


ค าน า 

  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ฟิสิกส์แบบสืบเสาะหาความรู้  (5E) เรื่อง ของไหล  รายวิชา ฟิสิกส์3 ว32203   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5   จัดท าขึ้นเพ่ือใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาฟิสิกส์เพ่ิมเติม         
ว32203   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ซึ่งนักเรียนสามารถเรียนรู้และปฏิบัติกิจกรรมได้ด้วยตนเองตามล าดับขั้น  
โดยเน้นให้นักเรียนสามารถฝึกปฏิบัติจริง  คิดเป็น  ท าเป็น แก้ปัญหาเป็น รวมทั้งการน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้  ซึ่งชุดกิจกรรมการเรียนรู้ดังกล่าวประกอบด้วย  7 ชุด  ดังนี้  

  ชุดที่ 1  เรื่อง  ความหนาแน่น  จ านวน  3  ชั่วโมง 

  ชุดที่ 2  เรื่อง  ความดันในของเหลว  จ านวน  3  ชั่วโมง 

  ชุดที่ 3  เรื่อง  กฎของพาสคัล  จ านวน  3  ชั่วโมง 

  ชุดที่ 4  เรื่อง  แรงลอยตัวและหลักของอาร์คมีิดีส จ านวน  3  ชั่วโมง 

  ชุดที่ 5  เรื่อง  ความตึงผิว   จ านวน  3  ชั่วโมง 

  ชุดที่ 6  เรื่อง  ความหนืด   จ านวน  3  ชั่วโมง 

  ชุดที่ 7  เรื่อง  พลศาสตร์ของของไหล  จ านวน  3  ชั่วโมง   
 

  ส าหรับชุดกิจกรรมชุดที่ 1  เรื่อง ความหนาแน่น  ประกอบด้วยเนื้อหา 2 ตอน  ดังนี้   ตอนที่ 1  
ความหนาแน่น   ตอนที่ 2   ความสัมพันธ์ของมวลและปริมาตร   หวังเป็นอย่างยิ่งว่าชุดกิจกรรมนี้จะเป็น
ประโยชน์แก่นักเรียนเพ่ือใช้ในการเรียนการสอนและฝึกฝนตนเองได้ตามจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ก าหนดไว้  
และน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม  รวมทั้งเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ในชั้นเรียน หรือใช้เสริมการเรียนรู้ให้กับผู้ที่สนใจได้  

     

                       ดวงชีวัน  ใฝ่ใจ 
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 เรื่อง             หน้า 
ค าแนะน าการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับครูผู้สอน                                           1 
ค าแนะน าการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับนักเรียน           2 
สาระและมาตรฐานการเรียนรู้               3 
จุดประสงค์การเรียนรู้             3 
แบบทดสอบก่อนเรียน เรื่อง ความหนาแน่น            4 
ส่วนประกอบชุดกิจกรรม ชุดที่ 1 เรื่อง ความหนาแน่น  ตอนที่ 1           7 
บัตรค าสั่งชุดกิจกรรม ชุดที่ 1 เรื่อง ความหนาแน่น  ตอนที่ 1           8 
บัตรกิจกรรมที่ 1.1 ชุดที่ 1 เรื่อง ความหนาแน่น  ตอนที่ 1           9 
บัตรกิจกรรมการทดลองที่ 1.1 ชุดที่ 1 เรื่อง ความหนาแน่น  ตอนที่ 1           10 
บัตรเนื้อหาที่ 1.1 ชุดที่ 1 เรื่อง ความหนาแน่น  ตอนที่ 1           12 
บัตรกิจกรรมที่ 1.2  ชุดที่ 1 เรื่อง ความหนาแน่น  ตอนที่ 1           14 
บัตรฝึกเสริมทักษะที่ 1.1 ชุดที่ 1 เรื่อง ความหนาแน่น  ตอนที่ 1           15 
ส่วนประกอบชุดกิจกรรม ชุดที่ 1 เรื่อง ความสัมพันธ์ของมวลและปริมาตร ตอนที่ 2          16 
บัตรค าสั่งชุดกิจกรรม ชุดที่ 1 เรื่อง ความสัมพันธ์ของมวลและปริมาตร ตอนที่ 2          17 
บัตรกิจกรรมที่ 1.3  ชุดที่ 1 เรื่อง ความสัมพันธ์ของมวลและปริมาตร ตอนที่ 2          18 
บัตรกิจกรรมการทดลองที่ 1.2 ชุดที่ 1 เรื่อง ความสัมพันธ์ของมวลและปริมาตร ตอนที่ 2        19 
บัตรเนื้อหาที่ 1.2 ชุดที่ 1 เรื่อง ความสัมพันธ์ของมวลและปริมาตรของสาร ตอนที่ 2          20 
บัตรฝึกเสริมทักษะที่ 1.2 ชุดที่ 1 เรื่อง ความสัมพันธ์ของมวลและปริมาตรตอนที่ 2          24 
บัตรกิจกรรมที่ 1.4 ชุดที่ 1 เรื่อง ความสัมพันธ์ของมวลและปริมาตรตอนที่ 2                      27 
แบบทดสอบหลังเรียน  เรื่อง ความหนาแน่น            28 
บรรณานุกรม              31 
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สารบญั 



 
ค าแนะน าการใช้ชุดกิจกรรมส าหรับครูผู้สอน 

 

   การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ฟิสิกส์แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E)  

        เรื่อง ของไหล  รายวิชาฟิสิกส์3 ว32203  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ชุดที่ 1 เรื่อง ความหนาแน่น ครูควรเตรียม
และปฏิบัติตามค าแนะน าในชุดกิจกรรมดังต่อไปนี้ 

            1. ครูต้องท าการศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามชุดกิจกรรม เพ่ือเตรียมวัสดุและอุปกรณ์ในการ  
จัดกิจกรรมการเรียนรู้  ดังนี้ 

           1.1  เตรียมอุปกรณ์ต่างๆ ตามท่ีระบุไว้ในชุดกิจกรรม 

           1.2  เตรียมคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ให้พร้อมส าหรับการใช้งาน 

