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 ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารและสมบัติของสาร จัดท าข้ึนเพ่ือใช้ประกอบการจัดกิจกรรม 

การเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด
และหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
เพ่ือให้ผู้เรียนเรียนรู้ส่วนที่เป็นกิจกรรมการทดลองและเนื้อหาที่เป็นความรู้ 

การล าดับเนื้อหาในชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์นี้ ได้จากการวิเคราะห์หลักสูตร ผนวกกับประสบการณ์ของ
ผู้จัดท าและค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลต่างๆทั้งเอกสารและแหล่งเรียนรู้ทางอินเตอร์เน็ต ได้รับค าแนะน าและผ่านการ
ตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญอย่างครบถ้วนทุกขั้นตอน  

 
ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารและสมบัติของสาร มีจ านวน 5 ชุด ดังนี ้
ชุดที่ 1 เรื่อง สมบัติและการจ าแนกสาร 
ชุดที่ 2 เรื่อง สมบัติและการเปลี่ยนสถานะของสาร 
ชุดที่ 3 เรื่อง สมบัติและการตรวจสอบสารละลายกรด-เบส 
ชุดที่ 4 เรื่อง สารละลาย 
ชุดที่ 5 เรื่อง สถานะและการละลายของสาร 
 
ผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์นี้จะเป็นประโยชน์ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้     

ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ส่วนที่เป็นกิจกรรมการทดลองและเนื้อหาที่เป็นความรู้ในวิชาวิทยาศาสตร์
พ้ืนฐานของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตลอดจนผู้ที่สนใจสามารถน าไปศึกษาเพ่ิมเติมเป็นการทบทวนเนื้อหา
บทเรียนได้ 

 
 

พัชรี  พุทธิกานนท์  
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   เริ่อง สมบัติและการจ าแนกสาร 
 
สาระส าคัญ 
 สารต่างๆที่อยู่รอบตัวเรานั้นมีสมบัติที่คล้ายกันและแตกต่างกัน เมื่อใช้เนื้อสารเป็นเกณฑ์ จ าแนกสารเป็น
สารเนื้อเดียวและสารเนื้อผสมซึ่งแต่ละกลุ่มจะมีสมบัติแตกต่างกัน และเม่ือใช้ขนาดอนุภาคของสารเป็นเกณฑ์ 
จ าแนกสารเป็นสารแขวนลอย สารคอลลอยด์ และสารละลาย ซ่ึงแต่ละกลุ่มจะมีสมบัติแตกต่างกัน 
 
ตัวช้ีวัด 
 1. ทดลองและจ าแนกสารเป็นกลุ่มโดยใช้เนื้อสารเป็นเกณฑ์และอธิบายสมบัติของสาร 
 2. ทดลองและจ าแนกสารเป็นกลุ่มโดยใช้ขนาดของอนุภาคของสารเป็นเกณฑ์  
และอธิบายสมบัติของสาร 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1.ทดลองและจ าแนกสารเป็นกลุ่มโดยใช้เนื้อสารเป็นเกณฑ์ได้ 
 2.อธิบายสมบัติของสารเนื้อเดียวและสารเนื้อผสมได้ 
 3.ทดลองและการจ าแนกสารเป็นกลุ่มโดยใช้ขนาดอนุภาคของสารเป็นเกณฑ์ได้ 
        4.อธิบายสมบัติของสารละลาย สารคอลลอยด์ และสารแขวนลอย ได้ 
 
สาระการเรียนรู้ 
 1. การจ าแนกสารเป็นกลุ่มโดยใช้เนื้อสารเป็นเกณฑ์และสมบัติของสาร 
  1.1  สารเนื้อเดียว 
  1.2  สารเนื้อผสม 
  1.3  ความแตกต่างของสารเนื้อเดียวและสารเนื้อผสม 
 2. การจ าแนกสารเป็นกลุ่มโดยใช้ขนาดอนุภาคของสารเป็นเกณฑ์และสมบัติของสาร 
  2.1 สารแขวนลอย 
  2.2 สารคอลลอยด์ 
  2.3 สารละลาย  
  2.4 สมบัติของสารแขวนลอย สารคอลลอยด์ และสารละลาย 
 
เวลาที่ใช้  4  ช่ัวโมง 
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1. ศึกษาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์แต่ละชุดให้เข้าใจ 
 

2. นักเรียนรับชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ คนละ 1 ชุดที่ครูผู้สอน 
 

