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สารบัญ

                                    หน้า
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ รู้จักน�้าและการเปลี่ยนแปลงของน�้า   ๑

 หน่วยย่อยที่ ๑ น�้าบนโลก   ๒

  เรื่อง   แหล่งน�้าบนโลก   ๒

  เรื่อง   การประหยัดและอนุรักษ์น�้า   ๑๔

 หน่วยย่อยที่ ๒ การเปลี่ยนแปลงของน�้า   ๒๕

  เรื่อง   การเกิดเมฆ หมอก น�้าค้าง และน�้าค้างแข็ง   ๒๕

  เรื่อง   การเกิดฝน หิมะ และลูกเห็บ   ๓๗

  เรื่อง   วัฏจักรของน�้า   ๔๔

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ เสียง   ๕๕

 หน่วยย่อยที่ ๑ เสียง   ๕๖

  เรื่อง   เสียงกับการได้ยิน   ๕๖

  เรื่อง   เสียงสูง เสียงต�่า   ๗๖

  เรื่อง   เสียงดัง เสียงค่อย   ๘๖

  เรื่อง   ระดับเสียง   ๑๐๐

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ แรง   ๑๑๑

 หน่วยย่อยที่ ๑ แรง   ๑๑๒

  เรื่อง   แรงและแรงลัพธ์   ๑๑๒

  เรื่อง   แรงเสียดทานกับการเคลื่อนที่ของวัตถุ   ๑๓๑

  เรื่อง   การใช้ประโยชน์ของแรงเสียดทาน   ๑๔๑

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ ดาว   ๑๔๙

 หน่วยย่อยที่ ๑ ดาวและการขึ้นและตกของดาว   ๑๕๐

  เรื่อง   ดาวฤกษ์และดาวเคราะห์   ๑๕๐

  เรื่อง   การขึ้นและตกของดาวและการใช้แผนที่ดาว   ๑๕๙

แบบทดสอบ    ๑๙๗



หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔

รู้จักน�้า และการเปลี่ยนแปลง

ของน�้า
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ใบงาน

หน่วยย่อยที่ ๑

น�้าบนโลก

บ. ๔.๑ / ผ. ๑.๑
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เรื่อง แหล่งน�้าบนโลก



ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.

กิจกรรมที่ ๑ น�้าบนโลกอยู่ที่ไหนบ้าง

จุดประสงค์
 ๑. ส�ารวจและบอกพื้นที่ของโลกที่ปกคลุมด้วยน�้า
 ๒. อ่านข้อมูล เปรียบเทียบสัดส่วนของน�้าบนโลก และระบุปริมาณน�้าที่มนุษย์

 น�ามาใช้ประโยชน์ได้
 ๓. อ่านข้อมูล อภิปรายและยกตัวอย่างแหล่งน�้าผิวดินและแหล่งน�้าใต้ดิน

วัสดุ-อุปกรณ์
๑. แผนที่โลกในตารางหน่วย 
๒. ขวด ๑,๐๐๐ ลูกบาศก์เซนติเมตร
๓. กระบอกตวง
๔. บีกเกอร์ ๕๐๐ ลูกบาศก์เซนติเมตร 

วิธีท�า
 ๑.
 ๒.
 ๓.

 
 ๔.

 ๕.

 ๖.

 ๗.

ร่วมกันนบัจ�านวนพืน้ดินและพืน้น�า้ในรูปที ่๑ แผนท่ีโลกในตารางหน่วย ๑๓๒ ช่อง
ร่วมกันเปรียบเทียบปริมาณน�้าเค็มและน�้าจืดจากรูปที่ ๒ ในใบงาน
ตวงน�า้ ๑,๐๐๐ ลกูบาศก์เซนติเมตรใส่ลงในขวด ๑,๐๐๐ ลกูบาศก์เซนติเมตร จ�านวน ๒ ขวด
และตวงน�้าอีก ๕๐๐ ลูกบาศก์เซนติเมตรใส่ลงในขวดที่ ๓ ปริมาณน�้าทั้ง ๓ ขวด
แทนปริมาณน�า้จดืจากปริมาณน�า้ท้ังหมดบนโลก ซึง่แทนด้วยน�า้ ๑,๐๐๐ ลกูบาศก์เซนติเมตร
จ�านวน ๑๐๐ ขวด ดังรูปท่ี ๒ หาค่าร้อยละปริมาณน�า้จดื และบนัทึกผล
แบ่งน�้า ๗๕๐ ลูกบาศก์เซนติเมตร ออกมาจากขวดใบหนึ่งโดยใช้อุปกรณ์ตวงน�้า
หาค่าร้อยละ และบันทึกผล
แบ่งน�้าในข้อ ๔ ออกมา ๑๐ ลูกบาศก์เซนติเมตรใส่ในกระบอกตวง หาค่าร้อยละ
และบันทึกผล
เปรียบเทียบปริมาณน�้าจืดท่ีได้ในข้อ ๓-๕ กับข้อมูลในใบความรู้ เร่ืองปริมาณน�้า
บนโลก แล้วระบุตัวแทนของแหล่งน�้าใต้รูปในใบงาน
ร่วมกันอ่านใบความรู้ เร่ืองแหล่งน�า้ในธรรมชาติ อภปิรายและสืบค้นข้อมูลเพิม่เติม 
เกี่ยวกับตัวอย่างของแหล่งน�้าผิวดินและแหล่งน�้าใต้ดิน บันทึกผล

บ. ๔.๑ / ผ. ๑.๑-๐๑

ชดุกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�าหรับนกัเรียน) กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที ่๒ ชัน้ประถมศึกษาปีที ่๕ (ฉบบัปรับปรุง) 3
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ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.

ใบงาน ๐๑ : แหล่งน�้าบนโลก

บันทึกผลการท�ากิจกรรม
พิจารณาภาพแสดงพื้นที่ของโลก

รูปที่ ๑ แผนที่โลกในตารางหน่วย ๑๓๒ ช่อง

นับจ�านวนพื้นดิน ได้ประมาณ

นับจ�านวนพื้นน�้า ได้ประมาณ

ช่อง คิดเป็นร้อยละ

ช่อง คิดเป็นร้อยละ

บ. ๔.๑ / ผ. ๑.๑-๐๑

แทนพื้นดิน แทนพื้นน�้า

ชดุกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�าหรับนกัเรียน) กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที ่๒ ชัน้ประถมศึกษาปีที ่๕ (ฉบบัปรับปรุง) 4



ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.

ก�าหนดให้ ๑ ขวด แทนปริมาณน�้าบนโลก ๑ ส่วน 

โดย        แทนน�้าเค็มบนโลก และ        แทนน�้าจืดบนโลก

รูปที่ ๒ ปริมาณน�้าบนโลกในขวด ๑๐๐ ใบ

ถ้าให้ปริมาณน�้าบนโลกทั้งหมดเป็น ๑๐๐ ส่วน

ปริมาณน�้าเค็มเป็น                    ส่วน

ปริมาณน�้าจืดเป็น                     ส่วน

บ. ๔.๑ / ผ. ๑.๑-๐๑
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ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.

ถ้าปริมาณน�้าทั้งหมดบนโลก ๑๐๐ ส่วน หรือคิดเป็น ๑๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เซนติเมตร

ปริมาณน�้าบนโลก

๒,๕๐๐ ลกูบาศก์เซนติเมตร
คิดเป็นร้อยละ
จากปริมาณน�้าทั้งหมด

ปริมาณน�้าจืด

๗๕๐ ลกูบาศก์เซนติเมตร
คิดเป็นร้อยละ
จากปริมาณน�้าทั้งหมด

๑,๗๕๐ ลกูบาศก์เซนติเมตร
คิดเป็นร้อยละ
จากปริมาณน�้าทั้งหมด

๗๔๐ ลกูบาศก์เซนติเมตร
คิดเป็นร้อยละ
จากปริมาณน�้าทั้งหมด

๑๐ ลกูบาศก์เซนติเมตร
คิดเป็นร้อยละ
จากปริมาณน�้าทั้งหมด

แบ่งเป็น แบ่งเป็น

ถ้าน�า้บนโลกทัง้หมดคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ จะมีปริมาณน�า้จดืท่ีมนษุย์น�ามาใช้ประโยชน์ได้

คิดเป็นร้อยละ                                    ของปริมาณน�้าทั้งหมด

บ. ๔.๑ / ผ. ๑.๑-๐๑

น�้า น�้า

น�้าน�้า

ชดุกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�าหรับนกัเรียน) กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที ่๒ ชัน้ประถมศึกษาปีที ่๕ (ฉบบัปรับปรุง) 6



ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.

 โลกปกคลุมด้วยน�้าถึงร ้อยละ ๗๐ ของพื้นท่ีท้ังหมด 
ปริมาณน�้าของโลกทั้งหมดเป็นน�้าเค็มประมาณร้อยละ ๙๗.๕ 
ของปริมาณน�า้ท้ังหมดบนโลก ส่วนทีเ่หลอือกีประมาณ ร้อยละ ๒.๕ 
เป็นน�า้จดื แต่ปริมาณน�า้ท่ีสามารถน�ามาใช้ประโยชน์ได้นัน้มีน้อยมาก
โดยร้อยละของปริมาณน�้าจากทั่วโลกเป็นดังนี้

ตาราง ปริมาณน�้าบนโลก

ใบความรู้ เรื่องปริมาณน�้าบนโลก

ประเภทของน�้า ปริมาณน�้า (ร้อยละ)

น�้าเค็ม
เช่น มหาสมุทรและทะเล

น�้าจืด แบ่งเป็น
๑ น�้าจืดไม่สามารถน�าน�้ามาใช้ได้
 เช่น ธารน�า้แขง็และพดืน�า้แขง็* ชัน้ดินเยือกแขง็คงตัว**
 และน�า้แขง็ใต้ดิน ความช้ืนในดิน ความชืน้ในบรรยากาศ 
 น�้าในสิ่งมีชีวิต

๒ น�้าจืดที่สามารถน�าน�้ามาใช้ได้
 ๒.๑ น�้าจืดที่ไม่สามารถน�าน�้ามาใช้ได้ทันที
 เช่น น�้าใต้ดิน
 ๒.๒ น�้าจืดที่สามารถน�าน�้ามาใช้ได้ทันที
 เช่น ทะเลสาบ บึง แม่น�้า

ปริมาณน�้าทั้งหมดบนโลก ๑๐๐

๙๗.๕

๑.๗๕

๐.๗๔

๐.๐๑

*พืดน�้าแข็ง คือ น�้าแข็งที่ปกคลุมพื้นดินเป็นบริเวณกว้างใหญ่แถบขั้วโลก โดยเฉพาะเกาะกรีนแลนด์

และทวีปแอนตาร์กติกา

**ชั้นดินเยือกแข็งคงตัว คือ ชั้นดินท่ีมีอุณหภูมิอยู ่ใต ้จุดเยือกแข็งต ่อเนื่องกันเป็นเวลานาน

หลายร้อยปีหรือหลายพันปี ชั้นดินเยือกแข็งนี้เกิดอยู่ในบริเวณซึ่งความร้อนของอากาศในฤดูร้อน

ไม่อาจซึมซาบลงไปถึงชั้นดินนี้ได้ และพบในบริเวณท่ีมีอุณหภูมิเฉลี่ยของอากาศประจ�าปีประมาณ 

-๕ องศาเซลเซียส หรือต�่ากว่านั้น เช่น บริเวณขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้

บ. ๔.๑ / ผ. ๑.๑-๐๑

๗๔๐ ลกูบาศก์เซนติเมตร
คิดเป็นร้อยละ
จากปริมาณน�้าทั้งหมด

๑๐ ลกูบาศก์เซนติเมตร
คิดเป็นร้อยละ
จากปริมาณน�้าทั้งหมด

ชดุกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�าหรับนกัเรียน) กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที ่๒ ชัน้ประถมศึกษาปีที ่๕ (ฉบบัปรับปรุง) 7



ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.

 น�า้บนโลกท่ีเป็นน�า้จดืประมาณร้อยละ ๒.๕ ซึง่มีปริมาณน้อยมาก โดยถ้าเรียงล�าดับ
ปริมาณน�า้จดืจากมากไปน้อยจะได้ดังนี ้ธารน�า้แขง็และพดืน�า้แขง็ น�า้ใต้ดิน ชัน้ดินเยือกแขง็
คงตัวและน�้าแข็งจากใต้ดิน ทะเลสาบ ความชื้นในดิน ความชื้นในบรรยากาศ บึง แม่น�้า 
และน�้าในสิ่งมีชีวิต ตามล�าดับ

ท่ีมา : สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 2562. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ 
 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕ เล่ม ๒ ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ ่มสาระการเรียนรู้
 วิทยาศาสตร์ (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศักราช 
 ๒๕๕๑. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ สกสค. ลาดพร้าว.

บ. ๔.๑ / ผ. ๑.๑-๐๑

ชดุกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�าหรับนกัเรียน) กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที ่๒ ชัน้ประถมศึกษาปีที ่๕ (ฉบบัปรับปรุง) 8



ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.

ใบความรู้ เรื่องแหล่งน�้าในธรรมชาติ

 ปริมาณน�้าจืดที่สามารถน�ามาใช้ประโยชน์ได้มีเพียงร้อยละ ๐.๗๕ ของปริมาณน�้า
ท้ังหมดซึง่นบัว่าน้อยมาก โดยปริมาณน�า้เหล่านีจ้ะอยู่ในแหล่งน�า้ตามธรรมชาติ โดยแหล่งน�า้
ในธรรมชาติเกิดจากน�า้ฝนท่ีตกลงสู่พืน้โลกแล้วสะสมบนผวิดินและใต้ดิน สามารถจ�าแนก
ได้เป็น ๒ ประเภท คือ แหล่งน�้าผิวดิน และแหล่งน�้าใต้ดิน
 แหล่งน�้าผิวดิน หมายถึง แหล่งน�้าท่ีอยู่บนผิวดิน เนื่องมาจากภูมิประเทศของ
พืน้ผวิโลกไม่ราบเรียบเสมอกัน ท�าให้น�า้ไหลรวมกันสู่แหล่งน�า้ผวิดินต่าง ๆ เช่น มหาสมุทร
ทะเล บึง แม่น�้า 
 แหล่งน�้าใต้ดิน หมายถึง แหล่งน�้าท่ีเกิดจากการสะสมของน�้าท่ีซึมผ่านชั้นดินและ
ชั้นหินใต้ดิน น�้าท่ีซึมลงไปใต้ดินบางส่วนจะสะสมอยู่ตามช่องว่างของเม็ดดิน เรียกว่า
น�า้ใต้ดิน เม่ือน�า้ใต้ดินนีไ้ด้รับความร้อนจากแสงแดดก็จะระเหยไป ส่วนน�า้ท่ีเหลอืจะซมึลง
ต่อไปแทรกรวมกันอยู่ตามช่องว่างของตะกอนในหินหรือตามรอยแยกของชั้นหิน เรียกน�้า
ที่ถูกกักเก็บนี้ว่า น�้าบาดาล

รูปที่ ๓ แหล่งน�้าผิวดินและแหล่งน�้าใต้ดิน

ท่ีมา : สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 2562. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ 
 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕ เล่ม ๒ ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ ่มสาระการเรียนรู้
 วิทยาศาสตร์ (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศักราช 
 ๒๕๕๑. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ สกสค. ลาดพร้าว.

แหล่งน�้าใต้ดิน

แหล่งน�า้ผวิดิน

บ. ๔.๑ / ผ. ๑.๑-๐๑

ชดุกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�าหรับนกัเรียน) กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที ่๒ ชัน้ประถมศึกษาปีที ่๕ (ฉบบัปรับปรุง) 9



ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.

ตัวอย่างแหล่งน�้าผิวดิน เช่น

ตัวอย่างแหล่งน�้าใต้ดิน เช่น

บ. ๔.๑ / ผ. ๑.๑-๐๑

๑. บนพื้นผิวโลกมีปริมาณน�้าคิดเป็นร้อยละเท่าใดเมื่อเทียบกับพื้นผิวโลกทั้งหมด

ค�าถามหลังจากท�ากิจกรรม

๒. ปริมาณน�้าจืดที่มนุษย์สามารถน�ามาใช้ประโยชน์ได้คิดเป็นร้อยละเท่าใดของปริมาณน�้า
   ทั้งหมด

๓. ปริมาณน�้าที่มนุษย์สามารถน�ามาใช้ประโยชน์มีน้อยมาก เพราะเหตุใด

ชดุกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�าหรับนกัเรียน) กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที ่๒ ชัน้ประถมศึกษาปีที ่๕ (ฉบบัปรับปรุง) 10



ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.

๔. แหล่งน�้าในธรรมชาติมีกี่ประเภทและแตกต่างกันอย่างไร

๕. จากกิจกรรมนี้ สรุปได้ว่าอย่างไร

บ. ๔.๑ / ผ. ๑.๑-๐๑

ชดุกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�าหรับนกัเรียน) กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที ่๒ ชัน้ประถมศึกษาปีที ่๕ (ฉบบัปรับปรุง) 11



ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.

ใบงาน ๐๒ : แบบฝึกหัด เรื่องแหล่งน�้าบนโลก

๑. เรียงล�าดับปริมาณน�า้บนโลกจากปริมาณน�า้มากท่ีสุดไปหาน้อยท่ีสุด (ใส่หมายเลข ๑
 แสดงล�าดับมากที่สุดและหมายเลขต่อไปในล�าดับที่น้อยลงใต้ข้อความ)

ธารน�้าแข็งและพืดน�้าแข็ง ความชื้นในบรรยากาศ น�้าใต้ดิน

มหาสมุทรและทะเล ความชื้นในดิน น�้าในสิ่งมีชีวิต

ชั้นดินเยือกแข็งคงตัว
และน�้าแข็งใต้ดิน

ทะเลสาบ

แม่น�้า

บึง

บ. ๔.๑ / ผ. ๑.๑-๐๒

ชดุกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�าหรับนกัเรียน) กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที ่๒ ชัน้ประถมศึกษาปีที ่๕ (ฉบบัปรับปรุง) 12



ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.

๒. เขียนแผนภูมิแสดงปริมาณน�้าท้ังหมดบนโลก โดยแสดง ๑) ปริมาณน�้าเค็ม 
 ๒) ปริมาณน�้าจืดที่ไม่สามารถน�ามาใช้ได้ ๓) ปริมาณน�้าจืดท่ีสามารถน�ามา
 ใช้ได้แต่ไม่สามารถน�ามาใช้ได้ทันที ๔) ปริมาณน�้าจืดที่สามารถน�าน�้ามาใช้ได้ทันที

บ. ๔.๑ / ผ. ๑.๑-๐๒

ชดุกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�าหรับนกัเรียน) กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที ่๒ ชัน้ประถมศึกษาปีที ่๕ (ฉบบัปรับปรุง) 13



ใบงาน

หน่วยย่อยที่ ๑

น�้าบนโลก

เรื่อง การประหยัดและอนุรักษ์น�้า

บ. ๔.๑ / ผ. ๑.๒

ชดุกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�าหรับนกัเรียน) กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที ่๒ ชัน้ประถมศึกษาปีที ่๕ (ฉบบัปรับปรุง) 14



ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.

กิจกรรมที่ ๑ ใช้น�้าอย่างประหยัดและอนุรักษ์น�้าได้อย่างไร

จุดประสงค์

วิธีท�า

วัสดุ – อุปกรณ์

 สืบค้นข้อมูลและน�าเสนอแนวทางการใช้น�้าอย่างประหยัดและอนุรักษ์น�้า

ร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลค่าน�้าและการใช้น�้าของครอบครัวหนึ่งในเดือนพฤษภาคม
สืบค้นข้อมูลและอภิปรายวิธีการใช้น�้าอย่างประหยัดและบันทึกผล
น�าข้อมูลท่ีสบืค้นได้ไปร่วมวางแผนการใช้น�า้ให้กับสมาชกิในครอบครัวนี ้บนัทกึผล
และน�าเสนอในรูปแบบที่น่าสนใจ
น�าวิธีการใช้น�้าอย่างประหยัดไปใช้ในครอบครัวตนเองอย่างสม�่าเสมอเป็นเวลา 
๑ เดือน และเปรียบเทียบค่าน�้าในเดือนท่ีแล้วกับเดือนท่ีมีการประหยัดน�้า
แล้วน�ามาเล่าให้เพื่อนฟังในชั้นเรียน

คอมพิวเตอร์ สมาร์ตโฟนหรือแท็บเล็ต

ส�ารวจและถ่ายรูปแหล่งน�้าเสียหรือเสื่อมโทรมในชุมชน
สืบค้นข้อลู สอบถามผูรู้้เก่ียวกับสาเหตุท่ีท�าให้แหล่งน�า้เสียหรือเสือ่มโทรม และบนัทึกผล
ร่วมกันหาแนวทางการแก้ไขปัญหาหรืออนุรักษ์น�้าให้กับแหล่งน�้านี้ และบันทึกผล

๑.
๒.
๓.

๔.

๑.
๒.
๓.

ตอนที่ ๑

ตอนที่ ๒

บ. ๔.๑ / ผ. ๑.๒-๐๑

ชดุกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�าหรับนกัเรียน) กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที ่๒ ชัน้ประถมศึกษาปีที ่๕ (ฉบบัปรับปรุง) 15
ชดุกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�าหรับนกัเรียน) กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที ่๒ ชัน้ประถมศึกษาปีที ่๕ (ฉบบัปรับปรุง) 



ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.

ใบงาน ๐๑ : การประหยัดและการอนุรักษ์น�้า

ตอนที่ ๑

บ. ๔.๑ / ผ. ๑.๒-๐๑

กิจกรรมการใช้น�า้ในเดือนพฤษภาคมของสมาชกิครอบครัว ๓ คน พ่อ แม่ และลกู เป็นดังนี้

๑. แปรงฟัน อาบน�า้โดยใช้ขนั        ๒ คร้ัง         ๒ คร้ัง         ๒ คร้ัง

๒. รดน�า้ต้นไม้โดยใช้สายยาง                       ๒ คร้ัง           

๓. ซกัผ้า ๖ ชดุโดยใข้เคร่ืองซกัผ้า                   ๑ คร้ัง

๔. ล้างจาน ๑๐ ใบ โดยตักน�า้        ๒ คร้ัง

   จากโอ่ง

๕. ถูบ้าน ๒ ชัน้โดยใช้สายยาง                                    ๑ คร้ัง

๖. เติมน�้าใบบ่อเลี้ยงปลาขนาด        ๑ คร้ัง

   กว้างxยาวxสูง = ๑x๓x๑ เมตร

กิจกรรมการใช้น�้าในแต่ละวัน
จ�านวนครั้งในการใช้น�้า / วัน

พ่อ แม่ ลูก

บันทึกผลการท�ากิจกรรม

ชดุกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�าหรับนกัเรียน) กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที ่๒ ชัน้ประถมศึกษาปีที ่๕ (ฉบบัปรับปรุง) 16



ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.
บ. ๔.๑ / ผ. ๑.๒-๐๑

ใบเสร็จค่าน�า้เดือนพฤษภาคมของครอบครัวนีเ้ป็นจ�านวน                    บาท

กิจกรรมการใช้น�า้ในเดือนพฤษภาคมของสมาชกิครอบครัว ๓ คน พ่อ แม่ และลกู เป็นดังนี้

ชดุกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�าหรับนกัเรียน) กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที ่๒ ชัน้ประถมศึกษาปีที ่๕ (ฉบบัปรับปรุง) 17



ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.

แนวทางการใช้น�า้อย่างประหยัดให้กับครอบครัวนี้

บ. ๔.๑ / ผ. ๑.๒-๐๑

ชดุกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�าหรับนกัเรียน) กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที ่๒ ชัน้ประถมศึกษาปีที ่๕ (ฉบบัปรับปรุง) 18



ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.

๑. มีวิธีการประหยัดน�้าให้กับครอบครัวนี้ได้อย่างไร

๓. จากกิจกรรมนี้ สรุปได้ว่าอย่างไร

๒. มีวิธีประหยัดน�้าในครอบครัวของนักเรียนอย่างไรบ้าง

ค�าถามหลังจากท�ากิจกรรม

บ. ๔.๑ / ผ. ๑.๒-๐๑

แนวทางการใช้น�า้อย่างประหยัดให้กับครอบครัวนี้

ชดุกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�าหรับนกัเรียน) กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที ่๒ ชัน้ประถมศึกษาปีที ่๕ (ฉบบัปรับปรุง) 19



ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.

รูปสภาพแหล่งน�า้เสียหรือเสือ่มโทรมในชมุชน

ตอนที่ ๒

สาเหตุที่ท�าให้แหล่งน�้าเสียหรือเสื่อมโทรมได้แก่

บ. ๔.๑ / ผ. ๑.๒-๐๑

ชดุกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�าหรับนกัเรียน) กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที ่๒ ชัน้ประถมศึกษาปีที ่๕ (ฉบบัปรับปรุง) 20



ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.

แนวทางในการแก้ไขปัญหาหรืออนุรักษ์แหล่งน�้านี้ได้แก่

บ. ๔.๑ / ผ. ๑.๒-๐๑

ชดุกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�าหรับนกัเรียน) กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที ่๒ ชัน้ประถมศึกษาปีที ่๕ (ฉบบัปรับปรุง) 21



ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.

๑. สาเหตุหลักที่ท�าให้น�้าเสียหรือเสื่อมโทรม ๓ อันดับแรกคืออะไร

๕. จากกิจกรรมนี้ สรุปได้ว่าอย่างไร

๒. แนวทางการแก้ปัญหาหรือการอนุรักษ์แหล่งน�้านี้ที่ควรท�าโดยเร่งด่วนที่สุดคืออะไร

ค�าถามหลังจากท�ากิจกรรม

บ. ๔.๑ / ผ. ๑.๒-๐๑

๓. หากลงมือปฏิบัติตามแนวทางการแก้ปัญหาหรือการอนุรักษ์แหล่งน�้าตามในข้อ ๒ แล้ว 
   แหล่งน�้าจะเป็นอย่างไร

๔. ข้อจ�ากัดในการลงมือปฏิบัติตามแนวทางในข้อ ๒ มีหรือไม่ อย่างไร

ชดุกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�าหรับนกัเรียน) กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที ่๒ ชัน้ประถมศึกษาปีที ่๕ (ฉบบัปรับปรุง) 22



ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.

จากรูป การบริหารจดัการน�า้ตามแนวพระราชด�าริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ดังรูป เก่ียวข้องกับการอนุรักษ์น�้าอย่างไร
(สามารถสืบค้นเพิ่มเติมได้)

ใบงาน ๐๒ : แบบฝึกหัด เรื่องการประหยัดและการอนุรักษ์น�้า

๑. การท�าฝนหลวง                      เพิม่ปริมาณน�า้ตามแหล่งต่าง ๆ

การบริหารจัดการน�้า
ตามแนวพระราชด�าริ

การอนุรักษ์น�้า

๒. การปลกูป่าไม้

๒. ฝาย อ่างเก็บน�า้ เขือ่น

บ. ๔.๑ / ผ. ๑.๒-๐๒

ฝนหลวง

ป่าไม้

ฝายต้นน�า้

หญ้าแฝก

อ่างเก็บน�้าบริเวณเชิงเขา

เขื่อน

การจัดการน�้าของ
เกษตรทฤษฎีใหม่

แก้มลิง

กังหันชัยพัฒนา

เร่งระบายน�้าลงทะเล

ป่าชายเลน

ตอบค�าถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง

ชดุกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�าหรับนกัเรียน) กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที ่๒ ชัน้ประถมศึกษาปีที ่๕ (ฉบบัปรับปรุง) 23



ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.

การบริหารจัดการน�้า
ตามแนวพระราชด�าริ

การอนุรักษ์น�้า

๔. การปลกูหญ้าแฝก

๕. การจดัการน�า้ของเกษตรกร

   ตามทฤษฎีใหม่

๖. แก้มลงิ

๗. กังหนัน�า้ชยัพฒันา

๘. เร่งระบายน�า้ลงทะเล

๙. การปลกูป่าชายเลน

บ. ๔.๑ / ผ. ๑.๒-๐๒

ชดุกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�าหรับนกัเรียน) กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที ่๒ ชัน้ประถมศึกษาปีที ่๕ (ฉบบัปรับปรุง) 24



ใบงาน

การอนุรักษ์น�้า

หน่วยย่อยที่ ๒ 

การเปลี่ยนแปลงของน�้า

เรื่อง การเกิดเมฆ หมอก น�้าค้าง และน�้าค้างแข็ง

บ. ๔.๒ / ผ. ๒.๑

ชดุกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�าหรับนกัเรียน) กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที ่๒ ชัน้ประถมศึกษาปีที ่๕ (ฉบบัปรับปรุง) 25



ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.

