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  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่อง สารในชีวิตประจ าวัน กลุ่มสาระ  
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ชุดที่ 1 เรื่อง มารู้จักสารกันเถอะ  จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็น
สื่อประกอบการจัดการเรียนรู้  รายวิชา วิทยาศาสตร์พื้นฐาน รหัสวิชา ว 16101  ซึ่งเป็นชุดกิจกรรมที่
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  มีความมุ่งหวังให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสารในชีวิตประจ าวันโดยใช้
กิจกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน รับผิดชอบต่อ
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กล้าแสดงความคิดเห็น และได้เรียนรู้อย่างมีความสุข 
ส่งผลให้นักเรียนคิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็นและสรุปองค์ความรู้ด้วยตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่อง สารในชีวิตประจ าวัน กลุ่มสาระ  
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ประกอบด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 12 ชุด ดังนี้ 

1. ชุดที่ 1 เรื่อง มารู้จักสารกันเถอะ 
2. ชุดที่ 2 เรื่อง สมบัติของสารในสถานะของแข็ง  ของเหลว และแก๊ส 
3. ชุดที่ 3 เรื่อง การเปลี่ยนสถานะ 
4. ชุดที่ 4 เรื่อง การละลาย 
5. ชุดที่ 5 เรื่อง การเกิดสารใหม่ 
6. ชุดที่ 6 เรื่อง การแยกสารละลาย 
7. ชุดที่ 7 เรื่อง การแยกสารเนื้อผสม 
8. ชุดที่ 8 เรื่อง การจ าแนกประเภทของสารที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
9. ชุดที่ 9 เรื่อง สารปรุงรสอาหาร 
10. ชุดที่ 10 เรื่อง สารแต่งสีอาหาร 
11. ชุดที่ 11 เรื่อง สารท าความสะอาด 
12. ชุดที่ 12 เรื่อง สารก าจัดแมลงและศัตรูพืช 

 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ชุดนี้ จะช่วยให้นักเรียน
ได้ฝึกทักษะจนเกิดความเข้าใจในเนื้อหาเป็นอย่างดี ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  สามารถน า
ความรู้ไปบูรณาการใช้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนๆ น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้และคงเอ้ือประโยชน์แก่
นักเรียน ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์และผู้สนใจเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี  
  
 
              ศักดิ์สิทธิ์  ภวภูตานนท์ 
               ผู้จัดท า 
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ค ำแนะน ำกำรใชชุ้ดกิจกรรมกำรเรียนรู้  
(ส ำหรับคร)ู 

 
 

  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่อง   
สารในชีวิตประจ าวัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ชุดที่ 1 เรื่อง มารู้จักสารกันเถอะ  จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางส าหรับ
ครูผู้สอนใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ครูผู้สอนสามารถเพ่ิมเติม ดัดแปลงกิจกรรม เนื้อหาสาระ สื่อ
อุปกรณ์หรือวิธีการวัดและประเมินผลได้ตามความเหมาะสม  อย่างไรก็ตาม  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ให้บรรลุตามตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้และ
มีประสิทธิภาพ  ครผูู้สอนควรเตรียมความพร้อมและปฏิบัติตามค าแนะน าดังนี้ 
  1. ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับแผนการจัดการเรียนรู้  เนื้อหาที่สอน  เอกสารชุดกิจกรรม
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์และค าชี้แจงต่างๆ ให้เข้าใจก่อนด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ 
   2. เตรียมสื่ออุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้พร้อม และครบจ านวนนักเรียนใน   
ชั้นเรียนแต่ละกลุ่ม 
   3. เมื่อมีกิจกรรมกลุ่มให้แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มๆ ละ 4 – 5 คน จ านวนกลุ่มขึ้นอยู่กับ
นักเรียนในชั้นเรียนโดยคละนักเรียนเรียนเก่ง ปานกลาง และอ่อน ให้มีการเลือกประธานและเลขานุการ
กลุ่ม และแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบแก่สมาชิกในกลุ่ม ดังนี้ 
   3.1 ประธาน ท าหน้าที่ควบคุมการท างานกลุ่ม 
   3.2 รองประธาน ท าหน้าที่อ่านข้อมูลหรืออธิบายปัญหาให้สมาชิกเข้าใจ 
   3.3 เลขานุการ ท าหน้าที่บันทึกข้อมูลและความคิดเห็นของสมาชิกภายในกลุ่ม 
   3.4 สมาชิก ท าหน้าที่เสนอความคิดเห็นอย่างหลากหลายจากข้อมูลที่ได้รับ 
  4. ก่อนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ครูควรชี้แจงให้นักเรียนเข้าใจบทบาทของตนเอง แนะน า
ขั้นตอนการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ แนวปฏิบัติในระหว่างการด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ แล้วจึงให้ท า
แบบทดสอบก่อนเรียน 
   5. ขณะที่นักเรียนท ากิจกรรม ครูคอยให้ความช่วยเหลือ แนะน า กระตุ้นให้นักเรียนท า
กิจกรรมอย่างกระตือรือร้น และตอบข้อสงสัยต่างๆ ระหว่างเรียน พร้อมทั้งสังเกตและประเมิน
พฤติกรรมการท างานของนักเรียน 
   6. เมื่อนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมครบถ้วน ให้นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียนแล้วน า
ผลทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนแจ้งให้นักเรียนทราบความก้าวหน้าทางการเรียน 
  7. การวัดและประเมินผลประเมินจากแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน สังเกต
พฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุ่ม ประเมินผลการปฏิบัติงาน ตรวจกิจกรรม 
  8. เมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ ครูให้นักเรียนร่วมตรวจสอบ  เก็บชุดกิจกรรม
การเรียนรู้วัสดุ  สิ่งของและอุปกรณ์ให้เรียบร้อยเพื่อสะดวกในการใช้ครั้งต่อไป 
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ค ำแนะน ำกำรใช้ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้  
(ส ำหรับนักเรียน) 

 
 
  เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข และส่งเสริมในเรื่องผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   
นักเรียนควรปฏิบัติตามข้ันตอนที่ก าหนดไว้ในชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยความซื่อสัตย์และตั้งใจ  ดังนี้ 
  1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E)  ชุดที่ 1 เรื่อง มารู้จักสารกันเถอะ 
ใช้เวลา 1 ชั่วโมง 
  2. นักเรียนแบ่งกลุ่มๆ ละ 4 - 5 คน โดยคละความสามารถนักเรียนในกลุ่มเป็นเก่ง     
ปานกลาง และอ่อน 
  3. นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน จ านวน 10 ข้อ เพ่ือตรวจสอบความรู้พื้นฐาน  แล้ว
บันทึกผลคะแนนที่ได้ลงในแบบบันทึกคะแนน 
  4. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาสาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด  ตัวชี้วัด  สาระการ
เรียนรู้  และจุดประสงค์การเรียนรู้ 
  5. ปฏิบัติกิจกรรมตามขั้นตอนในชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
  6. เมื่อปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ตามกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ตรวจสอบค าตอบได้จาก
เฉลยกิจกรรม 
  7. ท าแบบทดสอบหลังเรียน จ านวน 10 ข้อ 
  8. ตรวจค าตอบจากเฉลยแบบทดสอบหลังเรียนพร้อมบันทึกผลคะแนนที่ได้ลงในแบบ
บันทึกคะแนนทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน เพ่ือตรวจสอบความก้าวหน้าทางการเรียนซึ่งนักเรียนต้อง
ท าแบบทดสอบหลังเรียนได้ร้อยละ 80 ขึ้นไป จึงจะผ่านเกณฑ์  ถ้านักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ตามท่ีก าหนด 
ให้ทบทวนเนื้อหาใหม ่แล้วจึงท าแบบทดสอบหลังเรียนอีกครั้ง หากผ่านเกณฑ์ให้ศึกษาชุดกิจกรรม   
การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ชุดที่ 2 ต่อไป 
 
 ข้อควรปฏิบัติ 
 

   1.  หากมีข้อสงสัยให้ขอค าอธิบายหรือถามครูผู้สอนเพ่ือร่วมกันสรุปข้อสงสัยนั้นๆ 
  2.  เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดนักเรียนต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตนเองไม่เปิดดูเฉลยจนกว่า
นักเรียนจะท ากิจกรรมเสร็จเพ่ือตรวจสอบความก้าวหน้าทางการเรียน 
  3.  นักเรียนควรมีความร่วมมือร่วมใจ  มีความสามัคคี  ร่วมกันแสดงความคิดเห็นและ
ยอมรับเสียงส่วนใหญ่ในการปฏิบัติกิจกรรม 
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ล ำดับข้ันตอนกำรใช้ชดุกิจกรรมกำรเรียนรูส้ ำหรับนักเรียน 

ศึกษำสำระส ำคัญ/ควำมคิดรวบยอด  ตัวชี้วัด 
สำระกำรเรียนรู้  และจุดประสงค์กำรเรียนรู้ 

ท ำแบบทดสอบหลงัเรียน 

ศึกษำชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้  
ชุดที่ 2 ต่อไป 

ผ่ำน
เกณฑ์ 

ลงมือปฏบิัติกิจกรรมตำมขั้นตอนใน 
ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 

ท ำแบบทดสอบก่อนเรียน 

พบครู, ซ่อมเสริม 

ไม่ผ่ำน
เกณฑ์ 

มาท าแบบทดสอบ
ก่อนเรียนกันเถอะ 
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แบบทดสอบก่อนเรียน ชดุกิจกรรมกำรเรียนรู้แบบสืบเสำะหำควำมรู้ (5E) 

ชุดที่ 1 เร่ือง มำรู้จักสำรกันเถอะ 
 
 

ค ำชี้แจง  1.  แบบทดสอบก่อนเรียนฉบับนี้มีจ านวน 10 ข้อ  4 ตัวเลือก คือ ก ข ค และ ง  
      ใช้เวลาในการท าแบบทดสอบ 10 นาที  
  2.  ให้นักเรียนเลือกค าตอบที่ถูกที่สุดเพียงค าตอบเดียว  แล้วท าเครื่องหมายกากบาท ( X ) 
      ลงในกระดาษค าตอบ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. สารบริสุทธิ์ที่ประกอบด้วยอะตอมของธาตุเพียงชนิดเดียวเรียกว่าอะไร 

ก. ธาตุ 
ข. สาร 
ค. สารละลาย 
ง. สารประกอบ 

2. เพราะเหตุใดวัสดุต่างชนิดกันจึงมีสมบัติแตกต่างกัน 
ก. มีสถานะแตกต่างกัน 
ข. มีส่วนผสมแตกต่างกัน 
ค. มีความเป็นกรด-เบสต่างกัน  
ง. สารที่เป็นองค์ประกอบมีสมบัติต่างกัน 

3. สารใดต่อไปนี้มีสารที่เป็นองค์ประกอบมากกว่า 1 ชนิด 
ก. เหล็ก 
ข. ทองค า 
ค. ทองแดง 
ง. ทองเหลือง 

4. เหรียญบาทมีสารใดเป็นองค์ประกอบ 
ก. เงินและดีบุก 
ข. เหล็กและตะกั่ว 
ค. ทองค าและสังกะสี 
ง. นิกเกิลและทองแดง 

5. น้ าสมสายชูมีสารใดเป็นองค์ประกอบ  
ก. น้ าตาล น้ าสี 
ข. กรดน้ าส้ม น้ า 
ค. เกลือ น้ าตาล น้ า 
ง. น้ า น้ าตาล แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ 
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6. แก๊สหุงต้มมีสารใดเป็นองค์ประกอบ 

ก. แก๊สโพรเพนและแก๊สบิวเทน 
ค. แก๊สไนโตรเจนและแก๊สฮีเลียม 
ข. แก๊สออกซิเจนและแก๊สไฮโดรเจน 
ง. แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และไอน้ า 

7. น้ าหวานและน้ าเกลือมีองค์ประกอบอะไรที่แตกต่างกัน 
ก. น้ าหวานมีกรดเป็นองค์ประกอบ ส่วนน้ าเกลือมีเบสเป็นองค์ประกอบ 
ข. น้ าหวานมีเบสเป็นองค์ประกอบ ส่วนน้ าเกลือมีกรดเป็นองค์ประกอบ 
ค. น้ าหวานมีน้ าตาลเป็นองค์ประกอบ ส่วนน้ าเกลือมีเกลือแกงเป็นองค์ประกอบ 
ง. น้ าหวานมีเกลือแกงเป็นองค์ประกอบ ส่วนน้ าเกลือมีน้ าตาลเป็นองค์ประกอบ 