3. ท าแบบทดสอบก่อนเรียนจ านวน 10 ข้อ โดยใช้เวลา 10 นาที เพื่อประเมินความรู้เดิม ของนักเรียน 
 

 4. นักเรียนศึกษาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ และปฏิบัติกิจกรรมตามข้ันตอนที่ระบุไว้ในชุดกิจกรรม 
    

 5. ท าแบบทดสอบหลังเรียน จ านวน 10 ข้อ โดยใช้เวลา 10 นาที เพื่อทราบความ ก้าวหน้าในการเรียน    
    ของนักเรียนหลังจากท ากิจกรรมเสร็จเรียบร้อยในแต่ละชุด  

 

 6. แจ้งคะแนนที่ท าได้จากแบบทดสอบหลังเรียนทุกชุดให้ครูทราบเพ่ือบันทึกลงในแบบบันทึกผลการ 
   ประเมินด้านความรู้จากการท ากิจกรรมตามชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เพ่ือหาคะแนนสรุป 

 

 7.หลังจากท ากิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้นักเรียนเก็บวัสดุอุปกรณ์ประกอบ  
   ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ให้เรียบร้อย 

 

 8.ในการท ากิจกรรมตามชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ทุกชุด ขอให้นักเรียนท าด้วยความตั้งใจ ให้ความ 
    ร่วมมือ และมีความซื่อสัตย์ต่อตนเองให้มากที่สุด โดยไม่ดูเฉลยก่อนท ากิจกรรม 
    และเฉลยแบบทดสอบ 

 

 9.หากนักเรียนคนใดเรียนไม่ทันหรือเรียนยังไม่เข้าใจ ให้รับชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ไปศึกษาเพ่ิมเติม 
    นอกเวลาเรียน เพ่ือให้เข้าใจมากยิ่งข้ึน 
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แบบทดสอบก่อนเรียน 

ชุดที่ 1 เรื่องสมบัติและการจ าแนกสาร 
 
 
 
ค าชี้แจง   1. ข้อสอบเป็นแบบปรนัย มีทั้งหมด 10 ข้อ เวลา 10 นาที  10 คะแนน 

   2. ให้นักเรียนเลือกค าตอบที่ถูกที่สุดเพียงค าตอบเดียวและกาเครื่องหมายกากบาท(X)  
ลงในกระดาษค าตอบ 
************************************************************************************************** 
1. วิธีการใดใช้ในการวิเคราะห์เพื่อจ าแนกสารว่าเป็นสารเนื้อเดี่ยวหรือเนื้อผสม 
   ก. ใช้จมูกดม     ข. ใช้ลิ้นชิม 
   ค. ใช้ตาดู     ง. ใช้กายสัมผัส 

2. สารในตัวเลือกใดเป็นสารเนื้อเดียวทั้งหมด 
   ก. น้ ากะทิ  ถ่าน  น้ าโคลน   ข. ถ่าน  พลาสติก  ชอล์ก 
   ค. น้ าเชื่อม  น้ ากะทิ  ชอล์ก   ง. น้ าโคลน  น้ าเชื่อม  น้ ากะทิ 

3. สารในตัวเลือกใดเป็นสารเนื้อผสมทั้งหมด 
   ก. แอมโมเนีย  น้ าเกลือ  น้ ากะทิ  ข. น้ ากลั่น  น้ าโคลน  น้ ากะทิ 
   ค. น้ าพริก  น้ ามันพืช  น้ าอัดลม   ง. น้ าพริก  ดิน  น้ ากะทิ   

4. สารเนื้อเดียว หมายถึงอะไร  
   ก. สารที่มีเนื้อสารและสมบัติเหมือนกันทุกส่วน    ข. สารที่ประกอบด้วยสารเพียงอย่างเดียว 
   ค. สารที่ประกอบด้วยสารหลายอย่าง  ง. สารที่มองเห็นเป็นเนื้อสารคนละอย่างได้ชัดเจน 

5. ข้อใดกล่าวถูกต้องในเรื่องความหมายของสารเนื้อผสม 
   ก. เป็นสารที่มองเห็นไม่เป็นเนื้อเดียว 
   ข. เป็นสารมี่มีสารมากกว่าหนึ่งอย่างเป็นส่วนประกอบ 
   ค. เป็นสารที่มีอยู่ได้หลายสถานะ 
   ง. ถูกทุกข้อ 
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จากข้อมูลต่อไปนี้ใช้ตอบค าถามข้อ 6-8   จากการทดสอบสมบัติบางประการของสาร A , B และ C  ได้ผล
ดังนี้  X  = ไม่เห็น  ไม่ผ่าน /     =   เห็น  ผ่าน 

