยินลดลง อาจทําใหเกิด

อาการหูตึง หรือหูหนวกได) 

5.6 เรามีวิธีปองกันอันตรายจากมลพิษทางเสียงไดอยางไร (สวมท่ีครอบ

หู หรือไมฟงเสียงดังเปนเวลานานเกินไป) 

 

S2  การใชเครื่องมือวัดระดับเสียงวัด

ความดังของเสียงในสถานท่ีตาง  

S8  การลงความเห็นจากขอมูลวาเสียง

ท่ีดังเกินไปหรือเสียงท่ีกอใหเกิด

ความรําคาญเปนมลพิษทางเสียง 

 

C4  การสื่ อ ส า รด ว ยการนํ า เ สนอ

แนวทางในการหลีกเลี่ยงและลด

มล พิษทาง เ สี ย งด ว ยวิ ธี ก าร ท่ี

นาสนใจ 

C5 ความรวมมือในการทํากิจกรรม 

สืบคนขอมูล และนําเสนอ 
 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและ

ทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 ท่ีนักเรียนจะได

ฝกจากการทํากิจกรรม 
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6. ครูมอบหมายใหนักเรียนแตละกลุมรวมกันออกแบบวิธีการนําเสนอ

แนวทางในการหลีกเลี่ยงและลดมลพิษทางเสียง เชน ทําโปสเตอร 

ระหวางนี้ครูควรเดินสํารวจการทํากิจกรรมและใหคําแนะนําแกนักเรียน  

7. นักเรียนแตละกลุมติดแสดงผลงานของกลุมบริเวณผนังหองโดยมี

ตัวแทนของกลุมยืนประจําคอยใหความรูแกนักเรียนกลุมอ่ืนท่ีมาศึกษา 

นักเรียนท่ีมาชมผลงานอาจเขียนขอเสนอแนะ หรือคําถามท่ีสงสัยบน

แผน post it และติดบนแผนโปสเตอรนั้น แลวติดลงบนโปสเตอรของ

เจาของผลงาน  

8. ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายเก่ียวกับขอเสนอแนะและคําถามท่ีสงสัย

ซ่ึงรวบรวมจากแผน post it 

9. ครูชักชวนนักเรียนรวมกันใหคะแนนใหกับผลงานแตละกลุมพรอมท้ัง

คัดเลือกผลงานของกลุมท่ีนําเสนอไดยอดเยี่ยม 

10. ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายสรุปผลการทํากิจกรรมซ่ึงควรสรุปไดวา 

การวัดระดับเสียง หรือเสียงดัง เสียงคอยท่ีไดยิน ทําไดโดยใชเครื่องมือ

วัดระดับเสียง มีหนวยเปนเดซิเบล มลพิษทางเสียงเปนเสียงดังท่ีทําให

เกิดอันตรายตอหู ซ่ึงข้ึนอยูกับระดับเสียงท่ีไดยินและระยะเวลาท่ีไดยิน

เสียงเปนเวลานาน หรือเสียงท่ีกอใหเกิดความรําคาญ เราควรหลีกเลี่ยง

มลพิษทางเสียง หรือใชเครื่องปองกันหากหลีกเลี่ยงไมได เชน การใช    

ท่ีอุดหู เปนตน (S13) 

11.นักเรียนรวมกันอภิปรายเพ่ือตอบคําถามในฉันรูอะไร โดยครูอาจใช

คําถามเพ่ิมเติมในการอภิปรายเพ่ือใหไดแนวคําตอบท่ีถูกตอง 

12.นักเรียนรวมกันสรุปสิ่งท่ีไดเรียนรูในกิจกรรมนี้ จากนั้นนักเรียนอานส่ิงท่ี

ไดเรียนรู และเปรียบเทียบกับขอสรุปของตนเอง 

13.ครูกระตุนใหนักเรียนฝกตั้งคําถามเก่ียวกับเรื่องท่ีสงสัยหรืออยากรู

เพ่ิมเติมใน อยากรูอีกวา จากนั้นครูอาจสุมนักเรียน 2 -3 คน นําเสนอ

คําถามของตนเองหนาชั้นเรียน และใหนักเรียนรวมกันอภิปรายเก่ียวกับ

คําถามท่ีนําเสนอ 

14.ครูนําอภิปรายเพ่ือใหนักเรียนทบทวนวาไดฝกทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตรและทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 อะไรบางและในข้ันตอน