8. น้ าส้มสายชูและน้ าหวานมีสมบัติแตกต่างกันอย่างไร 
ก. น้ าส้มสายชูมีรสเปรี้ยว ส่วนน้ าหวานมีรสหวาน 
ข. น้ าส้มสายชูมีรสหวาน ส่วนน้ าหวานมีรสเปรี้ยว 
ค. น้ าส้มสายชูมีสมบัติเป็นกรด ส่วนน้ าหวานมีสมบัติเป็นเบส 
ง. น้ าส้มสายชูมีสมบัติเป็นเบส ส่วนน้ าหวานมีสมบัติเป็นกรด 

9. สารใดต่อไปนี้มีสมบัติทางเคมีเป็นเบส 
ก. น้ าเกลือ 
ข. น้ าปูนใส 
ค. น้ าส้มสายชู 
ง. น้ ามะนาว 

10. การที่เราทราบชนิดและสมบัติของสารที่เป็นองค์ประกอบจะมีประโยชน์อย่างไร 
ก. ใช้สิ่งเหล่านั้นได้สะดวก 
ข. ตัดสินใจว่าควรใช้สิ่งเหล่านั้นหรือไม่ 
ค. ใช้สิ่งเหล่านั้นได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย 
ง. ท าให้ทราบว่าสิ่งเหล่านั้นมีความจ าเป็นในชีวิตประจ าวันหรือไม่ 
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ชื่อ......................................................เลขท่ี.......... ชั้น........... 
 

ข้อ ก ข ค ง 
1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     

 
คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

10 คะแนน 
 

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

                  
                 

 
 
 
 
 
 

                ลงชื่อ......................................ผู้ตรวจ 
                     (........................................) 

 

เมื่อท ำเสร็จแล้ว ให้ตรวจค ำตอบ
จำกเฉลยแล้วบันทึกผลคะแนน

กำรตรวจแบบทดสอบไว้ที่ 
ตำรำงนี้เลยนะคะ 
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สำระส ำคัญ / ควำมคดิรวบยอด  ตัวชี้วัด  
สำระกำรเรียนรู้ สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 

และจุดประสงค์กำรเรยีนรู้ 
   
 
 
สำระส ำคัญ / ควำมคิดรวบยอด     
 
  สิ่งต่างๆ รอบตัวเรา ทั้งสิ่งของเครื่องใช้ อาคารบ้านเรือน ดิน น้ า อากาศ ต้นไม้ สัตว์ รวมทั้ง
ร่างกายของเราต่างก็มีสารเป็นองค์ประกอบ 
 
ตัวชี้วัด 
   
 ว 3.1  ป.6/2  จ าแนกสารเป็นกลุ่มโดยใช้สถานะหรือเกณฑ์อ่ืนที่ก าหนดเอง 
 ว 8.1 ป.6/1-ป.6/8 
 
สำระกำรเรียนรู้ 
 
  สาระที่ 3   สารและสมบัติของสาร 
 มาตรฐาน ว 3.1    เข้าใจสมบัติของสาร   ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสารกับโครงสร้าง
และแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค  มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์สื่อสารสิ่งที่
เรียนรู้ น าความรู้ไปใช้ประโยชน์       
 
สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
 
  การจ าแนกสารอาจจ าแนกโดยใช้สถานะ  การน าไฟฟ้า  การน าความร้อนหรือสมบัติอ่ืนเป็น
เกณฑ์ได้ 
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จุดประสงค์กำรเรียนรู้ 
 
  1.  ด้ำนควำมรู้  (Knowledge)   
     1)  นักเรียนสามารถวิเคราะห์  และบอกองค์ประกอบของสารต่าง ๆ ที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน
ได้ 
     2)  นักเรียนสามารถบอกสมบัติของสารแต่ละชนิดว่าเหมือนกันหรือต่างกัน เมื่อทราบ
องค์ประกอบของสารเหล่านั้นได้ 
   2.  ด้ำนทักษะ/กระบวนกำร (Process) 
  1)  นักเรียนสามารถสืบค้นข้อมูลของสิ่งต่างๆ เพ่ือน ามาวิเคราะห์   และระบุสารที่เป็น
องค์ประกอบได้ 
  2)  นักเรียนสามารถทดลองเพ่ือศึกษาองค์ประกอบของสิ่งต่างๆ ได้    
  3)  นักเรียนสามารถอภิปรายและน าเสนอข้อมูลเพื่อบอกสมบัติของสารแต่ละชนิดว่า
เหมือนกันหรือต่างกัน เมื่อทราบองค์ประกอบของสารเหล่านั้น 
  3.  ด้ำนคุณลักษณะ (Attitude)  
  1)  นักเรียนมีระเบียบวินัย 
  2)  นักเรียนมีความสนใจใฝ่เรียนรู้  
  3)  นักเรียนมีความมุง่มั่นในการท างาน 
 
 

            
 
 

ก่อนใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้

นักเรยีนควรอ่านค าชี้แจง 

ให้เข้าใจและปฏิบัติกิจกรรมตาม

ระยะเวลาที่ก าหนดไว้ด้วยครับ  

ครับ

ค่ะคุณครู

ชั่วโมงนะ
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ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มปฏบิัติตำมขั้นตอนใน
ตำรำงด้ำนล่ำงดังนี้ครับ 

 
 

 .........ค ำชี้แจง.......... 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

ที ่ รำยกำร / กิจกรรมที่ปฏิบัติ เวลำทีใ่ช้ 
1.  ศึกษา  :  บัตรภาพที่ 1 5 นาที 
2.  ศึกษา  :  บัตรความรู้ที่ 1  เรื่อง  องค์ประกอบของสาร 10 นาที 
3.  ปฎิบัติกิจกรรม  :  บัตรกิจกรรมที่  1 เรื่อง  ตรวจสอบสาร 15 นาที 
4.  ปฎิบัติกิจกรรม  :  บัตรกิจกรรมที่  2 เรื่อง  สารคืออะไร 5 นาที 
5.  ตรวจผลงานจากแนวทางการบันทึกผลการท ากิจกรรม 5 นาที 
6.  ทดสอบหลังเรียน 10 นาที 
7.  ตรวจแบบทดสอบหลังเรียนจากเฉลย 5 นาที 

 
 
 
 

                                                           
 

 

 

อย่ำลืม เก็บเอกสำรสื่อ และอุปกรณ์
ให้เรียบร้อยด้วยนะครับ เด็กๆ 
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บัตรภำพที่ 1  
 