กิจกรรมที่ ๑ เมฆ หมอก น�้าค้างและน�้าค้างแข็ง เกิดขึ้นได้อย่างไร

จุดประสงค์

วิธีท�า

วัสดุ – อุปกรณ์

 สร้างแบบจ�าลองและอธิบายการเกิดเมฆ หมอก น�้าค้าง และน�้าค้างแข็ง

๑. น�าขวดพลาสติกใสท่ีมีฝาปิด มาตัดออกเป็น ๒ ส่วน โดยตัดด้านท่ีมี
   ฝาปิดให้มีความยาว ๑ ใน ๓ ของความสูงของขวด

๑. น�้าแข็ง
๒. ไม้ขีดไฟ
๓. ขวดน�้าพลาสติกใสขนาด ๑.๕–๒ ลิตร
๔. คัตเตอร์
๕. กระติกน�้าร้อน
๖.  ธูป
๗. กระป๋องทราย
๘. เกลือ
๙. น�้าสี
๑๐. แท่งแก้ว
๑๑. แก้วพลาสติก
๑๒. ช้อนพลาสติก

ตอนที่ ๑

บ. ๔.๒ / ผ. ๒.๑-๐๑

เกลือ

ชดุกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�าหรับนกัเรียน) กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที ่๒ ชัน้ประถมศึกษาปีที ่๕ (ฉบบัปรับปรุง) 26



ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.

๓.  เช็ดภาชนะท้ังสองส่วนให้แห้งท้ังภายในและภายนอก ใส่น�้าแข็งในภาชนะ 
ส่วนที่ ๑ ขณะเดียวกันใส่น�้าอุ่นลงในภาชนะส่วนที่ ๒ ให้สูงประมาณ ๒ - ๓ 

    เซนติเมตร ดังรูป 

น�้าอุ่น

ส่วนที่ ๑ ส่วนที่ ๒

๓ ซม.

๔.  รีบนำาส่วนที่ ๑ มาวางบนส่วนท่ี ๒ ทันที สังเกตสิ่งที่เกิดข้ึนบริเวณที่ว่างเหนือ
ผิวนำ้าขึ้นไปภายในภาชนะส่วนที่ ๒ อย่างต่อเนื่องเป็นเวลา ๓ นาที บันทึกผล

๕. แยกขวดทั้งสองส่วนออกจากกัน สังเกตที่ผิวด้านนอกของภาชนะส่วนที่ ๑ และ
ผิวด้านในของภาชนะส่วนที่ ๒ บันทึกผล

๖. ทำาซำ้าเช่นเดียวกับข้อ ๓ แต่จุดธูปให้เกิดเปลวไฟ จ่อลงไปในภาชนะส่วนที่ ๒ 
ประมาณ ๓๐ วินาที นำาธูปออกมา แล้ววางภาชนะส่วนที่ ๑ ลงไปทันที สังเกต
สิ่งที่เกิดขึ้นบริเวณที่ว่างเหนือผิวนำ้าขึ้นไป และบันทึกผล

๗. อ่านใบความรู ้เรือ่งการเกดิเมฆและหมอก ร่วมกนัอภปิรายการเกดิเมฆและหมอก

 เปรียบเทียบผลการสังเกตในแบบจำาลองกับความรู้ในใบความรู้ และนำาเสนอ

ส่วนที่ ๑ ส่วนที่ ๒

๒. ก�าหนดให้ส่วนของขวดท่ีมีฝาเป็นส่วนท่ี ๑ ด้านก้นขวดเป็นส่วนท่ี ๒

บ. ๔.๒ / ผ. ๒.๑-๐๑

ชดุกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�าหรับนกัเรียน) กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที ่๒ ชัน้ประถมศึกษาปีที ่๕ (ฉบบัปรับปรุง) 27



ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.

๑. ใส่น�า้แขง็ลงในแก้วพลาสติกใสจนเต็มแล้วรินน�า้
  สีผสมอาหาร ลงในแก้วประมาณคร่ึงหนึ่ง
   ของแก้ว ดังรูป
๒. วางแก้วพลาสติกใสทิ้งไว้ ประมาณ ๓ นาที 
   แล้วสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นที่ผิวด้านนอกของแก้ว 
   บันทึกผล
๓. ใช้ช้อนพลาสติกตักเกลือ ประมาณ ๒-๓ ช้อน 
 ลงไปในแก้วพลาสติก แล้วใช้แท่งแก้วคน
 ให้เกลอืละลายแล้ววางไว้ ประมาณ ๕-๑๐ นาที
 สังเกตผวิด้านนอกของแก้วอกีคร้ังหนึง่ บนัทึกผล
๔. อ่านใบความรู้เร่ืองการเกิดน�า้ค้างและน�า้ค้างแขง็
 ร่วมกันอภปิรายการเกิดน�า้ค้างและน�า้ค้างแขง็
 เปรียบเทียบผลการสังเกตในแบบจ�าลองกับ
 ความรู้ในใบความรู้ และน�าเสนอ

ตอนที่ ๒

บ. ๔.๒ / ผ. ๒.๑-๐๑

ชดุกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�าหรับนกัเรียน) กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที ่๒ ชัน้ประถมศึกษาปีที ่๕ (ฉบบัปรับปรุง) 28



ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.

ตอนที่๑
บันทึกผลการท�ากิจกรรม
ผลการสังเกต
ตาราง ๑ สิ่งที่เกิดขึ้นตามบริเวณต่าง ๆ ของแบบจ�าลองก่อนและหลังจ่อธูปที่ติดไฟ

บริเวณต่าง ๆ ที่สังเกต ผลการสังเกต

บริเวณที่ว่างเหนือผิวน�้าขึ้นไป
ในภาชนะส่วนที่ ๒ 
ที่ยังไม่จ่อธูปที่่ติดไฟ

บริเวณที่ว่างเหนือผิวน�้าขึ้นไป
ในภาชนะส่วนที่ ๒ 
หลังจ่อธูปที่่ติดไฟ

ผิวด้านนอกของภาชนะ
ส่วนที่ ๑ ที่ยังไม่จ่อธูป

ที่ติดไฟ

ผิวด้านในของภาชนะ
ส่วนที่ ๒ ที่ยังไม่จ่อธูป

ที่ติดไฟ

ใบงาน ๐๑ : การเกิดเมฆ หมอก น�้าค้าง และน�้าค้างแข็ง

บ. ๔.๒ / ผ. ๒.๑-๐๑

ชดุกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�าหรับนกัเรียน) กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที ่๒ ชัน้ประถมศึกษาปีที ่๕ (ฉบบัปรับปรุง) 29



ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.

ใบความรู้ 
เรื่องการเกิดเมฆ และหมอก

 ไอน�้ามีสถานะเป็นแก๊ส เป็นส่วนประกอบส�าคัญของอากาศ ท่ีท�าให้
สภาพอากาศเกิดการเปลี่ยนแปลง เม่ือไอน�้าในอากาศเกิดการควบแน่นเป็น
ละอองน�้าเล็ก ๆ ซึ่งมีสถานะเป็นของเหลว จะมีฝุ่นละออง เกลือหรืออนุภาคอื่น ๆ
เป็นแกนกลางให้ละอองน�า้เกาะ ถ้าละอองน�า้นีล้อยอยู่ในระดับใกล้พืน้ดินจะเรียกว่า
หมอก (fog) แต่ถ้าอากาศร้อนเกิดการยกตัวลอยสูงขึ้น อุณหภูมิของอากาศ
จะค่อย ๆ ลดลง ท�าให้ไอน�า้ท่ีอยู่ในอากาศเกิดการควบแน่นเป็นละอองน�า้ ก่อตัวขึน้
และลอยอยู่ในท้องฟ้า เรียกว่า เมฆ (cloud) แต่ถ้าเมฆเกิดในระดับสูงมาก ละอองน�า้
จะจบัตัวกันเป็นผลกึน�า้แขง็

เมฆ หมอก

บ. ๔.๒ / ผ. ๒.๑-๐๑

ชดุกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�าหรับนกัเรียน) กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที ่๒ ชัน้ประถมศึกษาปีที ่๕ (ฉบบัปรับปรุง) 30



ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.

๑. เมื่อน�าส่วนที่ ๑ ที่มีน�้าแข็งมาวางบนส่วนที่ ๒ ที่มีน�้าอุ่น บริเวณที่ว่างเหนือผิวน�้า
   ในภาชนะส่วนที่ ๒ เกิดอะไรขึ้น

๓. สิ่งที่เกิดขึ้นบริเวณที่ว่างเหนือผิวน�้าขึ้นไปในภาชนะส่วนที่ ๒ ก่อนจุดธูปแตกต่าง
   จากหลังจุดธูปหรือไม่ อย่างไร

๒. ส่วนประกอบของแบบจ�าลองแต่ละส่วนเปรียบได้กับส่ิงใดในธรรมชาติ 

ภาชนะที่ใส่น�้าแข็ง เปรียบได้กับ

น�้าอุ่น เปรียบได้กับ

เขม่าธูป เปรียบได้กับ

บริเวณที่ว่างเหนือผิวน�้าภายในภาชนะ เปรียบได้กับ

ค�าถามหลังจากท�ากิจกรรม

๔. สิ่งที่เกิดขึ้นในข้อ ๒ เหมือนหรือแตกต่างจากปรากฏการณ์ในธรรมชาติอย่างไร

บ. ๔.๒ / ผ. ๒.๑-๐๑

ชดุกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�าหรับนกัเรียน) กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที ่๒ ชัน้ประถมศึกษาปีที ่๕ (ฉบบัปรับปรุง) 31



ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.

๕. สิ่งที่เกิดขึ้นที่ผิวด้านนอกภาชนะส่วนที่ ๑ และด้านนอกภาชนะส่วนที่ ๒ คืออะไร 
   เปรียบได้กับปรากฏการณ์ใดในธรรมชาติ

• สิ่งที่เกิดขึ้นที่ผิวด้านนอกภาชนะส่วนที่ ๑ คือ 

 เปรียบได้กับปรากฏการณ์

• สิ่งที่เกิดขึ้นที่ผิวด้านนอกภาชนะส่วนที่ ๒ คือ  

 เปรียบได้กับปรากฏการณ์

๖. จากกิจกรรมนี้ สรุปได้ว่าอย่างไร

บ. ๔.๒ / ผ. ๒.๑-๐๑

ชดุกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�าหรับนกัเรียน) กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที ่๒ ชัน้ประถมศึกษาปีที ่๕ (ฉบบัปรับปรุง) 32



ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.

ตอนที่ ๒
บันทึกผลการท�ากิจกรรม

ตาราง ๒ ผลการสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นที่ผิวด้านนอกของแก้วพลาสติก

บริเวณที่สังเกต ผลการสังเกต

ผิวด้านนอกของแก้วพลาสติก
ก่อนเติมเกลือ

ผิวด้านนอกของแก้วพลาสติก
หลังเติมเกลือ

บ. ๔.๒ / ผ. ๒.๑-๐๑

ชดุกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�าหรับนกัเรียน) กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที ่๒ ชัน้ประถมศึกษาปีที ่๕ (ฉบบัปรับปรุง) 33



ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.

 ละอองน�า้ท่ีรวมตัวเป็นหยดน�า้และเกาะอยู่บนวัตถท่ีุอยู่บริเวณใกล้ ๆ พืน้โลก 

เรียกว่า น�า้ค้าง (dew) ถ้าอณุหภมิูเหนอืพืน้ดินต�า่กว่าศูนย์องศาเซลเซยีส น�า้ค้างจะเปลีย่น

สถานะเป็นของแขง็เกาะอยู่ตามวัสดุต่าง ๆ จะเรียกว่า น�า้ค้างแข็ง (frozen dew)

ในเมืองไทยสามารถพบน�้าค้างแข็งได้แถบบริเวณยอดดอยสูงในภาคเหนือและ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื ซึง่เป็นบริเวณทีมี่อากาศหนาวจดั

ใบความรู้ 
เรื่องการเกิดน�้าค้างและน�้าค้างแข็ง

รูปน�้าค้างรูปน�้าค้างแข็ง

บ. ๔.๒ / ผ. ๒.๑-๐๑

ชดุกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�าหรับนกัเรียน) กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที ่๒ ชัน้ประถมศึกษาปีที ่๕ (ฉบบัปรับปรุง) 34



ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.

๑. สิ่งที่เกิดขึ้นที่ผิวด้านนอกของแก้วพลาสติกคืออะไร สามารถน�าไปอธิบายการเกิด
   น�้าค้างในธรรมชาติได้อย่างไร

๒. สิ่งที่เกิดขึ้นที่ผิวด้านนอกของแก้วพลาสติก เมื่อใส่เกลือลงไป สามารถน�าไปอธิบาย
   การเกิดน�้าค้างแข็งในธรรมชาติได้อย่างไร

๓. แบบจ�าลองนี้เหมือนและแตกต่างจากการเกิดน�้าค้างและน�้าค้างแข็งในธรรมชาติ
   อย่างไร

๔. จากกิจกรรมนี้ สรุปได้ว่าอย่างไร

ค�าถามหลังจากท�ากิจกรรม

บ. ๔.๒ / ผ. ๒.๑-๐๑

ชดุกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�าหรับนกัเรียน) กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที ่๒ ชัน้ประถมศึกษาปีที ่๕ (ฉบบัปรับปรุง) 35



ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.

ใบงาน ๐๒ : แบบฝึกหัด เรื่องเมฆ หมอก น�้าค้าง และน�้าค้างแข็ง

สิ่งต่าง ๆ ต่อไปนี้มีสถานะใดและมีกระบวนการเกิดอย่างไร

สิ่งต่าง ๆ สถานะ กระบวนการเกิด

เมฆ

หมอก

น�้าค้าง

น�้าค้างแข็ง

บ. ๔.๒ / ผ. ๒.๑-๐๒

ตอบค�าถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง

ชดุกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�าหรับนกัเรียน) กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที ่๒ ชัน้ประถมศึกษาปีที ่๕ (ฉบบัปรับปรุง) 36



ใบงาน

หน่วยย่อยที่ ๒ 

การเปลี่ยนแปลงของน�้า

เรื่อง การเกิดฝน หิมะและลูกเห็บ

บ. ๔.๒ / ผ. ๒.๒

ชดุกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�าหรับนกัเรียน) กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที ่๒ ชัน้ประถมศึกษาปีที ่๕ (ฉบบัปรับปรุง) 37



ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.

กิจกรรมที่ ๑  ฝน หิมะ ลูกเห็บ เกิดขึ้นได้อย่างไร

จุดประสงค์

วิธีท�า

วัสดุ – อุปกรณ์

 อ่านและอธิบายการเกิดฝน หิมะ และลูกเห็บ

๑. ร่วมกันอภิปรายว่าการเกิดฝน หิมะ และลูกเห็บเหมือนหรือแตกต่างกัน
   อย่างไร ตามความเข้าใจของตนเอง และบันทึกผล
๒. อ่านใบความรู้ เรื่องฝน หิมะ และลูกเห็บ 
๓. ร่วมกันอภิปรายความเหมือนและความแตกต่างของการเกิดฝน หิมะ
   และลูกเห็บ บันทึกผล
๔. น�าเสนอผลการอภิปรายในรูปแบบที่น่าสนใจ

-

บ. ๔.๒ / ผ. ๒.๒-๐๑

ชดุกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�าหรับนกัเรียน) กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที ่๒ ชัน้ประถมศึกษาปีที ่๕ (ฉบบัปรับปรุง) 38



ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.

  เมฆท่ีเรามองเห็นบนท้องฟ้านั้น คือละอองน�้ า

หรือผลึกน�้าแข็งเล็ก ๆ  นั่นเอง เม่ือละอองน�้าหรือ

ผ ลึ ก น�้ า แ ข็ ง ใ น เ ม ฆ ร ว ม ตั ว กั น มี ข น า ด ใ หญ่ขึ้ น

จนมีน�้าหนักมากเกินกว่าท่ีบรรยากาศจะพยุงไว ้ได ้ 

จะตกลงมายังพื้นโลก ซึ่งอาจตกลงมาถึงพื้นโลก

ในสถานะของเหลวทีเ่ราเรียกว่า ฝน (rain) แต่ในบางประเทศ

ท่ีอยู่ในเขตหนาวและในบริเวณภูเขาสูงซึ่งมีอุณหภูมิ

ต�่ากว่าจุดเยือกแข็งของน�้า ไอน�้าในอากาศจะเกิดเป็น

ผลกึน�า้แขง็และตกลงมาเรียกว่า หมิะ (snow) ผลกึน�า้แขง็นี้

อาจมีรูปร่างและขนาดต่าง ๆ  กัน แต่ส่วนใหญ่ท่ีพบ

จะเป็นรูปหกเหลี่ยม

 รูปผลึกหิมะ 

       เนื่องจากฝนและหิมะนั้น เป ็นน�้าจากเมฆ

ท่ีลอยอยู่บนท้องฟ้าตกลงมายังพื้นโลก ดังนั้นฝนและ

หิมะจึงเป็นหยาดน�้าฟ้า เมฆบนท้องฟ้ามีหลายชนิด

แต่มีเมฆบางชนิดเท่านั้นที่ท�าให้เกิดหยาดน�้าฟ้า เช่น 

เมฆนิมโบสเตรตัส และ เมฆคิวมูโลนิมบัส ซึ่งท�าให้

เ กิดฝน ส�าหรับเมฆคิวมูโลนิมบัสนั้น นอกจาก

จะท�าให ้เกิดฝนแล้ว ยังท�าให ้เกิดลูกเห็บซึ่งเป ็น

หยาดน�้าฟ้าอีกประเภทหนึ่งด้วย

บ. ๔.๒ / ผ. ๒.๒-๐๑

ใบความรู้ 
เรื่องฝน หิมะและลูกเห็บ

ชดุกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�าหรับนกัเรียน) กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที ่๒ ชัน้ประถมศึกษาปีที ่๕ (ฉบบัปรับปรุง) 39



ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.

 ลูกเห็บ (hail) คือหยาดน�้าฟ้าท่ีตกลงมาใน
ลักษณะเป ็นก ้อนน�้ าแข็ง มี เส ้นผ ่านศูนย ์กลาง
ระหว่าง ๕ - ๕๐ มิลลิเมตร แต่ในบางคร้ังอาจมี
ขนาดโตกว ่าและอาจตกลงมาเป ็นก ้อน ๆ  หรือ
เกาะรวมกันเป็นก ้อนขรุขระ ลูกเห็บเกิดจากการ
ท่ีหยดน�้ าห รือผลึ กน�้ าแข็ ง ใน เมฆคิว มู โลนิมบัส  
ถูกกระแสอากาศในเมฆพัดวนกลับขึ้นไป และใน
ขณะเดียวกันก็มีการรวมตัวกับละอองน�้าหรือผลึก
น�้าแข็ง ท�าให ้เกิดการพอกตัวมีขนาดใหญ่ขึ้นอีก
เ ม่ือ ถูกพัดขึ้ น ไประดับ ท่ี สูงและมีอุณหภู มิต�่ ากว่า
จุดเยือกแข็ง จากนั้นจะตกลงมาด้วยน�้าหนักที่มาก
กว่าเดิม

     ถ้าขนาดและน�้าหนักยังไม่มากพออาจถูกกระแส
อากาศพัดกลับขึ้นไปอีก ท�าให้เกิดการพอกตัวของน�้า
แข็งเพิ่มขึ้น และเป็นเช่นนี้ต่อไปเร่ือย ๆ  จนเกิดเป็น
ก้อนน�้าแข็งท่ีมีน�้าหนักมากเกินกว่าท่ีกระแสอากาศจะ
พัดกลับขึ้นไปได้ จึงตกลงมาเรียกว่า ลูกเห็บ ลูกเห็บ
ท่ีตกลงมาบนพื้นโลกนั้นถ้าเราผ่าออกแล้วสังเกตอย่าง
ละเอียด บางคร้ังอาจต้องใช้เคร่ืองช่วยในการสังเกต 
เช่น แว่นขยายจะพบว่า ลูกเห็บมีน�้าแข็งพอกเป็นชั้น ๆ
ซ ้อนกันคล้ายหัวหอม ซึ่งอาจช่วยให้เราคาดคะเน
ลักษณะการเกิดลูกเห็บในเบื้องต้นได้
 ในประเทศไทยลูกเห็บมักจะเกิดขึ้นในช่วงท่ีมี
พายุฝนฟ้าคะนองในฤดูร้อน ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์
จนถึงเดือนพฤษภาคม จะเกิดมากในภาคเหนือและ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

บ. ๔.๒ / ผ. ๒.๒-๐๑

 รูปลูกเห็บ 

ชดุกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�าหรับนกัเรียน) กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที ่๒ ชัน้ประถมศึกษาปีที ่๕ (ฉบบัปรับปรุง) 40



ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.

บันทึกผลการท�ากิจกรรม

การเกิดฝน หิมะ ลูกเห็บ 
ตามความเข้าใจ 

การเกิดฝน หิมะ ลูกเห็บ 
ตามข้อมูลในใบความรู้

ใบงาน ๐๑ : ฝน หิมะ ลูกเห็บ

บ. ๔.๒ / ผ. ๒.๒-๐๑

ชดุกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�าหรับนกัเรียน) กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที ่๒ ชัน้ประถมศึกษาปีที ่๕ (ฉบบัปรับปรุง) 41



ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.

๑. หยาดน�้าฟ้าคืออะไร มีอะไรบ้าง

๓. ลูกเห็บเกี่ยวข้องกับเมฆคิวมูโลนิมบัสอย่างไร

๒. หยาดน�้าฟ้าแต่ละชนิด มีลักษณะการเกิดเหมือนและแตกต่างกันอย่างไร

๔. ในประเทศไทย ส่วนใหญ่ลูกเห็บเกิดขึ้นที่ไหน และเกิดในช่วงฤดูใด

๕. จากกิจกรรมนี้ สรุปได้ว่าอย่างไร

ค�าถามหลังจากท�ากิจกรรม

บ. ๔.๒ / ผ. ๒.๒-๐๑

ชดุกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�าหรับนกัเรียน) กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที ่๒ ชัน้ประถมศึกษาปีที ่๕ (ฉบบัปรับปรุง) 42



ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.

๑.                       หยาดน�้าฟ้าที่ตกลงมาในลักษณะเป็นก้อนน�้าแข็ง

๕.                       ผลึกน�้าแข็งมีรูปร่างและขนาดต่าง ๆ  กัน

๓.                       เกิดขึ้นในช่วงที่มีพายุฝนฟ้าคะนองในฤดูร้อน

๗.                       ละอองน�้าหรือผลึกน�้าแข็งในเมฆตกลงมาในสถานะของเหลว

๙.                       มีความนุ่มเมื่อสัมผัส

๒.                       เมฆนิมโบสเตรตัสท�าให้เกิดหยาดน�้าฟ้านี้

๖.                       ผลึกน�้าแข็งในเมฆคิวมูโลนิมบัสถูกกระแสอากาศในเมฆพัดวน
                         กลับขึ้นไป

๔.                       มีน�้าแข็งพอกเป็นชั้น ๆ  ซ้อนกัน คล้ายหัวหอม

๘.                       ไอน�า้ในอากาศท่ีอยู่ในบริเวณท่ีมีอณุหภมิูต�า่กว่าจดุเยือกแขง็ของน�า้
  เปลีย่นเป็นผลกึน�า้แขง็และตกลงมา

๑๐.                      ตกถูกร่างกายอาจบาดเจ็บได้

ใบงาน ๐๒ : แบบฝึกหัด เรื่องการเกิดฝน หิมะ และลูกเห็บ

เลือกค�าต่อไปนี้   ฝน      หิมะ    ลูกเห็บ  เติมลงในหน้าข้อความให้ถูกต้อง

บ. ๔.๒ / ผ. ๒.๒-๐๒

ชดุกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�าหรับนกัเรียน) กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที ่๒ ชัน้ประถมศึกษาปีที ่๕ (ฉบบัปรับปรุง) 43



ใบงาน

หน่วยย่อยที่ ๒ 

การเปลี่ยนแปลงของน�้า

เรื่อง วัฏจักรน�้า

บ. ๔.๒ / ผ. ๒.๓

ชดุกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�าหรับนกัเรียน) กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที ่๒ ชัน้ประถมศึกษาปีที ่๕ (ฉบบัปรับปรุง) 44



ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.

กิจกรรมที่ ๑ วัฏจักรน�้าเป็นอย่างไร

จุดประสงค์

วิธีท�า

วัสดุ – อุปกรณ์

 ใช้แบบจ�าลองเพื่ออธิบายลักษณะและการเกิดวัฏจักรน�้า

๑. เล่นเกมวัฏจักรของน�้า ซึ่งมีกติกาดังนี้
 ๑.๑ สมมุติให้นักเรียนแต่ละคนเป็นอนุภาคน�้า
  แต่ละอนภุาค จากนัน้แต่ละคนเข้าไปอยู่ในแหล่งท่ีอยู่ของน�า้แต่ละแหล่ง 

  ซึ่งมีท้ังหมด ๙ แหล่ง ได้แก่ ๑. สัตว์ ๒. เมฆ ๓. ธารน�้าแข็ง  
 ๔. น�้าใต้ดิน ๕. ทะเลสาบ ๖. มหาสมุทร ๗. พชื ๘. แม่น�า้ และ

  ๙. ดิน (ครูเป็นผูก้�าหนด แต่ละจดุตามต�าแหน่งต่าง ๆ  ไว้และสามารถ
  เดินวนจุดไปเรื่อย ๆ  ได้)
 ๑.๒ ฟังสัญญาณการเร่ิมเล่นเกมรอบท่ี ๑ เม่ือได้ยินเสียงสัญญาณ 
  บันทึกแหล่งที่อยู่ของน�้าท่ีตนเองอยู่ลงในตารางช่องหมายเลข ๑
    จากนั้นทอดลูกเต๋าแหล่งท่ีอยู ่ของน�้าที่วางไว้ที่สถานี ๑ คร้ัง 

 แล้วอ ่านค�าส่ังในหน้าลูกเต ๋าท่ีหงายขึ้น บันทึกชื่อแหล่งน�้า
  ท่ีต้องเดินทางไป และเหตุผลของการเปลีย่นแหล่งท่ีอยู่ของน�า้ลงใน
  ตาราง เม่ือได้ยินสัญญาณ 
  

๑. ปากกาเคมี
๒. กระดาษปรู๊ฟ
๓. นกหวีด
๔. ลูกเต๋าแหล่งที่อยู่ของน�้า

บ. ๔.๒ / ผ. ๒.๓-๐๑

http://ipst/9044
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ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.

 นกหวีดสัน้ ๒ คร้ังให้แต่ละคนรีบปฏบิติัตามค�าสัง่ไปยังแหล่ท่ีอยู่ของงน�า้อืน่ต่อไป
 ซึ่งบางคนอาจพบค�าส่ังให้อยู ่ที่เดิม ท�าเช่นนี้ต ่อไปจนครบ ๙ รอบ
๒. เขียนเส้นทางการเดินทางของอนุภาคน�้าไปตามแหล่งน�้าต่าง ๆ ของ
 แต่ละคนในกลุ ่มลงในกระดาษปรู๊ฟ และร่วมกันอภิปรายเปรียบเทียบ

 เส้นทางการเดินทางของอนุภาคน�้าของตนเองกับเพื่อนในกลุ่มว่าเหมือน

 หรือแตกต่างกนัอย่างไร
๓.  ร่วมกันอ่านใบความรู้เร่ืองวัฏจกัรน�า้ และอภปิรายลกัษณะและการเกิดวัฏจกัรน�า้

บ. ๔.๒ / ผ. ๒.๓-๐๑

ชดุกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�าหรับนกัเรียน) กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที ่๒ ชัน้ประถมศึกษาปีที ่๕ (ฉบบัปรับปรุง) 46



ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.