ใดบาง  
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15. นักเรียนรวมกันอานรูอะไรในเรื่องนี้ ในหนังสือเรียนหนา 69 ครูนํา

อภิปรายเพ่ือนําไปสูขอสรุปเก่ียวกับสิ่งท่ีไดเรียนรูในเรื่องนี้ จากนั้นครู

กระตุนใหนักเรียนตอบคําถามในชวงทายของเนื้อเรื่อง ดังนี้ “ลองคิดดู

สิวา ในชุมชนของเรามีบริเวณใดบางท่ีมีมลพิษทางเสียง และเราใน

ฐานะท่ีเปนสมาชิกของชุมชน จะมีสวนชวยลดมลพิษทางเสียงได

อยางไรบาง” นักเรียนตอบคําถามตามความคิดของตนเอง นอกจากนี้

ครูอาจใชคําถามเพ่ือเชื่อมโยงความรูไปยังบทตอไป ดังนี้ ในชวง

เทศกาลเฉลิมฉลองมีการจุดประทัดหรือพลุซ่ึงทําใหเกิดเสียงดัง 

นับเปนมลพิษทางเสียง นอกจากจะเปนอันตรายตออวัยวะในการรับ

เสียง คือ หูของเราแลว เราอาจจะไดรับอันตรายจากการระเบิดหรือ

ได รับสารพิษดวย รูหรือไม ว า  ขณะจุดประทัดหรือพลุ  มีการ

เปลี่ยนแปลงทางเคมีอยางไร นักเรียนสามารถหาคําตอบไดจากการ

เรียนในบทตอไป  
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  แนวคําตอบในแบบบันทึกกิจกรรม 

 

1. วัดระดับเสียงโดยใชเครื่องมือวัดระดับเสียง 

2. รวบรวมขอมูลและนําเสนอแนวทางในการหลีกเล่ียงและลด

มลพิษทางเสียง 

ผลท่ีไดจากการทํากิจกรรมของนักเรียนในสถานท่ีจริง เชน ในโรงอาหาร หองเรียน สนามกีฬา 

โรงอาหาร

 

   

นักเรียนรับประทานอาหาร

และพูดคุย  

หองเรียน

 

   
สนามกีฬา

 

   

86.20 

มีการเรียนการสอน ทํา

กิจกรรม  
91.85 

นักเรียนทํากิจกรรม เลนกีฬา  104.95 

หมายเหตุ: ผลการวัดระดับเสียงของนักเรียนอาจแตกตางจากตัวอยางในตาราง 
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ระดับเสียง เปนปริมาณท่ีบอกถึงเสียงดัง คอยท่ีไดยิน 

เครื่องมือวัดระดับเสียง เปนเครื่องมือท่ีบอกใหรูวาบริเวณนั้นมีเสียงดัง เสียงคอยในระดับใด 