ค ำชี้แจง  นักเรียนศึกษาภาพที่ก าหนดให้ แล้วร่วมกันอภิปรายว่าสิ่งเหล่านี้มีองค์ประกอบอะไรบ้าง    
             (5 นาที) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สิ่งเหล่านี้มีองค์ประกอบอะไรบ้าง 

1 2 3 

4 

9 7 

6 5

1 

8 10 11 

นักเรียนรู้จักสิ่งต่างๆ ในภาพ
ต่อไปนี้หรือไม่  บอกได้ไหมว่า

แต่ละภาพคืออะไร 
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บัตรควำมรู้ที่ 1  
องค์ประกอบของสำร 

 
ค ำชี้แจง  ให้นักเรียนศึกษาเนื้อหาสาระจากบัตรความรู้   (10 นาที) 
 

   

ล ำดับที่ ภำพ องค์ประกอบ 
1 เหรียญบาท ทองแดง  นิกเกิล 
2 แหวนเงิน เงิน 
3 ถ่านไม้ คาร์บอน 
4 สร้อยคอทองค า ทองค า 
5 ควันด าจากรถยนต์ เขม่า (คาร์บอน) แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ แก๊ส

คาร์บอนมอนอกไซด์ 
6 ลวดฟิวส์ ตะกั่ว  ดีบุก  บิสมัท 
7 แก๊สหุงต้ม แก๊สโพรเพน  แก๊สบิวเทน 
8 น้ าส้มสายชู กรดน้ าส้ม  น้ า 
9 น้ าหวาน เขียว น้ าตาล  น้ า  ส ี
10 แก๊สในลูกโป่งสวรรค์ แก๊สไฮโดรเจน 
11 น้ าเกลือส าหรับให้คนไข้ เกลือ  น้ าตาล  น้ า 

 

 

  
 
 

ทองแดง  นิกเกิล  เงิน  คาร์บอน  ทองค า แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์  
แก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ ตะกั่ว  ดีบุก  บิสมัท แก๊สโพรเพน  แก๊สบิวเทน 

กรดน้ าส้ม  น้ า  น้ าตาล  สี  แก๊สไฮโดรเจน และเกลือ  ต่างก็เป็นสาร 

จำกบัตรภำพที่ 1 องค์ประกอบของ 
สิ่งต่ำงๆ ในภำพ มีดังนี้ 

      สิ่งต่ำงๆ มีสำรเป็นองค์ประกอบแตกต่ำงกัน บำงอย่ำงมีสำรเป็นองค์ประกอบเพียงชนิด
เดียว  แต่บำงอย่ำงมีสำรเป็นองค์ประกอบมำกกว่ำหนึ่งชนิด องค์ประกอบของสิ่งต่ำงๆ เหล่ำนี้
ต่ำงก็เป็นสำร  จึงกล่ำวได้ว่ำ สิ่งต่ำงๆ ล้วนมีสำรเป็นองค์ประกอบ 
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 ในปัจจุบันชีวิตของเราได้สัมผัสกับสารต่าง ๆ ตลอดเวลา ซึ่งสารต่าง ๆ นั้นมีมากมายหลายชนิด 
พบได้ทั้งในเปลือกโลก ส่วนที่เป็นของแข็ง ในแม่น้ าและในอากาศ สารแต่ละชนิดมีสมบัติเฉพาะตัวที่
แตกต่างกันไป นอกจากนั้นสารแต่ละชนิดอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เมื่อถูกกระท าอย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นเองในธรรมชาติสารแต่ละชนิดอยู่ในสถานะแตกต่างกัน สารบางชนิดอยู่ใน
สถานะของแข็ง เช่น น้ าแข็ง น้ าตาลทราย ลูกเหม็น สารบางชนิดอยู่ในสถานะของเหลว เช่น น้ า นมสด 
น้ ามันพืช น้ าเชื่อม และสารบางชนิดอยู่ในสถานะแก๊ส เช่น  แก๊สออกซิเจน แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ 
เป็นต้น 

สิ่งต่าง ๆ รอบ ๆ ตัวเรา รวมทั้งสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตทั้งร่างกายของมนุษย์เราล้วนแต่ก็มีสาร
เป็นองค์ประกอบซึ่งสารแต่ละชนิดจะมีคุณสมบัติแตกต่างกันออกไป ดังนั้นสิ่งต่างๆ ที่มีองค์ประกอบของ
สารต่างชนิดกันจึงมีคุณสมบัติแตกต่างกันออกไปด้วย วัสดุที่ใช้น ามาท าสิ่งของต่างๆ ล้วนแล้วแต่มีสาร
เป็นองค์ประกอบเช่นกันสารแต่ละชนิดที่เป็นองค์ประกอบในสิ่ งต่างๆ ล้วนแต่เป็นสารบริสุทธิ์ ซึ่งสาร
บริสุทธิ์เราสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ 

ธำตุ หมายถึง สารบริสุทธิ์เนื้อเดียวที่มีองค์ประกอบอย่างเดียว ธาตุไม่สามารถจะน ามา
แยกสลายให้กลายเป็นสารอ่ืนโดยวิธีการทางเคมี ธาตุมีทั้งสถานะที่เป็นของแข็ง เช่น ธาตุสังกะสี ตะกั่ว 
เงิน และดีบุก เป็นของเหลว เช่น ปรอท เป็นแก๊ส เช่น ไนโตรเจน ฮีเลียม ออกซิเจนโฮโดรเจนเป็นต้น 
ธาตุยังแบ่งเป็นโลหะ อโลหะและก่ึงโลหะ ตามสมบัติที่แตกต่างกันออกไป 

สำรประกอบ หมายถึง “สารบริสุทธิ์ เนื้อเดียวที่ เกิดจากธาตุตั้งแต่สองชนิดขึ้นไปเป็น
องค์ประกอบ” สารประกอบเกิดจากการรวมตัวของธาตุโดยวิธีการทางเคมี สามารถแยกสลายให้เกิด
เป็นสารใหม่หรือกลับคืนเป็นธาตุเดิมได้ สารประกอบจะมีสมบัติเฉพาะตัวที่แตกต่างจากธาตุเดิม เช่น น้ า 
น้ าเป็นสารประกอบที่เกิดจากธาตุไฮโดรเจน และออกซิเจน  แต่มีสมบัติแตกต่างจากไฮโดรเจนและ
ออกซิเจน น้ าตาลทราย ประกอบด้วยธาตุคาร์บอน  ไฮโดรเจนและออกซิเจน เป็นต้น 