สาร 
เห็นล าแสงเมื่อแสงผ่าน กรองด้วยกระดาษ

กรอง 
กรองด้วยกระดาษเซล

โลเฟน 

A X X X 
B X / / 

C / / X 

 
6. สารใดมีสมบัติเป็นคอลลอยด์ 
   ก.  A     ข. B 
   ค. C     ง. ไม่มี 

7. สารใดมีสมบัติเป็นสารแขวนลอย 
   ก.  A     ข. B 
   ค. C     ง. ไม่มี 

8. สารใดเป็นสารละลาย 
   ก.  A     ข. B 
   ค. C     ง. ไม่มี 

9. การเรียงล าดับขนาดอนุภาคที่ลอยกระจัดกระจายอยู่ในตัวกลาง  ข้อใดถูกต้อง 

   ก. สารละลาย> สารคอลลอยด์ > สารแขวนลอย 
   ข. สารแขวนลอย > สารคอลลอยด์ >  สารละลาย 
   ค. สารคอลลอยด์ > สารละลาย >  สารแขวนลอย 
   ง. สารแขวนลอย >   สารละลาย  > สารคอลลอยด์ 
 
10. การแยกอนุภาคของสารที่อยู่ภายในคอลลอยด์ สามารถแยกออกจากกันได้ด้วยวิธีการใด 
    ก.   การใช้กระดาษเซลโลเฟน   ข.   การใช้กระดาษกรอง 
    ค.   การใช้แม่เหล็กดูดออก           ง.   การใช้การตกตะกอน 
 

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

7 
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กระดาษค าตอบ  แบบทดสอบก่อนเรียน 

     ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ชุดที ่1 เรื่อง สมบัติและการจ าแนกสาร 
 

 
 

ชื่อ……………………………………………………..  เลขที่………….  ระดับชั้น………….ห้อง……… 
 

ค าชี้แจง :  ให้เลือกค ำตอบจำกข้อสอบก่อนเรียนแล้วท ำเครื่องหมำย X ลงในช่องที่ถูกที่สุด 

 
 

ข้อ ก ข ค ง ช่องลงคะแนน 

1      

2      

3      
4      

5      
6      

7      

8      
9      

10      

รวมคะแนนที่ได้  
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กลุม่ท่ี................ 
สมาชิกกลุม่ 
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................  
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

ทดลองและบอกเกณฑ์ในการจัดกลุ่มสารเป็นกลุ่มได้ 
 

ค าชี้แจง  ให้นักเรียนท าการทดลองต่อไปนี้ 
1. กิจกรรมนี้ใช้เวลา  20 นาที 

 2. ให้นักเรียนทุกคนสังเกตสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัว แล้วน าชื่อสารที่สังเกตได้หรือรู้จักไปเขียนลงบนกระดาน/ 
              แผ่นกระดาษ/ใบงาน คนละ 1 ชื่อ ไม่ซ้ ากัน 
 3. แต่ละกลุ่มน าชื่อสารทั้งหมดมาจัดกลุ่มสารออกเป็น 2 กลุ่มลงในตารางพร้อมบอกเกณฑ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
บันทึกช่ือสารทั้งหมดที่เพื่อนๆเขียนลงบนกระดานมาบันทึก 

 

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

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

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

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

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

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

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

.  



ชุดกิจกรรมวทิยาศาสตร์ ชุดท่ี 1 เร่ืองสมบติัและการจ าแนกสาร  9 

 

 
 
ตารางจ าแนกสารเป็นกลุ่ม 
 
 
  

 
เกณฑ์ที่ใช้ในการจัดกลุ่ม 

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

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

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

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

 
       ค าถามท้ายกิจกรรม 

1. ใช้เกณฑ์ใดในการจ าแนกสาร
...................................................................................................
...................................................................................................
................................................................................................... 
 