ถาเสียงดังเกินไป อาจเกิดอันตรายตอหูของเรา เราควรหลีกเล่ียงบริเวณดังกลาว 

ผลการสืบคนขอมูลและการอานใบความรูตามท่ีนักเรียนไดศึกษามาจริง เชน เสียงดัง 

เสียงคอย บอกไดดวยระดับเสียง มีหนวยเปนเดซิเบล มลพิษทางเสียง  อาจเปนเสียง

ดังมากจนทําใหเกิดอันตรายตอหู หรืออาจเปนเสียงท่ีทําใหเกิดความรําคาญ ระดับ

เสียงท่ีเปนอันตรายตอมนุษย คือ ระดับเสียงท่ีสูงกวา 120 เดซิเบล การฟงเสียงดัง

ติดตอกันเปนเวลานาน ก็เปนอันตรายเชนกัน เชน ฟงเสียงท่ีมีระดับเสียงตั้งแต        

90 เดซิเบล โดยฟงติดตอกันเปนเวลานานเกินกวา 8 ช่ัวโมง หรือการฟงเสียงท่ีระดับ

เสียงตั้งแต 70 เดซิเบล*  ตลอดเวลา  วิธีการปองกันอันตรายจากเสียง ทําไดโดยการ

หลีกเล่ียงบริเวณท่ีมีเสียงดังมากและหลีกเล่ียงการฟงเสียงติดตอกันเปนเวลานาน ๆ 

หรือสวมท่ีอุดหู หรือท่ีครอบหู เปนตน (*อางอิงขอมูลจาก กรมควบคุมมลพิษ) 
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ระดับเสียงท่ีเปนอันตรายตอมนุษย  คือ ระดับเสียงท่ีสูงกวา 120 เดซิเบล หรือระดับ

เสียงตั้งแต 90 เดซิเบล โดยฟงติดตอกันเปนเวลานานเกินกวา 8 ช่ัวโมง หรือฟงเสียง

ระดับเสียงตั้งแต 70 เดซิเบล* ข้ึนไปอยูตลอดเวลา  การปองกันอันตรายจากเสียง   

ทําไดโดยการหลีกเล่ียงการไดยินเสียงดังติดตอกันเปนเวลานาน ๆ หรือสวมท่ีอุดหู 

หรือท่ีครอบหู เปนตน  (*อางอิงขอมูลจาก กรมควบคุมมลพิษ) 

มลพิษทางเสียงคือเสียงท่ีดังมากจนเปนอันตรายตอหู หรือเสียงท่ีกอใหเกิด

ความรําคาญตอผูฟง 

เสียงดัง เสียงคอย บอกไดดวยระดับเสียง มีหนวยเปนเดซิเบล มลพิษทางเสียงอาจ

เปนเสียงดังมากจนทําใหเกิดอันตรายตอหู หรืออาจเปนเสียงท่ีทําใหเกิดความ

รําคาญ วิธีปองกันมลพิษทางเสียง ทําไดหลายวิธี เชน การสวมท่ีครอบหู หรือการ

หลีกเล่ียงบริเวณท่ีมีเสียงดังมาก 

มลพิษทางเสียงเปนเสียงดังท่ีทําใหเกิดอันตรายตอหู หรือเสียงท่ีกอใหเกิดความ

รําคาญ เราควรหลีกเล่ียงมลพิษทางเสียง หรือใชเครื่องปองกัน การวัดระดับเสียง

ทําไดโดยใชเครื่องมือวัดระดับเสียง มีหนวยเปนเดซิเบล 
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คําถามของนักเรียนท่ีตั้งตามความอยากรูของตนเอง 
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แนวการประเมินการเรียนรู 
การประเมินการเรียนรูของนักเรียนทําได ดังนี้ 

1. ประเมินความรูเดิมจากการอภิปรายในชั้นเรียน 

2. ประเมินการเรียนรูจากคําตอบของนักเรียนระหวางการจัดการเรียนรูและจากแบบบันทึกกิจกรรม 

3. ประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 จากการทํากิจกรรมของนักเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประเมินจากการทํากิจกรรมท่ี 1.4 มลพิษทางเสียงเปนอยางไร 

ระดับคะแนน 

3 คะแนน หมายถึง ดี  2 คะแนน หมายถึง พอใช  1 คะแนน หมายถึง ควรปรับปรุง 

 

รหัส ส่ิงท่ีประเมิน ระดับคะแนน 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

S2 การวัด  
S8 การลงความเห็นจากขอมูล  
S13 การตีความหมายขอมูลและลงขอสรุป  
ทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 