           1.3  แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 5-6 คน โดยคละความสามารถในระดับ เก่ง/ปานกลาง/  
อ่อน ทั้งหญิงและชาย โดยให้แต่ละกลุ่มคัดเลือกสมาชิกในการท าหน้าที่ในกลุ่ม ได้แก่ประธาน รองประธาน  
กรรมการและเลขานุการ 

            2. ครูควรชี้แจงนักเรียนในบทบาทหน้าที่ของตนเองในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

            3. ครูคอยเป็นผู้ให้ค าแนะน า และอ านวยความสะดวกให้กับนักเรียนในการท ากิจกรรมการเรียนรู้ 
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ค าแนะน าการใช้ชุดกิจกรรมส าหรับนักเรียน 

 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ฟิสิกส์แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E)      

เรื่อง ของไหล รายวิชา ฟิสิกส์3 ว32203  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5   ชุดที่1เรื่อง ความหนาแน่น ให้นักเรียน 

ปฏิบัติตามข้ันตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยความตั้งใจ ดังนี้ 

         1. ศึกษาจุดประสงค์การเรียนรู้ประจ าชุดกิจกรรม 

         2. ท าแบบทดสอบก่อนเรียน ชุดที่ 1 เรื่อง ความหนาแน่น 

         3. ปฏิบัติตามข้ันตอนในชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้  

ซึ่งมีข้ันตอน  ดังนี้ 

  3.1 ขั้นสร้างความสนใจ 

  3.2 ขั้นส ารวจและค้นหา 

  3.3 ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป 

  3.4 ขั้นขยายความรู้ 

  3.5 ขั้นประเมินผล 

        4. ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมอย่างมีส่วนร่วม ตั้งใจและมีความซื่อสัตย์ 

ในการท ากิจกรรม โดยศึกษาค าชี้แจงและปฏิบัติตามค าสั่งอย่างเคร่งครัด 

        5. ศึกษาบัตรเนื้อหาและท าความเข้าใจ  แล้วท าบัตรกิจกรรม 

        6. ท าแบบทดสอบหลังเรียน ชุดที่ 1 เรื่อง ความหนาแน่น 

        7. เมื่อพบปัญหาหรือข้อสงสัยให้สอบถามครูผู้สอนทันที 

            8. เมื่อท ากิจกรรมเสร็จสิ้นแล้วให้จัดเก็บอุปกรณ์  พร้อมทั้งท าความสะอาดบริเวณท่ีท ากิจกรรม 
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สาระและมาตรฐานการเรียนรู้  ผลการเรียนรู้ 
และจุดประสงค์การเรียนรู้ในชุดกิจกรรม 

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 

สาระท่ี 4   แรงและการเคลื่อนที่ 
    มาตรฐาน ว 4.1 เข้าใจธรรมชาติของแรงแม่เหล็กไฟฟ้า แรงโน้มถ่วง และแรงนิวเคลียร์มีกระบวนการ
สืบเสาะหาความรู้ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์อย่างถูกต้องและมีคุณธรรม 
สาระท่ี 8  ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
    มาตรฐาน  ว 8.1  ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้  
การแก้ปัญหา รู้ว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนส่วนใหญ่มีรูปแบบท่ีแน่นอน สามารถอธิบายและ
ตรวจสอบได้ ภายใต้ข้อมูลและเครื่องมือที่มีอยู่ในช่วงเวลานั้นๆ เข้าใจว่า วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีสังคม 
และสิ่งแวดล้อมมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน 

ผลการเรียนรู ้

 อธิบายและทดลองหาความสัมพันธ์ของ ความหนาแน่น  ความหนาแน่นสัมพัทธ์ของ 
ของไหลและค านวณหาปริมาณท่ีเกี่ยวข้องได้ 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

   1. ด้านความรู้ 
            1.1  นักเรียนอธิบายความหมายของของไหล ความหนาแน่น  และความหนาแน่นสัมพัทธ์ได้ 
            1.2  นักเรียนค านวณหาปริมาณต่างๆที่เก่ียวข้องกับความหนาแน่น  ความหนาแน่นสัมพัทธ์ของ
สารได้ 
    2. ด้านทักษะกระบวนการ 
            2.1  นักเรียนทดลอง  วิเคราะห์  อภิปรายและสรุปความหนาแน่นของสารพร้อมน าเสนอข้อสรุปได้ 
            2.2  นักเรียนสืบค้นข้อมูลและท ารายงานการน าความรู้เรื่อง ความหนาแน่นไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 
    3. ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
            3.1  นักเรียนมีความสนใจใฝ่รู้ 
    4. ด้านสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
            4.1  นักเรียนมีความสามารถในการคิด 
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แบบทดสอบก่อนเรียน 
เรื่อง  ความหนาแน่น 

 
 จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 

               1. นักเรียนอธิบายความหมายของของไหล ความหนาแน่น  และความหนาแน่นสัมพัทธ์ได้ 
               2. นักเรียนค านวณหาปริมาณต่างๆท่ีเกี่ยวข้องกับความหนาแน่น  ความหนาแน่นสัมพัทธ์ 
                   ของสารได้ 
  ค าชี้แจง   1. แบบทดสอบก่อนเรียนชุดที่ 1 เรื่อง ความหนาแน่น   เป็นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 
                  4 ตัวเลือก 
               2. แบบทดสอบมีจ านวน  10  ข้อ  ข้อละ  1  คะแนน คะแนนรวม  10  คะแนน 
               3. ให้นักเรียนกากบาท ( X ) ตัวเลือกที่เห็นว่าถูกต้องที่สุดเพียงค าตอบเดียวลงใน 
                  กระดาษค าตอบ   ใช้เวลา  15  นาท ี
 