2. ผลการจดักลุม่สารของแตล่ะกลุม่แตกตา่งกนัหรือไมอ่ยา่งไร 
...................................................................................................
...................................................................................................
................................................................................................... 
3. ถ้าจดักลุม่สารโดยใช้ลกัษณะเนือ้สารเป็นเกณฑ์ นกัเรียนจะจดัอยา่งไร 
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................... 
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       ที่มา:http://www.thaigoodview.com/library/contest1/science03/07/properties03.html 

  

 

 

 

สมบัติของสาร (Properties of Substance) 

สมบัติของสาร หมายถึง  ลักษณะเฉพาะตัวของสารแต่ละชนิดที่สามารถบ่งบอกว่า สารแต่ละชนิดที่สามารถบ่ง

บอกได้ว่าสารชนิดนั้นคืออะไร  ซึ่งสมบัติของสารบางชนิดก็สามารถสังเกตเห็นได้ด้วยตาเปล่า เช่น สี กลิ่นรส 

สถานะ เป็นต้น แต่สมบัติของสารบางชนิดก็ต้องใช้เครื่องมือในการตรวจสอบคุณสมบัติ                                          

ของสาร เช่น  ความสามารถในการน าไฟฟ้า ความเป็นกรด – เบส  ความหนาแน่น จุดเดือด เป็นต้น 

สมบัติของสารสามารถจ าแนกได้เป็น 2 ประเภท ดังต่อไปนี้ 

 สมบัติทางกายภาพ 
 สมบัติทางเคมี 

  

 

 

 

http://www.thaigoodview.com/library/contest2551/science03/07/properties01.html
http://www.thaigoodview.com/library/contest2551/science03/07/properties02.html
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สมบัติทางกายภาพ (Physical Properties) 

สมบัติทางกายภาพสามารถสังเกตได้ด้วยตาเปล่าหรือลักษณะภายนอกและการใช้เครื่องมืออย่างง่าย ๆ 

ในการสังเกตการเปลี่ยนแปลงสมบัติทางกายภาพ จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของสาร ไม่มีสารใหม่

เกิดข้ึน ส่วนใหญ่เป็นการเปลี่ยนแปลงทางด้านรูปลักษณ์ภายนอกเท่านั้น เช่น การเปลี่ยนสถานะ                 

การเกิดสารละลาย การเปลี่ยนอุณหภูมิ การสึกกร่อน  

                                        

       

  

สมบัติทางเคมี (Chemical Properties) 

สมบัติทางเคมี หมายถึง สมบัติที่เก่ียวข้องกับองค์ประกอบภายในของสาร และการเกิดการเปลี่ยนแปลง

ทางเคมีหรือการเกิดปฏิกิริยาเคมี จะต้องมีสารใหม่เกิดขึ้นเสมอ มีการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบภายในและมีผล

ท าให้มีการเปลี่ยนแปลงสมบัติทางกายภาพของสารด้วย ท าให้สารใหม่ที่เกิดข้ึน มีสมบัติแตกต่างไปจากสารเดิม 

เช่น การเกิดสนิมเหล็ก การเผาไหม้ของเชื้อเพลิง การสังเคราะห์ด้วยแสง เป็นต้น  

การจ าแนกสาร  

ในโลกของเรามีสารต่างๆเป็นจ านวนมาก ในปัจจุบันมนุษย์รู้จัก

สารมากกว่าสองล้านชนิด ซึ่งสารบางอย่างก็มีสมบัติคล้ายกัน บางอย่างก็มี

สมบัติแตกต่างกัน เพ่ือสะดวกในการศึกษาค้นคว้า จึงต้องมีการจ าแนกหรือจัดหมวดหมู่ของสาร โดยอาศัยสมบัติ

ต่าง ๆ ของสารเป็นเกณฑ์ต่างๆ เช่น การน าไฟฟ้า สถานะ องค์ประกอบทางเคมีของสาร การละลาย ลักษณะเนื้อ

ของสาร ขนาดอนุภาค เป็นต้น  

12 
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                    ที่มา:http://www.thaigoodview.com/library/contest1/science03/07/relate02.html 

ที่มา:https://www.google.co.th/search?q 

การจัดหมวดหมูของสารสามารถใช้ได้หลายเกณฑ์ เช่น 

 การใช้สถานะของสารเป็นเกณฑ์ 
 การใช้เนื้อสารเป็นเกณฑ์ 
 การใช้โลหะเป็นเกณฑ์ 
 การใช้สารละลายน้ าเป็นเกณฑ์ 
 การใช้การน าไปฟ้าเป็นเกณฑ์ 

 

 การจ าแนกสารโดยใช้เนื้อสารเป็นเกณฑ์เป็นวิธีที่นิยมใช้กันมาก  เนื่องจากสามารถแสดงรายละเอียด
เกี่ยวกับสารได้มากกว่าวิธีอ่ืน ๆ     โดยตามเกณฑ์นี้จะจ าแนกสารออกเป็นกลุ่มใหญ่ ๆ   2 กลุ่ม คือ สารเนื้อเดียว 
และ สารเนื้อผสม 