C4 การสื่อสาร  
C5 ความรวมมือ  
C6 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

รวมคะแนน  
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ตาราง แสดงการวิเคราะหทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรตามระดับความสามารถของนักเรียน 

โดยอาจใชเกณฑการประเมิน ดังนี้ 

ทักษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร 
รายการประเมิน 

ระดับความสามารถ 

ดี (3) พอใช (2) ควรปรับปรุง (1) 

S2 การวัด การวัดระดับเสียงโดย

ใชเครื่องมือวัดระดับ

เสียง และระบุหนวย

ของระดับเสียง 

สามารถวัดระดับเสียงโดย

ใชเครื่องมือวัดระดับเสียง 

และระบุหนวยของระดับ

เสียงไดถูกตองดวยตนเอง 

สามารถวัดระดับเสียงโดย

ใชเครื่องมือวัดระดับเสียง 

และระบุหนวยของระดับ

เสียงไดถูกตอง จากการ

ชี้แนะของครูหรือผูอ่ืน 

สามารถระบุหนวยของระดับ

เสียงไดอยางถูกตองดวย

ตนเองแตไมสามารถวัดระดับ

เสียงโดยใชเครื่องมือวัดระดับ

เสียงไดแมจะไดรับการชี้แนะ

จากครูหรือผูอ่ืน   

S8 การลงความเห็น

จากขอมูล 

การลงความเห็นจาก

ขอมูลเก่ียวกับเสียงท่ี

ดังเกินไปหรือเสียงท่ี

กอใหเกิดความ

รําคาญจัดเปนมลพิษ

ทางเสียง  

สามารถลงความเห็นจาก

ขอมูลวาเสียงท่ีดังเกินไป

หรือเสียงท่ีกอใหเกิดความ

รําคาญจัดเปนมลพิษทาง

เสียงไดถูกตองท้ังหมดดวย

ตนเอง 

สามารถลงความเห็นจาก

ขอมูลวาเสียงท่ีดังเกินไป

หรือเสียงท่ีกอใหเกิดความ

รําคาญจัดเปนมลพิษทาง

เสียงไดถูกตองท้ังหมด จาก

การชี้แนะของครูหรือผูอ่ืน 

สามารถลงความเห็นจาก

ขอมูลวาเสียงท่ีดังเกินไปหรือ

เสียงท่ีกอใหเกิดความรําคาญ

จัดเปนมลพิษทางเสียงได

ถูกตองเพียงบางสวน แมวาจะ

ไดรับคําชี้แนะจากครูหรือผูอ่ืน 

S13 การ

ตีความหมายขอมูล

และลงขอสรุป 

การตีความหมาย

ขอมูลจากการทํา

กิจกรรมและลง

ขอสรุปเก่ียวกับ