1. ของไหลมีความหมายตรงกับข้อใดมากที่สุด 
    ก.  สสารที่มีรูปร่างแน่นอน                  ข.  สสารที่อยู่ในสถานะของแข็ง 
    ค.  สสารที่มีคุณสมบัติเป็นของเหลวเท่านั้น    ง.  สสารที่สามารถไปหลจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง 
2. สสารในข้อใดที่มีสถานะเป็นของไหลทั้งหมด 
    ก.  น้ ามัน  หิน แก๊สมีเททน                  ข. น้ า  น้ ามัน  แก๊สมีเทน 
    ค.  ดิน  น้ า  แก๊สไฮโดรเจน                  ง.  ดิน  หิน  แก๊สไฮโดรเจน 
3. ข้อความในข้อใดบ่งบอกความหนาแน่นของสารได้ชัดเจน 
    ก. ของเหลวสีแดง  บรรจุในขวด 
    ข. น้ ามันปริมาตร 20 ลูกบาศก์เมตร 
    ค. แก๊สฮีเลียมใช้บรรจุในบอลลูนซึ่งท าให้บอลลูนลอยได้ 
    ง. น้ ามวล 5 กิโลกรัม  บรรจุเต็มถังรูปปลูกบาศก์ ที่มีความยาวด้านละ 1 เมตร 
 4. ความหนาแน่นสัมพัทธ์มีความหมายตรงกับข้อใดมากท่ีสุด 
    ก. อัตราส่วนระหว่างมวลต่อปริมาตรของสารนั้น 
    ข. อัตราส่วนระหว่างมวลต่อน้ าหนักของสารนั้น 
    ค.  อัตราส่วนระหว่างความหนาแน่นของน้ าหนักต่อความหนาแน่นของสาร 
    ง.   อัตราส่วนระหว่างความหนาแน่นของสารนั้นต่อความหนาแน่นของน้ า  
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5. น้ ามัน 100 ลูกบาศก์เมตร มีมวล 900 กิโลกรัม ข้อใดคือความหนาแน่นของน้ ามัน 
    ก. 0.9  กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร                 ข. 9.0   กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 
    ค. 90  กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร                  ง.  900 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 
6. ของเหลวชนิดหนึ่งมีความหนาแน่น 1.03x103 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร อยู่เต็มถังที่มีปริมาตร 2 
ลูกบาศก์เมตร ของเหลวชนิดนี้จะมีมวลเท่าไร 
    ก. 1.03x103  กิโลกรัม  ข. 2.06x103  กิโลกรัม 
    ค. 3.01x103  กิโลกรัม  ง.  4.02x103  กิโลกรัม 
7. เหล็กมีความถ่วงจ าเพาะ 7.6  มีความหนาแน่นเท่าใด (ก าหนดให้ ความหนาแน่นของน้ าเท่ากับ 
    103 กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร) 
    ก. 0.76×103  กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ข. 7.6×103  กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 
    ค. 0.76×10- 3 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ง. 7.6×10-3  กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 
8. อะลูมิเนียม  มวล 40 กรัม  มีปริมาตร  20 ลูกบาศก์เซนติเมตร  จะมีความหนาแน่นสัมพัทธ์เท่าใด    
   (ก าหนดให้ ความหนาแน่นของน้ าเท่ากับ 103 กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร) 
     ก. 0.002    ข. 0.02 
     ค. 0.2    ง. 2.0 
 

 9. ปรอทมีความหนาแน่นสัมพัทธ์  13.6 แสดงว่าปรอทมีความหนาแน่นเป็นกี่เท่าของความหนาแน่น
ของน้ า  เมื่อสารทั้งสองมีปริมาตรเท่ากัน 
     ก. 0.136    ข. 1.36 
     ค. 13.6    ง. 136 
 

10. ถ้าทองค ามีความหนาแน่นเท่ากับ 19.3×103  กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร  เมื่อน าทองน านี้ไปชั่ง
ปรากฎว่ามีน้ าหนัก 1 กิโลกรัม ทองค านี้จะมีปริมาตรเท่าไร  
     ก. 0.019  ลูกบาศก์เมตร    ข. 0.190 ลูกบาศก์เมตร 
     ค. 0.520  ลูกบาศก์เมตร    ง. 0.052 ลูกบาศก์เมตร 

5 ชดุที ่1 ความหนาแน่น 



ชื่อ.................................................................ชั้น..................เลขที.่........... 

ข้อ ก ข ค ง 

1 

2 

3 

4 

5 

ข้อ ก ข ค ง 

6 

7 

8 

9 

10 

10 

คะแนนท่ีได ้

กระดาษค าตอบก่อนเรียน 
ประจ าชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ชุดที่ 1  เรื่อง ความหนาแน่น 
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ส่วนประกอบชุดกิจกรรม  มีดังนี้ 
1. บัตรค าสั่ง  ชุดที่ 1         ตอนที่ 1 
2. บัตรกิจกรรม ที่ 1.1  ชุดที่ 1        ตอนที่ 1 
3. บัตรกิจกรรม ที่ 1.2  ชุดที่ 1        ตอนที่ 1 
4. บัตรกิจกรรมการทดลอง ที่ 1.1 ชุดที่ 1  ตอนที่ 1 
5. บัตรเนื้อหา ที่ 1.1 ชุดที่ 1        ตอนที่ 1 
6. บัตรฝึกเสริมทักษะ ที่ 1.1 ชุดที่ 1        ตอนที่ 1 

ส่วนประกอบชุดกิจกรรม 
เรื่อง  ความหนาแน่น 

เวลา  2 ชั่วโมง 

ตอนที่ 1  
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ชุดที่ 1 เรื่อง ความหนาแน่น 
ตอนที่ 1 

บัตรค าสั่ง 

ค าช้ีแจง  ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้ 
 
1. ปฏิบัติกิจกรรมตามค าชี้แจงในกิจกรรม   ชุดที่ 1    ตอนที่ 1 
2. ตรวจผลงานกับเฉลยบัตรกิจกรรม         ชุดที่ 1           ตอนที่ 1 
3. ศึกษาบัตรเนื้อหา             ชุดที่ 1     ตอนที่ 1 
4. ท าบัตรฝึกเสริมทักษะ          ชุดที่ 1    ตอนที่ 1 
5. ตรวจผลงานกับเฉลยบัตรฝึกเสริมทักษะ  ชุดที่ 1    ตอนที่ 1 
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รายช่ือสมาชิก 
 