สารที่อยู่รอบ ๆ ตัวเราสามารถจ าแนกออกเป็นหมวดหมู่โดยอาศัยเกณฑ์ที่ก าหนดขึ้นมา ดังนี้ 
1. ใช้สถำนะเป็นเกณฑ์สำมำรถแบ่งได้ดังนี้ 

  1.1 ของแข็งมีรูปร่างและปริมาตรที่คงที่แน่นอน 
  1.2 ของเหลว มีปริมาตรคงท่ีแต่รูปร่างเปลี่ยนไปตามภาชนะท่ีบรรจุ 
  1.3  แก๊ส มีปริมาตรและรูปร่างไม่คงท่ีจะเปลี่ยนไปและฟุ้งกระจายตามภาชนะที่ 
บรรจุ 
 

สำรมีหลำยชนิด           
มีกำรจัดกลุ่มสำร 

อย่ำงไร 

สำรต่ำงๆ 
มีสมบัติอย่ำงไร 
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 2. ใช้เนื้อสำรเป็นเกณฑ์สำมำรถแบ่งออกได้ 2 ชนิด ได้แก่ 
  2.1 สำรเนื้อเดียว  เป็นสารที่มองเห็นเป็นเนื้อเดียวกันตลอดทุกส่วนอาจประกอบด้วย
สารเพียงอย่างเดียวหรือหลายอย่างก็ได้และมีสมบัติเหมือนกัน มีได้ทั้ง 3 สถานะถ้าน าส่วนใดส่วนหนึ่ง
ของสารนี้ไปทดสอบสมบัติ จะแสดงสมบัติเหมือนกันทุกประการเช่น สารละลายและสารบริสุทธิ์ เป็นต้น 
    สำรละลำยเป็นสารเนื้อเดียวที่เกิดจากสารตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไปรวมตัวกันโดยไม่
เกิดปฏิกิริยาเคมีแต่เกิดการละลายและองค์ประกอบของสารยังแสดงสมบัติเดิมอยู่สารละลาย
ประกอบด้วยสารที่ท าหน้าที่เป็นตัวถูกละลายและตัวท าละลาย สารละลายมีหลายชนิดและมี 3 สถานะ  
   สำรบริสุทธิ์เป็นสารเนื้อเดียวที่มีองค์ประกอบเพียงชนิดเดียวกันตลอด ไม่มีสารอื่นเจือ
ปนจึงมีสมบัติเฉพาะตัวและคงที่ ซึ่งประกอบไปด้วยธาตุและสารประกอบเช่น เงิน ทองค า ปรอท
ไอโอดีน เหล็ก ก ามะถัน เป็นต้น 
  2.2 สำรเนื้อผสม  เป็นสารที่มองเห็นไม่เป็นเนื้อเดียวสารเนื้อผสมจะมีเนื้อสารมากกว่า
หนึ่งอย่างปนกันอยู่ และสมบัติของสารจะไม่เหมือนกันตลอด แบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ ได้แก่ 
   2.2.1 สารคอลลอยด์เป็นสารที่ประกอบด้วยอนุภาคท่ีกระจายในตัวกลางโดยมีขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลางอยู่ระหว่าง 1x10-7- 1x10-4 เซนติเมตรซึ่งมีขนาดอนุภาคใหญ่กว่าสารละลายจึงมี
ลักษณะขุ่นในขณะที่สารละลายมีลักษณะใสอนุภาคในคอลลอยด์ เปรียบเสมือนตัวถูกละลาย และ
ตัวกลางในคอลลอยด์เปรียบเสมือนตัวท าละลายในสารละลาย ลักษณะของคอลลอยด์จะมีลักษณะขุ่น
คล้ายกาว เช่น น้ านม ฝุ่นละอองในอากาศ เป็นต้น 
  2.2.2  สารแขวนลอยเป็นสารที่ประกอบด้วยอนุภาคเล็ก ๆ ของของแข็งมีขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลางใหญ่กว่าสารคอลลอยด์ สารแขวนลอยจะมีเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่กว่า 1x10-4 เซนติเมตร 
อนุภาคของของแข็งลอยกระจายอยู่ในของเหลวซึ่งสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนเมื่อตั้งทิ้งไว้นิ่ง ๆ จะ
เกิดการตกตะกอน เช่น น้ าโคลน น้ าคลอง น้ าอบไทยเป็นต้น 
 3. ใช้กำรน ำไฟฟ้ำและกำรน ำควำมร้อนเป็นเกณฑ์ จ ำแนกได้เป็น 2 ประเภท คือ 
  3.1 สารประเภทโลหะ จะมีสมบัติในการน าไฟฟ้าและการน าความร้อนได้ อยู่ใน
สถานะของแข็ง มีรูปร่างและปริมาตรคงที่ และมีความมันวาว เช่น เหล็ก ทองแดง เงิน ตะกั่ว เป็นต้น 
  3.2 สารประเภทอโลหะ เป็นสารที่ไม่น าไฟฟ้าและไม่น าความร้อน ซึ่งอาจอยู่ในสถานะ
ของแข็ง ของเหลว หรือแก๊ส ถ้าเป็นของแข็งจะเปราะและหักง่าย ผิวไม่เป็นมันวาว เช่น ถ่านไม้ 
ก ามะถัน เป็นต้น 

4. ใช้สมบัติควำมเป็นกรด-เบส จ ำแนกสำรได้ 3 ประเภท ดังนี้ 
  4.1  สารที่มีสมบัติเป็นกรด คือสารที่เปลี่ยนสีกระดาษลิตมัสจากสีน้ าเงินเป็นสีแดง 
เช่น น้ ามะนาว น้ าส้มสายชู เป็นต้น 
  4.2 สารที่มีสมบัติเป็นเบส คือ สารที่เปลี่ยนสีกระดาษลิตมัสจากสีแดงเป็นสีน้ าเงิน เช่น 
น้ าสบู่ น้ าปูนใส เป็นต้น 
  4.3  สารที่มีสมบัติเป็นกลาง คือ สารที่ทดสอบด้วยกระดาษลิตมัสแล้วไม่เกิด   
การเปลี่ยนแปลง เช่น น้ าเกลือ น้ ากลั่น เป็นต้น 
  สารแต่ละชนิดอาจมีสมบัติบางประการเหมือนกัน แต่สมบัติบางประการต่างกัน  ดังนั้น การที่
วัสดุที่ใช้ท าสิ่งของต่างๆ มีสมบัติแตกต่างกันก็เนื่องจากวัสดุแต่ละชนิดมีสารที่เป็นองค์ประกอบต่างกัน 
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บัตรกิจกรรมที่ 1 
ตรวจสอบสำร 