ลักษณะของมลพิษ

ทางเสียงและขอควร

ปฏิบัติในการปองกัน

และหลีกเลี่ยงมลพิษ

ทางเสียง การวัด

ระดับเสียงซ่ึงมีหนวย

เปนเดซิเบล 

สามารถตีความหมาย

ขอมูลจากการทํากิจกรรม

และลงขอสรุปไดวามลพิษ

ทางเสียงเปนเสียงดังท่ีทํา

ใหเกิดอันตรายตอหู ซ่ึง

ข้ึนอยูกับระดับเสียงและ

ระยะเวลาท่ีไดยินเสียง 

หรือเสียงท่ีกอใหเกิดความ

รําคาญเราควรหลีกเลี่ยง

มลพิษทางเสียง หรือใช

เครื่องปองกันหาก

หลีกเลี่ยงไมได การวัด

ระดับเสียงทําไดโดยใช

เครื่องมือวัดระดับเสียง มี

หนวยเปนเดซิเบลได

ถูกตองท้ังหมดดวยตนเอง 

สามารถตีความหมาย

ขอมูลจากการทํากิจกรรม

และลงขอสรุปไดวามลพิษ

ทางเสียงเปนเสียงดังท่ีทํา

ใหเกิดอันตรายตอหู ซ่ึง

ข้ึนอยูกับระดับเสียงและ

ระยะเวลาท่ีไดยินเสียง 

หรือเสียงท่ีกอใหเกิดความ

รําคาญเราควรหลีกเลี่ยง

มลพิษทางเสียง หรือใช

เครื่องปองกันหาก

หลีกเลี่ยงไมได การวัด

ระดับเสียงทําไดโดยใช

เครื่องมือวัดระดับเสียง มี

หนวยเปนเดซิเบลได

ถูกตองท้ังหมด จากการ

ชี้แนะจากครูหรือผูอ่ืน 

สามารถตีความหมายขอมูล

จากการทํากิจกรรมและลง

ขอสรุปไดวามลพิษทางเสียง

เปนเสียงดังท่ีทําใหเกิด

อันตรายตอหู ซ่ึงข้ึนอยูกับ

ระดับเสียงและระยะเวลาท่ีได

ยินเสียง หรือเสียงท่ีกอใหเกิด

ความรําคาญเราควรหลีกเลี่ยง

มลพิษทางเสียง หรือใชเครื่อง

ปองกันหากหลีกเลี่ยงไมได 

การวัดระดับเสียงทําไดโดยใช

เครื่องมือวัดระดับเสียง มี

หนวยเปนเดซิเบลไดถูกตอง

เพียงบางสวน แมวาจะได

รับคําชี้แนะจากครูหรือผูอ่ืน 
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ตาราง แสดงการวิเคราะหทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 ตามระดับความสามารถของนักเรียน 

โดยอาจใชเกณฑการประเมิน ดังนี้ 

ทักษะแหง

ศตวรรษท่ี 21 
รายการประเมิน 

ระดับความสามารถ 

ดี (3) พอใช (2) ควรปรับปรุง (1) 