1………………………………………………………ชั้น...............เลขที่......................ประธาน 
2………………………………………………………ชั้น...............เลขที่......................รองประธาน 
3………………………………………………………ชั้น...............เลขที่......................กรรมการ 
4………………………………………………………ชั้น...............เลขที่......................กรรมการ 
5………………………………………………………ชั้น...............เลขที่......................กรรมการ 
6………………………………………………………ชั้น...............เลขที่......................เลขานุการ 
 
1.ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) 
 
 

ค าชี้แจง  ให้นักเรียนดูรูปต่อไปนี้  แล้วร่วมกันคิดและระดมสมองแล้วตอบค าถาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บัตรกิจกรรม ที่ 1.1 ชุดที่ 1 
เรื่อง  ความหนาแน่น 

ที่มา: https://mbasic.facebook.com/vimantip/photos/ 
รูปที่ 1.1 ของเหลวแยกชั้น 

1. นักเรียนคิดว่าของเหลวในรูปที่ 1.1 มีลักษณะเป็นอย่างไร 
ตอบ........................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
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บัตรกิจกรรมการทดลองที่ 1.1  ความหนาแน่นของสาร 

ค าชี้แจง ให้นักเรียนท าการทดลองที่ 1.1 เรื่อง ความหนาแน่นของสาร 
 

จุดประสงค์ 
     1. เพ่ือศึกษาหาความหนาแน่นและความหนาแน่นสัมพัทธ์ของสาร 
 

เวลาที่ใช้ในการทดลอง  30 นาที 
 

วัสดุอุปกรณ์ 
     1. น้ าเปล่า    ปริมาตร  30 cm³   
     2. แอลกอฮอล์   ปริมาตร  30 cm³ 
     3. น้ านม  ปริมาตร  30 cm³ 
     4. น้ ามันพืช  ปริมาตร  30 cm³ 
     5. กาวลาเท็กซ์ ปริมาตร  30 cm³ 
     6. เครื่องชั่งน้ าหนัก     จ านวน   1  เครื่อง 
 
 

ค าชี้แจง ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มท าการทดลองดังนี้ 
     1. ชั่งมวลน้ าเปล่า ปริมาตร  30 cm³  แล้วบันทึกผล 
     2. ค านวณหาอัตราส่วนระหว่าง มวลกับปริมาตรของน้ าเปล่า (ความหนาแน่น) และความหนาแน่น
สัมพัทธ์ แล้วบันทึกผล 
     3. ชั่งมวลแอลกอฮอล์ , น้ านม, น้ ามันพืช และกาวลาเท็กซ์ แล้วบันทึกผลตามข้อ 1 และ 2 
 
 

ตารางบันทึกผลการทดลอง (ออกแบบตามความคิดเห็นของกลุ่ม) 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 

2. ขั้นส ารวจและค้นหา (Exploration) 
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ค าถามท้ายการทดลอง 
 

ค าชี้แจง  จากการทดลองความหนาแน่นของวัตถุ ให้นักเรียนตอบค าถามต่อไปนี้ 
1.  จากผลการทดลองอัตราส่วนระหว่างมวลต่อปริมาตรของสารมีค่ามากที่สุด และน้อยที่สุด   
เพราะเหตุใด (1 คะแนน) 
ตอบ............................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................... 
2. สารแต่ละชนิดมีความหนาแน่นเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร  เพราะเหตุใด (1 คะแนน) 
ตอบ............................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................... 

 
 
 
วิเคราะห์ผลการทดลอง 
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 
สรุปผลการทดลอง 
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 
 

3. ขั้นอธิบาย  (Explanation) 

11 ชดุที ่1 ความหนาแน่น 



บัตรเนื้อหา ที่ 1.1 ชุดที่ 1 
เรื่อง  ความหนาแน่น 

ความหนาแน่น  (density)   

    ความหนาแน่น เป็นสมบัติเฉพาะตัวของสาร  โดยทั่วไปจะหมายถึงความหนาแน่นของมวล 
(mass density)  ซึ่งได้จากอัตราส่วนระหว่างปริมาณมวลในหนึ่งหน่วยปริมาตร ถ้าให้ m เป็น
มวลสารที่มีปริมาตร V และ ρ  (อ่านว่า โร ) เป็นความหนาแน่นของสสาร จะได้   
 

    ρ =
m

v
 

 
ความหนาแน่น มีหน่วยในระบบ S.I.  เป็น  กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (kg/m3) 
 เมื่อ ρ   คือ  ความหนาแน่น (kg/m3) 
  m    คือ  มวลสาร (kg) 
  V       คือ  ปริมาตรของสาร (m3) 
 

    สสารในสภาวะปกติมีสามสถานะ  คือ ของแข็ง  ของเหลว  และแก๊ส  ซึ่งของแข็งจะมี
รูปร่างและปริมาตรคงตัว  ส่วนของเหลวจะมีปริมาตรคงตัวและมีรูปร่างตามภาชนะท่ีบรรจุ  
ส่วนแก๊สจะมีรูปร่างและปริมาตรไม่คงท่ีขึ้นอยู่กับปริมาตรของภาชนะท่ีบรรจุ แก๊สและของเหลว
มีรูปร่างไม่แน่นอน  และยังสามารถไหลจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งได้ จึงเรียกแก๊สและของเหลวนี้ว่า  
ของไหล (fluid)  
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    ความหนาแน่นของสารอาจบอกในรูปของ ความหนาแน่นสัมพัทธ์ (relative density)  ซ่ึง
ความหนาแน่นสัมพัทธ์ของสารใด หมายถึง อัตราส่วนระหว่างความหนาแน่นของสารนั้นกับความ
หนาแน่นของสารอ้างอิง ซึ่งนิยมใช้น้ าบริสุทธิ์ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส ที่มีความหนาแน่น 
1.00x10³ กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เป็นสารอ้างอิง 
    ตัวอย่างเช่น การหาความหนาแน่นสัมพัทธ์ของตะกั่ว  ซึ่งจาก ตาราง 1.1 ตะกั่วมีความ
หนาแน่นเป็น 11.3x103   กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ดังนั้นจะหาการหาความหนาแน่นสัมพัทธ์