       ท้องถ่ินของเรามีแหล่งน�า้ต่าง ๆ หลายแหล่งทัง้แหล่งน�า้ผวิดินและแหล่งน�า้ใต้ดิน

เม่ือน�า้ในแต่ละแหล่งได้รับความร้อน จะระเหยกลายเป็นไอน�า้อยู่ในอากาศ เม่ืออณุหภมิู
อากาศลดลงไอน�า้จะเกิดการควบแน่นเป็นละอองน�า้เลก็ ๆ  รวมตัวกันเป็นเมฆ ละอองน�า้

ในเมฆเกิดการชนและรวมตัวกันเป ็นหยดน�้ า ท่ี มีขนาดใหญ ่ขึ้นและน�้ าหนัก

มากข้ึน และในท่ีสุดกลายเป็นฝนตกลงมายังโลก ฝนท่ีตกลงมาจะมีบางส่วน

ระเหยกลับคืนสู่บรรยากาศ บางส่วนซึมลงไปในดิน และบางส่วนไหลไปยังที่อื่น

นอกจากนี้มนุษย์ สัตว์ และพืช อาจน�าน�้าเหล่านี้มาใช้ประโยชน์ในการบริโภค อุปโภค

ปัจจยัต่าง ๆ   เหล่านี ้ท�าให้เกิดการหมุนเวียนของน�า้ โดยมีแบบรูปการเปลีย่นแปลงซ�า้ ๆ

และต่อเนื่องเป็นวัฏจักร

 อนุภาคน�้าในวัฏจักรจะหมุนเวียนไปยังแหล่งต่าง ๆ แต่เวลาในการหมุนเวียน

กลบัมานัน้ไม่แน่นอน แม้ว่าวัฏจกัรน�า้เป็นรูปแบบกระบวนการเปลีย่นแปลงท่ีอยู่ของน�า้

อย่างต่อเนือ่ง แต่การหมุนเวียนของอนภุาคน�า้ไปตามแหล่งต่าง ๆ อาจเกิดขึน้พร้อมกัน

หรือไม่พร้อมกันก็ได้ ท�าให้อนุภาคน�้าอาจจะหมุนเวียนกลับมาที่เดิมโดยใช้เวลา

ไม่เท่ากัน ถ้าน�า้ไม่สามารถหมุนเวียนกลบัมาให้ใช้ได้ทนั อาจท�าให้เกิดการขาดแคลนน�า้

หรือสภาวะแห้งแล้งได้

บ. ๔.๒ / ผ. ๒.๓-๐๑

ใบความรู้ 
เรื่องวัฏจักรน�้า

ชดุกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�าหรับนกัเรียน) กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที ่๒ ชัน้ประถมศึกษาปีที ่๕ (ฉบบัปรับปรุง) 47



ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.

ท่ีมา : สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 2562. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ 
 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕ เล่ม ๒ ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ ่มสาระการเรียนรู้
 วิทยาศาสตร์ (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศักราช 
 ๒๕๕๑. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ สกสค. ลาดพร้าว.

เมฆ

หยาดน้ำฟา

การสะทอนพลังงาน
แสงอาทิตยโดยเมฆ

การควบแนนของไอน้ำ
และรวมตัวเปนเมฆ

ทะเล

การระเหยของน้ำ

พืชดูดน้ำไปใช

การระเหยของน้ำ

น้ำจากแมน้ำไหลออกสูทะเล

แมน้ำมนุษยนำน้ำไปใช
ในการอุปโภค บริโภค

การไหลซึมของน้ำลงดิน
ในระดับลึกลงไป

ชั้นหินหรือชั้นตะกอนที่กักเก็บน้ำบาดาล

ชั้นหินที่มีเนื้อละเอียดแนน

การสะทอนพลังงาน
แสงอาทิตยโดยเมฆ

การสะทอนพลังงาน
แสงอาทิตยโดยผิวโลก

บ. ๔.๒ / ผ. ๒.๓-๐๑

ชดุกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�าหรับนกัเรียน) กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที ่๒ ชัน้ประถมศึกษาปีที ่๕ (ฉบบัปรับปรุง) 48



ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.

บันทึกผลการท�ากิจกรรม

ตาราง การเปลี่ยนแปลงแหล่งที่อยู่ของน�้า

ใบงาน ๐๑ : วัฏจักรน�้า

หมายเลข

๑

๒

๓

๔

๕

แหล่งทีอ่ยู่ของน�า้เดมิ เหตผุลของการเปล่ียนแหล่งทีอ่ยู่ของน�า้
แหล่งทีอ่ยู่ของน�า้ทีไ่ด้
จากการทอดลูกเต๋า

บ. ๔.๒ / ผ. ๒.๓-๐๑

ชดุกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�าหรับนกัเรียน) กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที ่๒ ชัน้ประถมศึกษาปีที ่๕ (ฉบบัปรับปรุง) 49



ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.
บ. ๔.๒ / ผ. ๒.๓-๐๑

ตาราง การเปลี่ยนแปลงแหล่งที่อยู่ของน�้า (ต่อ)

หมายเลข

๖

๗

๘

๙

แหล่งทีอ่ยู่ของน�า้เดมิ เหตผุลของการเปล่ียนแหล่งทีอ่ยู่ของน�า้
แหล่งทีอ่ยู่ของน�า้ทีไ่ด้
จากการทอดลูกเต๋า

ชดุกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�าหรับนกัเรียน) กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที ่๒ ชัน้ประถมศึกษาปีที ่๕ (ฉบบัปรับปรุง) 50



ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.

๑. อนุภาคน�้าแต่ละอนุภาคหมุนเวียนไปที่ใดบ้าง

๓. การหมุนเวียนของน�้าในวัฏจักรน�้า มีการเปลี่ยนแปลงสถานะทุกครั้งหรือไม่ อย่างไร

๒. อนุภาคน�้าแต่ละอนุภาคหมุนเวียนไปที่เดียวกันหรือไม่ อย่างไร

๔. เมื่อเล่นเกมครบ อนุภาคน�้าแต่ละอนุภาคมีโอกาสกลับมาที่จุดเริ่มต้นหรือไม่อย่างไร

ค�าถามหลังจากท�ากิจกรรม

บ. ๔.๑ / ผ. ๑.๒-๐๑

ชดุกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�าหรับนกัเรียน) กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที ่๒ ชัน้ประถมศึกษาปีที ่๕ (ฉบบัปรับปรุง) 51



ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.

๗. น�า้บนโลกส่วนใหญ่อยู่ท่ีใด และการเล่มเกมนีส้อดคล้องกับข้อเท็จจริงหรือไม่เพราะเหตุใด

๖. เม่ือน�า้ระเหยสู่บรรยากาศ และกลบัมายังพืน้โลกอกีคร้ัง จะกลบัสู่แหล่งท่ีอยู่เดิมบนพืน้โลก
 หรือไม่ เพราะเหตุใด

๕. ถ้าเล่นเกมต่อไปเรื่อยๆ อนุภาคน�้าแต่ละอนุภาคมีโอกาสกลับมายังจุดเริ่มต้นที่แต่ละคน
 เล่นเกมหรือไม่ เพราะเหตุใด

บ. ๔.๒ / ผ. ๒.๓-๐๑

ชดุกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�าหรับนกัเรียน) กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที ่๒ ชัน้ประถมศึกษาปีที ่๕ (ฉบบัปรับปรุง) 52



ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.

๙. จากกิจกรรมนี้ สรุปได้ว่าอย่างไร

บ. ๔.๒ / ผ. ๒.๓-๐๑

๘. แบบจ�าลองนี้ เหมือนและแตกต่างจากวัฏจักรน�้าที่เกิดขึ้นในธรรมชาติอย่างไร

ชดุกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�าหรับนกัเรียน) กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที ่๒ ชัน้ประถมศึกษาปีที ่๕ (ฉบบัปรับปรุง) 53



ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.

จากรูป ถ้าเขยีน        แสดงทิศทางการเคลือ่นทีข่องอนภุาคน�า้จากแหล่งต่าง ๆ ได้ดังนี้

เหตุการณ์ในหมายเลขใดที่สามารถเกิดขึ้นได้เพราะเหตุใด

ใบงาน ๐๒ : แบบฝึกหัด เรื่องวัฏจักรน�้า

รูปวัฏจกัรของน�า้

๑) แม่น�า้ แหล่งน�า้บาดาล         แหล่งน�า้บาดาล   ดิน

๒) เมฆ พชื เมฆ พชื เมฆ พชื

๓) ทะเล แหล่งน�า้บาดาล ดิน พชื

๔) พชื เมฆ แม่น�า้ พชื

เมฆ

หยาดน้ำฟา

การสะทอนพลังงาน
แสงอาทิตยโดยเมฆ

การควบแนนของไอน้ำ
และรวมตัวเปนเมฆ

ทะเล

การระเหยของน้ำ

พืชดูดน้ำไปใช

การระเหยของน้ำ

น้ำจากแมน้ำไหลออกสูทะเล

แมน้ำมนุษยนำน้ำไปใช
ในการอุปโภค บริโภค

การไหลซึมของน้ำลงดิน
ในระดับลึกลงไป

ชั้นหินหรือชั้นตะกอนที่กักเก็บน้ำบาดาล

ชั้นหินที่มีเนื้อละเอียดแนน

การสะทอนพลังงาน
แสงอาทิตยโดยเมฆ

การสะทอนพลังงาน
แสงอาทิตยโดยผิวโลก

บ. ๔.๒ / ผ. ๒.๓-๐๒

ตอบค�าถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕

เสียง

ชดุกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�าหรับนกัเรียน) กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที ่๒ ชัน้ประถมศึกษาปีที ่๕ (ฉบบัปรับปรุง) 55



ใบงาน

ชดุกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�าหรับนกัเรียน) กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที ่๑ ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี ๕ (ฉบบัปรับปรุง) 56

บ. ๕.๑ / ผ. ๑.๑

หน่วยย่อยที่ ๑ 

เสียง

เรื่อง การเคลื่อนที่ของเสียง



ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.

ชดุกิจกรรมการเรียนรู้	(ส�าหรับนกัเรียน)	กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์	ภาคเรียนที	่๑	ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี	๕	(ฉบบัปรับปรุง)	 ชดุกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�าหรับนกัเรียน) กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที ่๒ ชัน้ประถมศึกษาปีที ่๕ (ฉบบัปรับปรุง) 57

กิจกรรมที่ ๑ เสียงเคลื่อนที่ไปได้อย่างไร

จุดประสงค์
สังเกตและอธิบายการเคลื่อนที่ของเสียง 

วัสดุ-อุปกรณ์

๑. แก้วพลาสติก

๒. เส้นเอ็นยาวประมาณ ๔ เมตร

๓. ลวดเสียบกระดาษ

๔. สายวัด

๕. กรรไกร

๖. เข็มหมุด

๗. ภาชนะใส่น�้าสี

๘. ส้อมเสียงพร้อมไม้เคาะ

วิธีท�า
ตอนที่ ๑
    ๑. อภิปรายและบันทึกว่า

    ๑.๑ ถ้าเคาะส้อมเสียงแล้วน�าปลายส้อมเสยีงข้างหนึง่จ่อท่ีผวิน�า้ในภาชนะใส่น�า้สี
       จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรกับผิวน�้า
    ๑.๒ ถ้าเคาะส้อมเสียงแล้วน�าปลายส้อมเสียงข้างหนึง่จ่อท่ีผวิน�า้ในภาชนะใส่น�า้สี
        พร้อมแนบหูกับด้านข้างของภาชนะทันที จะได้ยินเสียงส้อมเสียงหรือไม่

    ๒. ท�ากิจกรรมเพื่อตรวจสอบผลการอภิปราย สังเกตและบันทึกผล
 ๓. ร่วมกันอภิปรายแหล่งก�าเนิดเสียง ตัวกลางของเสียง และเขียนล�าดับการ    
       เคลื่อนที่ของเสียงลงในตาราง

บ. ๕.๑ / ผ. ๑.๑  - ๐๑



ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.

ชดุกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�าหรับนกัเรียน) กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที ่๒ ชัน้ประถมศึกษาปีที ่๕ (ฉบบัปรับปรุง) 58

   ๑. ท�าโทรศัพท์โดยใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ก�าหนดให้ ซึ่งมีวิธีดังนี้
  ๑.๑  ใช้เข็มหมุดเจาะรูที่ตรงกลางของก้นแก้วพลาสติก ๑ รู 
  ๑.๒ ร้อยปลายเส้นเอ็นท่ียาว ๔ เมตร ผ่านรูท่ีเจาะเข้าไปในแก้ว แล้วผูก
       ปลายนั้นกับลวดเสียบกระดาษ ๑ อัน
  ๑.๓ ร้อยปลายเส้นเอ็นท่ีเหลือผ่านรูท่ีเจาะของแก้วอีกใบหนึ่งเข้าไปในแก้ว  

 แล้วผูกปลายเส้นเอ็นนั้นกับลวดเสียบกระดาษอีกอันหนึ่งเพื่อท�าเป็น 
       โทรศัพท์

   ๒. ให้นักเรียน ๒ คน ยืนห่างกัน ๔ เมตร นักเรียนคนหนึ่งเป็นผู้พูด โดยให้
   พูดค่อย ๆ  ท่ีท�าให้ผู้ฟังไม่ได้ยินเสียง จากนั้นอภิปรายและบันทึกว่า ถ้าผู้พูด
  พูดค่อย ๆ  เหมือนเดิมแต่พูดผ่านโทรศัพท์ที่ดึงให้เส้นเอ็นขึงตึง ผู ้ฟังจะ
  ได้ยินเสียงผู้พูดหรือไม่ เพระเหตุใด 
    ๓. ท�ากิจกรรมเพือ่ตรวจสอบผลการอภปิรายโดยสลบักันเป็นผูพ้ดูและผูฟั้งหลาย  ๆ  คร้ัง
   สังเกตและบันทึกผล
 ๔. ร่วมกันอภปิรายแหล่งก�าเนดิเสยีง ตัวกลางของเสียง และเขยีนล�าดับการเคลือ่นที่

 ของเสียงลงในตาราง  
 ๕. ขณะท่ีมีการพูดผ่านโทรศัพท์ สังเกตและบันทึกส่ิงที่เกิดขึ้นกับเส้นเอ็นและ
      การได้ยิน เม่ือแตะเส้นเอ็นเบา ๆ  จับเส้นเอ็นให้แน่น และตัดเส้นเอ็นให้ขาด
 ๖. ร่วมกันอภิปรายสาเหตุที่ท�าให้ได้ยินเสียงและไม่ได้ยินเสียง
. 

บ. ๕.๑ / ผ. ๑.๑  - ๐๑

ตอนที่ ๒



ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.
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ตอนที่ ๑

บันทึกผลการท�ากิจกรรม

ตาราง ๑ ผลการ อภิปรายและผลการสังเกต เมื่อเคาะส้อมเสียงแล้วน�าไปจ่อที่ผิวน�้า 

 และเมื่อแนบหูข้างภาชนะ 

ใบงาน ๐๑ : การเคลื่อนที่ของเสียงผ่านตัวกลาง

กิจกรรม

เคาะส้อมเสียงแล้ว 
จ่อที่ผิวน�้า

เคาะส้อมเสียง
จ่อท่ีผิวน�้าแล้วแนบหู
ข้างภาชนะทันที

ผลการอภิปราย ผลการสังเกต ล�าดบัการเคล่ือนที่
ของเสียง

เสยีงจากส้อมเสียง

หู

บ. ๕.๑ / ผ. ๑.๑  - ๐๑

ผ่าน

ผ่าน

ถึง

เสยีงจากส้อมเสียง
ผ่าน

หู
ถึง

ผ่าน

ผ่าน



ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.
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ค�าถามหลังจากท�ากิจกรรม

๑. เมื่อเคาะส้อมเสียงแล้วจ่อที่ผิวน�้า ผิวน�้าในบริเวณที่อยู่ไกลจากส้อมเสียง
   มีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ อย่างไร ท�าไมจึงเป็นเช่นนั้น    

๒. เสียงเคลื่อนที่ผ่านน�้าได้หรือไม่ ทราบได้อย่างไร และมีลักษณะอย่างไร

๓. สิ่งที่เสียงเคลื่อนที่ผ่านได้ เรียกว่าอะไร

๔. จากกิจกรรมนี้ สรุปได้ว่าอย่างไร

บ. ๕.๑ / ผ. ๑.๑  - ๐๑



ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.

ชดุกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�าหรับนกัเรียน) กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที ่๒ ชัน้ประถมศึกษาปีที ่๕ (ฉบบัปรับปรุง) 61

ผ่าน

ตอนที่ ๒

ตาราง ๒ ผลการอภปิรายและผลการสงัเกตการได้ยินเสยีงพดู เม่ือพดูผ่านโทรศัพท์ 

ตาราง ๓ ผลการสงัเกตเส้นเอ็นและการได้ยินเสยีง เม่ือพดูผ่านโทรศัพท์ด้วยวธีิต่าง ๆ  

กิจกรรม

วิธี

เมื่อดึงเส้นเอ็นให้ตึง
แล้วพูดผ่านโทรศัพท์

เมื่อดึงเส้นเอ็นให้ตึง
แล้วพูดผ่านโทรศัพท์

ใช้มือจับเส้นเอ็นให้แน่น

ตัดเส้นเอ็นให้ขาด

ผลการอภปิราย

เส้นเอ็น

ผลการสังเกต

ผลการสังเกต

การได้ยินเสียง

ล�าดบัการเคล่ือนที่
ของเสียง

บ. ๕.๑ / ผ. ๑.๑  - ๐๑



ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.

ชดุกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�าหรับนกัเรียน) กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที ่๒ ชัน้ประถมศึกษาปีที ่๕ (ฉบบัปรับปรุง) 62

ค�าถามหลังจากท�ากิจกรรม

๑. เมื่อพูดค่อย  ๆ  โดยไม่ใช้และใช้โทรศัพท์ จะได้ยินเสียงแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร

๒. เสียงที่ได้ยินผ่านโทรศัพท์เมื่อแตะเส้นเอ็นเบา  ๆ และจับเส้นเอ็นให้แน่นแตกต่างกัน
   หรือไม่ อย่างไร ท�าไมจึงเป็นเช่นนั้น

๓. เม่ือตัดเส้นเอน็ให้ขาด ผูฟั้งได้ยินเสียงการพดูผ่านโทรศัพท์หรือไม่ เพราะเหตุใด

๔. เมื่อพูดผ่านโทรศัพท์ เสียงเดินทางผ่านจากผู้พูดไปยังผู้ฟังได้อย่างไร

บ. ๕.๑ / ผ. ๑.๑  - ๐๑



ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.

ชดุกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�าหรับนกัเรียน) กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที ่๒ ชัน้ประถมศึกษาปีที ่๕ (ฉบบัปรับปรุง) 63

๕. ตัวกลางของเสียงในกิจกรรมนี้มีอะไรบ้าง

๖. ถ้าไม่มีตัวกลาง เสียงจะเดินทางจากแหล่งก�าเนิดมาสู่ผู้ฟังได้หรือไม่ 
   ท�าไมจึงเป็นเช่นนั้น

๗. จากกิจกรรมนี้ สรุปได้ว่าอย่างไร

บ. ๕.๑ / ผ. ๑.๑  - ๐๑



ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.

ชดุกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�าหรับนกัเรียน) กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที ่๒ ชัน้ประถมศึกษาปีที ่๕ (ฉบบัปรับปรุง) 64

แหล่งก�าเนิดเสียง คือ

 

ตัวกลางที่เสียงเคลื่อนที่ผ่าน คือ

ใบงาน ๐๒ : แบบฝึกหัด เรื่องการเคลื่อนที่ของเสียง

๑. จากภาพ แหล่งก�าเนิดเสียงและตัวกลางที่เสียงเคลื่อนที่ผ่านคืออะไร

แหล่งก�าเนิดเสียง คือ

 

ตัวกลางที่เสียงเคลื่อนที่ผ่าน คือ

ภาพที่ ๑

ภาพที่ ๒

บ. ๕.๑ / ผ. ๑.๑  - ๐๒



ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.

ชดุกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�าหรับนกัเรียน) กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที ่๒ ชัน้ประถมศึกษาปีที ่๕ (ฉบบัปรับปรุง) 65

๒. ท�าเคร่ืองหมาย √ หน้าข้อความท่ีถูกและท�าเคร่ืองหมาย X หน้าข้อความท่ีผดิ

๑. เสียงเกิดจากการส่ันของวัตถุ

๓. เราได้ยินเสยีงเนือ่งจากเสียงเดินทางผ่านตัวกลางมายังหขูองเรา

๕. จากกิจกรรมท�าโทรศัพท์ เส้นเอ็นในโทรศัพท์ท�าหน้าที่เป็น

   ตัวกลางเสยีง

๗. จากกิจกรรมท�าโทรศัพท์ เมื่อใช้เส้นลวดแทนเส้นเอ็นจะท�าให้

    ได้ยินเสียงเหมือนกัน

๔. เสียงไม่สามารถเดินทางผ่านน�า้หรือของเหลวได้

๖. เสยีงสามารถเดินทางผ่านอากาศ เนือ่งจากอากาศเป็นตัวกลาง

   ของเสียง

๘.    จากกิจกรรมท�าโทรศัพท์ เมื่อเส้นเอ็นขาดจะได้ยินเสียงค่อยลง

    จากเดิม

๒. เสียงเคลือ่นท่ีจากแหล่งก�าเนดิเสยีงมาสู่ผูฟั้งโดยไม่ต้องอาศัย

   ตัวกลางในการเคลือ่นท่ี

บ. ๕.๑ / ผ. ๑.๑  - ๐๒



ใบงาน

ชดุกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�าหรับนกัเรียน) กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที ่๑ ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี ๕ (ฉบบัปรับปรุง) 66

บ. ๕.๑ / ผ. ๑.๒

เรื่อง เสียงกับการได้ยิน

หน่วยย่อยที่ ๑ 

เสียง



ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.

ชดุกิจกรรมการเรียนรู้	(ส�าหรับนกัเรียน)	กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์	ภาคเรียนที	่๑	ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี	๕	(ฉบบัปรับปรุง)	 ชดุกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�าหรับนกัเรียน) กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที ่๒ ชัน้ประถมศึกษาปีที ่๕ (ฉบบัปรับปรุง) 67

“การได้ยินเสียง”“การได้ยินเสียง”

กิจกรรมที่ ๑ เราได้ยินเสียงได้อย่างไร

บ. ๕.๑ / ผ. ๑.๒  - ๐๑

จุดประสงค์

 สังเกตและเปรียบเทียบการได้ยินเสียงระหว่างไม่ใส่ที่ปิดหูกับใส่ที่ปิดหู 

วัสดุ-อุปกรณ์

 ที่ปิดหู (ear plug)

 

วิธีท�า

๑. จบัคู่แล้วยืนห่างกันประมาณ ๒ เมตร คนหนึง่ปรบมือ อกีคนหนึง่ฟังเสียง สังเกต 

   และบนัทึกผล 

๒. คนเดิมปรบมือให้เหมือนเดิมอกีคร้ังหนึง่ โดยให้คนท่ีฟังเสียงใส่ท่ีปิดหู สงัเกตและ

   บันทึกผล 

๓. ท�าซ�้าข้อ ๑ และข้อ ๒ โดยสลับคนปรบมือและคนฟังเสียง

๔. อภิปรายสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการได้ยินเสียง แล้วน�าเสนอในชั้นเรียน 

. 



ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.

ชดุกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�าหรับนกัเรียน) กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที ่๒ ชัน้ประถมศึกษาปีที ่๕ (ฉบบัปรับปรุง) 68

ใบงาน ๐๑ : การได้ยินเสียง

บันทึกผลการท�ากิจกรรม

กิจกรรม

ไม่ใส่ที่ปิดหู

ใส่ที่ปิดหู

ผลการสังเกต

ตาราง ผลการสังเกตเม่ือปรบมือ แล้วฟังเสียงขณะที่ไม่ใส่ที่ปิดหูกับใส่ที่ปิดหู

บ. ๕.๑ / ผ. ๑.๒  - ๐๑



ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.

ชดุกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�าหรับนกัเรียน) กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที ่๒ ชัน้ประถมศึกษาปีที ่๕ (ฉบบัปรับปรุง) 69

๑.

๒.

๓.

บ. ๕.๑ / ผ. ๑.๒  - ๐๑

สิ่งที่เกี่ยวข้องกับการได้ยินเสียง



ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.

ชดุกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�าหรับนกัเรียน) กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที ่๒ ชัน้ประถมศึกษาปีที ่๕ (ฉบบัปรับปรุง) 70

ค�าถามหลังจากท�ากิจกรรม

๑. องค์ประกอบที่ท�าให้ได้ยินเสียงมีอะไรบ้าง

๒. การฟังเสียงปรบมือเมื่อไม่ใส่ที่ปิดหูกับใส่ที่ปิดหูแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร

๓. จากกิจกรรมนี้ สรุปได้ว่าอย่างไร

บ. ๕.๑ / ผ. ๑.๒  - ๐๑



ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.

ชดุกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�าหรับนกัเรียน) กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที ่๒ ชัน้ประถมศึกษาปีที ่๕ (ฉบบัปรับปรุง) 71

จุดประสงค์
อ่านข้อมูลและสร้างแบบจ�าลองเพือ่อธิบายส่วนประกอบของหกัูบการได้ยินเสียง 

วัสดุ-อุปกรณ์

ดินน�้ามัน
 

วิธีท�า
๑. อ่านข้อมูลในใบความรู้เรื่องส่วนประกอบของหู
๒. บนัทึกส่วนประกอบและหน้าท่ีของส่วนประกอบต่าง ๆ ของหู
๓. สร้างแบบจ�าลองและน�าเสนอการท�างานของส่วนประกอบต่าง ๆ ของหู
   ที่เกี่ยวข้องกับการได้ยินเสียง

กิจกรรมที่ ๒ หูเกี่ยวข้องกับการได้ยินเสียงอย่างไร

บ. ๕.๑ / ผ. ๑.๒  - ๐๒



ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.

ชดุกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�าหรับนกัเรียน) กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที ่๒ ชัน้ประถมศึกษาปีที ่๕ (ฉบบัปรับปรุง) 72

http://ipst.me/8985

 การได ้ ยินเสียงประกอบด ้วยแหล ่งก�าเนิดเสียง ตัวกลางเสียง และหู
ซึง่หเูป็นอวัยวะรับเสียงทีป่ระกอบด้วยใบห ูท่อรูห ูและเย่ือแก้วหท่ีูท�าหน้าท่ีร่วมกันในการ
น�าเสียงเข้าสู่หดู้านใน เม่ือเสยีงท่ีผ่านเข้ามากระทบเย่ือแก้วหแูล้ว เย่ือแก้วหก็ูจะส่ัน แล้วท�าให้
กระดูกค้อน กระดูกทั่ง กระดูกโกลน สั่นต่อเนื่องกันไป เนื่องจากกระดูกโกลนอยู่ติดกับ
ท่อคล้ายก้นหอยหรือคลอเคลยี ภายในคลอเคลยีมีเซลล์ขน เซลล์ประสาท และของเหลว
เม่ือมีคลื่นเสียงส่งผ่านมากระทบคลอเคลีย จะท�าให้ของเหลวท่ีอยู่ภายในส่ันกระเพื่อม
และท�าให้เกิดกระแสประสาทไปตามเส้นประสาท ซึ่งจะส่งกระแสประสาทไปยังสมอง
เพื่อแปลผลและรับรู้เกี่ยวกับเสียง

ใบความรู้ 
เรื่องส่วนประกอบของหู

กระดูกทั่ง

กระดูกค้อน

เยื่อแก้วหู

กระดูกโกลน

คลอเคลีย

บ. ๕.๑ / ผ. ๑.๒  - ๐๒



ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.

ชดุกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�าหรับนกัเรียน) กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที ่๒ ชัน้ประถมศึกษาปีที ่๕ (ฉบบัปรับปรุง) 73

ใบงาน ๐๒ : ส่วนประกอบของหูกับการได้ยินเสียง

เขียนส่วนประกอบและหน้าที่ของส่วนประกอบต่าง  ๆ ของหู

บันทึกผลการท�ากิจกรรม

ส่วนประกอบของหู หน้าที่ของส่วนประกอบของหู

บ. ๕.๑ / ผ. ๑.๒  - ๐๒



ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.

ชดุกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�าหรับนกัเรียน) กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที ่๒ ชัน้ประถมศึกษาปีที ่๕ (ฉบบัปรับปรุง) 74

ค�าถามหลังจากท�ากิจกรรม

๑. เขียนล�าดับการได้ยินเสียงได้ว่าอย่างไร

๒. เม่ือเสียงเคลื่อนท่ีผ่านเข้าไปในรูหู ส่วนประกอบใดของหูเกิดการเปลี่ยนแปลงและ

   เปลีย่นแปลงอย่างไร
 

๓. จากกิจกรรมนี ้สรุปได้ว่าอย่างไร

บ. ๕.๑ / ผ. ๑.๒  - ๐๒



ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.

ชดุกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�าหรับนกัเรียน) กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที ่๒ ชัน้ประถมศึกษาปีที ่๕ (ฉบบัปรับปรุง) 75

ตอบค�าถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง

๑. ถ้าไม่มีตัวกลางของเสียง เราจะได้ยินเสียงหรือไม่ เพราะเหตุใด

๒. ถ้าทุกคนไม่มีเยื่อแก้วหู เราจะได้ยินเสียงหรือไม่ เพราะเหตุใด

๓. ใบหูท�าหน้าที่อะไร ขนาดของใบหูมีผลต่อการได้ยินเสียงหรือไม่ อย่างไร

ใบงาน ๐๓ : แบบฝึกหัด เรื่องเสียงกับการได้ยิน

บ. ๕.๑ / ผ. ๑.๒  - ๐๓



ใบงาน

ชดุกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�าหรับนกัเรียน) กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที ่๑ ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี ๕ (ฉบบัปรับปรุง) 76

บ. ๕.๑ / ผ. ๑.๓

หน่วยย่อยที่ ๑ 

เสียง

เรื่อง เสียงสูง เสียงต�่า



ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.