C4 การสื่อสาร การนําเสนอเก่ียวกับ

แ น ว ท า ง ใ น ก า ร

ห ลี ก เ ลี่ ย ง แ ล ะ ล ด

มลพิษทางเสียงเพ่ือให

ผูอ่ืนเขาใจดวยวิธีการ

ท่ีนาสนใจ   

ส า ม า ร ถ นํ า เ ส น อ

เก่ียวกับแนวทางในการ

หลีกเลี่ยงและลดมลพิษ

ทางเสียง เ พ่ือใหผู อ่ืน

เ ข า ใ จ ด ว ย วิ ธี ก า ร ท่ี

นาสนใจ ไดดวยตนเอง  

สามารถนําเสนอเก่ียวกับ

แนวทางในการหลีกเลี่ยง

และลดมลพิษทาง เสี ยง

เ พ่ื อ ให ผู อ่ื น เ ข า ใ จด ว ย

วิธีการท่ีนาสนใจ โดยอาศัย

การชี้แนะจากครูหรือผูอ่ืน 

ส า ม า ร ถ นํ า เ ส น อ

เก่ียวกับแนวทางในการ

หลีกเลี่ยงและลดมลพิษ

ทางเสี ยง เ พ่ือใหผู อ่ื น

เ ข า ใ จ ด ว ย วิ ธี ก า ร ท่ี

ชัดเจนและไมนาสนใจ 

แมวาจะไดรับคําชี้แนะ

จากครูหรือผูอ่ืน 

C5 ความ

รวมมือ 

การ ทํา ง านร วม กับ

ผู อ่ื น ใ น ก า ร ทํ า

กิจกรรมและรวมกัน

นําเสนอแนวทางใน

การหลีกเลี่ยงและลด

มลพิษทางเสียงดวย

วิธีการท่ีนาสนใจ 

สามารถทํางานรวมกับ

ผูอ่ืนในการทํากิจกรรม

และร วม กันนํ า เสนอ

แ น ว ท า ง ใ น ก า ร

หลีกเลี่ยงและลดมลพิษ

ทางเสียงดวยวิธีการท่ี

นาสนใจ รวมท้ังยอมรับ

ความคิดเห็นของผู อ่ืน

ตั้งแตเริ่มตนจนสําเร็จ            

สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน

ในการ ทํา กิจกรรมและ

รวมกันนําเสนอแนวทางใน

ก า ร ห ลี ก เ ลี่ ย ง แ ล ะ ล ด

มลพิษทางเสียงดวยวิธีการ

ท่ีนาสนใจ รวมท้ังยอมรับ

ความคิดเห็นของผูอ่ืนเปน

บางชวงเวลาท่ีทํากิจกรรม 

สามารถทํางานรวมกับ

ผูอ่ืนในการทํากิจกรรม

แ ล ะ ร ว ม นํ า เ ส น อ

แ น ว ท า ง ใ น ก า ร

หลีก เลี่ ย งมลพิษทาง

เสียงไดเปนบางชวงเวลา

ท่ีทํากิจกรรม ท้ังนี้ตอง

อาศัยการกระตุนจากครู

หรือผูอ่ืน 

 

C6 การใช

เทคโนโลยี

สารสนเทศและ

การสื่อสาร 

ก า ร สื บ ค น ข อ มู ล

เ ก่ียวกับระดับเสียง

และมลพิษทางเสียง

จากแหลงเรียนรูตางๆ 

ท่ีนาเชื่อถือ 

สามารถสืบคนขอมูล

เก่ียวกับระดับเสียงและ

มล พิษทาง เสี ย งจาก

แหลงเรียนรูตาง ๆ ท่ี

นาเชื่อถือไดดวยตนเอง 

ส า ม า ร ถ สื บ ค น ข อ มู ล

เ ก่ียวกับระดับเสียงและ

มลพิษทางเสียงจากแหลง

เรียนรูตาง ๆ ท่ีนาเชื่อถือได 

โดยอาศัยการชี้แนะจากครู

หรือผูอ่ืน 

สามารถสืบคนขอ มูล

เก่ียวกับระดับเสียงและ

มล พิษทาง เสี ย งจ าก

แหลงเรียนรูตาง ๆ  ท่ีไม

นาเชื่อถือ แมวาจะไดรับ

การชี้แนะจากครูหรือ

ผูอ่ืน  
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กิจกรรมทายบทท่ี 2 เสียง (1 ช่ัวโมง) 