ของตะกั่ว  ได้จาก   ความหนาแน่นสัมพัทธ์ของตะกั่ว  = 
11.3x103kg/m3

1.0x103kg/m3  

     ความหนาแน่นสัมพัทธ์ของตะกั่ว  =   11.3   
    ดังนั้น ความหนาแน่นสัมพัทธ์ของตะกั่ว 11.3 หมายถึง ตะกั่วมีความหนาแน่นเป็น 11.3 เท่า
ของความหนาแน่นของน้ า  หรือตะกั่วมีมวลเป็น  11.3 เท่าของน้ าเมื่อสารทั้งสองมีปริมาตร
เท่ากัน 

     ข้อสังเกต      
          - สสารที่หนาแน่นที่สุดที่เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติบนโลก คือ ธาตุอิริเดียม      
มีความหนาแน่นประมาณ 22,650 kg/m3 
          - ความหนาแน่นสัมพัทธ์ไม่มีหน่วย 
          - ความหนาแน่นสัมพัทธ์ เดิมเรียกว่า ค่าความถ่วงจ าเพาะของสาร 

ตาราง 1.1 ความหนาแน่นของสารบางชนิดที่อุณหภูมิ 0 องศาเซลเซียส และความดัน 1 
บรรยากาศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            จากตารางดังกล่าวจะเห็นได้ว่า ความหนาแน่นของสารต่างชนิดกันจะมีความ
หนาแน่นแตกต่างกัน  ซึ่งข้ึนอยู่กับชนิดของสารนั้น 

สาร ความหนาแน่น(kg/m3) สาร ความหนาแน่น(kg/m3) 

ของแข็ง 

ทอง 

ตะกั่ว 

เหล็ก 

อะลูมิเนียม 

แก้ว 

คอนกรีต 

น้ าแข็ง 

ไม้ 

โฟม 

 

19.3x103 

11.3x103 

7.8x103 

2.7x103 

2.4 -2.8x103 

2.3x103 

0.92x103 

0.3 – 0.9x103 

0.1x103 

ของเหลว 

ปรอท 

น้ าทะเล 

น้ า(4๐C) 

เอทิลแอลกอฮอล์ 

น้ ามันเบนซิล 

แก๊ส 

อากาศ 

ฮีเลียม 

คาร์บอนไดออกไซด์ 

 

13.6x103 

1.03x103 

1.00x103 

0.806x103 

0.879x103 

1.29 

0.179 

1.98 
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4. ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) 

ค าชี้แจง  ให้นักเรียนยกเหตุการณ์จากธรรมชาติเกี่ยวกับความหนาแน่นของสารที่พบเจอใน
ชีวิตประจ าวัน  แล้วน ามาเขียนเป็นภาพแล้วให้เหตุผล 

รายชื่อสมาชิก 
 

1………………………………………………………ชั้น...............เลขที.่.....................ประธาน 
2………………………………………………………ชั้น...............เลขที.่.....................รองประธาน 
3………………………………………………………ชั้น...............เลขที.่.....................กรรมการ 
4………………………………………………………ชั้น...............เลขที.่.....................กรรมการ 
5………………………………………………………ชั้น...............เลขที.่.....................กรรมการ 
6………………………………………………………ชั้น...............เลขที.่.....................เลขานุการ 

เหตุการณ์จากธรรมชาติ 
เกี่ยวกับ  เรื่อง  ………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

เหตุการณ์จากธรรมชาติ   บทบาทสมมุติ   เขียนเป็นภาพได้ดังนี้ 
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ชื่อ............................................................ชั้นมัธยมศึกษาปีที.่..............เลขที.่............... 

ค าชี้แจง  ค าถามแบ่งออกเป็น  2  ตอน   
             ตอนที่ 1  แบบเติมค า  จ านวน  5  ข้อ  ข้อละ  1  คะแนน 
             ตอนที่ 2  แบบถูก-ผิด  จ านวน  5  ข้อ  ข้อละ  1  คะแนน 
 

ตอนที่ 1  จงเติมค าตอบลงในช่องว่างต่อไปนี้ให้ถูกต้องสมบูรณ์ 
  1. ความหนาแน่นของสาร หมายถึง............................................................................................. 
  2. หน่วยของความหนาแน่นในระบบเอสไอ คือ........................................................................... 
  3. ถ้าหากสารแต่ละชนิดที่มีปริมาตรเท่ากันแต่มวลเพ่ิมมากข้ึนจะส่งผลอย่างไรกับค่าของความ 
     หนาแน่นของสารนั้น............................................................................................................... 
  4. ความหนาแน่นสัมพัทธ์ของสาร  คือ........................................................................................ 
  5. ถ้าสารมีความหนาแน่นสัมพัทธ์ 7.8 มีความหมายว่าอย่างไร................................................... 
 

ตอนที่ 2  จงท าเครื่องหมาย √ หน้าข้อความที่ถูกต้อง  และท าเครื่องหมาย X  หน้าข้อความที่ผิด 
..............1. สารแต่ละชนิดจะมีความหนาแน่นที่เท่ากัน 
..............2. ความหนาแน่นเป็นสมบัติเฉพาะตัวของสารหมายถึงความหนาแน่นของมวล 
..............3. ความหนาแน่นของสารเป็นอัตราส่วนระหว่างปริมาตรของสารต่อมวลของสารนั้น 
..............4. ความหนาแน่นของสารขึ้นอยู่กับปริมาณมวลสารและปริมาตรของสารนั้น 
..............5. ความหนาแน่นสัมพัทธ์มีหน่วยเป็น กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ในระบบเอสไอ 
 

******************************************************************** 

5. ขั้นประเมิน (Evaluation) 

บันทึกคะแนน    คะแนนได ้

คะแนนเต็ม 10 

ผูต้รวจ 
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ส่วนประกอบชุดกิจกรรม  มีดังนี้ 
1. บัตรค าสั่ง  ชุดที่ 1          ตอนที่ 2 
2. บัตรกิจกรรม ที่ 1.3  ชุดที่ 1         ตอนที่ 2 
3. บัตรกิจกรรม ที่ 1.4  ชุดที่ 1         ตอนที่ 2 
4. บัตรกิจกรรมการทดลอง ที่ 1.2 ชุดที่ 1   ตอนที่ 2 
5. บัตรเนื้อหา ที่ 1.2 ชุดที่ 1         ตอนที่ 2 
6. บัตรฝึกเสริมทักษะ ที่ 1.2 ชุดที่ 1         ตอนที่ 2 