สารเนื้อเดียว หมายถึง สารที่สังเกตเห็นเนื้อสารกลมกลืนเป็นเนื้อเดียวกันทั้งหมด  อาจมีองค์ประกอบ
เป็นสารชนิดเดียว  หรือมากกว่า  1 ชนิดก็ได้ และแสดงสมบัติเหมือนกันตลอดทุกส่วนของสารอาจมีสถานะเป็น
ของแข็ง ของเหลวหรือก๊าซก็ได้ 

 สารเนื้อเดียวที่มีสถานะเป็นของแข็ง เช่น นาก  เกลือแกง  ทองค า  ดีบุก  ทองเหลือง  
 

  
 

 
สารเนื้อเดียวที่มีสถานะเป็นของเหลว เช่น น้ า  น้ าเชื่อม  น้ าเกลือ  ปรอท  ทิงเจอร์ไอโอดีน 

 
 
  

สารเนื้อเดียวที่มีสถานะเป็นก๊าซ เช่น อากาศ  ก๊าซออกซิเจน  ไอน้ า  ก๊าซไฮโดรเจน 
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สารเนื้อผสม  หมายถึง  สารที่สังเกตเห็นเนื้อสารไม่กลมกลืนเป็นเนื้อเดียวกัน  มีองค์ประกอบเป็นสาร

มากกว่า  1 ชนิด และแสดงสมบัติของสารไม่เหมือนกันตลอดทุกส่วนของสาร 

ชนิดของสารเนื้อผสมมีดังนี้ 

1. สารเนื้อผสมระหว่างของแข็งกับของแข็ง เช่น   พริกกับเกลือ, คอนกรีต ข้าวสารปนข้าวเปลือก 
 
 
 
 

2. สารเนื้อผสมระหว่างของแข็งกับของเหลว เช่น ลูกเหม็นลอยน้ า  ตะกอนในน้ า  ทับทิมกรอบน้ ากะทิ 
 
 
 
 
 

3. สารเนื้อผสมระหว่างของแข็งกับก๊าซ เช่น เขม่าในอากาศ  ควันไฟ ฝุ่นละอองในอากาศ   
 
 
 
 
 
 

4. สารเนื้อผสมระหว่างของเหลวกับของเหลว เช่น น้ ากับน้ ามัน 
 

  

 

ที่มา:https://www.google.co.th/search?q 
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กลุ่มท่ี................ 
สมาชิกกลุ่ม 

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

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

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

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 

 1. ทดลองและจ ำแนกสำรเป็นกลุ่มโดยใช้เนื้อสำรเป็นเกณฑ์ได้ 
 2.อธิบำยสมบัติของสำรเนื้อเดียวและสำรเนื้อผสมได้ 
  
 

ค าชี้แจง      ให้นักเรียนท าการทดลองต่อไปนี้ 
 

อุปกรณ์และสารเคมี 

1.ข้ำวสำร   2.แป้งมัน  3. น้ ำตำลทรำย   4.เกลือ   
5.น้ ำพริก   6.ดินทรำย   7.น้ ำหวำน           8.ส้มต ำ       9.ลอดช่องน้ ำกะทิ 
 

วิธีท าการทดลอง 
 1. ให้ตัวแทนกลุ่มมำรับสำรต่ำงๆ ดังนี้(ของจริง)  ข้ำวสำร  แป้งมัน  น้ ำตำลทรำย  เกลือ  
น้ ำพริก  ดินทรำย  น้ ำหวำน  ส้มตำ  และลอดช่องน้ ำกะทิ 
 2.ให้แต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษำสำรอย่ำงละเอียด วำงแผน  ออกแบบกำรบันทึกข้อมูล แล้วระบุว่ำ
เป็นสำรเนื้อเดียวหรือสำรเนื้อผสม พร้อมระบุสถำนะด้วย 
 3. ให้แต่ละกลุ่มน ำผลที่ได้จำกกำรจ ำแนกสำรมำน ำเสนอข้อมูลในรูปของตำรำงโดยต้องมีข้อมูล
ดังนี้ ชื่อสำร สถำนะของสำร และเกณฑ์ในกำรจ ำแนกสำร 
 4. ตอบค ำถำมท้ำยกิจกรรม 
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ตารางบันทึกข้อมูล 

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

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

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

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

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

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

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

..............................................................................................................................................
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1. สารที่น ามาจ าแนก แบ่งได้กี่สถานะ อะไรบ้าง 
......................................................................................... .....................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................... ..........................................................................................................  
 