ชดุกิจกรรมการเรียนรู้	(ส�าหรับนกัเรียน)	กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์	ภาคเรียนที	่๑	ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี	๕	(ฉบบัปรับปรุง)	 ชดุกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�าหรับนกัเรียน) กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที ่๒ ชัน้ประถมศึกษาปีที ่๕ (ฉบบัปรับปรุง) 77

จุดประสงค์
สังเกต ทดลอง และอธิบายลกัษณะและการเกิดเสียงสงู เสยีงต�า่ของวัตถุ

วัสดุ-อุปกรณ์
๑. ขวดแก้วขนาดเท่ากัน
๒. กรวยพลาสติก
๓. ไม้เคาะ
๔. ไม้บรรทัดพลาสติกแข็ง
๕. น�้า
  

วิธีท�า
ตอนที่ ๑

๑. วางไม ้บรรทัดพลาสติกแข็งให ้ความยาวบางส ่วนพ ้นขอบโต ๊ะ ใช ้ มือกด 
   ไม้บรรทัดส่วนท่ีอยู ่บนพื้นโต๊ะตรงขอบโต๊ะดังรูป มืออีกข ้างหนึ่งกดปลาย
   ไม้บรรทัดท่ีย่ืนออกมาจากขอบโต๊ะ แล้วปล่อยทันที สังเกตความถ่ีของการสั่น
    ของไม้บรรทัดกับลักษณะของเสียงที่ได้ยิน

กิจกรรมที่ ๑ เสียงสูง เสียงต�่าเกิดขึ้นได้อย่างไร

บ. ๕.๑ / ผ. ๑.๓  - ๐๑



ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.

ชดุกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�าหรับนกัเรียน) กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที ่๒ ชัน้ประถมศึกษาปีที ่๕ (ฉบบัปรับปรุง) 78

๒.  ต้ังสมมติฐานว่าความถ่ีของการส่ันของไม้บรรทัดท่ีแตกต่างกัน มีผลต่อการเกิดเสียงสูง
 เสียงต�่า
๓. ร่วมกันอภิปรายเพื่อระบุตัวแปรของการทดลองและนิยามเชิงปฏิบัติการ จากนั้น
 ท�าการทดลองโดยก�าหนดให้ความยาวของไม้บรรทัดส่วนท่ีพ้นขอบโต๊ะเป็น ๑๐ ๑๕
 และ ๒๐ เซนติเมตร สังเกตและ บันทึกผล
๔.  สรุปผลการทดลองและบันทึกผล

๑.

๒.

๓.
๔.

ใส่น�า้ในขวดแก้ว ๓ ใบ โดยใบท่ี ๑ ใส่น�า้เต็มขวด ใบที ่๒ ใส่น�า้คร่ึงขวดใบท่ี ๓
ใส่น�้า ๑/๔ ของขวด
พยากรณ์ว่าถ้าใช้ไม้เคาะขวดในบริเวณทีมี่น�า้ทีละใบด้วยแรงเท่า ๆ กัน เสียงท่ีได้ยิน
จะเป็นอย่างไร
ท�ากิจกรรมเพื่อตรวจสอบการพยากรณ์ สังเกตและบันทึกผล
ร่วมกันอภปิรายความสัมพนัธ์ระหว่างมวลของน�า้ในแก้วกับการได้ยินเสียงสูง เสียงต�า่ 
เมื่อใช้ไม้เคาะขวดในบริเวณที่มีน�้าด้วยแรงเท่า ๆ กัน

ตอนที่ ๒

บ. ๕.๑ / ผ. ๑.๓  - ๐๑



ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.

ชดุกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�าหรับนกัเรียน) กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที ่๒ ชัน้ประถมศึกษาปีที ่๕ (ฉบบัปรับปรุง) 79

สมมติฐาน : ความถ่ีของการสัน่ของไม้บรรทัดท่ีแตกต่างกันมีผลต่อการเกิดเสียงสูง เสียงต�า่

ตัวแปรต้น ได้แก่

ตัวแปรตาม ได้แก่

ตัวแปรที่ต้องควบคุมให้คงที่ ได้แก่

นิยามเชิงปฏิบัติการ :

ความถี่ของการสั่นหมายถึง

เสียงสูง เสียงต�่า สังเกตจาก

ใบงาน ๐๑ : สิ่งที่เกี่ยวข้องกับการเกิดเสียงสูง เสียงต�่า

เสียงสูงต�่าที่ได้ยิน

ตอนที่ ๑
บันทึกผลการท�ากิจกรรม

บ. ๕.๑ / ผ. ๑.๓  - ๐๑



ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.

ชดุกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�าหรับนกัเรียน) กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที ่๒ ชัน้ประถมศึกษาปีที ่๕ (ฉบบัปรับปรุง) 80

ความยาวของไม้บรรทัด
ส่วนที่พ้นขอบโต๊ะ

(เซนติเมตร)
ความถี่ของการสั่นของ

ไม้บรรทัด

ผลการสังเกตเมื่อกดและปล่อยไม้บรรทัด

๑๐

๑๕

๒๐

ตาราง ๑ ผลการสงัเกตเม่ือกดแล้วปล่อยไม้บรรทดัส่วนทีพ้่นขอบโต๊ะทีมี่ความยาวต่างกนั

เสียงสูง เสียงต�่าที่ได้ยิน

สรุปผลการทดลอง

บ. ๕.๑ / ผ. ๑.๓  - ๐๑



ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.

ชดุกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�าหรับนกัเรียน) กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที ่๒ ชัน้ประถมศึกษาปีที ่๕ (ฉบบัปรับปรุง) 81

ค�าถามหลังจากท�ากิจกรรม

๑. เมื่อกดปลายไม้บรรทัดแล้วปล่อย ท�าให้ไม้บรรทัดส่วนใดเกิดการสั่น เพราะเหตุใด

๒. ความยาวของไม้บรรทัดส่วนท่ีส่ัน สมัพนัธ์กับมวลของไม้บรรทัดส่วนท่ีส่ันหรือไม่ 
   อย่างไร

๓. มวลของไม้บรรทัดส่วนที่สั่น สัมพันธ์กับความถี่ของการสั่นของไม้บรรทัดอย่างไร      
   เพราะเหตุใด

๔. เมื่อกดปลายไม้บรรทัดแล้วปล่อย โดยไม้บรรทัดส่วนที่พ้นขอบโต๊ะมีความยาว
   ต่างกัน เกิดผลเหมือนหรือต่างกันอย่างไร

บ. ๕.๑ / ผ. ๑.๓  - ๐๑



ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.

ชดุกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�าหรับนกัเรียน) กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที ่๒ ชัน้ประถมศึกษาปีที ่๕ (ฉบบัปรับปรุง) 82

บ. ๕.๑ / ผ. ๑.๓  - ๐๑

๕. จากการทดลองขณะที่ได้ยินเสียงสูงที่สุด ความถี่ของการสั่นของไม้บรรทัด
   เป็นอย่างไร เพราะเหตุใด

๖. จากการทดลองขณะที่ได้ยินเสียงต�่าที่สุด ความถี่ของการสั่นของไม้บรรทัด
   เป็นอย่างไร เพราะเหตุใด

๗. จากกิจกรรมนี้ สรุปได้ว่าอย่างไร



ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.

ชดุกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�าหรับนกัเรียน) กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที ่๒ ชัน้ประถมศึกษาปีที ่๕ (ฉบบัปรับปรุง) 83

ตอนที่ ๒

บันทึกผลการท�ากิจกรรม 

ตาราง ๒ เสียงที่ได้ยินเมื่อเคาะขวดที่มีระดับน�้าต่าง  ๆ

ขวดใบที่

เต็มขวด

 

ครึ่งขวด

 

๑/๔ ของขวด

ระดับน�้า เสียงที่ได้ยิน

ค�าถามหลังจากท�ากิจกรรม

๑. ล�าดับมวลของน�้าในขวดจากมากไปหาน้อยเป็นอย่างไร

๑

 

๒

 

๓

บ. ๕.๑ / ผ. ๑.๓  - ๐๑



ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.

ชดุกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�าหรับนกัเรียน) กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที ่๒ ชัน้ประถมศึกษาปีที ่๕ (ฉบบัปรับปรุง) 84

๒. ล�าดับเสียงที่ได้ยินจากเสียงต�่าไปเสียงสูงเป็นอย่างไร

๓. มวลของน�้าในขวดสัมพันธ์กับความถี่ในการสั่นของน�้าอย่างไร

๔. เสียงสูง เสียงต�่าที่ได้ยินสัมพันธ์กับความถี่ในการสั่นของน�้าอย่างไร เพราะเหตุใด

๕. จากกิจกรรมนี้ สรุปได้ว่าอย่างไร

บ. ๕.๑ / ผ. ๑.๓  - ๐๑



ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.

ชดุกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�าหรับนกัเรียน) กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที ่๒ ชัน้ประถมศึกษาปีที ่๕ (ฉบบัปรับปรุง) 85

ใบงาน ๐๒ : แบบฝึกหัด เรื่องการเกิดเสียงสูง เสียงต�่า

ระบุต�าแหน่งในภาพที่ให้เสียงสูง พร้อมให้เหตุผล

๑.  เ ม่ือดีดยางรัดของท่ีขึงกับกล ่อง ส ่วนท่ี 
  ให้เสียงสูง คือ ส่วน

  เหตุผล คือ

๒.  เม่ือเป่าหลอด หลอดท่ีให้เสียงสูง 
  คือหลอด 

  เหตุผล คือ

๓.   เม่ือตีไซโลโฟน ต�าแหน่งท่ีให้เสียงสูงที่สุด 
  คือต�าแหน่ง

  เหตุผล คือ

บ. ๕.๑ / ผ. ๑.๓  - ๐๒



ใบงาน

ชดุกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�าหรับนกัเรียน) กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที ่๑ ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี ๕ (ฉบบัปรับปรุง) 86

บ. ๕.๑ / ผ. ๑.๔ 

หน่วยย่อยที่ ๑ 

เสียง

เรื่อง เสียงดัง เสียงค่อย



ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.

ชดุกิจกรรมการเรียนรู้	(ส�าหรับนกัเรียน)	กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์	ภาคเรียนที	่๑	ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี	๕	(ฉบบัปรับปรุง)	 ชดุกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�าหรับนกัเรียน) กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที ่๒ ชัน้ประถมศึกษาปีที ่๕ (ฉบบัปรับปรุง) 87

บ. ๕.๑ / ผ. ๑.๔  - ๐๑

กิจกรรมที่ ๑ เสียงดัง เสียงค่อยเกิดขึ้นได้อย่างไร

จุดประสงค์
สังเกต ออกแบบการทดลอง และอธิบายการเกิดเสียงดัง เสียงค่อย

วัสดุ-อุปกรณ์
๑. อ่างหรือภาชนะส�าหรับใส่น�้า
๒. ส้อมเสียงพร้อมไม้เคาะ

๓. น�้า
๔. สีผสมอาหาร

วิธีท�า

๑. ร่วมกันออกแบบการทดลองจากอปุกรณ์ท่ีก�าหนดให้เพือ่ตอบค�าถามการทดลองว่า

   ถ้าเคาะส้อมเสียงด้วยแรงต่างกันจะเกิดเสียงดัง เสียงค่อยแตกต่างกันอย่างไร

   โดยต้ังสมมติฐานก�าหนดตัวแปรและนยิามเชงิปฏบิติัการ และวิธีการทดลอง บนัทึกผล

๒. ท�าการทดลองตามที่ออกแบบไว้ บันทึกผลและสรุปการทดลอง

๓. ร่วมกันอภปิรายและเขยีนสรุปความสัมพนัธ์การเกิดเสียงดัง เสียงค่อย กับการได้ยิน

สีผสมอาหาร



ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.

ชดุกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�าหรับนกัเรียน) กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที ่๒ ชัน้ประถมศึกษาปีที ่๕ (ฉบบัปรับปรุง) 88

ใบงาน ๐๑ : การเกิดเสียงดัง เสียงค่อย

บันทึกผลการท�ากิจกรรม
ค�าถาม : ถ้าเคาะส้อมเสียงด้วยแรงแตกต่างกันจะเกิดเสียงดัง เสียงค่อย แตกต่างกันอย่างไร
สมมติฐาน : 

ตัวแปรต้น :

ตัวแปรตาม : 

ตัวแปรที่ต้องควบคุมให้คงที่ :

นิยามเชิงปฏิบัติการ : เสียงดัง เสียงค่อย สังเกตจาก

วิธีการทดลอง :

บ. ๕.๑ / ผ. ๑.๔  - ๐๑



ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.

ชดุกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�าหรับนกัเรียน) กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที ่๒ ชัน้ประถมศึกษาปีที ่๕ (ฉบบัปรับปรุง) 89

ผลการทดลอง

บ. ๕.๑ / ผ. ๑.๔  - ๐๑



ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.

ชดุกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�าหรับนกัเรียน) กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที ่๒ ชัน้ประถมศึกษาปีที ่๕ (ฉบบัปรับปรุง) 90

สรุปผลการทดลอง

สรุปความสัมพันธ์ของการเกิดเสียงดัง เสียงค่อย กับการได้ยินเสียง

บ. ๕.๑ / ผ. ๑.๔  - ๐๑



ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.

ชดุกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�าหรับนกัเรียน) กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที ่๒ ชัน้ประถมศึกษาปีที ่๕ (ฉบบัปรับปรุง) 91

ค�าถามหลังจากท�ากิจกรรม

๑. การเคาะส้อมเสียงแต่ละครั้ง จะได้ยินเสียงแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร

๒. การเคาะส้อมเสียงแต่ละครั้ง แล้วจุ่มลงในน�้า มีการเปลี่ยนแปลงของผิวน�้า

   แตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร

๓. การเคาะส้อมเสียงด้วยแรงทีต่่างกัน  ส้อมเสียงส่ันด้วยพลงังานทีต่่างกันหรือไม่ 

   อย่างไร รู้ได้อย่างไร

บ. ๕.๑ / ผ. ๑.๔  - ๐๑



ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.

ชดุกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�าหรับนกัเรียน) กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที ่๒ ชัน้ประถมศึกษาปีที ่๕ (ฉบบัปรับปรุง) 92

๔. เสียงที่ได้ยินสัมพันธ์กับพลังงานในการสั่นของแหล่งก�าเนิดเสียงหรือไม่ อย่างไร

๕. จากกิจกรรมนี้ สรุปได้ว่าอย่างไร

บ. ๕.๑ / ผ. ๑.๔  - ๐๑



ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.

ชดุกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�าหรับนกัเรียน) กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที ่๒ ชัน้ประถมศึกษาปีที ่๕ (ฉบบัปรับปรุง) 93

จุดประสงค์
สังเกตและอธิบายส่ิงทีเ่ก่ียวข้องกับการได้ยินเสียงดัง เสียงค่อย

วัสดุ-อุปกรณ์
๑. อ่างหรือภาชนะส�าหรับใส่น�้า
๒. ส้อมเสียงพร้อมไม้เคาะ

๓. น�้า
๔. สีผสมอาหาร
๕. หลอดดูดน�้าตัดปลาย

วิธีท�า

๑. ร่วมกันอภปิรายว่าถ้าเคาะส้อมเสยีงด้วยไม้เคาะ ด้วยแรงเท่า ๆ กัน ท่ีระยะห่าง

 จากอ่างน�า้ทีบ่รรจนุ�า้สี ๑๐ ๓๐ และ ๕๐ เซนติเมตร จะเกิดการเปลีย่นแปลง

 ที่ผิวน�้าอย่างไร บันทึกผล

๒. อภิปรายว่าถ้าเป่าหลอดดูดน�้าท่ีตัดปลาย ท่ีระยะห่างจากผู้สังเกตเป็น

   ระยะแตกต่างกัน ได้แก่ ๑๐ ๓๐ และ ๕๐ เมตร จะมีผลต่อระดับเสียง

   ที่ได้ยินอย่างไร บันทึกผล

๓. ท�ากิจกรรมเพื่อตรวจสอบผลการอภิปรายในข้อ ๑ และ ๒ บันทึกผล และ

   น�าเสนอ

๔. ร่วมกันอภิปรายและสรุปสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการได้ยินเสียงดัง เสียงค่อย

กจิกรรมที ่๒ เสยีงดงั เสยีงค่อยมีความสมัพนัธ์กบัระยะห่างจากแหล่งก�าเนิดเสยีงอย่างไร

สีผสมอาหาร

บ. ๕.๑ / ผ. ๑.๔  - ๐๒



ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.

ชดุกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�าหรับนกัเรียน) กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที ่๒ ชัน้ประถมศึกษาปีที ่๕ (ฉบบัปรับปรุง) 94

บันทึกผลการท�ากิจกรรม

ตาราง ๑ ผลการอภปิรายและผลการสังเกตการเปลีย่นแปลงของผวิน�า้ เม่ือเคาะส้อม
         เสียงที่ระยะทางต่าง ๆ กัน

ระยะห่างของ
ส้อมเสียง

จากอ่างน�้าสี

๑๐ เซนติเมตร

๓๐ เซนติเมตร

๕๐ เซนติเมตร

การเปลี่ยนแปลงของผิวน�้า

ผลการอภิปราย ผลการสังเกต

ใบงาน ๐๒ : ระยะห่างจากแหล่งก�าเนิดกบัการเกดิเสยีงดงั เสยีงค่อย

บ. ๕.๑ / ผ. ๑.๔  - ๐๒



ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.

ชดุกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�าหรับนกัเรียน) กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที ่๒ ชัน้ประถมศึกษาปีที ่๕ (ฉบบัปรับปรุง) 95

ตาราง ๒ ผลการอภปิรายและผลการสังเกตเสียงท่ีได้ยินเม่ือเป่าหลอดดูดน�า้ทีตั่ดปลาย 
          ท่ีระยะทางต่าง ๆ กัน

ระยะห่างของ
ผู้สังเกตจากผู้เป่า

๑๐ เมตร

๓๐ เมตร

๕๐ เมตร

เสียงที่ได้ยิน

การสังเกตผลการอภิปราย

บ. ๕.๑ / ผ. ๑.๔  - ๐๒



ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.

ชดุกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�าหรับนกัเรียน) กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที ่๒ ชัน้ประถมศึกษาปีที ่๕ (ฉบบัปรับปรุง) 96

ค�าถามหลังจากท�ากิจกรรม

๑. การเคาะส้อมเสียงที่ระยะห่างต่าง ๆ มีการเปลี่ยนแปลงของผิวน�้าแตกต่างกัน

   หรือไม่ อย่างไร

๒. ระยะห่างจากแหล่งก�าเนิดเสียง (ส้อมเสียง) มีผลต่อเสียงที่ได้ยินหรือไม่ อย่างไร 

   รู้ได้อย่างไร

๓. เสยีงทีไ่ด้ยินเม่ือสังเกตท่ีระยะห่างต่างกันจากผูเ้ป่าหลอดดูดน�า้ท่ีตัดปลาย 

   แตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร

บ. ๕.๑ / ผ. ๑.๔  - ๐๒



ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.

ชดุกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�าหรับนกัเรียน) กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที ่๒ ชัน้ประถมศึกษาปีที ่๕ (ฉบบัปรับปรุง) 97

๔. เสียงดัง เสียงค่อย มีความสัมพันธ์กับระยะห่างจากแหล่งก�าเนิดเสียงหรือไม่ 

   อย่างไร

๕. จากกิจกรรมนี้ สรุปได้ว่าอย่างไร

บ. ๕.๑ / ผ. ๑.๔  - ๐๒



ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.

ชดุกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�าหรับนกัเรียน) กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที ่๒ ชัน้ประถมศึกษาปีที ่๕ (ฉบบัปรับปรุง) 98

   จะท�าให้เกิดเสียงได้อย่างไร เพราะเหตุใด

๒. ถ้าต้องการให้เมล็ดถ่ัวเขียวในข้อ ๑ เกิดเสียงดังมากขึ้น จะต้องท�าอย่างไร 
   เพราะเหตุใด

๓. ถ้าท�าให้กล่องไม้ขดีไฟอกีกล่องหนึง่ท่ีมีเมลด็ถัว่เขยีวหลายเมลด็อยู่ภายในเกิดเสียง
   โดยท�าวิธีการเดียวกับกล่องที่มีเมล็ดถั่วเขียว ๑ เมล็ด จะเกิดเสียงเหมือนหรือ
   แตกต่างกันอย่างไร

ใบงาน ๐๓ : แบบฝึกหัด เรื่องเสียงดัง เสียงค่อย

๑. ถ้าใส่เมล็ดถั่วเขียว ๑ เมล็ด เข้าไปในกล่องไม้ขีดไฟ

บ. ๕.๑ / ผ. ๑.๔  - ๐๓



ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.
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๔. ถ้ามีคนตีกลองอยู่ตรงกลางและมีเพือ่นอยู่ในต�าแหน่งต่าง ๆ โดยรอบดังรูป เรียงล�าดับ
 การได้ยินเสียงจากเสียงค่อยไปเสียงดังได้อย่างไร

๕. การเกิดเสียงและการได้ยินเสียงดัง เสียงค่อย ขึ้นอยู่กับปัจจัยใดบ้าง จงอธิบาย

ก

๕ เมตร
๒๐ เมต

ร
๑๕

 เม
ตร

๑๐ เมตร

ข

ค

ง

บ. ๕.๑ / ผ. ๑.๔  - ๐๓



ใบงาน

ชดุกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�าหรับนกัเรียน) กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที ่๑ ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี ๕ (ฉบบัปรับปรุง) 100

บ. ๕.๑ / ผ. ๑.๕ 

หน่วยย่อยที่ ๑ 

เสียง

เรื่อง ระดับเสียง



ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.

ชดุกิจกรรมการเรียนรู้	(ส�าหรับนกัเรียน)	กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์	ภาคเรียนที	่๑	ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี	๕	(ฉบบัปรับปรุง)	 ชดุกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�าหรับนกัเรียน) กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที ่๒ ชัน้ประถมศึกษาปีที ่๕ (ฉบบัปรับปรุง) 101

บ. ๕.๑ / ผ. ๑.๕  - ๐๑

กิจกรรมที่ ๑ ระดับเสียงจากแหล่งก�าเนิดเสียงต่าง  ๆ เป็นอย่างไร

จุดประสงค์
 ๑. ใช้เคร่ืองมือวัดและบอกระดับเสยีงจากแหล่งก�าเนดิเสียงต่าง  ๆ 
 ๒. สืบค้นข้อมูลเก่ียวกับมลพษิทางเสียง และบอกแนวทางในการหลกีเลีย่งหรือลด
       มลพษิทางเสยีง
 
วัสดุ-อุปกรณ์

๑. บัตรค�าแหล่งก�าเนิดเสียง       
๒. เครื่องมือวัดระดับเสียง
๓. สมาร์ตโฟนหรือแท็บเล็ต

วิธีท�า

๑. เลอืกแหล่งก�าเนดิเสยีงท่ีสนใจ ๓ แหล่ง และฝึกวัดระดับเสียงโดยใช้เคร่ืองมือ

 วัดระดับเสียง หรือแอปพลิเคชันวัดระดับเสียง บันทึกผลและน�าเสนอ

๒. อ่านข้อมูลใบความรู้เรื่องระดับเสียงของแหล่งก�าเนิดเสียงต่าง ๆ 

๓. เรียงล�าดับแหล่งก�าเนิดเสียงตามระดับเสียงจากมากไปหาน้อยอีกครั้ง

   บันทึกผลและน�าเสนอ

๔. สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับมลพิษทางเสียงและแนวทางในการหลีกเลี่ยงและลด

   มลพิษทางเสียง ร่วมกันอภิปรายและบันทึกผล

๕. น�าเสนอข้อมูลที่สืบค้นได้ในรูปแบบที่น่าสนใจ

บัตรค�า



ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.

ชดุกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�าหรับนกัเรียน) กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที ่๒ ชัน้ประถมศึกษาปีที ่๕ (ฉบบัปรับปรุง) 102

บันทึกผลการท�ากิจกรรม

ใบงาน ๐๑ : ระดบัเสยีงจากแหล่งก�าเนิดเสยีงต่าง ๆ 

แหล่งก�าเนิดเสียง                                  ระดับเสียง

๑.                                                                 เดซิเบล

บ. ๕.๑ / ผ. ๑.๕ - ๐๑

๒.                                                                 เดซิเบล  

๓.                                                                 เดซิเบล



ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.

ชดุกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�าหรับนกัเรียน) กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที ่๒ ชัน้ประถมศึกษาปีที ่๕ (ฉบบัปรับปรุง) 103

ระดับเสียง (เดซิเบล)

 เสียงจากแหล่งก�าเนิดเสียงซึ่งมีพลังงานปริมาณหนึ่งจะแผ่ออกไปทุกทิศทาง
เป็นทรงกลมรอบแหล่งก�าเนิดเสียง เม่ือเสียงแผ่ออกไปห่างจากแหล่งก�าเนิดเสียง 
มากขึ้น พลังงานเสียงเฉลี่ยต่อพื้นที่จะลดลงตามล�าดับ
 เม่ือพลังงานเสียงปริมาณมากมาถึงหู เย่ือแก้วหูจะส่ันท�าให้ได้ยินเสียงดัง 
แต่ถ ้าอยู ่ห ่างจากแหล่งก�าเนิดเสียงมากขึ้น พลังงานเสียงท่ีมาถึงหูลดน้อยลง 
เย่ือแก้วหูจึงส่ันน้อยลง ท�าให้ได้ยินเสียงค่อยลง ความดังของเสียงวัดได้ด ้วย
เคร่ืองวัดระดับเสียง (sound level meter) ดังรูป โดยบอกเป็นระดับเสยีงทีมี่หน่วยวัด
เป็นเดซิเบล (db)
 โดยก�าหนดว่าเสียงเบาที่สุดที่มนุษย์เริ่มได้ยินมีระดับเสียง
๐ เดซิเบล เสียงดังที่สุดที่มนุษย์ทนได้มีระดับเสียง ๑๒๐ เดซิเบล
 ระดับเสียงจากแหล่งก�าเนดิเสียงต่าง ๆ มีค่าแตกต่างกันดังนี้

ใบความรู้ 

เรื่องระดับเสียงจากแหล่งก�าเนิดเสียงต่าง ๆ

บ. ๕.๑ / ผ. ๑.๕  - ๐๑

รูป เคร่ืองวัดระดับเสียง



ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.

ชดุกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�าหรับนกัเรียน) กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที ่๒ ชัน้ประถมศึกษาปีที ่๕ (ฉบบัปรับปรุง) 104

ตาราง ระดับเสียงจากแหล่งก�าเนิดเสียงทั่วไป

๑๐

๓๐

๕๐

๕๐-๖๕

๗๕

๘๐

๙๐

๑๐๐

๑๑๕

๑๒๐

๑๕๐

การหายใจปกติ   เกือบไม่ได้ยิน

การกระซิบแผ่วเบา   เบามาก

ห้องท�างานที่เงียบ   เบา

การพูดคุยธรรมดา   เสียงดังปานกลาง

เครื่องดูดฝุ่น   เสียงดัง

- โรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป   

- ถนนที่มีการจราจรหนาแน่น  

- วิทยุสเตอริโอในห้อง  เสยีงดงัมาก เมือ่รบัฟังบ่อย ๆ

- เครื่องเจาะถนน   จะท�าให้การได้ยินเสื่อม

- เคร่ืองตัดหญ้า เคร่ืองตัดโลหะ  อย่างถาวร

ดสิโก้เธค การแสดงดนตรรีอ็ค   เสียงดังมากเริ่มปวดหู

เคร่ืองบนิไอพ่นขึน้จากทางว่ิง  เสียงดังมากจนปวดหู      

(อาจยืนฟังใกล้ทางวิ่ง)                             ท�าให้เยื่อแก้วหูฉีกขาด

   

เสียงดัง

แหล่งก�าเนิดเสียง ผลการได้ยินเสียงระดับเสียง (เดซิเบล)

 ถ้ามีระดับเสียงสงูต้ังแต่ ๘๕ เดซเิบล ขึน้ไป เป็นเสียงท่ีดังมาก ถ้ารับฟังติดต่อกันนาน ๆ

เกินวันละ ๘ ชั่วโมง จะท�าให้เยื่อแก้วหูฉีกขาด พิการอย่างถาวรได้ 

 ส่วนเสยีงท่ีมีระดับเสยีงไม่สงูมากนกั บางเสียง เช่น เสียงเคร่ืองดูดฝุน่ เสียงเคร่ืองตัดหญ้า

เสียงเคร่ืองตัดโลหะ ถึงแม้จะฟังท่ีระยะห่างมากท�าให้ได้ยินเสียงไม่ดัง แต่ก็ก่อให้เกิด

ความร�าคาญ อาจท�าให้สภาพจิตใจของผู้ฟังผิดปกติไปได้ท้ังเสียงที่ดังมากและเสียงที่ก่อให้เกิด

ความร�าคาญแก่ผู้ฟัง เรียกว่า มลพิษทางเสียง

บ. ๕.๑ / ผ. ๑.๕ - ๐๑



ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.

ชดุกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�าหรับนกัเรียน) กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที ่๒ ชัน้ประถมศึกษาปีที ่๕ (ฉบบัปรับปรุง) 105

เขียนชื่อแหล่งก�าเนิดเสียงตามระดับเสียงจากมากไปน้อยจากข้อมูลในใบความรู้

ผลการอภิปราย มลพิษทางเสียง
   มลพิษทางเสียงหมายถึงอะไร

บ. ๕.๑ / ผ. ๑.๕  - ๐๑

๑. ๒. ๓.

๔. ๕. ๖.

๗. ๘. ๙.

๑๐. ๑๑. ๑๒.



ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.

ชดุกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�าหรับนกัเรียน) กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที ่๒ ชัน้ประถมศึกษาปีที ่๕ (ฉบบัปรับปรุง) 106

แนวทางในการหลีกเลี่ยงและลดมลพิษทางเสียง

บ. ๕.๑ / ผ. ๑.๕ - ๐๑



ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.

ชดุกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�าหรับนกัเรียน) กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที ่๒ ชัน้ประถมศึกษาปีที ่๕ (ฉบบัปรับปรุง) 107

ค�าถามหลังจากท�ากิจกรรม

๑. ระดับเสียงคืออะไร     

๒. เครื่องมือวัดระดับเสียงมีประโยชน์อย่างไร

๓. เสียงจากถนนที่มีการจราจรหนาแน่น มีระดับเสียงสูงกว่าหรือต�่ากว่าเสียงจาก
   เครื่องตัดหญ้าเท่าใด

๔. เสียงค่อยจดัเป็นมลพษิทางเสียงได้หรือไม่ อย่างไร

๕. จากกิจกรรมนี้ สรุปได้ว่าอย่างไร
 

บ. ๕.๑ / ผ. ๑.๕  - ๐๑



ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.

ชดุกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�าหรับนกัเรียน) กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที ่๒ ชัน้ประถมศึกษาปีที ่๕ (ฉบบัปรับปรุง) 108

ใบงาน ๐๒ : แบบฝึกหัด เรือ่งระดบัเสยีงจากแหล่งก�าเนิดเสยีงต่าง ๆ  

๑๒๐

๑๐๐
๘๐

A

๑. เสียงจากแหล่งก�าเนิดเสียง A เป็นเสียงดังหรือเสียงค่อย

๒. เสียงจากแหล่งก�าเนิดเสียง A จัดเป็นมลพิษทางเสียงหรือไม่ เพราะเหตุใด

๓. ถ้าต้องอยู่ในที่ที่มีแหล่งก�าเนิดเสียง A เป็นเวลานาน จ�าเป็นต้องป้องกันอันตราย
   จากเสียงหรือไม่ อย่างไร

ระดับเสียง (เดซิเบล)

ตอบค�าถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง

๖๐

๔๐

๐
๒๐

B C D

บ. ๕.๑ / ผ. ๑.๕ - ๐๒



ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.

ชดุกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�าหรับนกัเรียน) กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที ่๒ ชัน้ประถมศึกษาปีที ่๕ (ฉบบัปรับปรุง) 109

๔. ถ้าฟังเสียงจากแหล่งก�าเนิดเสียง C ติตต่อกันเป็นเวลานานเกินวันละ ๘ ชั่วโมง 
   จะส่งผลต่อการได้ยินอย่างไร

บ. ๕.๑ / ผ. ๑.๕  - ๐๒



ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.

ชดุกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�าหรับนกัเรียน) กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที ่๒ ชัน้ประถมศึกษาปีที ่๕ (ฉบบัปรับปรุง) 110

บ. ๕.๑ / ผ. ๑.๕  - ๐๒



หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖

แรง

111ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำาหรับนักเรียน) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ ๒ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ (ฉบับปรับปรุง)



ใบงาน

ชดุกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�าหรับนกัเรียน) กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที ่๑ ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี ๕ (ฉบบัปรับปรุง) 112

บ. ๖.๑ / ผ. ๑.๑ 

หน่วยย่อยที่ ๑ 

แรง

เรื่อง แรงและแรงลัพธ์



ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.

ชดุกิจกรรมการเรียนรู้	(ส�าหรับนกัเรียน)	กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์	ภาคเรียนที	่๒	ชัน้ประถมศึกษาปีที	่๕	(ฉบบัปรับปรุง)	 113ชดุกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�าหรับนกัเรียน) กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที ่๑ ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี ๕ (ฉบบัปรับปรุง) 

วิธีทำา

	 ๑.	น�ำถุงทรำยใส่ถุงพลำสติกมีหูหิ้วแล้วใช้เคร่ืองชั่งสปริง	๒	อัน	 เก่ียวหูหิ้ว

ของถุงพลำสติกข้ำงละอัน	ดึงถุงทรำยให้อยู่นิ่งในแนวดิ่ง	อ่ำนค่ำและบนัทกึค่ำ

ท่ีอ่ำนได้จำกเคร่ืองชัง่สปริงแต่ละอนัลงในตำรำง	

	 ๒.	รวมค่ำที่อ่ำนได้จำกเครื่องชั่งสปริงอันที่	๑	และ	๒	และบันทึกลงในตำรำง

	 ๓.	 ใช้เคร่ืองชัง่สปริง	๑	อนัเก่ียวท่ีหหูิว้ท้ังสองข้ำงของถุงพลำสติก	ดึงถงุทรำยให้อยู่นิง่

ในแนวดิ่ง	อ่ำนและบันทึกขนำดของแรงที่อ่ำนได้ในตำรำง		

	 ๔.	อ่ำนใบควำมรู้เรื่องแรงลัพธ์	และเขียนแผนภำพแสดงขนำดและทิศทำงของ

	 	 แรงที่เครื่องชั่งสปริงถุงทรำยในรูป

จุดประสงค์

๑.	อธิบำยควำมหมำยของแรงลัพธ์

๒.	เขียนแผนภำพแสดงแรงท่ีกระท�ำต่อวัตถุท่ีอยู่ในแนวเดียวกันเม่ือวัตถุอยู่นิ่ง

๓.	ใช้เคร่ืองชั่งสปริงในกำรวัดแรงที่กระท�ำต่อวัตถุ

วัสดุ-อุปกรณ์

๑.	ถุงทรำย

๒.	เครื่องชั่งสปริง

๓.	ถุงพลำสติกมีหูหิ้ว

กิจกรรมที่ ๑ แรงลัพธ์เป็นอย่างไร

บ. ๖.๑ / ผ. ๑.๑  - ๐๑



ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.

ชดุกิจกรรมการเรียนรู้	(ส�าหรับนกัเรียน)	กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์	ภาคเรียนที	่๒	ชัน้ประถมศึกษาปีที	่๕	(ฉบบัปรับปรุง)	114

ใบงาน ๐๑ : แรงลัพธ์ที่กระทำาต่อวัตถุ

บันทึกผลการทำากิจกรรม

ตาราง ขนาดของแรงที่อ่านได้เมื่อดึงถุงทรายให้อยู่นิ่งในแนวดิ่ง

ขนาดของแรงที่อ่านได้จาก
เครื่องชั่งสปริง ๒ อัน (นิวตัน)

ขนาดของแรงทีอ่่านได้
จากเครือ่งช่ังสปรงิ
 ๑ อัน (นิวตนั)อันที่ ๑ อันที่ ๒

ผลรวมขนาดของแรง
ทีอ่่านได้ (นิวตนั)

บ. ๖.๑ / ผ. ๑.๑  - ๐๑



ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.

ชดุกิจกรรมการเรียนรู้	(ส�าหรับนกัเรียน)	กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์	ภาคเรียนที	่๒	ชัน้ประถมศึกษาปีที	่๕	(ฉบบัปรับปรุง)	 115

แผนภำพแสดงขนำดและทิศทำงของแรงและแรงลพัธ์ท่ีเคร่ืองสปริงดึงถุงทรำยในแนวด่ิง

บ. ๖.๑ / ผ. ๑.๑  - ๐๑



ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.

ชดุกิจกรรมการเรียนรู้	(ส�าหรับนกัเรียน)	กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์	ภาคเรียนที	่๒	ชัน้ประถมศึกษาปีที	่๕	(ฉบบัปรับปรุง)	116

ใบความรู้ เรื่องแรงลัพธ์

	 ในกำรท�ำกิจกรรมต่ำง	ๆ	ในชวิีตประจ�ำวัน	เรำต้องออกแรงกระท�ำต่อวัตถุ

ทั้งกำรดึงและกำรผลัก	เช่น	อำบน�้ำ	แปรงฟัน	เล่น	เขียนหนังสือ	แรงมีทั้ง

ขนำดและทิศทำง	เรำสำมำรถเขยีนแผนภำพแสดงแรงทีก่ระท�ำต่อวัตถุโดยใช้

ลูกศร	ก�ำหนดให้

	 หัวลูกศรแสดงทิศทำงของแรงที่มำกระท�ำ

	 ควำมยำวของลูกศรแสดงขนำดของแรง	

	 โดยถ้ำขนำดของแรงน้อย	ควำมยำวของลูกศรจะส้ัน	แต่ถ้ำขนำดของ

แรงมำก	ควำมยำวของลกูศรจะยำว	เช่น	เด็กคนหนึง่ผลกัโต๊ะไปในแนวนอน

แต่ละครั้งด้วยแรงที่แตกต่ำงกัน	ดังรูป

	 สำมำรถเขียนแผนภำพแสดงแรงที่เด็กกระท�ำต่อโต๊ะแต่ละครั้งดังนี้

ออกแรง ๒๐ นิวตัน ออกแรง ๔๐ นิวตัน

๒๐ นิวตัน ๔๐ นิวตัน

บ. ๖.๑ / ผ. ๑.๑  - ๐๑



ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.

ชดุกิจกรรมการเรียนรู้	(ส�าหรับนกัเรียน)	กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์	ภาคเรียนที	่๒	ชัน้ประถมศึกษาปีที	่๕	(ฉบบัปรับปรุง)	 117

	 บำงกิจกรรมต้องอำศัยแรงจำกหลำยคนช่วยกัน	เช่น	กำรยกวัตถุท่ีมี

น�้ำหนักมำก	อำจต้องใช้แรงจำกหลำย	ๆ	คน	เพื่อให้สำมำรถยกวัตถุได้

โดยกำรรวมแรงหลำยแรงที่กระท�ำต่อวัตถุ	เรียกว่ำ	แรงลัพธ์	ซึ่งมีผลต่อ

กำรเคลื่อนที่ของวัตถุ	ตัวอย่ำงเช่น	ถ้ำออกแรงกระท�ำต่อวัตถุในแนวนอน

โดยเด็กคนหนึ่งออกแรง	๒๐	นิวตัน	และเด็กอีกคนออกแรง	๔๐	นิวตัน

ในทิศทำงเดียวกัน	ดังรูป

	 เขียนแผนภำพแสดงแรงที่เด็กกระท�ำต่อโต๊ะในแนวนอนได้ดังนี้

๒๐ นิวตัน

๔๐ นิวตัน

๒๐ นิวตัน

๔๐ นิวตัน
แรงลัพธ์ ๖๐ นิวตัน

บ. ๖.๑ / ผ. ๑.๑  - ๐๑



ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.

ชดุกิจกรรมการเรียนรู้	(ส�าหรับนกัเรียน)	กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์	ภาคเรียนที	่๒	ชัน้ประถมศึกษาปีที	่๕	(ฉบบัปรับปรุง)	118

	 ถ้ำแรงท่ีกระท�ำต่อวัตถุมีทศิทำงเดียวกัน	แรงลพัธ์เท่ำกับผลบวกของแรง

ที่กระท�ำต่อวัตถุ	

	 ถ้ำเด็กคนนีอ้อกแรงกระท�ำกับวัตถุหรือกระเป๋ำในแนวด่ิง	แล้วกระเป๋ำยังคง

อยู่นิ่ง	ขนำดและทิศทำงของแรงที่กระท�ำต่อวัตถุเป็นดังรูป

	 เขยีนแผนภำพแสดงแรงท่ีกระท�ำต่อกระเป๋ำในแนวด่ิงแล้วกระเป๋ำยังคง

อยู่นิ่งได้ดังนี้
๒๐ นิวตัน

แรงโน้มถ่วง ๒๐ นิวตัน

แรงลัพธ์ ๐ นิวตัน

บ. ๖.๑ / ผ. ๑.๑  - ๐๑



ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.

ชดุกิจกรรมการเรียนรู้	(ส�าหรับนกัเรียน)	กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์	ภาคเรียนที	่๒	ชัน้ประถมศึกษาปีที	่๕	(ฉบบัปรับปรุง)	 119

๑.	เม่ือใช้เคร่ืองชัง่สปริง	๒	อนัเก่ียวกับหหูิว้ของถุงพลำสติกท่ีใส่ถุงทรำยในแนวด่ิง	แรงท่ี

	 เคร่ืองชัง่สปริงทัง้สองกระท�ำต่อถุงทรำยอยู่ในแนวเดียวกันหรือไม่	และมีทิศทำงเป็นอย่ำงไร

๒.	เม่ือวัดขนำดของแรงท่ีกระท�ำต่อถุงทรำยในแนวด่ิง	ผลรวมขนำดของแรงท่ีอ่ำนได้

	 จำกเคร่ืองชัง่สปริงท้ังสองอนัมีค่ำเป็นอย่ำงไร	เม่ือเทยีบกับขนำดของแรงท่ีอ่ำนได้จำก

	 เครื่องชั่งสปริง	๑	อัน

คำาถามหลังจากทำากิจกรรม

บ. ๖.๑ / ผ. ๑.๑  - ๐๑

๓.	แรงลัพธ์หมำยถึงอะไร
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๔.	แรงลัพธ์ของแรงที่เครื่องชั่งสปริงทั้งสองกระท�ำต่อวัตถุหำได้อย่ำงไร

๕.	จำกกิจกรรมนี้	สรุปได้ว่ำอย่ำงไร

บ. ๖.๑ / ผ. ๑.๑  - ๐๑
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วิธีทำา

ตอนที่ ๑ 

	 ๑.	ตัดเชือกยำวประมำณ	๘	เซนติเมตร	แล้วท�ำให้เชือกเป็นวง	โดยผูกปลำย	

	 			ทั้งสองข้ำงเข้ำด้วยกัน

	 ๒.	น�ำเชือกที่ผูกเป็นวงมำเกี่ยวด้วยเครื่องชั่งสปริง	๒	อัน	ดังรูป

	 ๓.	ดึงเครื่องชั่งสปริงทั้งสองอันในทิศทำงตรงกันข้ำม	แล้วท�ำให้เชือกนั้นอยู่นิ่ง

	 			กับที่	สังเกตขนำดของแรงที่อ่ำนได้	และบันทึกผล

	 ๔.	ท�ำข้อ	๓	ซ�้ำอีก	๒	ครั้ง	โดยเปลี่ยนค่ำของแรงที่ใช้ดึง	และบันทึกผล

	 ๕.	เขยีนแผนภำพแสดงขนำดและทศิทำงของแรงลงในแผนภำพท่ี	๑	 

จุดประสงค์

๑.	สังเกตและอธิบำยวิธีกำรหำแรงลัพธ์ท่ีกระท�ำต่อวัตถุ

๒.	เขียนแผนภำพแสดงแรงและแรงลัพธ์ท่ีกระท�ำต่อวัตถุ

วัสดุ-อุปกรณ์

๑.	กระดำษแข็งขนำด	A4

๒.	เครื่องชั่งสปริง

๓.	เชือกยำว

๔.	ไม้เสียบปลำยแหลม

กิจกรรมที่ ๒ แรงลัพธ์หาได้อย่างไร

บ. ๖.๑ / ผ. ๑.๑  - ๐๒
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ตอนที่ ๒ 

	 ๑.	น�ำกระดำษแข็งมำเจำะรู	ให้รูที่	๑	และรูที่	๒	อยู่ด้ำนใดด้ำนหนึ่งของ

	 			กระดำษ	โดยเจำะรูให้ห่ำงจำกขอบกระดำษประมำณ	๑	เซนติเมตร	และเจำะ

	 			รทูี่	๓	ที่ด้ำนตรงข้ำมให้อยู่ในแนวกึ่งกลำงระหว่ำงสองรูแรก	ดังรูป

	 ๒.	ใช้เคร่ืองชัง่สปริงเก่ียวกับรูท่ี	๑	๒	และ	๓	แล้วก�ำหนดให้เป็นเคร่ืองชัง่สปริง

		 			อันที่	๑	๒	และ	๓	ตำมล�ำดับ	จำกนั้นออกแรงดึงในแนวนอนให้แนวแรง

	 			ขนำนกัน	โดยให้กระดำษแขง็ยังคงอยู่นิง่	สงัเกตและบนัทึกขนำดของแรงทีอ่่ำนได้

	 ๓.	ท�ำซ�้ำข้อ	๒	อีก	๒	ครั้ง	โดยเปลี่ยนขนำดของแรงที่ใช้

	 ๔.	เขียนแผนภำพแสดงขนำดและทิศทำงของแรงลงในแผนภำพที	่๒

	 ๕.	อ่ำนใบควำมรู้เร่ืองกำรหำแรงลพัธ์	และบนัทึกขนำดของแรงลพัธ์ลงในตำรำง	๑			

							และ	๒	และในแผนภำพที	่๑	และ	๒

รูที่	๒

รูที่	๑

รูที่	๓

บ. ๖.๑ / ผ. ๑.๑  - ๐๒

๑	c
m

๑	cm

๑	cm
๑	cm

๑	c
m
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บ. ๖.๑ / ผ. ๑.๑  - ๐๒

ใบความรู้ เรื่องการหาแรงลัพธ์

	 ถ้ำแรงท่ีกระท�ำต่อวัตถุมีทศิทำงเดียวกัน	แรงลพัธ์เท่ำกับผลบวกของแรง

ที่กระท�ำต่อวัตถุ

	 เขียนแผนภำพแสดงแรงที่เด็กกระท�ำต่อโต๊ะในแนวนอนได้ดังนี้

๒๐ นิวตัน
๔๐ นิวตัน

๒๐ นิวตัน
๔๐ นิวตัน แรงลัพธ์ ๖๐ นิวตัน

	 ถ้ำแรงทีม่ำกระท�ำต่อวัตถุมีทิศทำงตรงข้ำมกัน	แรงลพัธ์จะเท่ำกับผลต่ำงของ

แรงเหล่ำนั้น

	 เขียนแผนภำพแสดงแรงที่เด็กกระท�ำต่อโต๊ะในแนวนอนได้ดังนี้

๒๐ นิวตัน ๔๐ นิวตัน

๒๐ นิวตัน๔๐ นิวตัน
๒๐ นิวตัน

	 และเม่ือออกแรงกระท�ำต่อวัตถุแล้ววัตถุยังคงอยู่นิง่	แรงลพัธ์ท่ีกระท�ำต่อวัตถุ

มีค่ำเป็นศูนย์

	 เขียนแผนภำพแสดงแรงที่เด็กกระท�ำต่อโต๊ะในแนวนอนได้ดังนี้

๒๐ นิวตัน

แรงลัพธ์ ๐ นิวตัน๒๐ นิวตัน
๒๐ นิวตัน

๒๐ นิวตัน

แรงลัพธ์



ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่
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บันทึกผลการทำากิจกรรม

ตาราง ๑ ขนาดของแรงที่อ่านได้จากเครื่องชั่งสปริง

ขนาดของแรงที่อ่านได้ (นิวตัน)

ครั้งที่
อันที่ ๑

๑

๒

๓

อันที่ ๒

ตอนที่ ๑

ขนาดของแรงลัพธ์
 (นิวตัน)

ขนำดของแรงลัพธ์																																				นิวตัน

บ. ๖.๑ / ผ. ๑.๑  - ๐๒

แผนภาพที่ ๑ ขนาดและทิศทางของแรงที่เครื่องชั่งสปริงทั้งสองอันดึงเชือกให้อยู่นิ่ง

             และขนาดและทิศทางของแรงลัพธ์ (เลือกบันทึกครั้งใดครั้งหนึ่ง)

ใบงาน ๐๒ : แรงลัพธ์และผลของแรงลัพธ์  



ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่
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คำาถามหลังจากทำากิจกรรม

๑.	เม่ือใช้เคร่ืองชั่งสปริงอันท่ี	๑	และอันที่	๒	 ดึงเชือก	แล้วท�ำให้เชือกยังคงอยู่นิ่ง

		 ขนำดของแรงที่อ่ำนได้เท่ำกันหรือไม่	อย่ำงไร

๒.	แรงที่เคร่ืองชั่งสปริงอันที่	๑	และอันที่	๒	กระท�ำต่อเชือกอยู่ในแนวเดียวกัน	หรือไม่	

	 และมีทิศทำงเป็นอย่ำงไร

๓.	แรงลพัธ์ของแรงท่ีเคร่ืองชัง่สปริงทัง้สองกระท�ำต่อเชอืกนัน้หำได้อย่ำงไร	มีขนำดและ

	 ทิศทำงเป็นอย่ำงไร

บ. ๖.๑ / ผ. ๑.๑  - ๐๒



ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่
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๔.	จำกกิจกรรมนี้	สรุปได้ว่ำอย่ำงไร

บ. ๖.๑ / ผ. ๑.๑  - ๐๒
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ขนาดของแรงท่ีอ่านได้จาก
เครือ่งช่ังสปรงิ (นิวตนั)

ครั้งที่
อันที่ ๑

๑

๒

๓

อันที่ ๒ อันที่ ๓

ผลรวมของแรงทีอ่่านได้ 
จากเครือ่งช่ังสปริงอันที ่๑ 
และอันที ่๒ (นิวตนั)

บันทึกผลการทำากิจกรรม

ตาราง ๒ ขนาดของแรงที่อ่านได้จากเครื่องชั่งสปริงที่ดึงเชือกให้กระดาษแข็งอยู่นิ่ง

ตอนที่ ๒

ขนาดของแรงลัพธ์
 (นิวตนั)

แผนภาพที ่๒ ขนาดและทศิทางของแรงทัง้หมดท่ีเครือ่งช่ังสปรงิดงึเชือกให้กระดาษแขง็

             อยู่นิ่ง และขนาดและทิศทางของแรงลัพธ์ (เลือกบันทึกครั้งใดครั้งหนึ่ง)

รูที่	๒

รูที่	๑

รูที่	๓

บ. ๖.๑ / ผ. ๑.๑  - ๐๒

ขนำดของแรงลัพธ์																																				นิวตัน
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คำาถามหลังจากทำากิจกรรม

๑.	 เม่ือเก่ียวเคร่ืองชั่งสปริงอันท่ี	 ๑	และอันท่ี	๒	 กับกระดำษแข็งแล้วดึง	แรงที่

			เครื่องชั่งสปริงทั้งสองกระท�ำต่อกระดำษแข็งอยู่ในแนวเดียวกันหรือไม่	รู้ได้อย่ำงไร

๒.	แรงลัพธ์ของแรงท่ีเคร่ืองชั่งสปริงอันที่	๑	และอันท่ี	๒	กระท�ำต่อกระดำษแข็ง

   เมื่อกระดำษแข็งอยู่นิ่ง	หำได้อย่ำงไร

บ. ๖.๑ / ผ. ๑.๑  - ๐๒

๔.	จำกกิจกรรมนี้	สรุปได้ว่ำอย่ำงไร

๓.	แรงลัพธ์ของแรงที่เครื่องชั่งสปริงอันที่	๑	และ	๒	กระท�ำต่อกระดำษแข็งเป็นอย่ำงไร

				เมื่อเทียบกับแรงที่อ่ำนได้จำกเครื่องชั่งสปริงอันที่	๓



ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่
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ใบงาน ๐๓ : แบบฝึกหัด เรื่องแรงและผลลัพธ์

เขยีนแผนภำพแสดงขนำดและทิศทำงของแรงของเด็ก	๕	คนและแรงลพัธ์ท่ีกระท�ำกับเตียง

๑.	เด็ก	๕	คน	ดันเตียงห้องพยำบำลเตียงหนึ่ง	โดยให้	๓	คนดันฝั่งหนึ่ง	อีก	๒	คน

ท่ีเหลือดันอีกฝั่งหนึ่งซึ่งอยู่ตรงข้ำม	ถ้ำคน	๒	คนออกแรงดันเตียงคนละ	๖๐	นิวตัน 

ไปทำงซ้ำย	คนท่ีอยู่ฝั ่งตรงข้ำมท้ัง	๓	คน	ต้องออกแรงคนละเท่ำใด	จึงจะท�ำให้

เตียงยังคงอยู่นิ่งอยู่กับที่ได้	ถ้ำเตียงนี้วำงอยู่บนพื้นลื่นที่ไม่มีแรงเสียดทำน

จากสถานการณ์ต่อไปนี้ ตอบคำาถามให้ถูกต้อง

บ. ๖.๑ / ผ. ๑.๑  - ๐๓



ชดุกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�าหรับนกัเรียน) กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที ่๑ ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี ๕ (ฉบบัปรับปรุง) 

ชื่อ-สกุล ชั้น เลขที่

วันที่ เดือน พ.ศ.
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๒.	เด็ก	๓	คน	เล่นชักเย่อกัน	โดย	๒	คน	ที่อยู่ทำงขวำมือออกแรงคนละ	๕๐	นิวตัน

คนที่อยู ่ฝ ั ่งตรงข้ำม	 ๑	 คน	 ต้องออกแรงอย่ำงน้อยเท่ำใด	 จึงจะชนะโดยไม่คิด

แรงเสียดทำน	พร้อมเขียนลูกศรแสดงทิศทำงของแรง

ต้องออกแรงอย่ำงน้อย

														นิวตัน

จึงจะชนะ

ออกแรงคนละ	๕๐	นิวตัน

บ. ๖.๑ / ผ. ๑.๑  - ๐๓



ชดุกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�าหรับนกัเรียน) กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที ่๑ ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี ๕ (ฉบบัปรับปรุง) ชดุกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�าหรับนกัเรียน) กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที ่๑ ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี ๕ (ฉบบัปรับปรุง) 131

ใบงาน

ชดุกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�าหรับนกัเรียน) กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที ่๑ ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี ๕ (ฉบบัปรับปรุง) 131

เรื่อง แรงเสียดทานกับการเคลื่อนที่ของวัตถุ

หน่วยย่อยที่ ๑ 

แรง

บ. ๖.๑ / ผ.๑.๒ 



ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.

ชดุกิจกรรมการเรียนรู้	(ส�าหรับนกัเรียน)	กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์	ภาคเรียนที	่๒	ชัน้ประถมศึกษาปีที	่๕	(ฉบบัปรับปรุง)	132

จุดประสงค์

๑.	วัดขนำดของแรงและอธิบำยแรงเสียดทำนที่มีผลต่อกำรเปลี่ยนแปลงกำร

	 เคลื่อนที่ของวัตถุ

๒.	เขียนแผนภำพแสดงแรงเสียดทำนและแรงที่กระท�ำต่อวัตถุในแนวเดียวกัน	

วัสดุ-อุปกรณ์

๑.	เครื่องชั่งสปริง	

๒.	ถุงทรำย

วิธีทำา

๑.	น�ำถงุทรำยมำวำงบนพืน้โต๊ะ	จำกนัน้น�ำเคร่ืองชัง่สปริงมำเก่ียวท่ีหขูองถุงทรำย	

๒.	ออกแรงดึงเคร่ืองช่ังสปริงในแนวรำบ	โดยท่ีถุงทรำยยังคงอยู่นิง่	ท�ำซ�ำ้	๓	คร้ัง	โดยใช้แรง

	 ท่ีแตกต่ำงกัน	วัดขนำดของแรงแต่ละคร้ังโดยอ่ำนค่ำจำกเคร่ืองชัง่สปริง	บนัทึกผล

๓.	ร่วมกันอภิปรำยว่ำมีแรงใดบ้ำงกระท�ำต่อถุงทรำยในแนวรำบ	ซึ่งเป็นผลให้

	 ถุงทรำยยังคงอยู่นิ่ง	บันทึกผล

๔.	ผลักถุงทรำยแล้วปล่อยให้เคลื่อนท่ีออกจำกมือไปบนโต๊ะ	หลังจำกปล่อยมือแล้ว

	 สังเกตกำรเปลี่ยนแปลงกำรเคลื่อนที่ของถุงทรำย	บันทึกผล

๕.	ร่วมกันอภิปรำยเก่ียวกับแรงท่ีท�ำให้ถุงทรำยที่ก�ำลังเคลื่อนท่ีเปลี่ยนแปลง

	 กำรเคลื่อนที่	และบันทึกผล

๖.		ร่วมกันอ่ำนใบควำมรู้เร่ืองแรงเสยีดทำน	และเขยีนแผนภำพแสดงแรงท่ีท�ำให้ถุงทรำย

	 ยังคงอยู่นิ่งและเปลี่ยนแปลงกำรเคลื่อนที่

กิจกรรมที่ ๑ แรงเสียดทานมีผลต่อการเคลื่อนที่ของวัตถุอย่างไร

บ. ๖.๑ / ผ. ๑.๒  - ๐๑



ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.