ส่วนประกอบชุดกิจกรรม 
เรื่อง  ความหนาแน่น 

เวลา  1 ชั่วโมง 

ตอนที่ 2 
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ชุดที่ 1 เรื่อง  ความหนาแน่น 
ตอนที่ 2 

บัตรค าสั่ง 

ค าช้ีแจง  ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้ 
 
1. ปฏิบัติกิจกรรมตามค าชี้แจงในกิจกรรม   ชุดที่  1   ตอนที่ 2 
2. ตรวจผลงานกับเฉลยบัตรกิจรรม           ชุดที่  1   ตอนที่ 2 
3. ศึกษาบัตรเนื้อหา          ชุดที่  1   ตอนที่ 2 
4. ท าบัตรฝึกเสริมทักษะ         ชุดที่  1   ตอนที่ 2 
5. ตรวจผลงานกับเฉลยบัตรฝึกเสริมทักษะ   ชุดที่  1   ตอนที่ 2 
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บัตรกิจกรรม ที่ 1.3 ชุดที่ 1 
เรื่อง ความสัมพันธ์ของมวลและปริมาตร 

รายช่ือสมาชิก 
 
1………………………………………………………ชั้น...............เลขที.่.....................ประธาน 
2………………………………………………………ชั้น...............เลขที.่.....................รองประธาน 
3………………………………………………………ชั้น...............เลขที.่.....................กรรมการ 
4………………………………………………………ชั้น...............เลขที.่.....................กรรมการ 
5………………………………………………………ชั้น...............เลขที.่.....................กรรมการ 
6………………………………………………………ชั้น...............เลขที.่.....................เลขานุการ 
 

1.ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) 
 

ค าชี้แจง  ให้นักเรียนดูภาพต่อไปนี้แล้วร่วมกันคิดและระดมสมองแล้วตอบค าถาม 

ที่มา:httpth.aliexpress.comw
wholesale-tool-steel-round-
bar.html,Picture 

ที่มา:http://fozzilshop.com/, 
Picture 

ที่มา:httpwww.3dcrafter.c
om2-foammilling.html, 
Picture 

1. นักเรียนคิดว่าวัตถุท้ังสามชนิด เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร 
ตอบ.................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................ 
.........................................................................................................................................................  
2. นักเรียนคิดว่าวัตถุท้ังสามชนิดนี้จะมีความหนาแน่นเหมือน หรือต่างกันอย่างไร เพราะเหตุใด 
ตอบ.................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................ 
.........................................................................................................................................................  

รูปที่ 1.2 แท่งเหล็ก รูปที่ 1.3 แท่งไม ้ รูปที่ 1.4 แท่งโฟม 
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บัตรกิจกรรมการทดลองที่ 1.2  ชุดที่ 1 

2. ขั้นส ารวจและค้นหา (Exploration) 

ค าชี้แจง ให้นักเรียนท าการทดลองที่ 1.2 เรื่อง ความสัมพันธ์ของมวลและปริมาตรของสารที่มีผลต่อ
ความหนาแน่น  
 

จุดประสงค์ 
     1. เพ่ือศึกษาหาความสัมพันธ์ของมวลและปริมาตรของสารที่มีผลต่อความหนาแน่นและความ
หนาแน่นสัมพัทธ์  
 
 

เวลาที่ใช้ในการทดลอง  30 นาที 
 

วัสดุอุปกรณ์ 
     1. แอลกอฮอล์ ปริมาตร  30 cm³ , 60 cm³ , 120 cm³  
     2. เครื่องชั่งน้ าหนัก     จ านวน   1  เครื่อง 
 
 

ค าชี้แจง ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มท าการทดลองดังนี้ 
     1. ชั่งมวลแอลกอฮอล์ ปริมาตร  30 cm³ , 60 cm³ และ 120 cm³  แล้วหาความหนาแน่นของน้ า 
บันทึกผล 
 

ตารางบันทึกผลการทดลอง (ออกแบบตามความคิดเห็นของกลุ่ม) 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
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วิเคราะห์ผลการทดลอง 
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 
สรุปผลการทดลอง 
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 

3. ขั้นอธิบาย  (Explanation) 

ค าถามท้ายการทดลอง 
 

ค าชี้แจง  จากการทดลองให้นักเรียนตอบค าถามต่อไปนี้ 
1. จากการทดลอง เมื่อแอลกอฮอล์ที่มีปริมาตรต่างกันส่งผลต่อมวลและความหนาแน่นของ 
สารอย่างไร (1 คะแนน) 
ตอบ............................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
2. สารชนิดเดียวกันจะมีความหนาแน่นเปลี่ยนไปหรือไม่  อย่างไร  เมื่อสารนั้นมีปริมาตรและ 
มวลที่เปลี่ยนไป (1 คะแนน) 
ตอบ............................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
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บัตรเนื้อหา ที่ 1.2 ชุดที่ 1 
เรื่อง ความสัมพันธ์ของมวลและปริมาตร 

การวิเคราะห์โจทย์ปัญหา   
      เพ่ือแก้โจทย์ปัญหาที่เกี่ยวกับการหาค่าความหนาแน่น   
ความหนาแน่นสัมพัทธ์ และการหาปริมาณต่างๆที่เก่ียวข้อง โดยมีล าดับขั้นตอนดังนี้  