2. ถ้าใช้ลักษณะเนื้อสารเป็นเกณฑ์ จ าแนกสารได้ 2 ประเภท คือ 
......................................................................................... .....................................................................................
..................................................................................................... .........................................................................
.................................................................... ........................................................................................................ ..  
3. สารเนื้อเดียวในกิจกรรมนี้คือ 
............................................................................................................................. .................................................
......................................................... ....................................................................................................................  
4. สารเนื้อผสมในกิจกรรมนี้ คือ 
......................................................................................... .....................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................
............................ 
5. ให้นักเรียนสรุปผลการทดลอง 
..............................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................... ....................................................
..................................................................... ........................................................................................................  

ค าถามทา้ยกิจกรรมที่ 2 
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ชื่อ....................................................................................ชั้น..........เลขที่……………..กลุ่มท่ี………….. 
 

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

ค ำชี้แจง   จงตอบค ำถำมต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 
 

1.ถ้าจัดกลุ่มสารเป็นสารเนื้อเดียว และสารเนื้อผสม สองกลุ่มนี้ใช้เกณฑ์อะไรในการจัดกลุ่มสาร 
 และต่างกันอย่างไร 
......................................................................................... .............................................................................
............................................................................................................................. .........................................
....................................................................................................... ............................................................... 

 
2.ถ้านักเรียนน้าแป้งมันใส่ลงในหลอดทดลองที่มีน้้าบรรจุอยู่เขย่าหลอดทดลอง ตั้งทิ้งไว้สักครู่ 
สารในหลอดทดลองจัดเป็นสารประเภทใด  จงให้เหตุผล 
......................................................................................... .............................................................................
..................................................................................... .................................................................................
............................................................................................................................. ........................................ 
3.สารเนื้อเดียว อาจมีสารปนอยู่มากกว่า 1 ชนิดได้หรือไม่  จงให้เหตุผล 
......................................................................................... .............................................................................
............................................................................................................................. .........................................
.......................................................................................................................................... ............................ 
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เมื่อจ ำแนกประเภทสำรโดยใช้ขนำดอนุภำคเป็นเกณฑ์  สำมำรถจ ำแนกได้  3  ประเภท คือ  

1.สารละลาย              2.คอลลอยด์     3.สารแขวนลอย 
 

 
 
 
 

 
                                     ที่มำ :https://www.google.co.th/search?q=สำรละลำย/นม/น  ำโคลน 

 
ขนำดอนุภำคของสำรเรียงล ำดับจำกใหญ่ที่สุดไปเล็กที่สุดคือ  สำรแขวนลอย  คอลลอยด์ และสำรละลำย

ตำมล ำดับ 
 

1. สารละลาย (Solution) 
 สำรละลำย คือ สำรเนื อเดียวที่เกิดจำกสำรตั งแต่ 2 ชนิด ขึ นไปมำผสมกัน โดยอัตรำส่วนของกำรผสมไม่
คงท่ี  และสำรที่เกิดขึ นจำกกำรผสมนี จะแสดงสมบัติไม่คงที่ ตัวอย่ำงของสำรละลำย เช่น น  ำเกลือ อำกำศ  
น  ำหวำน เป็นต้น 
 
 
 
  
 
                                     ที่มำ :https://www.google.co.th/search?q=น  ำเกลือ/อำกำศ/น  ำหวำน 

 
ขนำดอนุภำคของสำรละลำยที่มีเส้นผ่ำศูนย์กลำงน้อยกว่ำ 10-7 เซนติเมตร จึงสำมำรถกรองผ่ำนได้ทั ง

กระดำษกรองและเซนโลเฟน 
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2. สารแขวนลอย(Suspension) 
 สารแขวนลอย คือ สำรเนื อผสมที่มองเห็นอนุภำคของสำรชนิดหนึ่งหรือหลำยชนิดลอยกระจำยอยู่ในสำร
อีกชนิดหนึ่งที่เป็นตัวกลำง  เมื่อทิ งไว้จะตกตะกอนและสำมำรถแยกสำรที่แขวนลอยอยู่ในสำรเนื อผสมออกมำได้
โดยกำรกรอง ตัวอย่ำงของสำรแขวนลอย เช่น น  ำแป้ง น  ำโคลน เป็นต้น  สำรแขวนลอยมีอนุภำคท่ีมี
เส้นผ่ำศูนย์กลำงใหญ่กว่ำ 10-4 เซนติเมตร ซึ่งไม่สำมำรถกรองผ่ำนกระดำษกรองได้ 
 