ชดุกิจกรรมการเรียนรู้	(ส�าหรับนกัเรียน)	กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์	ภาคเรียนที	่๒	ชัน้ประถมศึกษาปีที	่๕	(ฉบบัปรับปรุง)	 133

บันทึกผลการทำากิจกรรม

ใบงาน ๐๑ : แรงเสียดทานกับการเคลื่อนที่ของวัตถุ  

ตาราง ขนาดของแรงที่อ่านได้จากเครื่องชั่งสปริง โดยที่ถุงทรายยังคงอยู่นิ่ง

ครั้งที่ดึงเครื่องชั่งสปริง ขนาดของแรงทีอ่่านได้จากเครือ่งขัง่สปรงิ (นิวตนั)

๑

๒

๓

ผลการอภิปราย

แรงที่กระท�ำต่อถุงทรำยในแนวรำบ	คือ

หลังจำกผลักให้ถุงทรำยเคลื่อนที่แล้ว	ถุงทรำยมีกำรเปลี่ยนแปลงกำรเคลื่อนที่	คือ

ผลกำรอภิปรำยเกี่ยวกับแรงที่กระท�ำต่อถุงทรำยที่ก�ำลังเคลื่อนที่	แล้วมีกำรเปลี่ยนแปลง

กำรเคลื่อนที่

บ. ๖.๑ / ผ. ๑.๒  - ๐๑



ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.

ชดุกิจกรรมการเรียนรู้	(ส�าหรับนกัเรียน)	กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์	ภาคเรียนที	่๒	ชัน้ประถมศึกษาปีที	่๕	(ฉบบัปรับปรุง)	134

แผนภำพแสดงแรงที่กระท�ำต่อถุงทรำยในแนวรำบโดยถุงทรำยยังคงอยู่นิ่ง

แผนภำพแสดงแรงที่กระท�ำต่อถุงทรำยในแนวรำบที่ท�ำให้ถุงทรำยที่ก�ำลังเคลื่อนที่

มีกำรเปลี่ยนแปลงกำรเคลื่อนที่

บ. ๖.๑ / ผ. ๑.๒  - ๐๑



ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.

ชดุกิจกรรมการเรียนรู้	(ส�าหรับนกัเรียน)	กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์	ภาคเรียนที	่๒	ชัน้ประถมศึกษาปีที	่๕	(ฉบบัปรับปรุง)	 135

ใบความรู้ เรื่องแรงเสียดทาน

	 เรำเคยรู้มำแล้วว่ำแรงท�ำให้วัตถุเปลี่ยนแปลงสภำพกำรเคลื่อนท่ี	เช่น	

แรงท�ำให้วัตถอุยู่นิง่เปลีย่นเป็นเคลือ่นท่ี	หรืออำจเคลือ่นท่ีอยู่แล้วเปลีย่นเป็น

เคลื่อนที่เร็วขึ้น	ช้ำลง	หยุดนิ่ง	หรือเปลี่ยนทิศทำง	เคยสังเกตไหมว่ำ	ขณะ

ทีอ่ออกแรงเพื่อท�ำให้วตัถุบำงอย่ำงเคลื่อนที	่เช่น	กำรผลักตู้ให้เคลื่อนที	่แต่

ตู้ยังนิ่ง	เรำอำจรู้สึกถึงแรงต้ำนกำรเคลื่อนที่ของตู้หรือแรงเสียดทำนซึ่งเป็น

แรงท่ีมีทิศทำงตรงข้ำมกับทิศทำงท่ีต้องกำรให้ตู้เคลือ่นที	่และเกิดขึน้ระหว่ำง

ผิวของตู้กับพื้นบริเวณท่ีสัมผัสกับตู	้และเม่ือออกแรงกระท�ำให้ตู้เคลื่อนท่ีไป

บนพื้นผิว	 ก็ยังคงมีแรงเสียดทำนกระท�ำในทิศทำงตรงกันข้ำมกับทิศทำง

กำรเคลื่อนที่ของตู้เพื่อต้ำนกำรเคลื่อนที่เช่นเดียวกัน	โดยแรงเสียดทำนจะมี

ขนำดเท่ำกับแรงที่มำกระท�ำต่อตู้	ดังรูป

บ. ๖.๑ / ผ. ๑.๒  - ๐๑



ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.

ชดุกิจกรรมการเรียนรู้	(ส�าหรับนกัเรียน)	กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์	ภาคเรียนที	่๒	ชัน้ประถมศึกษาปีที	่๕	(ฉบบัปรับปรุง)	136

	 ส�ำหรับวัตถท่ีุก�ำลงัเคลือ่นที	่ก็มีแรงเสียดทำนท่ีกระท�ำต่อวัตถุเช่นเดียวกัน

โดยมีแรงเสียดทำนจะมีผลท�ำให้วัตถุเคลื่อนที่ช้ำลงจนหยุดนิ่ง

บ. ๖.๑ / ผ. ๑.๒  - ๐๑

แรงผลัก

แรงเสียดทำน



ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.

ชดุกิจกรรมการเรียนรู้	(ส�าหรับนกัเรียน)	กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์	ภาคเรียนที	่๒	ชัน้ประถมศึกษาปีที	่๕	(ฉบบัปรับปรุง)	 137

คำาถามหลังจากทำากิจกรรม

๑.	เม่ือออกแรงดึงเคร่ืองชั่งสปริงท้ังสำมคร้ัง	แต่ถุงทรำยยังคงอยู่นิ่ง	แรงลัพธ์ท่ีกระท�ำ

	 ต่อถุงทรำยมีค่ำเท่ำใด

๒.	เม่ือออกแรงดึงเคร่ืองชัง่สปริงแล้วถุงทรำยยังคงอยู่นิง่	มีแรงเสียดทำนกระท�ำต่อถุงทรำย

	 หรือไม่	เพรำะเหตุใด

๓.	จำกข้อ	๒	แรงเสียดทำนเกิดขึ้นบริเวณใด	มีขนำดและทิศทำงเป็นอย่ำงไร

๔.	ขณะที่ถุงทรำยก�ำลังเคลื่อนที่	มีแรงเสียดทำนกระท�ำต่อถุงทรำยหรือไม่	รู้ได้อย่ำงไร

๕.	จำกข้อ	๔	แรงเสียดทำนเกิดขึ้นที่บริเวณใดและมีทิศทำงอย่ำงไร

บ. ๖.๑ / ผ. ๑.๒  - ๐๑



ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.

ชดุกิจกรรมการเรียนรู้	(ส�าหรับนกัเรียน)	กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์	ภาคเรียนที	่๒	ชัน้ประถมศึกษาปีที	่๕	(ฉบบัปรับปรุง)	138

๖.	จำกกิจกรรมนี้	สรุปได้ว่ำอย่ำงไร

บ. ๖.๑ / ผ. ๑.๒  - ๐๑



ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.

ชดุกิจกรรมการเรียนรู้	(ส�าหรับนกัเรียน)	กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์	ภาคเรียนที	่๒	ชัน้ประถมศึกษาปีที	่๕	(ฉบบัปรับปรุง)	 139

ก ข

๑.	 สองพี่น้องออกแรงผลักดันตู้เสื้อผ้ำจำกต�ำแหน่ง	ก	ไป	ข	วำดทิศทำงของแรง
	 และแรงเสียดทำนที่กระท�ำต่อวัตถุนี้	โดยใช้ลูกศรแทนแรงที่กระท�ำต่อวัตถุ

๒.	 วัตถุก้อนหนึ่งก�ำลังไถลลงมำตำมพื้นเอียงจำกต�ำแหน่ง	A	ไปยังต�ำแหน่ง	B	 
วำดทิศทำงของแรงเสียดทำนท่ีกระท�ำต่อวัตถุนี	้โดยใช้ลกูศรแทนแรงเสยีดทำน

	 ที่เกิดขึ้นระหว่ำงวัตถุและพื้นเอียง

ใบงาน ๐๒ : แบบฝึกหัด เรื่องแรงเสียดทาน

A

B

บ. ๖.๑ / ผ. ๑.๒  - ๐๒

พื้นเอียง



ชดุกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�าหรับนกัเรียน) กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที ่๑ ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี ๕ (ฉบบัปรับปรุง) 

ชื่อ-สกุล ชั้น เลขที่

วันที่ เดือน พ.ศ.

ชดุกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�าหรับนกัเรียน) กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที ่๒ ชัน้ประถมศึกษาปีที ่๕ (ฉบบัปรับปรุง) 140

๓.		 ในกำรทดลองออกแรงผลักให้กล่องไม้เริ่มเคลื่อนที่บนพื้นผิวต่ำงชนิดกัน
	 ได้ผลดังนี้

	 			แรงเสยีดทำนท่ีเกิดขึน้ระหว่ำงพืน้กล่องไม้กับพืน้ผวิชนดิใดมำกท่ีสดุ	และน้อยท่ีสดุ	

				เพรำะเหตุใด

พื้นผิว แรงที่ทำาให้กล่องไมเ้ริ่มเคลื่อนที่ (นิวตัน)

A	 ๑๕

B	 ๑๐

C	 ๓๐

D	 ๒๐

บ. ๖.๑ / ผ. ๑.๒  - ๐๒



ชดุกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�าหรับนกัเรียน) กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที ่๑ ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี ๕ (ฉบบัปรับปรุง) ชดุกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�าหรับนกัเรียน) กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที ่๑ ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี ๕ (ฉบบัปรับปรุง) 141

ใบงาน

ชดุกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�าหรับนกัเรียน) กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที ่๑ ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี ๕ (ฉบบัปรับปรุง) 141

หน่วยย่อยที่ ๑ 

แรง

บ. ๖.๑ / ผ. ๑.๓ 

เรื่อง การใช้ประโยชน์ของแรงเสียดทาน



ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.

ชดุกิจกรรมการเรียนรู้	(ส�าหรับนกัเรียน)	กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์	ภาคเรียนที	่๒	ชัน้ประถมศึกษาปีที	่๕	(ฉบบัปรับปรุง)	142

กิจกรรมที่ ๑ แรงเสียดทานมีประโยชน์หรือไม่

จุดประสงค์

สังเกตและอธิบำยกำรใช้ประโยชน์ของแรงเสียดทำนในกำรท�ำกิจกรรมต่ำง	ๆ

วัสดุ-อุปกรณ์

	 ๑.	กะละมัง

	 ๒.	ผ้ำเช็ดมือ

	 ๓.	ขวดน�้ำมีฝำปิดขนำด	๑	ลิตร

	 ๔.	ถำดพลำสติกขนำดกลำง

	 ๕.	แผ่นพลำสติกลูกฟูก

	 ๖.	ถุงทรำย

	 ๗.	น�้ำ

	 ๘.	น�้ำสบู่

วิธีทำา

๑.	ยกขวดน�ำ้ทีมี่น�ำ้บรรจอุยู่จนเต็มด้วยมือท่ีแห้งเพยีงข้ำงเดียว	สังเกตกำรออกแรง

	 และบันทึกผล	จำกนั้นจุ่มมือข้ำงนั้นลงในน�้ำสบู่สักครู่	แล้วยกขวดน�้ำอีกคร้ัง

		 สังเกตกำรออกแรงและบนัทกึผล

๒.		น�ำแผ่นพลำสติกลกูฟกูวำงในถำด	แล้วน�ำถงุทรำยวำงบนแผ่นพลำสติกลกูฟกู	จำกนัน้

	 ใช้มือดันแผ่นพลำสติกให้แผ่นพลำสติกเคลือ่นท่ี	สังเกตกำรออกแรงและบนัทึกผล	

๓.	น�ำน�้ำสบู่ใส่ลงไปในถำดในข้อ	๒	ให้เปียกท่ัวถำด	แล้วใช้มือดันแผ่นพลำสติก

	 ให้แผ่นพลำสติกเคลือ่นท่ีอกีคร้ัง	สังเกตกำรออกแรงและบนัทึกผล

บ. ๖.๑ / ผ. ๑.๓ - ๐๑



ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.
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บันทึกผลการทำากิจกรรม

ตาราง ๑ การออกแรงในการยกขวดนำ้า

ตาราง ๒ การออกแรงในการดันแผ่นพลาสติกลูกฟูก

การออกแรง

การออกแรง

กิจกรรม

ใช้มือที่แห้งยกขวดน�้ำ

ใช้มือที่เปียกน�้ำสบู่ยกขวดน�้ำ

กิจกรรม

ดันแผ่นพลำสติกบนถำดแห้ง

ดันแผ่นพลำสติกที่อยู่ในถำดเปียกน�้ำสบู่

ใบงาน ๐๑ : การใช้ประโยชน์จากแรงเสียดทาน

บ. ๖.๑ / ผ. ๑.๓ - ๐๑



ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.
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คำาถามหลังจากทำากิจกรรม

๑.	เมื่อใช้มือจุ่มน�้ำสบู่แล้วยกขวดน�้ำขึ้น	ต้องออกแรงมำกหรือน้อยกว่ำเมื่อใช้มือแห้ง
			ยกขวดน�้ำ	เพรำะเหตุใด

๒.	เมื่อใส่น�้ำสบู่ลงในถำด	ต้องออกแรงในกำรดันให้แผ่นพลำสติกลูกฟูกเคลื่อนที่

			มำกหรือน้อยกว่ำเมื่อถำดแห้ง	เพรำะเหตุใด

๓.	น�้ำสบู่มีผลอย่ำงไรต่อแรงเสียดทำน

๔.	กำรยกขวดน�ำ้ทัง้ท่ีมือแห้ง	และจุม่น�ำ้สบู	่กำรกระท�ำใดท่ีใช้ประโยชน์ของแรงเสียดทำน
		 และมีประโยชน์อย่ำงไร

บ. ๖.๑ / ผ. ๑.๓ - ๐๑



ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.
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๖.	จำกกิจกรรมนี้	สรุปได้ว่ำอย่ำงไร

๕.	กำรดันแผ่นพลำสติกลูกฟูกที่อยู่ในถำดแห้งกับที่มีน�้ำสบู่	กำรกระท�ำใดใช้ประโยชน์

	 ของแรงเสียดทำน	และมีประโยชน์อย่ำงไร

บ. ๖.๑ / ผ. ๑.๓ - ๐๑



ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.
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๑.๑	กำรใช้น�้ำสบู่ช่วยถอดแหวนออกจำกนิ้ว

๑.๒	พื้นรองเท้ำท�ำด้วยยำง

๑.๓	กำรใช้ผ้ำรองลำกของหนัก

๑.๔	กำรใช้วัสดุผิวเรียบมำท�ำกระดำนลื่น

๑.	 ระบุว่ำกำรท�ำกิจกรรมต่อไปนี้	 เป็นกำรเพิ่มแรงเสียดทำนหรือกำรลดแรงเสียดทำน

เพรำะเหตุใด

ใบงาน ๐๒ : แบบฝึกหัด เรื่องการใช้ประโยชน์จากแรงเสียดทาน

เพิ่มแรงเสียดทำน								ลดแรงเสียดทำน

เพรำะ

เพิ่มแรงเสียดทำน								ลดแรงเสียดทำน

เพรำะ

เพิ่มแรงเสียดทำน								ลดแรงเสียดทำน

เพรำะ

เพิ่มแรงเสียดทำน								ลดแรงเสียดทำน

เพรำะ

บ. ๖.๑ / ผ. ๑.๓ - ๐๒



ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.
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๒.	 กิจกรรมใดต่อไปนี้ใช้หลักกำรของแรงเสียดทำนเช่นเดียวกับกำรเปิดฝำขวดเกลียว

	 เพรำะเหตุใด

ก.	 ใช้น�้ำมันหล่อลื่นบำนพับประตู

ข.	 ใช้แผ่นยำงปูรองผ้ำเช็ดเท้ำในห้องน�้ำ

ค.	 ใช้โลหะผิวเรียบท�ำรำงประตูบำนเลื่อน

เพรำะ

๑.๕	กำรท�ำฝำขวดเกลียวให้มีร่องหยักด้ำนข้ำง

เพิ่มแรงเสียดทำน									ลดแรงเสียดทำน

เพรำะ

บ. ๖.๑ / ผ. ๑.๓ - ๐๒
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗
ดาว

ชดุกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�าหรับนกัเรียน) กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที ่๒ ชัน้ประถมศึกษาปีที ่๕ (ฉบบัปรับปรุง) 149



150

เรื่อง การขึ้น-ตกของดาวและการใช้แผนที่ดาว

ใบงาน

150 ชดุกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�าหรับนกัเรียน) กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที ่๒ ชัน้ประถมศึกษาปีที ่๕ (ฉบบัปรับปรุง) 

บ. ๗.๑ / ผ. ๑.๑

เรื่อง ดาวฤกษ์และดาวเคราะห์

หน่วยย่อยที่ ๑ 

ดาว และการขึ้นและตกของดาว



ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.

ชดุกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�าหรับนกัเรียน) กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที ่๒ ชัน้ประถมศึกษาปีที ่๕ (ฉบบัปรับปรุง) 

กิจกรรมที่ ๑ ดาวฤกษ์และดาวเคราะห์เป็นอย่างไร

จุดประสงค์

 สร้างแบบจ�าลองและอธิบายความแตกต่างของดาวฤกษ์และดาวเคราะห์

วัสดุ-อุปกรณ์

 ๑. คอมพิวเตอร์ สมาร์ตโฟน หรือแท็บเล็ต
 ๒. ดินสอสี

วิธีท�า

 ๑.

 ๒. 

 ๓.

 ๔.

 ๕.

บ. ๗.๑ / ผ. ๑.๑  - ๐๑

ร่วมกันวาดรูปเพือ่แสดงความแตกต่างของดาวฤกษ์และดาวเคราะห์ตามความเข้าใจ

ลงในใบงานหรือโปรแกรมประยุกต์

ร่วมกันอ่านใบความรู้เร่ืองดาวฤกษ์และดาวเคราะห์ อภปิรายเพือ่สรุปการมองเหน็

และการเคลื่อนที่ของดาวฤกษ์และดาวเคราะห์

ร่วมกันออกแบบจ�าลองเพื่ออธิบายการมองเห็นและการเคลื่อนท่ีของดาวฤกษ์และ

ดาวเคราะห์ บันทึกร่างแบบจ�าลองพร้อมอุปกรณ์ที่ใช้แทน ดาวฤกษ์ ดาวเคราะห์ 

และอื่น ๆ

ท�าแบบจ�าลองตามท่ีออกแบบไว้ และน�าเสนอการมองเห็นและการเคลื่อนท่ีของ

ดาวฤกษ์และดาวเคราะห์

ร่วมกันอภิปรายเปรียบเทียบความรู้ท่ีได้กับรูปท่ีวาดไว้ในข้อ ๑ ว่าเหมือนหรือ

แตกต่างกันอย่างไร

ชดุกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�าหรับนกัเรียน) กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที ่๒ ชัน้ประถมศึกษาปีที ่๕ (ฉบบัปรับปรุง) 151



ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.

บันทึกผลการท�ากิจกรรม

ใบงาน ๐๑ : ดาวฤกษ์และดาวเคราะห์

รูปความแตกต่างของดาวฤกษ์และดาวเคราะห์ตามความเข้าใจ

บ. ๗.๑ / ผ. ๑.๑  - ๐๑

ชดุกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�าหรับนกัเรียน) กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที ่๒ ชัน้ประถมศึกษาปีที ่๕ (ฉบบัปรับปรุง) 152



ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.

 ในระบบสุริยะ ดวงอาทิตย์เป็นดาวฤกษ์เพียงดวงเดียวและมีดาวเคราะห์โคจรโดยรอบ

ซึ่งดวงอาทิตย์เป็นแหล่งก�าเนิดแสงที่ท�าให้เราสามารถมองเห็นดาวเคราะห์บางดวงได้ด้วยตาเปล่า 

แม้ว่าจะมีดาวฤกษ์อื่น ๆ อยู่บนท้องฟ้าอีกจ�านวนมาก แต่ดาวฤกษ์เหล่านั้นอยู่ไกลจากระบบสุริยะมาก 

จงึไม่สามารถเป็นแหล่งก�านดิแสงท่ีท�าให้เราเหน็ดาวเคราะห์นัน้ ๆ  ได้ เราสามารถมองเหน็ดวงอาทิตย์และ

ดาวฤกษ์ต่าง ๆ ได้ เพราะมีแสงจากดวงอาทิตย์และดาวฤกษ์เหล่านัน้เข้าสู่ตาเราโดยตรง แต่การมองเหน็

จะแตกต่างกันโดยเห็นดวงอาทิตย์เป็นดวงกลมโตสว่างจนไม่สามารถมองดูดวงอาทิตย์ด้วยตาเปล่าได้ 

ส่วนดาวฤกษ์อืน่ ๆ  อยู่ไกลมากจงึมองเหน็เป็นจดุสว่างชดัเจนในเวลากลางคืน ส่วนการมองเหน็ดาวเคราะห์

ซึ่งเป็นดาวที่ไม่มีแสงในตัวเอง ต้องมีแสงดวงอาทิตย์มาตกกระทบดาวเคราะห์แล้วสะท้อนเข้าสู่ตาเรา

ดาวเคราะห์ที่มองเห็นด้วยตาเปล่าบนท้องฟ้าคือ ดาวพุธ ดาวศุกร์ ดาวพฤหัสบดี และดาวเสาร์

รูป การมองเห็นดาวเคราะห์และดาวฤกษ์ของคนบนโลก

บ. ๗.๑ / ผ. ๑.๑  - ๐๑

ใบความรู้ เรื่องดาวฤกษ์และดาวเคราะห์ใบความรู้ เรื่องดาวฤกษ์และดาวเคราะห์
(Star and Planet)(Star and Planet)

ชดุกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�าหรับนกัเรียน) กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที ่๒ ชัน้ประถมศึกษาปีที ่๕ (ฉบบัปรับปรุง) 153



ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.

ท่ีมา : สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 2562. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ 
 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕ เล่ม ๒ ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ ่มสาระการเรียนรู้
 วิทยาศาสตร์ (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศักราช 
 ๒๕๕๑. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ สกสค. ลาดพร้าว.

 การท่ีดาวเคราะห์ต่าง ๆ โคจรรอบดวงอาทิตย์โดยใช้เวลาแตกต่างกัน ท�าให้คนบนโลกมองเหน็

ดาวเคราะห์ปรากฏบนท้องฟ้าในต�าแหน่งท่ีไม่ประจ�าที่หรือมีการเปลี่ยนแปลงต�าแหน่งไปในรอบปี

จงึเรียกดาวเคราะห์ว่าเป็นดาวพเนจร ส่วนดาวฤกษ์จะเคลือ่นทีด้่วยความเร็วและทิศทางท่ีแตกต่างกัน

แต่เมื่อมองจากโลกดูเหมือนไม่เคลื่อนที่ เนื่องจากดาวฤกษ์อยู่ไกลจากโลกมาก โดยอยู่นอกระบบสุริยะ

จึงเรียกดาวฤกษ์ว่าเป็นดาวประจ�าที่ 

บ. ๗.๑ / ผ. ๑.๑  - ๐๑
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ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.

ภาพร่างแบบจ�าลองเพื่ออธิบายความแตกต่างของดาวฤกษ์และดาวเคราะห์

วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้แทนดาวฤกษ์ ได้แก่

วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้แทนดาวเคราะห์ ได้แก่

วัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ ได้แก่

บ. ๗.๑ / ผ. ๑.๑  - ๐๑
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ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.

ค�าถามหลังจากท�ากิจกรรม 

๑. ในการสร้างแบบจ�าลองใช้อะไรแทนดาวฤกษ์ และดาวเคราะห์ เพราะเหตุใด

๒. เรามองเห็นดาวฤกษ์และดาวเคราะห์เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร

๓. ในวันและเวลาเดียวกันของแต่ละคืน เราจะมองเหน็ต�าแหน่งของดาวฤกษ์และดาวเคราะห์

   บนท้องฟ้าเปลี่ยนไปหรือไม่ เพราะเหตุใด

บ. ๗.๑ / ผ. ๑.๑  - ๐๑
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ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.

๔. จากกิจกรรมนี้ สรุปได้ว่าอย่างไร

บ. ๗.๑ / ผ. ๑.๑  - ๐๑
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ชื่อ-สกุล ชั้น เลขที่

วันที่ เดือน พ.ศ.

ตอบค�าถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง

ใบงาน ๐๒ : แบบฝึกหัด เรื่องดาวฤกษ์และดาวเคราะห์

เม่ือสงัเกตดาวดวงหนึง่ในเวลาเดิมเป็นเวลา ๑ สัปดาห์ พบว่าดาวดวงนีมี้แสงสว่างมาก
ในทุก ๆ คืนและอยู่ต�าแหน่งเดิม ดาวดวงนีเ้ป็นดาวฤกษ์หรือดาวเคราะห์ เพราะเหตุใด

บ. ๗.๑ / ผ. ๑.๑  - ๐๒
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ใบงาน

ชดุกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�าหรับนกัเรียน) กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที ่๑ ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี ๕ (ฉบบัปรับปรุง) 

บ. ๗.๑ / ผ. ๑.๒

หน่วยย่อยที่ ๑ 

ดาว และการขึ้นและตกของดาว

เรื่อง การขึ้นและตกของดาวและการใช้แผนที่ดาว

ชดุกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�าหรับนกัเรียน) กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที ่๑ ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี ๕ (ฉบบัปรับปรุง) 159



ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.

กิจกรรมที่ ๑ คืนนี้มีกลุ่มดาวอะไรบ้างในท้องฟ้า

จุดประสงค์

 สังเกตและอธิบายเกี่ยวกับการขึ้นและตกของกลุ่มดาวโดยใช้แผนที่ดาว

วัสดุ-อุปกรณ์

 ๑. แผนที่ดาว
 ๒. แผ่นใส
 ๓. ปากกาเคมี (แบบไม่ละลายน�้า)
 ๔. เทปใส
 ๕. เข็มทิศ
 ๖. คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ตหรือสมาร์ตโฟน

วิธีท�า
อ่านเนื้อเรือ่งของกลุ่มดาวฤกษ์ต่าง ๆ และร่วมกนัสรปุลักษณะของกลุ่มดาวฤกษ์ 
และที่มาของรูปร่างต่าง ๆ ของกลุ่มดาวฤกษ์
อ่านใบความรู้เร่ืองท้องฟ้า และร่วมกันอภปิรายความหมายของจดุเหนอืศีรษะและ
เส้นขอบฟ้า
อ่านใบความรู้เร่ืองมุมทิศและมุมเงย ฝึกปฏิบัติการหาทิศโดยใช้เข็มทิศ
การก�าหนดค่ามุมทิศ และค่ามุมเงย
สัง เกตแผนที่ ดาว และร ่ วม กันอภิปรายเ ก่ียว กับส ่ วนประกอบและ
สัญลักษณ์ต่าง ๆ และวิธีการใช้แผนที่ดาว
อ่านใบความรู้เร่ืองแผนที่ดาว ฝึกปฏิบัติการใช้แผนที่ดาวและสรุปความรู้ท่ีได้
จากการอ่านใบความรู้และวางแผนการสังเกตกลุ่มดาวบนท้องฟ้า

๑.

๒.

๓.

๔.

๕.
. 

บ. ๗.๑ / ผ. ๑.๒  - ๐๑
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ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.