 
จุดประสงค์กำรเรียนรู้   
     1)  นักเรียนมีทักษะในการทดลองเพ่ือศึกษาเกี่ยวกับองค์ประกอบของสิ่งต่างๆ ได้    
     2)  นักเรียนสามารถอภิปรายและบอกสมบัติของสารแต่ละชนิดว่าเหมือนกันหรือต่างกันเมื่อทราบ 
          องค์ประกอบของสารเหล่านั้น 
 
ค ำชี้แจง    ให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมการทดลอง โดยอ่าน ท าความเข้าใจ ปฏิบัติตามขั้นตอนในวิธีท า  
              บันทึกผลและตอบค าถาม (ใช้เวลา 15 นาที) 
 
วัสดุ อุปกรณ์ และสำรเคมี 
 

1)  เกลือแกง      1  ถ้วย     
2)  น้ าตาลทราย     1  ถ้วย     
3)  น้ า      1  แก้ว    
4)  ช้อนตวงเบอร์ 2     2  อัน    
5)  หลอดทดลอง     2  หลอด    
6)  บีกเกอร์ ขนาด 100 ลูกบาศก์เซนติเมตร  1  ใบ 
7)  ช้อน (ส าหรับชิมรส)    2  คัน   

 
วิธีด ำเนินกำรทดลอง 
 

1. ตัวแทนกลุ่ม รับตัวอย่างเกลือแกงและน้ าตาลทราย  อุปกรณ์การท ากิจกรรมจากครูผู้สอน 
2. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาเกี่ยวกับสี รส และการละลายน้ า ดังนี้ 

2.1 การสังเกตสี  ให้นักเรียนสังเกตสีของเกลือและน้ าตาลทรายที่อยู่ในถ้วย 
 

 
 

ภาพ  12 สังเกตสี 
ที่มา  :  หนังสือเรียนวิทยาศาสตร ์สสวท. ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
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2.2 การชิมรส  ให้นักเรียนใช้ช้อน (ส าหรับชิมรส) ตักเกลือแกงและน้ าตาลทรายปริมาณเล็กน้อย

เพ่ือชิมรส   
 

 
 

ภาพ 13 การชิมรส 
ที่มา  :  หนังสือเรียนวิทยาศาสตร ์สสวท. ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 

 
2.3 การสังเกตการละลายน้ า  ให้นักเรียนใส่น้ าปริมาตร 5 ลูกบาศก์เซนติเมตร ลงในหลอด

ทดลอง 2 หลอด จากนั้นเติมเกลือและน้ าตาลทราย อย่างละ 1 ช้อนตวงเบอร์ 2 ลงใน
หลอดทดลองที่ใส่น้ าไว้แล้วหลอดละ 1 ชนิด เขียนป้ายชื่อบอกชนิดของสารบนหลอด
ทดลอง  ให้นักเรียนเขย่าสารในหลอดทดลองนานประมาณ 1 นาที จากนั้นตั้งทิ้งไว้ 2 นาที 
สังเกตการละลายของสาร 
 

 
 

ภาพ 14 การชิมรส 
ที่มา  :  หนังสือเรียนวิทยาศาสตร ์สสวท. ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 

 

  
หลอดที่ 1   

น้ า + เกลือแกง 
หลอดที่ 2   

น้ า + น้ าตาลทราย 
 

ภาพ 15 สารที่ใช้ในการทดลอง การละลายน้ าของสาร 
ที่มา  :  https://cdn.pixabay.com/photo/2012/04/12/23/57/test-tube-31064_960_720.png 
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3. บันทึกผลลงในตารางบันทึกผลการทดลอง 
4. แต่ละกลุ่มน าเสนอผลการท ากิจกรรมหน้าชั้นเรียน 

 
 
ตำรำงบันทึกผลกำรทดลอง 
 

กำรทดลอง 
ผลกำรทดลอง 

เกลือแกง น้ ำตำลทรำย 
1. สังเกตสี   

  
  

2. ชิมรส   
  
  

3. สังเกตการละลายน้ า   
  
  

 
 
สรุปผลกำรทดลอง 
 

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

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

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

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

............................................................................................ ........................................................................ 
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บัตรกิจกรรมที่ 2 
สำรคืออะไร 

 
จุดประสงค์กำรเรียนรู้    
 1)  นักเรียนสามารถสืบค้นข้อมูลของสิ่งต่างๆ เพ่ือน ามาวิเคราะห์ และระบุสารที่เป็นองค์ประกอบได้ 
 2)  นักเรียนสามารถวิเคราะห์  และบอกองค์ประกอบของสารต่าง ๆ ที่ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 
ค ำชี้แจง    ค าถามมี 2 ตอนๆ ละ 5 ข้อ (ใช้เวลา 5 นาที)  
 
ตอนที่ 1  นักเรียนร่วมกันสืบค้นข้อมูลจากแหล่งการเรียนรู้ โดยสืบค้นว่าสิ่งต่างๆ ที่พบในชีวิตประจ าวัน 
             ในรายการต่อไปนี้ มีสารใดเป็นองค์ประกอบ (ข้อละ 1 คะแนน) 
 

รำยกำร สำรที่เป็นองค์ประกอบ 
เกลือแกง  
น้ าตาลทราย  
ทองค าแท่ง  
น้ าโซดา  
น้ าปูนใส  
อากาศ  
ควันไฟ  
น้ าอัดลม  
น้ าเชื่อม  
ครีมแต่งหน้าเค้ก  
น้ าสลัด  
คอนกรีต  

 
ตอนที่ 2   จงเขียนเครื่องหมาย ✓หน้าข้อที่ถูกต้อง และเขียน  หน้าข้อที่ผิด  (ข้อละ 1 คะแนน) 
 