 
 
 
 
                           
                                     ที่มำ :https://www.google.co.th/search?q=นมสด//น  ำโคลน 

3.สารคอลลอยด์  

สารคอลลอยด์  คือ สำรผสมที่ประกอบด้วยสำร 2 ชนิด        ซึ่งสำรชนิดหนึ่งมีอนุภำคเล็กกว่ำสำร

แขวนลอย คือ มีเส้นผ่ำนศูนย์กลำงระหว่ำง 10-7 – 10-4 เซนติเมตร แต่ใหญ่กว่ำอนุภำคของสำรละลำย สำมำรถ

ผ่ำนกระดำษกรองแต่ไม่สำมำรถผ่ำนกระดำษเซลโลเฟลได้ เรียกว่ำอนุภาคคอลลอยด์  ซึ่งอำจเป็นของแข็ง  

ของเหลว  หรือก๊ำซ  กระจำยอยู่ในตัวกลำงที่เป็นสำรอีกชนิดหนึ่งที่อำจมีสถำนะเป็นของแข็ง  ของเหลว  หรือก๊ำซ  

ได้เช่นกัน    และท ำให้มองคล้ำยเป็น สำรเนื อเดียว  

 

 

 

 

 

ที่มำ :https://www.google.co.th/search?q=สีทำบ้ำน/ฟองอำกำศในน  ำ 

 

20 



ชดุกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ชดุที่ 1 เร่ืองสมบตัิและการจ าแนกสาร 19 

 

 

ชื่อคอลลอยด์ อนุภำคคอลลอยด์ สำรอีกชนิดหนึ่ง 

หมอก ละอองน  ำ(ของเหลว) อำกำศ(ก๊ำซ) 

ควันไฟ   ควันบุหรี่ ผงถ่ำน (ของแข็ง) อำกำศ(ก๊ำซ) 

ฝุ่นละอองในอำกำศ ฝุ่นละออง (ของแข็ง) อำกำศ(ก๊ำซ) 

สีทำบ้ำน เม็ดสี(ของแข็ง) น  ำ(ของเหลว) 

ฟองอำกำศในน  ำ ฟองอำกำศ(ก๊ำซ) น  ำ(ของเหลว) 

  

มีคอลลอยด์บำงประเภทที่อนุภำคคอลลอยด์ไม่กระจำยตัว เช่น น  ำมันพืชกับน  ำ  เมื่อเขย่ำและตั งทิ งไว้สัก

พักหนึ่ง  น  ำกับน  ำมันพืชจะแยกจำกกันเป็น  2  ชั น โดยน  ำมันจะอยู่ข้ำงบนและน  ำจะอยู่ข้ำงล่ำง  เรียกสำรผสมนี 

ว่ำ  อิมัลชัน เรำสำมำรถท ำให้อิมัลชันกลำยเป็นสำรผสมที่อยู่ตัวได้  โดยใช้สำรที่สำมผสมลงไป  เพ่ือช่วยให้

กำรผสมของสำร  2  สำรดีขึ น  เรียกสำรที่ 3 นี ว่ำ อิมัลซิไฟเออร์  หรือ อิมัลซิไฟอิง เอเจนต์    ซึ่งมีหน้ำที่ท ำให้

อนุภำคของคอลลอยด์ แตกตัวมีขนำดเล็กลง  จึงอยู่ได้นำน เช่น    น  ำกับน  ำมันพืชไม่ผสมกัน  แต่ถ้ำเติมน  ำสบู่ลง

ไปเล็กน้อย  น  ำกับน  ำมันพืชจะผสมกันได้  แสดงว่ำ น  ำสบู่เป็น อิมัลซิไฟเออร์ 

สารคอลลอยด์ในชีวิตประจ าวัน 

 มีสำรคอลลอยด์หลำยชนิดที่เกี่ยวข้องในกำรด ำรงชีวิตประจ ำวันของคนเรำ  ทั งท่ีเกิดขึ นเองตำมธรรมชำติ

และเกิดจำกกำรผสมสำร  เช่น  นม  น  ำสลัด  น  ำกะทิ  ควันบุหรี่  ฝุ่นละอองในอำกำศ น  ำสบู่  ผงซักฟอก  แชมพู