1. ครูใหนักเรียนวาดรูปหรือเขียนสรุปสิ่งท่ีไดเรียนรูจากบทนี้ ในแบบ  บันทึก

กิจกรรมหนา 77 

2. นักเรียนตรวจสอบการสรุปสิ่งท่ีไดเรียนรูของตนเองโดยเปรียบเทียบกับ    

ผังมโนทัศนในหัวขอ รูอะไรในบทนี้ ในหนังสือเรียนหนา 71 

3. นักเรียนกลับไปตรวจสอบคําตอบของตนเองในสํารวจความรูกอนเรียน ใน

แบบบันทึกกิจกรรม หนา 50-51 อีกครั้ง ถาคําตอบของนักเรียนไมถูกตอง

ใหขีดเสนทับขอความเหลานั้น แลวแกไขใหถูกตอง หรืออาจแกไขคําตอบ

ดวยปากกาท่ีมีสีตางจากเดิม นอกจากนี้ครูอาจนําคําถามในรูปนําบทใน

หนังสือเรียนหนา 48 มารวมกันอภิปรายคําตอบอีกครั้ง 

4. นักเรียนทํา แบบฝกหัดทายบทท่ี 2 เสียง ในแบบบันทึกกิจกรรมหนา 78-

79 จากนั้นนําเสนอคําตอบหนาชั้นเรียน ถาคําตอบยังไมถูกตองครูควรนํา

อภิปรายหรือใหสถานการณเพ่ิมเติมเพ่ือแกไขแนวคิดคลาดเคลื่อนใหถูกตอง 

5. นักเรียนรวมกันทํากิจกรรม รวมคิด รวมทํา โดยรวมกันคิดประดิษฐเครื่อง

ดนตรีจากวัสดุเหลือใชใหเครื่องดนตรีนั้นสามารถเลนใหมีเสียงสูง เสียงต่ํา

ตางกันได นักเรียนจะออกแบบประดิษฐเครื่องดนตรีนั้นอยางไร 

6. นักเรียนอานและอภิปรายเนื้อเรื่องในหัวขอวิทยใกลตัว ในหนังสือเรียน 

หนา 73 โดยครูกระตุนใหนักเรียนเห็นความสําคัญของความรูจากสิ่งท่ีได

เรียนรูในหนวยนี้ วาสามารถนําไปใชประโยชนในชีวิตประจําวันไดอยางไร

บาง เชน เสียงจากสายกีตาร ท่ีมีเสียงสูง เสียงตํ่า เกิดจากขนาดและความ

ยาวของสายกีตาร สวนเสียงดัง เสียงคอย เกิดจากแรงในการดีดสายกีตาร 

ครูแนะนําใหนักเรียนสังเกตเครื่องดนตรีท่ีไมมีสาย เชน ขลุย นักดนตรีจะทํา

ใหขลุยเกิดเสียงสูง เสียงต่ํา เสียงดัง เสียงคอย ท่ีแตกตางกันไดหรือไม 

อยางไร (นักเรียนตอบตามความเขาใจของตนเอง โดยใชความรูจากเรื่องท่ีได

เรียนมา เชน การทําใหขลุยเกิดเสียงสูง เสียงต่ํา ท่ีแตกตางกัน ทําไดโดยการ

ปดท่ีบริเวณรูตาง ๆ ท่ีอยูท่ีตัวขลุย เพ่ือกําหนดมวลของอากาศท่ีนักดนตรี

เปาลมเขาไปในขลุย โดยถากําหนดใหมวลของอากาศมาก เสียงของขลุยท่ีได

ยินจะเปนเสียงต่ํา แตถากําหนดใหมวลของอากาศนอย เสียงของขลุยท่ีได

ยินจะเปนเสียงสูง สวนการทําใหขลุยเกิดเสียงดัง เสียงคอยนั้น ข้ึนอยูกับ

พลังงานท่ีนักดนตรีเปาลมเขาไปในขลุย ถาเปาโดยใชพลังงานมาก เสียงท่ีได

ยินจะดัง แตถาเปาโดยใชพลังงานนอย เสียงท่ีไดยินจะคอยนั่นเอง) 
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 สรุปผลการเรียนรูของตนเอง 

 

 

รูปหรือขอความสรุปส่ิงท่ีไดเรียนรูจากบทนี้ตามความเขาใจของนักเรียน 
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  แนวคําตอบในแบบฝกหัดทายบท 

 

เสียงจากโลมาตัวหนึ่งเคล่ือนท่ีผานตัวกลางของเสียง คือ น้ํา      

ไปยังอวัยวะรับเสียงของโลมาอีกตัวหนึ่ง 

การเติมน้ําลงไปในขวดทีละนอยเปนการเพ่ิมมวลรวมของขวดแกว 

เม่ือเราใชไมเคาะขวดบริเวณเดิม จะทําใหเสียงท่ีไดยินต่ําลง ๆ เพราะ

ความถี่ในการส่ันของวัตถุนอยลงเรื่อย ๆ  
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นักเรียนอาจตอบขอ ค เพราะในสถานท่ีกอสรางท่ีมีการขุดเจาะพ้ืน 

จะมีเสียงดังมากท่ีสุดซ่ึงอาจเปนอันตรายตอหู แตอยางไรก็ตาม 

นักเรียนอาจตอบขออ่ืน ท้ังนี้ข้ึนอยูกับเหตุผลประกอบ  
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