……….. 1. สิ่งต่างๆ มีสารเป็นองค์ประกอบเสมอ 
……….. 2. สิ่งที่มีสารองค์ประกอบเพียงชนิดเดียวเป็นของแข็งเสมอ 
……….. 3. สิ่งต่างๆ มีสารองค์ประกอบต่างกันจึงมีสมบัติแตกต่างกัน 
……….. 4. สารที่ประกอบด้วยอะตอมของธาตุเพียงชนิดเดียว เรียกว่าธาตุ 
……….. 5. สารที่ประกอบด้วยอะตอมของธาตุมากกว่าหนึ่งชนิด เรียกว่าสารไม่บริสุทธิ์ 
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แบบทดสอบหลังเรียน ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้แบบสืบเสำะหำควำมรู้ (5E) 

ชุดที่ 1 เร่ือง มำรู้จักสำรกันเถอะ 
 
 

ค ำชี้แจง  1.  แบบทดสอบฉบับนี้มีจ านวน 10 ข้อ  4 ตัวเลือก คือ ก ข ค และ ง  
      ใช้เวลาในการท าแบบทดสอบ 10 นาที  
  2.  ให้นักเรียนเลือกค าตอบที่ถูกที่สุดเพียงค าตอบเดียว  แล้วท าเครื่องหมายกากบาท ( X ) 
      ลงในกระดาษค าตอบ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. สารใดต่อไปนี้มีสารที่เป็นองค์ประกอบมากกว่า 1 ชนิด 

ก. เหล็ก 
ข. ทองค า 
ค. ทองแดง 
ง. ทองเหลือง 

2. สารบริสุทธิ์ที่ประกอบด้วยอะตอมของธาตุเพียงชนิดเดียวเรียกว่าอะไร 
ก. ธาตุ 
ข. สาร 
ค. สารละลาย 
ง. สารประกอบ 

3. เพราะเหตุใดวัสดุต่างชนิดกันจึงมีสมบัติแตกต่างกัน 
ก. มีสถานะแตกต่างกัน 
ข. มีส่วนผสมแตกต่างกัน 
ค. มีความเป็นกรด-เบสต่างกัน  
ง. สารที่เป็นองค์ประกอบมีสมบัติต่างกัน 

4. น้ าสมสายชูมีสารใดเป็นองค์ประกอบ  
ก. น้ าตาล น้ าสี 
ข. กรดน้ าส้ม น้ า 
ค. เกลือ น้ าตาล น้ า 
ง. น้ า น้ าตาล แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ 

5. เหรียญบาทมีสารใดเป็นองค์ประกอบ 
ก. เงินและดีบุก 
ข. เหล็กและตะกั่ว 
ค. ทองค าและสังกะสี 
ง. นิกเกิลและทองแดง 
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6. สารใดต่อไปนี้มีสมบัติทางเคมีเป็นเบส 

ก. น้ าเกลือ 
ข. น้ าปูนใส 
ค. น้ าส้มสายชู 
ง. น้ ามะนาว 

7. แก๊สหุงต้มมีสารใดเป็นองค์ประกอบ 
ก. แก๊สโพรเพนและแก๊สบิวเทน 
ค. แก๊สไนโตรเจนและแก๊สฮีเลียม 
ข. แก๊สออกซิเจนและแก๊สไฮโดรเจน 
ง. แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และไอน้ า 

8. การที่เราทราบชนิดและสมบัติของสารที่เป็นองค์ประกอบจะมีประโยชน์อย่างไร 
ก. ใช้สิ่งเหล่านั้นได้สะดวก 
ข. ตัดสินใจว่าควรใช้สิ่งเหล่านั้นหรือไม่ 
ค. ใช้สิ่งเหล่านั้นได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย 
ง. ท าให้ทราบว่าสิ่งเหล่านั้นมีความจ าเป็นในชีวิตประจ าวันหรือไม่ 

9. น้ าหวานและน้ าเกลือมีองค์ประกอบอะไรที่แตกต่างกัน 
ก. น้ าหวานมีกรดเป็นองค์ประกอบ ส่วนน้ าเกลือมีเบสเป็นองค์ประกอบ 
ข. น้ าหวานมีเบสเป็นองค์ประกอบ ส่วนน้ าเกลือมีกรดเป็นองค์ประกอบ 
ค. น้ าหวานมีน้ าตาลเป็นองค์ประกอบ ส่วนน้ าเกลือมีเกลือแกงเป็นองค์ประกอบ 
ง. น้ าหวานมีเกลือแกงเป็นองค์ประกอบ ส่วนน้ าเกลือมีน้ าตาลเป็นองค์ประกอบ 

10. น้ าส้มสายชูและน้ าหวานมีสมบัติแตกต่างกันอย่างไร 
ก. น้ าส้มสายชูมีรสเปรี้ยว ส่วนน้ าหวานมีรสหวาน 
ข. น้ าส้มสายชูมีรสหวาน ส่วนน้ าหวานมีรสเปรี้ยว 
ค. น้ าส้มสายชูมีสมบัติเป็นกรด ส่วนน้ าหวานมีสมบัติเป็นเบส 
ง. น้ าส้มสายชูมีสมบัติเป็นเบส ส่วนน้ าหวานมีสมบัติเป็นกรด 
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ชื่อ......................................................เลขท่ี.......... ชั้น........... 
 

ข้อ ก ข ค ง 
1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     

 
คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

10 คะแนน 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

                ลงชื่อ......................................ผู้ตรวจ 
                     (........................................) 

    

บันทึกผลคะแนนกำรตรวจ
แบบทดสอบไวท้ี่ตำรำงนี้เลย

นะจ๊ะ 
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แบบบันทึกคะแนนทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน 
ชุดที่ 1 เรือ่ง มำรู้จักสำรกันเถอะ 

 
 

คะแนนเต็ม  10 คะแนน 
 
 

  ทดสอบก่อนเรียน     ท าข้อสอบได้ ...................  คะแนน 
  ทดสอบหลังเรียน   ท าข้อสอบได้ ...................  คะแนน 
  คะแนนเพ่ิมขึ้น    .........................................  คะแนน 
  พัฒนาการเรียนอยู่ในระดับ ................................................. 

  
 
 

เกณฑ์กำรพิจำรณำระดับพัฒนำกำร 
 
 

คะแนนเพิ่มข้ึน ระดับพัฒนำกำร 
8 – 10 ดีเยี่ยม 
5 – 7 ดี 
2 – 4 พอใช้ 

1 หรือ คะแนนลดลง ปรับปรุง 
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บรรณำนุกรม 
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ชื่อ......................................................เลขท่ี.......... ชั้น........... 
 