ท าการค านวณหาค่าที่ต้องการ
โดยใช้ท่ีโจทย์ก าหนด และท าการ
วิเคราะห์ 

หาตัวแปรที่โจทย์ก าหนดให้
ทั้งหมด  โดยการวิเคราะห์โจทย์ 

หาตัวแปรที่โจทย์ต้องการให้หา 
โดยการวิเคราะห์โจทย์ 

หาสูตรที่เกี่ยวข้อง เพื่อท าการ
วิเคราะห์ค่าที่ได้ ขั้นที่ 3 สมการ 

ขั้นที่ 1 ก าหนด 

ขั้นที่ 2 ต้องการ 

ขั้นที่ 4 ค านวณ 

        ความหนาแน่นของวัตถุเป็นค่าเฉพาะตัวของวัตถุนั้น  และขึ้นอยู่กับปริมาณมวลและ
ปริมาตรของวัตถุชนิดนั้น  นั่นหมายถึงถ้าวัตถุแต่ละชนิดมีมวลไม่เท่ากัน ในขณะที่มีปริมาตร
เท่ากัน ความหนาแน่นของวัตถุที่มีมวลมากกว่าจะมีความหนาแน่นมากกว่า  ในขณะเดียวกัน 
ถ้าวัตถุนั้นมีปริมาตรต่างกัน แต่มีมวลเท่ากัน ความหนาแน่นของวัตถุที่มีปริมาตรน้อยที่สุดจะมี
ค่ามากที่สุด 
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ตัวอย่างท่ี 1 
 
      นายโก้บรรจุแก๊สฮีเลียมในบอลลูน  ในปริมาตร  300  ลูกบาศก์เมตร และมีมวล 60 
กิโลกรัม แก๊สฮีเลียมในบอลลูนจะมีความหนาแน่นเท่าใด 
 
วิเคราะห์โจทย์ 
      สิ่งท่ีโจทย์ก าหนดให้ v = 300 m3,  m = 60 kg  
      สิ่งท่ีโจทย์ต้องการหา 𝜌= ?  
       

      สมการที่ใช้  𝜌 = 
m

v
 

      ค านวณ  แทนค่าในสูตร   

             จาก                 𝜌 = 
m

v
          น าสิ่งที่โจทย์ก าหนดให้แทนในสมการ 

             จะได้                      ρ = 60 kg

300 m3  
                                         ρ =  0.2   kg/m3 

  
           ตอบ  ดังนั้นแก๊สฮีเลียมในบอลลูนจะมีความหนาแน่น  0.2  kg/m3 
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ตัวอย่างท่ี 2 
 
      สารชนิดหนึ่งมีความหนาแน่น 13.4x103  กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร  จงหาว่าสารนี้ 
จะมีความหนาแน่นสัมพัทธ์เท่าไร  
 
วิเคราะห์โจทย์ 
      สิ่งท่ีโจทย์ก าหนดให้       𝜌สาร  = 13.4x103  kg/m3 
      สิ่งท่ีโจทย์ต้องการหา      𝜌สมัพัทธ์= ? 
 
      สมการที่ใช้                  𝜌สัมพัทธ์  =   

𝜌สาร
𝜌

น้ า
 

      ค านวณ                  แทนค่าในสูตร   
             จาก                   𝜌สัมพัทธ์   =   

𝜌สาร
𝜌

น้ า
    น าสิ่งที่โจทย์ก าหนดให้แทนในสมการ

   

             จะได้                  𝜌สัมพัทธ์   =  
13.4𝑥103kg/m3

1𝑥103kg/m3  
 
                 𝜌สัมพัทธ์    = 13.4 
  
           ตอบ  ดังนั้นสารชนิดนี้จะมีความหนาแน่นสัมพัทธ์ เท่ากับ  13.4  
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4. ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) 

ความหนาแน่น

ตอนที่ 1  
ค าชี้แจง ให้นักเรียนเชื่อมโยงความรู้ที่ได้จากการศึกษา เรื่อง ความหนาแน่น หลังจากนั้นให้นักเรียน
ดูรูปแล้วตอบค าถามต่อไปนี้ (4 คะแนน) 
 
 
 
 
 
 
 

 
(ที่มา : https://elearning.cmu.ac.th/free_online/www.water.com/main009-04.html) 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 

1. นักเรียนคิดว่าจากรูปที่ 1.5 ใช้หลักความหนาแน่น 
หรือไม่เพราะเหตุใด (2 คะแนน) 
……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………….………………… 

 

 
2. นักเรียนคิดว่าเรือท่ีท าจากเหล็กลอยน้ าได้อย่างไร 
 (2 คะแนน) 
……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………….………………… 

รูปที่ 1.5  ก้อนน้ าแข็งลอยน้ า 

(ที่มา: http://www.dailynews.co.th/article/325201) 

รูปที่ 1.6  เรือ 
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ค าชี้แจง  ให้นักเรียนแสดงวิธีหาค าตอบอย่างละเอียดในโจทย์ต่อไปนี ้
 

1.  สารชนิดหนึ่งมีความหนาแน่นสัมพัทธ์ 6.5 สารนี้จะมีความหนาแน่นเท่าไร  
(ก าหนดให้ ความหนาแน่นของน้ าเท่ากับ 103 กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร) (4 คะแนน) 
วิเคราะห์โจทย ์
 สิ่งท่ีโจทย์ก าหนดให ้ ……………………………………………………………………………… 

สิ่งท่ีโจทย์ต้องการหา ……………………………………………………………………………… 
สมการที่ใช ้ ……………………………………………………………………………… 
ค านวณ 
 ………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
 ตอบ  …………………………………………………………………………………………… 

2.  อะลูมิเนียม มวล 30 กรัม มีปริมาตร 18 ลูกบาศก์เซนติเมตร จะมีความหนาแน่น 
สัมพัทธ์เท่าใด (ก าหนดให้ ความหนาแน่นของน้ าเท่ากับ 103 กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร)  
(4 คะแนน) 
วิเคราะห์โจทย ์
 สิ่งที่โจทย์ก าหนดให ้ ……………………………………………………………………………… 

สิ่งท่ีโจทย์ต้องการหา ……………………………………………………………………………… 
สมการที่ใช ้ ……………………………………………………………………………… 
ค านวณ 
 ………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
 ตอบ  …………………………………………………………………………………………… 
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3.  ถ้าวัตถุหนึ่งมีความหนาแน่นเท่ากับ 18.2 x 103 กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร แล้ววัตถุจะ 
มีมวลเป็นกี่เท่าของน้ าเมื่อสารทั้งสองมีปริมาตรเท่ากัน (4 คะแนน) 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
4. ปรอทมีความหนาแน่นสัมพัทธ์ 13.5 แสดงว่าปรอทมีมวลเป็นกี่เท่าของน้ า  
(ก าหนดให้ปริมาตรของน้ าและปรอทมีค่าเท่ากัน) (4 คะแนน) 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ชื่อ............................................................ชั้นมัธยมศึกษาปีที.่..............เลขที.่............... 