ในคืนท่ีสังเกต ติดแผ่นพลาสติกใสลงในแผนท่ีดาว ใช้แผนท่ีดาวท่ีติด
แผ่นพลาสติกนี้สังเกตกลุ ่มดาวบนท้องฟ้า ใช้ปากกาเคมีจุดต�าแหน่งของ
กลุ่มดาว ๓ กลุ่มบนแผ่นพลาสติกพร้อมเขียนชื่อกลุ่มดาว และบันทึกรูปร่าง
ของกลุม่ดาว ชือ่ ค่ามุมทิศ ค่ามุมเงยของดาวท้ัง ๓ กลุม่ในเวลา ๑๘.๐๐, ๑๙.๐๐,
 ๒๐.๐๐ และ ๒๑.๐๐ น. ลงในตาราง ๒
ติดแผ่นพลาสติกท่ีมีจดุต�าแหน่งและชือ่ของดาวท้ัง ๓ กลุม่แต่ละเวลาลงในใบงาน
ในคืนถัดไปสังเกตต�าแหน่งของกลุ่มดาวท่ีเลือกไว้ในข้อ ๖ อีกคร้ัง ในเวลาเดิม
และเปรียบเทียบกับผลที่บันทึกไว้ในตาราง ๒ และในแผ่นพลาสติกใส
ร่วมกันอภิปรายเปรียบเทียบรูปร่างและการเรียงตัวของดาวแต่ละดวงของ
กลุ่มดาวฤกษ์ที่เลือกสังเกต 
หมุนแผนที่ดาวเพื่อสังเกตเส้นทางการขึ้นและตกของกลุ่มดาวฤกษ์ที่เลือกไว้
ของวันที่สังเกตทั้งสองวัน บันทึกผลและน�าเสนอ
สังเกตต�าแหน่งของกลุม่ดาวท่ีเลอืกไว้ในวันและเวลาเดิมของปีถัดไปจากแผนท่ีดาว
โดยหมุนไป ๑ รอบและ ๒ รอบ แล้วเปรียบเทียบต�าแหน่งและเส้นทาง
การขึ้นและตกของกลุ่มดาวนี้ในปัจจุบัน บันทึกผลและน�าเสนอ

๖.

๗.
๘.

๙.

๑๐.

๑๑.

บ. ๗.๑ / ผ. ๑.๒  - ๐๑
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ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.

นิทานเรื่อง กลุ่มดาวนายพราน (Orion)

 กาลคร้ังหนึง่นานมาแล้ว “โอไรอนั” (Orion) ได้ถือก�าเนดิขึน้จากความรักระหว่างเทพโพไซดอน 

ซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งท้องทะเล และ ยูเรียล ราชินีแห่งลุ่มน�้าอะเมซอนผู้เป็นมนุษย์

 โอไรอนัเติบโตขึน้เป็นนายพรานหนุม่รูปร่างงามสง่า กล้าหาญ และมีความสามารถเหนอืมนษุย์

ท่ัวไป ด้วยฝีมือทีไ่ม่เป็นรองใครท�าให้โอไรอนัสามารถเอาชนะสิงโตตัวโต ๆ  ได้ไม่ยาก และพ่อกับแม่ 

ของเขาก็ได้มอบของขวัญเป็นสุนขัตัวใหญ่ให้เป็นเพือ่นโอไรอนัยามออกไปล่าสัตว์ ซึง่โอไรอนัต้ังชือ่ 

เจ้าสุนขัคู่ใจของเขาว่า “ซรีีอสุ” (Sirius) โอไรอนัและซรีีอสุออกเรือไปผจญภยัในทะเล กระท่ังเดินทาง 

มาถึงเกาะคริส ท่ีนี่เขาได้พบกับหญิงสาวผู้เลอโฉมนามว่า “อาร์ทีมีส” ผู้เป็นเทพแห่งดวงจันทร์ 

และการล่าสัตว์ และเป็นน้องสาวของ “อพอลโล” เทพแห่งดวงอาทิตย์

 ท้ังโอไรอันและอาร์ทีมีสได้ออกล่าสัตว์ด้วยกัน

บ่อยคร้ัง ความคุ้นเคยก่อเกิดเป็นความรักความผกูพนั 

ทว่าเม่ืออพอลโลรู้เข้าก็กลับไม่ชอบใจและรังเกียจ 

โอไรอนัทีเ่ป็นเพยีงมนษุย์ อพอลโลจงึวางแผนจดัการ 

โอไรอนัโดยจดัการประลองความสามารถขึน้ และน�าความ 

ไปบอก “มหาเทพซุส” ผู้เป็นบิดาว่า โอไรอันชอบ 

อวดอ้างว่าตนเป็นนายพรานท่ีเก่งกาจและปราบ 

สัตว์ร้ายมาแล้วมากมาย มหาเทพซุสก็เชื่อและรู้สึก

พิโรธในความโอหังของโอไรอัน จึงมอบแมงป่องพิษ

ให้อพอลโลน�าไปจัดการโอไรอัน

บ. ๗.๑ / ผ. ๑.๒  - ๐๑
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ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.

 ในระหว่างการประลองความสามารถ โอไรอนัสามารถ

เอาชนะคู่ต่อสู้ท่ีเป็นสิงโตตัวเขื่องท่ีดุร้ายลงได้ แต่แล้ว

เหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึน้จนได้ เม่ือแมงป่องท่ีแอบซ่อน 

อยู่ในสงิโตได้ต่อยเข้าท่ีแขนของนายพรานหนุม่ อาร์ทมีีส 

ท่ีเฝ้าให้ก�าลงัใจโอไรอนัอยู่บนอฒัจนัทร์ริมสนามเหน็ดังนัน้ 

ก็ต่ืนตกใจย่ิงนัก ข้างฝ่ายอพอลโลท่ีเฝ้าดูอยู่ด้วยกลับ

กระหย่ิมด้วยความดีใจเป็นท่ีสุด แม้จะเก่งกล้าสกัแค่ไหน

แต่โอไรอันก็ไม่อาจต้านทานพิษร้ายจากแมงป่องของ

มหาเทพซุสได้ ในท่ีสุดเขาก็ส้ินใจไปต่อหน้าต่อตา

หญิงสาวคนรักหลังจากเอ่ยชื่อของเธอเป็นคร้ังสุดท้าย

ท�าให้อาร์ทีมีสโศกเศร้าเสียใจอย่างมาก

 ด้วยเพราะลูกสาวเอาแต่ร�่าไห้ท่ีชายคนรักจากไป

มหาเทพซุสก็เกิดความเสียใจ จึงได้ส่งดวงวิญญาณของ

โอไรอันขึ้นไปบนท้องฟ้ากลายเป็น“กลุ่มดาวนายพราน”

พร้อมกับซีรีอุส สุนัขคู่ใจที่ได้เป็น “กลุ่มดาวสุนัขใหญ่”

ติดตามไปด้วยกันตลอดเวลา และให้ท้ัง ๒ กลุ่มดาวนี้

อยู่ห่างไกลจากกลุม่ดาวแมงป่องมากท่ีสุด จงึไม่เคยปรากฏ

บนท้องฟ้าพร้อมกันเลย

บ. ๗.๑ / ผ. ๑.๒  - ๐๑
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ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.

นิทาน เรื่องกลุ่มดาวคนคู่ (Gemini)

 พอลลกัซ์กับคาสเตอร์เป็นพีน้่องฝาแฝดกัน ท้ังสองเป็นลกูของเทพซสุ กับนางเลดา (Leda) 

วันหนึ่งนางเลดาแปลงกายเป็นหงส์ลงเล่นน�้าอยู่กลางทะเลสาบ เทพซุสผ่านมาเห็นเข้า จึงเกิด

หลงรักนางขึ้นมา เลยแปลงกายไปเป็นหงส์ตัวผู้ แล้วได้นางเลดาเป็นเมียอีกคนหนึ่ง และลูกที่

เกิดออกมาก็เป็นคู่แฝดทั้งสองนี่เอง 

 นอกจากท้ังพอลลักซ์และคาสเตอร์จะมีหน้าตาเหมือนกันแล้ว ยังรักใคร่สามัคคีกันและ

เก่งเหมือนกันอีกด้วย พอลลักซ์เป็นนักต่อสู้ผู้เก่งกาจ ส่วนคาสเตอร์นั้นขี่ม้าเก่ง ท้ังสองร่วมกัน

ต่อสู้ด้วยกันหลายต่อหลายครั้ง เมื่อคราวต้องเลือกคู่ครอง แฝดสองพี่น้องถูกลูกพี่ลูกน้องของตัว

เองนามว่า อิดาสและลินเซียส แย่งเจ้าสาวไปและหลังจากนั้นไม่นานก็ถูกสองคนนี้โกงสมบัติไป  

พอลลักซ์และคาสเตอร์ไม่พอใจมากท่ีโดนเอาเปรียบอยู่ฝ่ายเดียว จึงบุกไปแก้แค้น หมายจะ

ก�าจัดลูกพี่ลูกน้องสองคนนั้น แต่ว่าคาสเตอร์กลับพลาดท่าถูกฆ่าตาย ส่วนพอลลักซ์นั้นเทพซุส 

มาช่วยไว้ได้ทัน และช่วยก�าจัดลูกพี่ลูกน้องสองคนนั้นด้วย

 ด้วยพอลลักซ์และคาสเตอร์นั้นรักกันมาก พอลลักซ์จึงอยากตายไปอยู่กับพี่ชายมากกว่า 

จะมีชวิีตอยู่อย่างโดดเด่ียว เทพซสุเหน็ใจจงึน�าท้ังสองพีน้่องฝาแฝดคู่นีข้ึน้ไปเป็นดวงดาวบนท้องฟ้า 

กลายเป็นกลุ่มดาวคนคู่มาจนถึงทุกวันนี้

บ. ๗.๑ / ผ. ๑.๒  - ๐๑
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ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.

นิทาน เรื่องกลุ่มดาวสิงโต (Leo)

 สิงโตเป็นราชาหรือเจ้าแห่งสัตว์ป่าของโลก ออกล่าเหย่ือและท�าความเดือนร้อนให้กับ 

ชาวบ้านอย่างมาก ต่อมาสิงโตตัวนีจ้งึถูกเฮอร์คิวลสิฆ่าตาย แต่ด้วยสงิโตนีเ้ป็นราชาเจ้าป่า เทพธิดา

แห่งดวงจันทร์ ชื่อว่า เซลีนี จึงได้น�าสิงโตขึ้นไปอยู่บนท้องฟ้า เป็นหนึ่งในกลุ่มดาวจักรราศี 

 ดังนัน้บนท้องฟ้า กลุม่ดาวสิงโตจะหนเีฮอร์คิวลสิตลอดเวลา โดยเม่ือกลุม่ดาวสงิโตปรากฏ

อยู่สงูสุดบนท้องฟ้า ดาวเฮอร์คิวลสิจะก�าลงัขึน้จากขอบฟ้า และเม่ือกลุม่ดาวสงิโตตกจากขอบฟ้า 

ดาวเฮอร์คิวลิสจะปรากฏอยู่สูงสุดบนท้องฟ้าเสมอ

บ. ๗.๑ / ผ. ๑.๒  - ๐๑
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ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.

นิทาน เรื่องกลุ่มดาวหมีใหญ่ (กลุ่มดาวจระเข้)

 เทพบดีจปีูเตอร์ (พฤหัสบดี) เกิดหลงรัก

พระนางคาลลิสโต (Callisto) บุตรีของพระเจ้า 

ไลแคนอน (Lycanon) กษัตริย์แห่งอาร์เดีย  

จอมเทพจปีูเตอร์ได้แปลงให้ร่างพระนางคาลลสิโต

เป็นหมี เพื่อป้องกันอันตรายอันอาจเกิดจาก

ความริษยาของพระนางจโูน แต่พระนางคาลลสิโต   

ก็เกือบถูกอาร์แค (Arcas) บตุรชายของพระนาง

เองฆ่าตาย เพราะไม่รู้ว่าหมีนั้นคือแม่ของตน  

ดังนั้นเพื่อขจัดความยุ่งยากอื่น ๆ  ท่ีอาจเกิดขึ้น  

จอมเทพจปีูเตอร์จงึแปลงให้ร่างอาร์แคลผูเ้ป็นบตุร 

ให้เป็นหมีเลก็ เอาขึน้ไปไว้บนสวรรค์ใกล้ ๆ  กลุม่ดาว 

หมีใหญ่แม่ของตนเอง

บ. ๗.๑ / ผ. ๑.๒  - ๐๑
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ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.

 กลุ่มดาวหมีใหญ่นั้น คนไทยเรียกว่า กลุ่มดาวจระเข้ ซึ่งเป็นกลุ่มดาวท่ีคนไทยในอดีต 

ใช้บอกเวลา ดังปรากฏให้เห็นในสักวา

สักวาบทนี้มีใจความส�าคัญอยู่ที่ว ่า เม่ือใกล้สว่าง  

ดาวจระเข้ก็หมุนศีรษะลง หางขึน้ชีบ้นท้องฟ้า กลุม่ดาว

จระเข้อยู่ทางขอบฟ้าทิศเหนือ เมื่อเริ่มขึ้น จะเห็นทาง

ด้านตัวกระบวย (ด้านหวัจระเข้) โผล่ขึน้มาทางขอบฟ้า 

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ แล้วค่อย ๆ  เคลื่อนไปทาง 

ขอบฟ้าทศิตะวันตกเฉียงเหนอื โดยจะหนัเหเอาด้านตัว 

กระบวยหรือหัวจระเข้เคลื่อนท่ีไป เม่ือกลุ่มดาวกลุ่มนี้ 

เคลือ่นท่ีมาตรงขอบฟ้าทิศเหนอื จะเห็นเป็นรูปกระบวย

คว�า่ลง เม่ือใกล้จะตก จะเห็นด้านตัวกระบวยหรือหวัจระเข้ 

ป ักลงไปทางขอบฟ้าก ่อนด ้วยเหตุนี้คนโบราณ  

(โดยเฉพาะคนไทย) จงึใช้ดาวกลุม่นีเ้ป็นเคร่ืองบอกเวลาได้ 

โดยสังเกตจากการหนัเหของดาวกลุม่นี ้ถ้าเร่ิมขึน้จะเอา 

หัวจระเข้ชี้ไปทางกลางฟ้า พอใกล้จะตกจะเอาหัวปัก 

ขอบฟ้า เอาหางชี้ฟ้า

 เนือ่งจากกลุม่ดาวจระเข้เป็นกลุม่ดาวบอกเวลาได้ คนไทยใช้ดาวกลุม่นีบ้อกเวลาได้หลายอย่าง 

เช่น ถ้าเหน็ดาวจระเข้อยู่กลางท้องฟ้า เม่ือเร่ิมมืด (ราวปลายเดือนมิถุนายน) แสดงว่าชาวนาก�าลงั

ด�านา ชาวไร่ปลูกพืชไร่ในหน้าฤดูเข้าพรรษา ดาวจระเข้จะขึ้นตอนเช้ามืด การไปทอดกฐินของ 

ไทยสมัยก่อน เคลื่อนองค์กฐินกันต้ังแต่ก่อนสว่าง อาศัยดูเวลาจากดาวจระเข้ ฉะนั้นสมัยนี้เวลา

ไปทอดกฐิน แล้วมีการน�าธงจระเข้ไปปักไว้หน้าวัด คาดว่าน่าจะเพื่อเป็นการระลึกถึงประโยชน์

ของกลุ่มดาวนี้ 

 “สักวาดาวจระเข้ก็เหหก	 ศีรษะตกหันหางขึ้นกลางหาว

เป็นวันแรมแจ่มแจ้งด้วยแสงดาว		 น�้าค้างพราวปรายโปรยโรยละออง

ลมเรื่อยเรื่อยเฉื่อยฉิวต้องผิวเนื้อ		 ความหนาวเหลือทานทนกมลหมอง

สกุณากาดุเหว่าก็เราร้อง		 ดูแสงทองจับขอบฟ้าขอลาเอย”  

                                        (จากบทอาขยาน สักวาดาวจระเข้ โดย พระสุนทรโวหาร)

บ. ๗.๑ / ผ. ๑.๒  - ๐๑
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วันที่	 เดือน	 พ.ศ.

นิทาน เรื่องกลุ่มดาวค้างคาว (Cassiopeia)

บ. ๗.๑ / ผ. ๑.๒  - ๐๑
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 กลุ่มดาวค้างคาวมีดาวที่สว่างสุกใสอยู่ห้าดวง มรีูปร่างคล้ายค้างคาวก�าลังบิน หรอืคล้าย

อกัษรภาษาองักฤษตัว W กลุม่ดาวนีใ้ช้หาทศิเหนอืได้ ตามนยิายดาวของกรีกกล่าวว่า ก่อนคริสตศักราช 

๓,๕๐๐ ปี ราชนิแีคสสโิอเปีย ผูมี้ความงดงามของกษตัริย์เซเฟอสุแห่งเอธิโอเปีย และเป็นพระมารดา

ของอนัโดรเมดา พระราชนิแีคสสโิอเปีย เป็นคนหย่ิงถอืตัว ไม่ค่อยฉลาดและขาดไหวพริบ พระนาง

ชอบคุยโม้อย่างเปิดเผยว่าพระนางสวยกว่าเทพธิดาแห่งท้องทะเล ท�าให้เทพธิดาแห่งท้องทะเลโกรธมาก 

และต้องการให้พระนางแคสสิโอเปียรู้ส�านกึ จงึไปฟ้องโพไซดอนเทพเจ้าแห่งท้องทะเล ผูเ้ป็นบดิา

จงึได้ส่งปีศาจร้ายไปรบกวนชายฝ่ังเอธิโอเปีย และลงโทษพระนางแคสสิโอเปียทีอ่วดดี โดยให้จบั 

อนัโดรเมดา บตุรสาวสวยของพระนางไปล่ามโซ่ติดกับก้อนหนิไว้ท่ีชายทะเล เพือ่เป็นการบวงสรวง

แก่ปีศาจแห่งท้องทะเล โชคดีทีเ่ปอร์เซอสุผ่านมา จงึได้ฆ่าปีศาจตาย และท้ังสองได้รักกันและแต่งงานกัน

แต่พระนางแคสสิโอเปียขัดขวาง เปอร์เซอุสจึงน�าหัวเมดูซ่ามาให้พระนางดูและท�าให้พระนาง

กลายเป็นหนิ ด้านเทพโพไซดอนจงึจบัพระนางมัดไว้กับบลัลงัก์ของนางเอง และโยนขึน้บนท้องฟ้า

ในลักษณะกลับหัวเพื่อลงโทษนาง ดังนั้นกลุ่มดาวค้างคาวจึงมีอีกชื่อว่า กลุ่มดาวหญิงนั่งเก้าอี้



ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.

 จากนทิานกลุม่ดาวฤกษ์ต่าง ๆ  นัน้เป็นเพยีงเร่ืองเล่าสบืต่อกันมาเพือ่อธิบาย
การจินตนาการของมนุษย์ท่ีพยายามลากเส้นเชื่อมโยงดาวฤกษ์ดวงท่ีสว่างและ
 มองเหน็อยู่ใกล้กันบางดวงเข้าด้วยกัน
 เราจึงเห็นเป็นกลุ ่มดาวท่ีมีรูปร่าง
 คล้ายส่ิงต่าง ๆ  เช่น กลุม่ดาวนายพราน
  กลุ ่มดาวหมีใหญ่ กลุ ่มดาวคนคู ่ 
 กลุ่มดาวสิงโต กลุ่มดาวค้างคาว

บ. ๗.๑ / ผ. ๑.๒  - ๐๑

กลุ่มดาวนายพราน (Orion)

กลุ่มดาวหมีใหญ่ (กลุ่มดาวจระเข้)

กลุ่มดาวคนคู่ (Gemini)

กลุ่มดาวสิงโต (Leo)

กลุ่มดาวค้างคาว (Cassiopeia)
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ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.

 ในการสังเกตกลุ ่มดาวบนท้องฟ้า เราควรรู ้จักท ้องฟ้าของเราก ่อน
โดยเม่ือเรามองออกไปบนท้องฟ้าจะมีลักษณะคล้ายคร่ึงทรงกลมครอบตัวผู้สังเกต
ขณะย่ืนแขนออกไปข้างหน้าตามแนวราบแล้วมองตามแนวปลายแขนไปยัง
ขอบฟ้าอย่างต่อเนือ่ง จะเหน็แนวเส้นขอบฟ้า ซึง่เป็นแนวเส้นท่ีบรรจบกับระหว่างท้องฟ้า
และพืน้น�า้หรือพืน้ดิน ส่วนบริเวณทีสู่งขึน้ไปตรงศีรษะของผูสั้งเกต ซึง่เป็นจดุท่ีสูงท่ีสุด
ของท้องฟ้าเรียก จุดเหนือศีรษะหรือจุดจอมฟ้า ทั้งเส้นขอบฟ้าและจุดเหนือศีรษะ
ล้วนเป็นต�าแหน่งที่สมมติขึ้นจากการมองเห็น ซึ่งไม่ได้มีอยู่จริง

บ. ๗.๑ / ผ. ๑.๒  - ๐๑

ใบความรู้ เรื่องท้องฟ้า

จุดเหนือศีรษะหรือจุดจอมฟ้า

ท่ีมา : สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 2562. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ 
 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕ เล่ม ๒ ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ ่มสาระการเรียนรู้
 วิทยาศาสตร์ (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศักราช 
 ๒๕๕๑. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ สกสค. ลาดพร้าว.

เส้นขอบฟ้า
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ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.

ใบความรู ้เรื่องมมุทิศและมมุเงย

การหาทิศโดยใช้เข็มทิศ

การก�าหนดค่ามุมทิศ

วางเขม็ทิศบนพืน้ราบ หมุนตลบั

จนหัวลูกศรทับบนตัวอักษร N

 ดังรูป ก็จะทราบทิศต่าง ๆ  ได้

 มุมทิศมีค่าต้ังแต่ ๐-๓๖๐º โดยก�าหนดให้ทิศเหนือมีค่ามุมทิศ ๐º หรือ ๓๖๐º ไปทางด้านทิศตะวันออก

ตามแนวเส้นขอบฟ้า ดังนัน้ ทิศตะวันออกจงึมีค่ามุมทิศ ๙๐º ทิศใต้มีมุมทิศ ๑๘๐º และทิศตะวันตกมีค่ามุมทศิเท่ากับ ๒๗๐º

๒๗๐º

๑๘๐º๐º

วางเข็มทิศบนพื้นราบ หมุนตลับจนหัวลูกศรทับบนอักษร N

๙๐º

บ. ๗.๑ / ผ. ๑.๒  - ๐๑
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ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.

 วิธีประมาณมุมเงยของดาวดวงหนึง่ ท�าได้โดยเหยียดแขนออกไปจนสุดแขน หลบัตาข้างหนึง่ ใช้ตา
อีกข้างหนึ่งเล็งไปท่ีปลายมือ ใช้มือวัดมุมเงยโดยเร่ิมจากเส้นขอบฟ้าต่อขึ้นไปเร่ือย ๆ  จนถึงต�าแหน่งดาวท่ี
ต้องการทราบค่ามุมเงย

ความกว้าง ๓ นิ้วมือ
มีค่าประมาณ ๕๐

ความกว้างระหว่างปลายนิ้วชี้
กับปลายนิ้วก้อยที่กางออกเต็มที่

มีค่าประมาณ ๑๕๐

ความกว้างหนึ่งก�ามือ
มีค่าประมาณ ๑๐๐

ความกว้างปลายนิ้วก้อย
มีค่าประมาณ ๑๐

ดังนั้น การบอกต�าแหน่งของดาว 
ต ้องบอกท้ังมุมทิศและมุมเงย
ท่ีดาวนั้นปรากฏ เช ่น จากรูป 
แสดงต�าแหน่งของดาวดวงหนึ่งใน
ท้องฟ้า อยู่ท่ีต�าแหน่งมุมทิศ ๑๓๕º 
และมุมเงย ๖๐º

มุมเงย ๖๐º

มุมทิศ 
๑๓๕º

บ. ๗.๑ / ผ. ๑.๒  - ๐๑

การหาค่ามุมเงย
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ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.

ใบความรู ้เรื่องการใช้แผนท่ีดาว

แผนที่ดาว
 แผนท่ีดาว เป็นแผนท่ีทีแ่สดงลกัษณะต�าแหน่งของดาวฤกษ์บนท้องฟ้า 
ซึ่งท�าขึ้นเฉพาะท้องถิ่น เพื่อให้สอดคล้องกับละติจูดของผู้สังเกต
 แผนท่ีดาว ประกอบด้วย ซองส�าหรับใส่แผ่นดาวและมีแผ่นดาว ๓ แผ่น 
แต่ละแผ่นมีสองด้าน แต่ละด้านแทนท้องฟ้าทางซีกฟ้าเหนือและซีกฟ้าใต้

ซองส�าหรบัใส่แผ่นดาวมี ๒ ด้าน คือ ด้านทศิเหนือ และด้านทศิใต้ แต่ละด้านมีข้อมูลดงัแสดงในรปู

๑. เส้นแสดงค่ามุมเงย เป็นเส้นขนานกับเส้นขอบฟ้า ขึน้ไปจนถึงจดุเหนอืศีรษะซึง่มีค่ามุมเงย
 มากทีสุ่ดคือ ๙๐º เส้นแสดงค่ามุมเงยเร่ิมจาก ๑๕º ๓๐º ๔๕º ๖๐º ๗๕º และ ๙๐º ตามล�าดับ 
๒. เส้นแสดงค่ามุมทิศ เป็นเส้นท่ีลากจากจุดเหนือศีรษะลงมายังเส้นขอบฟ้า บอกทิศและ 

มุมทิศต่าง ๆ  เช่น ทิศตะวันออกเฉียงใต้ เป็นมุมทิศ ๑๓๕º
๓. ตัวเลขบอกเวลาอยู่บริเวณขอบนอกของวงกลมด้านล่าง โดยบอกเวลาท่ีสังเกตดาวต้ังแต่  

๑๗.๐๐ น. ถึง ๗.๐๐ น.
๔. สัญลักษณ์บอกอันดับความสว่างของดาวอยู่บริเวณมุมล่างซ้าย
๕. สัญลักษณ์อื่น ๆ  ท่ีใช้ในแผนท่ีดาว เช่น กาแล็กซี เนบิวลา ต�าแหน่งดวงอาทิตย์และ

เส้นศูนย์สูตรอยู่บริเวณมุมล่างขวา
๖. วิธีใช้แผนทีด่าวทีส่�าหรับประเทศไทย ใช้สงัเกตดาวต้ังแต่ละติจดู ๕º เหนอื ถึง ๒๐º เหนอื

เส้นแสดงค่ามุมทิศ
วิธีใช้แผนที่ดาว

สัญลักษณ์บอกอันดับความสว่าง สัญลักษณ์อื่น ๆ

ตัวเลข
บอกเวลา

เส้นแสดงค่ามุมเงย ซองดาวด้านทิศใต้ซองดาวด้านทิศเหนือ

บ. ๗.๑ / ผ. ๑.๒  - ๐๑
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ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.

แผ่นดาว มี ๓ แผ่น แต่ละแผ่นมีข้อมูลดังนี้
๑. กลุม่ดาวอยู่ภายในพืน้ท่ีวงกลม แผ่นดาวแต่ละแผ่นมีระดับความยากง่ายแตกต่างกัน
   จึงควรเลือกให้เหมาะสมกับผู้ใช้
๒. วันที่และเดือนที่สังเกตดาว อยู่บริเวณขอบนอกของวงกลม
๓. ซีกฟ้าเหนือ หรือซีกฟ้าใต้ อยู่บริเวณขอบนอกสุดของแผ่นดาว

กลุ่มดาว

วันที่และเดือน
ที่จะสังเกตดาว

ซีกฟ้าใต้

ซีกฟ้าเหนือ

บ. ๗.๑ / ผ. ๑.๒  - ๐๑
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ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.

๑. เม่ือต้องการสงัเกตดาวทางซกีฟ้าเหนอื ให้น�าแผ่นดาวด้านซกีฟ้าเหนอื ใส่ลงในซองส�าหรับใส่ 
 แผน่ดาวด้านทิศเหนือ หรือหากต้องการสังเกตดาวทางด้านซีกฟ้าใต้ ให้น�าแผ่นดาว
 ด้านซีกฟ้าใต้ ใส่ลงในซองส�าหรับใส่แผ่นดาวด้านทิศใต้
๒. หมุนวันท่ีและเดือนบนแผ่นดาว ให้ตรงกับเวลาท่ีเราจะสังเกตดาวบนซองดาว เช่น ต้องการดูดาว 
   วันท่ี ๑๔ กุมภาพนัธ์ เวลา ๒๐.๐๐ น. เราจะหมุนแผ่นดาววันท่ี ๑๔ กุมภาพนัธ์ ให้ตรงกับเวลา 
   ๒๐.๐๐ น. เราจะสามารถสังเกต กลุ่มดาวบนท้องฟ้าได้ ดังรูป

วิธีใช้แผนที่ดาว

บ. ๗.๑ / ผ. ๑.๒  - ๐๑
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ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.

บันทึกผลการท�ากิจกรรม

ใบงาน ๐๑ : ต�าแหน่งและเส้นทางการขึ้นและตกของกลุ่มดาวฤกษ์

กลุ่มดาวฤกษ์ ลักษณะกลุ่มดาวฤกษ์

กลุ่มดาวนายพราน

กลุ่มดาวคนคู่

กลุ่มดาวสิงโต

บ. ๗.๑ / ผ. ๑.๒  - ๐๑

ตาราง ๑ ลักษณะของกลุ่มดาวฤกษ์ต่าง ๆ 
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ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.