ข้อ ก ข ค ง 
1 X    

2    X 

3    X 

4    X 

5  X   

6 X    

7   X  

8 X    

9  X   

10   X  

 
คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

10 คะแนน 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกผลคะแนนกำรตรวจ
แบบทดสอบไวท้ี่ตำรำงนี้เลย
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      บัตรกิจกรรมที่ 1  ตรวจสอบสำร 
 

 
แนวทำงกำรบันทึกผลกำรท ำกิจกรรม 

 

 
 

 
จุดประสงค์กำรเรียนรู้   
     1)  นักเรียนมีทักษะในการทดลองเพ่ือศึกษาเกี่ยวกับองค์ประกอบของสิ่งต่างๆ ได้    
     2)  นักเรียนสามารถอภิปรายและบอกสมบัติของสารแต่ละชนิดว่าเหมือนกันหรือต่างกันเมื่อทราบ 
          องค์ประกอบของสารเหล่านั้น 
 
ค ำชี้แจง    ให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมการทดลอง โดยอ่าน ท าความเข้าใจ ปฏิบัติตามขั้นตอนในวิธีท า  
              บันทึกผลและตอบค าถาม (ใช้เวลา 15 นาที) 
 
วัสดุ อุปกรณ์ และสำรเคมี 
 

1)  เกลือแกง       
2)  น้ าตาลทราย       
3)  น้ า        
4)  ช้อนตวงเบอร์ 2      
5)  หลอดทดลอง       
6)  บีกเกอร์ ขนาด 100 ลูกบาศก์เซนติเมตร     

 
วิธีด ำเนินกำรทดลอง 
 

1. ตัวแทนกลุ่ม รับตัวอย่างเกลือแกงและน้ าตาลทราย  อุปกรณ์การท ากิจกรรมจากครูผู้สอน 
2. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาเกี่ยวกับสี รส และการละลายน้ า 
3. บันทึกผลลงในตารางบันทึกผลการทดลอง 
4. แต่ละกลุ่มน าเสนอผลการท ากิจกรรมหน้าชั้นเรียน 

 
 
 
 
 
 
 

เฉลย 
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ตำรำงบันทึกผลกำรทดลอง 
 

กำรทดลอง 
ผลกำรทดลอง 

เกลือแกง น้ ำตำลทรำย 
1. สังเกตสี สีขาว สีขาว 
2. ชิมรส เค็ม หวาน 
3. สังเกตการละลายน้ า ละลายน้ าได้ ละลายน้ าได้ 

 
สรุปผลกำรทดลอง 
 

 เกลือแกงกับน้ าตาลทรายเป็นของแข็งสีขาวเหมือนกันและละลายน้ าได้เหมือนกัน  แต่มีรส
แตกต่างกัน  เกลือแกงมีรสเค็มส่วนน้ าตาลทรายมีรสหวาน   
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      บัตรกิจกรรมที่ 2  สำรคืออะไร 
 

 
 
 

 
จุดประสงค์กำรเรียนรู้    
     นักเรียนสามารถสืบค้น วิเคราะห์และระบุสารที่เป็นองค์ประกอบของสิ่งต่างๆ ได้ 
 
ค ำชี้แจง    ค าถามมี 2 ตอนๆ ละ 5 ข้อ (ใช้เวลา 10 นาที)  
 
ตอนที่ 1  นักเรียนร่วมกันสืบค้นข้อมูลจากแหล่งการเรียนรู้ โดยสืบค้นว่าสิ่งต่างๆ ที่พบในชีวิตประจ าวัน 
             ในรายการต่อไปนี้ มีสารใดเป็นองค์ประกอบ (ข้อละ 1 คะแนน) 
 

รำยกำร สำรที่เป็นองค์ประกอบ 
เกลือแกง โซเดียมคลอไรด์ 
น้ ำตำลทรำย ซูโครส 
ทองค ำแท่ง ทองค า 
น้ ำโซดำ น้ า  แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ 
น้ ำปูนใส น้ า  แคลเซียมไฮดรอกไซด์ 
อำกำศ แก๊สไนโตรเจน  แก๊สออกซิเจน แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ แก๊สอาร์กอน ไอน้ า 

และแก๊สอ่ืนๆ อีกเล็กน้อย 
ควันไฟ แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์  แก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์  เขม่า (คาร์บอน) และไอน้ า 
น้ ำอัดลม น้ า  สีผสมอาหาร  น้ าตาล  แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์  และกรดบางชนิด 
น้ ำเชื่อม น้ า  น้ าตาล 
ครีมแต่งหน้ำเค้ก เนย  น้ าตาล  เกลือ  สีผสมอาหาร (อาจมีไข่ขาวด้วย) 
น้ ำสลัด โปรตีน (จากไข่)  น้ าส้มสายชู  น้ ามันพืช  น้ าตาล  เกลือ 
คอนกรีต ปูนซีเมนต์  หิน  ทราย 

 
ตอนที่ 2   จงเขียนเครื่องหมาย ✓หน้าข้อที่ถูกต้อง และเขียน  หน้าข้อที่ผิด  (ข้อละ 1 คะแนน) 
 

……✓….. 1. สิ่งต่างๆ มีสารเป็นองค์ประกอบเสมอ 
………..  2. สิ่งที่มีสารองค์ประกอบเพียงชนิดเดียวเป็นของแข็งเสมอ 
……✓….. 3. สิ่งต่างๆ มีสารองค์ประกอบต่างกันจึงมีสมบัติแตกต่างกัน 
……✓….. 4. สารที่ประกอบด้วยอะตอมของธาตุเพียงชนิดเดียว เรียกว่าธาตุ 
………..  5. สารที่ประกอบด้วยอะตอมของธาตุมากกว่าหนึ่งชนิด เรียกว่าสารไม่บริสุทธิ์ 
 

 
 

เฉลย 
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ชื่อ......................................................เลขท่ี.......... ชั้น........... 
 

ข้อ ก ข ค ง 
1    X 

2 X    

3    X 

4  X   

5    X 

6  X   

7 X    

8   X  

9   X  

10 X    

 
คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

10 คะแนน 
 

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

 
 
 
 
 
 

บันทึกผลคะแนนกำรตรวจ
แบบทดสอบไวท้ี่ตำรำงนี้เลย

นะจ๊ะ 