5. ขั้นประเมิน (Evaluation) 

ค าชี้แจง  ให้นักเรียนสะท้อนความคิดจากการเรียนรู้ในชุดกิจกรรม ดังนี ้

นักเรียนได้ความรู้จากบทเรียนนี้เรื่องอะไรบ้าง 

…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………. 

นักเรียนคิดว่าจะน าความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างไร 

…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………. 
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จุดประสงค์การเรียนรู้ 
               1. นักเรียนอธิบายความหมายของของไหล ความหนาแน่น  และความหนาแน่นสัมพัทธ์ได้ 
               2. นักเรียนค านวณหาปริมาณต่างๆที่เก่ียวข้องกับความหนาแน่น  ความหนาแน่นสัมพัทธ์ 
                   ของสารได้ 
  ค าชี้แจง   1. แบบทดสอบก่อนเรียนชุดที่ 1 เรื่อง ความหนาแน่น   เป็นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 
                  4 ตัวเลือก 
               2. แบบทดสอบมีจ านวน  10  ข้อ  ข้อละ  1  คะแนน คะแนนรวม  10  คะแนน 
               3. ให้นักเรียนกากบาท ( X ) ตัวเลือกที่เห็นว่าถูกต้องท่ีสุดเพียงค าตอบเดียวลงใน 
                  กระดาษค าตอบ   ใช้เวลา  15  นาท ี
1. ข้อใดบอกความหมายของความหนาแน่นของสารได้ชัดเจน 
    ก. น้ ามวล 5 กิโลกรัม  บรรจุเต็มถังรูปปลูกบาศก์ ที่มีความยาวด้านละ 1 เมตร 
    ข. แก๊สฮีเลียมใช้บรรจุในบอลลูนซึ่งท าให้บอลลูนลอยได ้
    ค. น้ ามันปริมาตร 20 ลูกบาศก์เมตร 
    ง.  ของเหลวสีแดง  บรรจุในขวด 
2. น้ ามัน 100 ลูกบาศก์เมตร มีมวล 900 กิโลกรัม ข้อใดคือความหนาแน่นของน้ ามัน 
     ก.  900 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร     ข.  90  กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร      
     ค.  9.0  กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร     ง.  0.9 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 
3. ของไหลมีความหมายตรงกับข้อใดมากท่ีสุด 
     ก. สสารที่สามารถไปหลจากที่หนึ่งไปยังที่หนึ่ง       ข. สสารที่มีคุณสมบัติเป็นของเหลวเท่านั้น      
     ค. สสารที่อยู่ในสถานะของแข็ง       ง. สสารที่มีรูปร่างแน่นอน 
4. ของเหลวชนิดหนึ่งมีความหนาแน่น 1.03x103 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร อยู่เต็มถังที่มีปริมาตร 2 
ลูกบาศก์เมตร ของเหลวชนิดนี้จะมีมวลเท่าไร 
     ก. 4.02x103  กิโลกรัม      ข. 3.01x103  กิโลกรัม 
     ค. 2.06x103  กิโลกรัม      ง. 1.03x103  กิโลกรัม 
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5. สสารในข้อใดที่มีสถานะเป็นของไหลทั้งหมด 
    ก. ดิน  หิน  แก๊สไฮโดรเจน      ข. น้ ามัน  หิน แก๊สมีเทน 
    ค. ดิน  น้ า  แก๊สไฮโดรเจน      ง.  น้ า  น้ ามัน  แก๊สมีเทน 
6. ถ้าทองค ามีความหนาแน่นเท่ากับ 19.3×103  กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร  เมื่อน าทองน านี้ไปชั่ง
ปรากฎว่ามีน้ าหนัก 1 กิโลกรัม ทองค านี้จะมีปริมาตรเท่าไร  
    ก. 0.052  ลูกบาศก์เมตร      ข. 0.520 ลูกบาศก์เมตร 
    ค. 0.190  ลูกบาศก์เมตร      ง. 0.019  ลูกบาศก์เมตร 
7. ความหนาแน่นสัมพัทธ์มีความหมายตรงกับข้อใดมากท่ีสุด 
    ก. อัตราส่วนระหว่างมวลต่อปริมาตรของสารนั้น 
    ข. อัตราส่วนระหว่างมวลต่อน้ าหนักของสารนั้น 
    ค. อัตราส่วนระหว่างความหนาแน่นของสารนั้นต่อความหนาแน่นของน้ า 
    ง.  อัตราส่วนระหว่างความหนาแน่นของน้ าหนักต่อความหนาแน่นของสาร 
8. ปรอทมีความหนาแน่นสัมพัทธ์  13.6 แสดงว่าปรอทมีความหนาแน่นเป็นกี่เท่าของความหนาแน่น
ของน้ าเมื่อสารทั้งสองมีปริมาตรเท่ากัน 
    ก. 136      ข. 13.6     
    ค. 1.36      ง. 0.136 
9. อะลูมิเนียม  มวล 40 กรัม  มีปริมาตร  20 ลูกบาศก์เซนติเมตร  จะมีความหนาแน่นสัมพัทธ์เท่าใด 
   (ก าหนดให้ ความหนาแน่นของน้ าเท่ากับ 103 กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร) 
    ก. 0.02      ข. 0.002 
    ค. 2.0      ง. 0.2 
10. เหล็กมีความถ่วงจ าเพาะ 7.6  มีความหนาแน่นเท่าใด (ก าหนดให้ ความหนาแน่นของน้ าเท่ากับ 
    103 กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร) 
    ก. 7.6×103  กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร    ข. 7.6×10-3  กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 
    ค. 0.76×103  กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร    ง. 0.76×10-3  กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 
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คะแนนท่ีได ้

กระดาษค าตอบหลังเรียน 
ประจ าชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ชุดที่ 1  เรื่อง ความหนาแน่น 
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