สรุปรูปร่างต่าง ๆ ของกลุ่มดาวฤกษ์เกิดขึ้น เพราะ

กลุ่มดาวฤกษ์ ลักษณะกลุ่มดาวฤกษ์

กลุ่มดาวหมีใหญ่

(กลุ่มดาวจระเข้)

กลุ่มดาวค้างคาว

บ. ๗.๑ / ผ. ๑.๒  - ๐๑

ตาราง ๑ ลักษณะของกลุ่มดาวฤกษ์ต่าง ๆ (ต่อ)
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ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.
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บ. ๗.๑ / ผ. ๑.๒  - ๐๑

๑. ๒. ๓.
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ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.
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บ. ๗.๑ / ผ. ๑.๒  - ๐๑

๑. ๒. ๓.
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ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.
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ต�า
แห

น่ง
ขอ

งก
ลุ่ม

ดา
ว 

เม
ื่ออ

ยู่ใ
นท

้อง
ฟ

้า

ทิศ
กา

รป
ระ

มา
ณ

มุม
เง

ย
โด

ยใ
ช้ม

ือว
ัดม

ุมเ
งย

ตา
รา

ง 
๒ 

กา
รส

ังเ
กต

กล
ุ่มด

าว
ใน

ท้อ
งฟ

้า 
ใน

วัน
ที ่

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
 เ
วล

า 
๒๐

.๐
๐ 

น.
บ. ๗.๑ / ผ. ๑.๒  - ๐๑

๑. ๒. ๓.

ชดุกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�าหรับนกัเรียน) กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที ่๒ ชัน้ประถมศึกษาปีที ่๕ (ฉบบัปรับปรุง) 180



ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.

ชื่อ
กล

ุ่มด
าว

 

ที่เ
ลือ

ก

ต�า
แห

น่ง
ขอ

งก
ลุ่ม

ดา
ว 

เม
ือ่อ่

าน
จา

กแ
ผน

ที่ด
าว

มุม
ทิศ

มุม
เง

ย

รูป
ร่า

งข
อง

กล
ุ่มด

าว

เม
ื่อด

ูจา
กแ

ผน
ที่ด

าว

ต�า
แห

น่ง
ขอ

งก
ลุ่ม

ดา
ว 

เม
ื่ออ

ยู่ใ
นท

้อง
ฟ

้า

ทิศ
กา

รป
ระ

มา
ณ

มุม
เง

ย
โด

ยใ
ช้ม

ือว
ัดม

ุมเ
งย

ตา
รา

ง 
๒ 

กา
รส

ังเ
กต

กล
ุ่มด

าว
ใน

ท้อ
งฟ

้า 
ใน

วัน
ที ่

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

 เ
วล

า 
๒๑

.๐
๐น

.
บ. ๗.๑ / ผ. ๑.๒  - ๐๑

๑. ๒. ๓.
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ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.
รูป

 ต
�าแ

หน
่งข

อง
กล

ุ่มด
าว

 ใ
นท

้อง
ฟ้า

วัน
ที่ 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

เว
ลา

 ๑
๘.
๐๐

 น
. (

ติด
แผ

่นพ
ลา

สต
ิกล

งใ
นใ

บง
าน

)
บ. ๗.๑ / ผ. ๑.๒  - ๐๑

ชดุกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�าหรับนกัเรียน) กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที ่๒ ชัน้ประถมศึกษาปีที ่๕ (ฉบบัปรับปรุง) 182



ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.
รูป

 ต
�าแ

หน
่งข

อง
กล

ุ่มด
าว

 ใ
นท

้อง
ฟ้า

วัน
ที่ 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

เว
ลา

 ๑
๙.
๐๐

 น
. (

ติด
แผ

่นพ
ลา

สต
ิกล

งใ
นใ

บง
าน

)

บ. ๗.๑ / ผ. ๑.๒  - ๐๑
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ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.
รูป

 ต
�าแ

หน
่งข

อง
กล

ุ่มด
าว

 ใ
นท

้อง
ฟ้า

วัน
ที่ 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

เว
ลา

 ๒
๐.
๐๐

 น
. (

ติด
แผ

่นพ
ลา

สต
ิกล

งใ
นใ

บง
าน

)
บ. ๗.๑ / ผ. ๑.๒  - ๐๑
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ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.
รูป

 ต
�าแ

หน
่งข

อง
กล

ุ่มด
าว

 ใ
นท

้อง
ฟ้า

วัน
ที่ 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

เว
ลา

 ๒
๑.
๐๐

 น
. (

ติด
แผ

่นพ
ลา

สต
ิกล

งใ
นใ

บง
าน

)
บ. ๗.๑ / ผ. ๑.๒  - ๐๑
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ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.

ผลการอภปิรายเปรียบเทยีบผลการสังเกตรูปร่างและการเรียงตัวของกลุม่ดาวฤกษ์ ต�าแหน่ง
และเส้นทางการขึ้นและตกของกลุ่มดาวบนท้องฟ้าในเวลาเดิมของวันแรกและวันท่ีสอง

วัน/เดือน/ปี

๑๙.๐๐ น. ๑๙.๐๐ น.

บ. ๗.๑ / ผ. ๑.๒  - ๐๑

วัน/เดือน/ปี

๑๘.๐๐ น. ๑๘.๐๐ น.

ชดุกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�าหรับนกัเรียน) กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที ่๒ ชัน้ประถมศึกษาปีที ่๕ (ฉบบัปรับปรุง) 186



ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.
บ. ๗.๑ / ผ. ๑.๒  - ๐๑

๒๐.๐๐ น. ๒๐.๐๐ น.

๒๑.๐๐ น. ๒๑.๐๐ น.

วัน/เดือน/ปี วัน/เดือน/ปี

ชดุกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�าหรับนกัเรียน) กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที ่๒ ชัน้ประถมศึกษาปีที ่๕ (ฉบบัปรับปรุง) 187



ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.

ผลการเปรียบเทียบผลการสงัเกตต�าแหน่งและเส้นทางการขึน้และตกของกลุม่ดาวฤกษ์ในวัน
และเวลาเดียวกันในปีปัจจุบันและปีถัดไป

วัน/เดือน/ปี วัน/เดือน/ปี

บ. ๗.๑ / ผ. ๑.๒  - ๐๑

๑๙.๐๐ น. ๑๙.๐๐ น.

๑๘.๐๐ น. ๑๘.๐๐ น.

ชดุกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�าหรับนกัเรียน) กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที ่๒ ชัน้ประถมศึกษาปีที ่๕ (ฉบบัปรับปรุง) 188



ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.
บ. ๗.๑ / ผ. ๑.๒  - ๐๑

๒๐.๐๐ น. ๒๐.๐๐ น.

๒๑.๐๐ น. ๒๑.๐๐ น.

วัน/เดือน/ปี วัน/เดือน/ปี

ชดุกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�าหรับนกัเรียน) กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที ่๒ ชัน้ประถมศึกษาปีที ่๕ (ฉบบัปรับปรุง) 189



ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.

ค�าถามหลังจากท�ากิจกรรม 

๑. การที่กลุ่มดาวมีรูปร่างและชื่อต่าง ๆ นี้เป็นเพราะเหตุใด

๓. การเรียนรู้เรื่องจุดเหนือศีรษะกับเส้นขอบฟ้ามีประโยชน์อย่างไร

๒. จุดเหนือศีรษะกับเส้นขอบฟ้าแตกต่างกันอย่างไร

๔. แผนที่ดาวมีประโยชน์อย่างไร

บ. ๗.๑ / ผ. ๑.๒  - ๐๑

ชดุกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�าหรับนกัเรียน) กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที ่๒ ชัน้ประถมศึกษาปีที ่๕ (ฉบบัปรับปรุง) 190



ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.

๕. กลุ่มดาวที่เลือกมีกลุ่มดาวอะไรบ้าง

๗. ต�าแหน่งของกลุ่มดาวฤกษ์ที่สังเกตได้ในคืนถัดไปในเวลาเดียวกันอยู่ในต�าแหน่งเดิม
   หรือไม่ อย่างไร

๖. การเรียงตัวของดาวในกลุ่มดาวฤกษ์มีการเรียงตัวเหมือนกันทุกคืนหรือไม่ อย่างไร

๘. ต�าแหน่งของกลุ่มดาวฤกษ์ในแผนที่ดาวของปีถัดไปในวันเวลาเดิมอยู่ที่ต�าแหน่งเดิม
   หรือไม่ อย่างไร

๙. กลุ่มดาวมีปรากฏการณ์ขึ้นและตกหรือไม่ อย่างไร

บ. ๗.๑ / ผ. ๑.๒  - ๐๑

ชดุกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�าหรับนกัเรียน) กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที ่๒ ชัน้ประถมศึกษาปีที ่๕ (ฉบบัปรับปรุง) 191



ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.

๑๐. การขึ้นและตกของกลุ่มดาวฤกษ์เป็นวัฏจักรหรือไม่ อย่างไร

๑๑. จากกิจกรรมนี้ สรุปได้ว่าอย่างไร

บ. ๗.๑ / ผ. ๑.๒  - ๐๑

ชดุกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�าหรับนกัเรียน) กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที ่๒ ชัน้ประถมศึกษาปีที ่๕ (ฉบบัปรับปรุง) 192



ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.

ใบงาน ๐๒ : แบบฝึกหัด เรื่องกลุ่มดาวฤกษ์ในท้องฟ้า

บ. ๗.๑ / ผ. ๑.๒  - ๐๒

ใช้ภาพต่อไปนี้ ตอบค�าถามข้อ ๑-๒

๑. จากภาพ เส้นใดแสดงเส้นขอบฟ้าได้ถูกต้อง

   ก. 

   ข. 

   ค. 

   ง. 

๒. จากภาพข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับจุด A  

   ก. เป็นต�าแหน่งที่พบดาวเหนือ

   ข. เป็นต�าแหน่งคงที่บนท้องฟ้า

   ค. เป็นจุดที่มีมุมทิศ ๙๐ องศา

   ง. เป็นจุดที่ใช้บอกค่ามุมเงย ๙๐ องศา

ท�าเครื่องหมาย x หน้าค�าตอบที่เลือกให้ถูกต้อง

ชดุกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�าหรับนกัเรียน) กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที ่๒ ชัน้ประถมศึกษาปีที ่๕ (ฉบบัปรับปรุง) 193



ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.

๓. ภาพใดแสดงต�าแหน่งของกลุ่มดาวที่มุมเงย ๘๐ องศา มุมทิศ ๑๕๐ องศา

ใช้ภาพการประมาณค่ามุมเงยต่อไปนี้ตอบค�าถามข้อ ๔-๕

๔.  การท�ามือดังภาพ A เป็นการประมาณค่ามุมเงยเท่าไหร่   

   ก. ๑ องศา 

   ข. ๕ องศา

   ค. ๑๐ องศา

   ง. ๑๕ องศา

ก.

ตะวันตก

ตะวันตก

ตะวันตก

ตะวันตก

ตะวันออก

ตะวันออก

ตะวันออก

ตะวันออก

ใต้

ใต้

ใต้

ใต้

เหนือ

เหนือ

เหนือ

เหนือ

ข.

ค. ง.

บ. ๗.๑ / ผ. ๑.๒  - ๐๒
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ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.

๕. ข้อใดเป็นการวัดค่ามุมเงย ๗๐ องศา  

   ก. A ๔ ครั้ง  D ๓ ครั้ง

   ข. B ๑ ครั้ง D ๔ ครั้ง

   ค. B ๑ ครั้ง  C  ๔ ครั้ง

   ง. C ๑  ครั้ง  D  ๔ ครั้ง

ตอบค�าถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 

๖. ถ้าออกไปสังเกตท้องฟ้าวันที่ ๑๐ กันยายน เวลา ๒๔.๐๐ น. ทางทิศตะวันออก
   เฉียงเหนือ จะมองเห็นกลุ่มดาวใดบ้าง และดวงดาวใดสว่างที่สุด เพราะเหตุใด

๗. ถ้าคืนหนึง่มองเหน็กลุม่ดาวนายพรานบนท้องฟ้าท่ีมุมเงย ๓๕ องศา มุมทศิ ๔๕ องศา
   ถ้ามองในวัน เวลา และทิศเดิมในอีก ๕ ปีข้างหน้าจะยังมองเห็นกลุ่มดาวนี้มีรูปร่าง
   และในต�าแหน่งมุมเงย มุมทิศเหมือนเดิมหรือไม่ เพราะเหตุใด

บ. ๗.๑ / ผ. ๑.๒  - ๐๒
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ชื่อ-สกุล	 ชั้น	 เลขที่

วันที่	 เดือน	 พ.ศ.
บ. ๗.๑ / ผ. ๑.๒  - ๐๒
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ชื่อ - นามสกุล เลขที่ ชั้น

โรงเรียน ข้อสอบวิชา วิทยาศาสตร์ 

ภาคเรียนที่       ปีการศึกษา        ชั้นประถมศึกษาปีที่

ค�าชี้แจง : 

ข้อสอบมีท้ังหมด ๒๕ ข้อ รวม ๕ หน้า เวลา ๖๐ นาที คะแนนเต็ม ๒๕ คะแนน

ให้เขียนเครื่องหมาย X ทับตัวอักษรหน้าค�าตอบทีถ่กูต้องทีส่ดุ

คะแนนเต็ม

๒๕

คะแนนที่ได้

ขอให้นักเรียนตั้งใจท�าข้อสอบ
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
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๑. ข้อใดไม่ใชห่ยาดน�้าฟ้า
   ก. ฝน
   ข. หิมะ
   ค. ลูกเห็บ

   ง. น�้าค้าง

๒. ข้อใดอยู่ในสถานะเดียวกัน   
   ก. เมฆ หมอก หิมะ
   ข. หมอก ฝน น�้าค้าง
   ค. ฝน ลูกเห็บ น�้าค้าง
   ง. ลูกเห็บ น�้าค้างแข็ง เมฆ

๓. เพราะเหตุใดลูกเห็บจึงมักจะเกิดพร้อมกับพายุฝนฟ้าคะนอง

   ก. เมื่อมีพายุก็จะเกิดฝนและและท�าให้เกิดลูกเห็บตามมาเสมอ

   ข. พายุฝนฟ้าคะนองท�าให้เกิดความเย็น น�้าฝนจึงกลายเป็นลูกเห็บ

   ค. ลูกเห็บจะเกิดได้ต้องมีพายุ เพราะถ้าไม่มีพายุลูกเห็บก็กลายเป็นหิมะ

   ง. พายุจะพดัหยดน�า้ขึน้ไปชัน้บรรยากาศด้านบนทีอ่ณุหภมิูต�า่กว่าจดุเยือกเเขง็ 

      ท�าให้หยดน�้าเปลี่ยนเป็นน�้าแข็ง

๔. ข้อใดเป็นการอนุรักษ์น�้า

   ก. การถมคลองเพื่อปลูกต้นไม้

   ข. น�าน�้าจากคลองมาเก็บไว้ในโอ่ง

   ค. การปล่อยน�้าจากนาข้าวลงสู่แหล่งน�้า

   ง. การใช้กังหันน�้าเพิ่มแก๊สออกซิเจนในน�้า
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๕. ข้อใดไม่ใชก่ารประหยัดน�้า

   ก. แปรงฟันโดยใช้แก้วรองน�้า

   ข. สระผมโดยใช้น�้าจากฝักบัว

   ค. อาบน�้าจากถังที่เปิดน�้าหยดไว้

   ง. ล้างจานโดยเปิดน�้าใส่จานตลอด

   อ่านเรื่องเล่าต่อไปนี้ แล้วตอบค�าถามข้อ ๖

  

๖. จากเรื่องเล่านี้เป็นวัฏจักรน�้าได้หรือไม่ เพราะเหตุใด

   ก. ได้ เพราะเป็นแบบรูปการหมุนเวียนน�้าจากน�้าใต้ดิน 

   ข. ไม่ได้ เพราะน�้าที่หยดลงมาไม่ได้เป็นน�้าที่ไหลจากภูเขา 

   ค. ได้ เพราะเป็นแบบรูปการเปลี่ยนแปลงของน�้าที่มีตลอดไป

   ง. ไม่ได้ เพราะแบบรูปการเปลี่ยนแปลงต้องเริ่มต้นจากแหล่งน�้าจากผิวดิน

  ผมชื่อน�้า ผมไหลมาจากภูเขาแล้วลงสู่ทะเล ผมได้รับความร้อนจาก

ดวงอาทิตย์ ผมก็จะระเหยเป็นไอน�้า แล้วเป็นละอองน�้ารวมตัวกับเพื่อน ๆ 

เป็นเมฆ วันหนึ่งผมกับเพื่อน ๆ ก็ตกลงมาเป็นหยดน�้าไปทั่วพื้นดิน
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๗. ถ้าเปรียบน�า้บนโลกท้ังหมดเป็นน�า้ ๒๐ ขวด หรือ ๒๐,๐๐๐ ลกูบาศก์เซนติเมตร ดังรูป

   ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง

   

   น�้า ๒๐ ขวด หรือ ๒๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เซนติเมตรเป็นตัวแทนของปริมาณน�้าบนโลก

      

   ก. น�้าจากแม่น�้าอยู่ใน C

   ข. ธารน�้าแข็งและพืดน�้าแข็งอยู่ใน B

   ค. น�้าจืดไม่สามารถน�ามาใช้ได้ทันทีอยู่ใน D

   ง. น�้าในสิ่งมีชีวิตและน�้าในบรรยากาศอยู่ใน A

น�า้ ๑๙.๕ ขวดหรือ ๑๙,๕๐๐ ลกูบาศก์เซนติเมตร
เป็นตัวแทนของปริมาณน�้าเค็ม

น�้า ๕๐๐ ลูกบาศก์เซนติเมตร
เป็นตัวแทนของปริมาณน�้าจืด

น�้า ๓๕๐ ลูกบาศก์เซนติเมตร
เป็นตัวแทนของปริมาณน�้า A

น�้า ๑๕๐ ลูกบาศก์เซนติเมตร
เป็นตัวแทนของปริมาณน�้า B

น�้า ๑๔๘ ลูกบาศก์เซนติเมตร
เป็นตัวแทนของปริมาณน�้า C

น�้า ๒ ลูกบาศก์เซนติเมตร
เป็นตัวแทนของปริมาณน�้า D
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๘. เม่ือใช้ไม้เคาะขวดแก้วเปล่าบริเวณใกล้ ๆ ก้นขวด เติมน�า้ลงในขวดทีละน้อย  
    โดยเคาะไปเรื่อย ๆ ด้วยแรงที่เท่ากัน เสียงที่ได้ยินจะเปลี่ยนแปลงอย่างไร
    ก. เสียงจะต�่าลง  
    ข. เสียงจะสูงขึ้น  
    ค. เสียงจะดังขึ้น  
    ง. เสียงจะเบาลง

๙. ข้อใดต่อไปนีไ้ม่เกีย่วข้องกับการได้ยินเสียง
    ก. หู
    ข. แหล่งก�าเนิดเสียง
    ค. ตัวกลางของเสียง
    ง. ทิศทางจากแหล่งก�าเนิดเสียง

๑๐. ใครควรใส่เครื่องป้องกันหู
    ก. กอล์ฟท�างานอยู่ในสนามบิน
    ข. ติ๊กก�าลังสอนเด็กนักเรียนในห้อง
    ค. ต่ายเดินซื้อของในห้างสรรพสินค้า
    ง. โอมก�าลังรอรถอยู่ที่ป้ายรถโดยสารประจ�าทาง

๑๑. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับเสียงดัง เสียงค่อย   
    ก. เสียงดังเกิดจากการตีกลองรัว ๆ ถี่มาก ๆ 
    ข. เสียงดังเกิดจากการตีกลองด้วยแรงมาก
    ค. ผู้ฟังได้ยินเสียงค่อยลงเมื่อเดินเข้าใกล้กลอง
    ง. ผู้ฟังได้ยินเสียงดังเท่ากัน ไม่ว่าจะอยู่ห่างจากกลองแตกต่างกัน
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๑๒. จากผลการท�ากิจกรรมพบว่า นกัเรียนสามารถได้ยินเสียงเคาะส้อมเสียงใต้ผวิน�า้
    ได้ชดัเจน กิจกรรมนีต้รวจสอบเร่ืองใด
    ก. ปริมาณน�้ามีต่อระดับเสียงอย่างไร
    ข. ระยะทางมีผลต่อการได้ยินเสียงหรือไม่
    ค. น�้าเป็นตัวกลางในการเคลื่อนที่ของเสียงอย่างไร
    ง. ขนาดของส้อมเสียงมีผลต่อการเกิดเสียงใต้น�้าหรือไม่

๑๓. เมื่อใช้ค้อนตีฆ้องใบเล็กและเปรียบเทียบกับเสียงตีฆ้องใบใหญ่ พบว่าฆ้อง 
    ใบเล็กเกิดเสียงสูงมากกว่าฆ้องใบใหญ่ นักเรียนควรลงความเห็นว่าเกิด    
    จากสาเหตุใด
    ก. ฆ้องใบเล็กมีปริมาณเนื้อสารน้อยกว่า จึงเกิดการสั่นด้วยความถี่มากกว่า
    ข. ฆ้องใบเล็กมีความหนาแน่นมากกว่า จึงเกิดการสั่นด้วยความถี่มากกว่า
    ค. ฆ้องใบใหญ่มีปริมาณเนื้อสารมากกว่า จึงเกิดการสั่นด้วยความถี่มากกว่า
    ง. ฆ้องใบใหญ่มีพื้นที่ผิวน้อยกว่า จึงเกิดการสั่นด้วยความถี่มากกว่า 
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ใช้สถานการณ์นี้ ตอบค�าถามข้อ ๑๔-๑๕

   ทดลองตีกลอง ๔ ใบ ทีละใบด้วยแรงเท่าเดิม แล้วบันทึกระดับสูงต�่าของเสียง

ที่ได้ยิน ดังตาราง

ตาราง ระดับสูงต�่าของเสียงที่ได้ยินเมื่อตีกลองทีละใบด้วยแรงเท่าเดิม

๑๔. จากตาราง การตีกลองใบใดที่ท�าให้ผิวหนังของกลองสั่นด้วยความถี่ต�่าสุด

     ก. ใบที่ ๑

     ข. ใบที่ ๒

     ค. ใบที่ ๓

     ง. ใบที่ ๔

๑๕. ข้อใดเป็นตัวแปรต้น และตัวแปรตามที่เกี่ยวข้องในการทดลองนี้ ตามล�าดับ

     ก. แรงที่ใช้ตี ระดับสูงต�่าของเสียง

     ข. ระดับสูงต�่าของเสียง แรงที่ใช้ตี

     ค. ชนิดของกลอง ระดับสูงต�่าของเสียง

     ง. ระดับสูงต�่าของเสียง ชนิดของกลอง

กลอง                           เสียงที่ได้ยิน

ใบที่ ๑                       แหลมที่สุด

ใบที่ ๒                         แหลม

ใบที่ ๓                           ทุ้ม

ใบที่ ๔                         ทุ้มที่สุด
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๑๖. เด็ก ๓ คน เล่นชักกะเย่อกัน โดย ๒ คน ท่ีอยู่ทางซ้ายมือออกแรงคนละ 

    ๒๐ นิวตัน คนที่อยู่คนละฝั่งตรงข้าม ๑ คน ต้องออกแรงเท่าใด จึงจะชนะ

    โดยไม่คิดแรงเสียดทาน

     ก. ๒๐ นิวตัน

     ข. มากกว่า ๒๐ นิวตัน

     ค. น้อยกว่า ๔๐ นิวตัน

     ง. มากกว่า ๔๐ นิวตัน

๑๗. ต้นหอมออกแรงผลักตู้เย็นบนพื้นซีเมนต์ แต่ตู ้ไม่เคลื่อนท่ี มีแรงเสียดทาน     

    เกิดขึ้นกับตู้หรือไม่ อย่างไร

     ก. เกิดแรงเสียดทานในทิศตรงกันข้ามกับแรงผลัก

     ข. เกิดแรงเสียดทานในทิศเดียวกันกับแรงผลัก

     ค. ไม่เกิดแรงเสียดทานเนื่องจากน�้าหนักของตู้มากกว่าแรงผลัก

     ง. ไม่เกิดแรงเสียดทาน เพราะแรงเสียดทานจะเกิดขึ้นเมื่อตู้มีการเคลื่อนที่

๑๘. คุณพ่อต้องการท�ากระดานลืน่ให้น้อง นกัเรียนต้องแนะน�าคุณพ่อให้เลอืกวัสดุท่ีมี

    พื้นผิวแบบใด เพราะเหตุใด

     ก. เรียบ เพราะลดแรงเสียดทาน

     ข. เรียบ เพราะเพิ่มแรงเสียดทาน

     ค. ขรุขระ เพราะลดแรงเสียดทาน

     ง. ขรุขระ เพราะเพิ่มแรงเสียดทาน
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๑๙. เรือโดยสารล�าหนึ่งลอยนิ่งอยู่กลางทะเล เขียนแผนภาพแรงที่กระท�าต่อเรือล�านี้

    ได้อย่างไร

    

    ก.  ข.

    ค.  ง.

๒๐. วัตถุหนึ่งก�าลังเคลื่อนที่บนพื้นจากด้านขวาไปซ้าย แล้วเคลื่อนที่ช้าลง แผนภาพ  

     ในข้อใดแสดงทิศทางของแรงเสียดทานที่กระท�าต่อวัตถุได้ถูกต้อง

     ก.  ข.

     ค.  ง.

น�้าหนักของเรือ แรงที่น�้ากระท�าต่อเรือ

น�้าหนักของเรือ
แรงที่น�้ากระท�าต่อเรือ น�้าหนักของเรือ

แรงที่น�้า
กระท�าต่อเรือ

แรงที่น�้า
กระท�าต่อเรือ

น�้าหนักของเรือ

แรงเสียดทาน แรงเสียดทาน แรงเสียดทาน

แรงเสียดทาน

แรงเสียดทาน
แรงเสียดทาน

แรงเสียดทาน

แรงเสียดทาน
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๒๑. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับดาวฤกษ์และดาวเคราะห์

    ก. ดาวฤกษ์เป็นดาวที่โคจรรอบดวงอาทิตย์

    ข. ดาวบนท้องฟ้าส่วนใหญ่เป็นดาวฤกษ์

    ค. ดาวเคราะห์มีขนาดใหญ่กว่าดาวฤกษ์

    ง. ดาวฤกษ์และดาวเคราะห์มีแสงในตัวเอง

๒๒. ในการสร้างแบบจ�าลองเพือ่อธิบายการมองเหน็ดาวฤกษ์และดาวเคราะห์บนท้องฟ้า

   จะใช้อุปกรณ์ใดแทนดาวฤกษ์ได้ เพราะเหตุใด

   

 ก. ลูกเทนนิส เพราะรูปร่างกลม        ข. หลอดไฟฟ้าที่สว่าง เพราะมีแสงในตัวเอง

   

 ค. ลูกแก้ว เพราะมีขนาดเล็ก            ง. ดินน�้ามันคล้ายทรงกลม เพราะมีสีและ
                                         พื้นผิวไม่เรียบ

๒๓. เส้นขอบฟ้าบอกค่ามุมเงยเป็นเท่าใด  

    ก. ๐ องศา 

    ข. ๔๕ องศา

    ค. ๙๐ องศา

    ง. ๑๘๐ องศา
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๒๔. วันที่ ๗ ธันวาคม เวลา ๒๐:๓๐ น. สังเกตเห็นกลุ่มดาวนายพรานที่มุมเงย 
     ๒๕ องศา จะเห็นกลุ่มดาวนี้อีกครั้งที่ต�าแหน่งเดิม และเวลาเดิมเมื่อใด

     ก. อีก ๑ เดือน ข้างหน้า

     ข. อีก ๓ เดือน ข้างหน้า

     ค. อีก ๖ เดือน ข้างหน้า

     ง. อีก ๑๒ เดือน ข้างหน้า

๒๕. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับรูปร่างที่ปรากฏและเส้นทางขึ้นและตกของกลุ่มดาวฤกษ์

            รูปร่างที่ปรากฏ                   เส้นทางขึ้นและตก

ก.            เหมือนเดิม                         คงที่

ข.            เหมือนเดิม                        ไม่คงที่

ค.           ไม่เหมือนเดิม                        คงที่

ง.           ไม่เหมือนเดิม                       ไม่คงที่
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้    (ส�าหรับนักเรียน)(ส�าหรับนักเรียน)

เฉลิมพระเกยีรติ สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดา ฯ สยาม
บรม

ราช
กุม

ารี

โครงการจดัทำาส่ือ ๖๐ พรรษา

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�าหรับนักเรียน)
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�าหรับนักเรียน) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์ ภาคเรียนที่ ๒ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ เล่ม ๒ (ฉบับปรับปรุง)
ภาคเรียนที่ ๒ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ เล่ม ๒ (ฉบับปรับปรุง)