สระผม  คอลลอยด์เหล่ำนี เกิดขึ นได้อย่ำงไร  และใช้ประโยชน์อย่ำงไร 

 คอลลอยด์ที่พบในชีวิตประจ ำวัน มีหลำยชนิด บำงชนิดสำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ เช่น น  ำกะทิ น  ำสลัด 

น  ำสบู่ และ ผงซักฟอก เป็นต้น คอลลอยด์บำงชนิด มีลักษณะเหนียวหนืด เพรำะอนุภำคของคอลลอยด์ถูก

ของเหลวดึงดูดไว้อย่ำงแข็งแรง เมื่อท ำให้เย็นหรือระเหยส่วนที่เป็นของเหลวออกไปบ้ำง จะเข้มข้นมำกจนเกือบมี

สถำนะเป็นของแข็ง เช่น แยม กำว วุ้น เจลลีและแป้งเปียก คอลลอยด์บำงชนิด มีลักษณะเหนียวหนืด เพรำะ
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การเปรียบเทียบ สารละลาย คอลลอยด์ และสารแขวนลอย 

 

อนุภำคของคอลลอยด์ถูกของเหลวดึงดูดไว้อย่ำงแข็งแรง เมื่อท ำให้เย็นหรือระเหยส่วนที่เป็นของเหลวออกไปบ้ำง 

จะเข้มข้นมำกจนเกือบมีสถำนะเป็นของแข็ง เช่น แยม กำว วุ้น เยลลีและแป้งเปียก 

สบู่หรือผงซักฟอก  ในกำรซักผ้ำเรำต้องกำรล้ำงไขมันและสิ่งสกปรกที่ติดอยู่ตำมเสื อผ้ำให้หลุดออกมำกับ

น  ำที่แช่เสื อผ้ำ   สบู่หรือผงซักฟอกจะท ำหน้ำที่เป็นอิมัลซิไฟเออร์ 

 

 

 

 

ที่มำ :https://www.google.co.th/search?q=สบู่/ผงซักฟอก 

 

การเปรียบเทียบ สารละลาย คอลลอยด์ สารแขวนลอย 

ตัวอย่างสาร น  ำเกลือ นมสด นมสดผสมกรด 

ลักษณะเนื้อสาร เนื อเดียว เนื อเดียว เนื อผสม 

ขนาดของเส้นผ่าศูนย์กลางของอนุภาค น้อยกว่ำ 10-7 cm 10-7 – 10-4 cm มำกกว่ำ 10-4 cm 

การลอดผ่านกระดาษกรอง ได้ ได้ ไม่ได้ 

การลอดผ่านถุงเซลโลเฟน ได้ ไม่ได้  ไม่ได้  
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กลุ่มท่ี................ 
สมาชิกกลุ่ม 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................
.................................................................................................................................................................... .........
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. ทดลองและการจ าแนกสารเป็นกลุ่มโดยใช้ขนาดอนุภาคของสารเป็นเกณฑ์ได้ 
          2. อธิบายสมบัติของสารละลายสารคอลลอยด์และสารแขวนลอย ได้ 
 
ค าชี้แจง ให้นักเรียนท าการทดลองต่อไปนี้ 
อุปกรณ์และสารเคมี 
1. น  าโคลน   2.นมสด   3.น  าด่างทับทิม   4. น  ากลั่น             
5.บีกเกอร์  6.กระดาษกรอง  7. กระดาษเซโลเฟน   8. ชุดการกรอง(ดังรูป) 
 
วิธีท าการทดลอง   
1. ตวงน  าโคลนใส่ลงในบีกเกอร์ขนาด 50 cm3  จ านวน 2 ใบ  ใบละ 20 cm3 
2. น าน  าโคลนในบีกเกอร์ใบที่ 1 ไปกรองผ่านกระดาษกรอง แล้วสังเกตบนกระดาษกรองและลักษณะของ
ของเหลวที่กรองได้ แล้วบันทึกผลลงในตาราง 
3. น าน  าโคลนในบีกเกอร์ใบที่ 2 ไปบรรจุลงในถุงเซลโลเฟนผูกให้แน่นแล้วน าไปแช่ในบีกเกอร์ขนาด 100 cm3  
ซึ่งบรรจุน  ากลั่น 30 cm3  นาน 10 นาที แล้วสังเกตของเหลวในบีกเกอร์ บันทึกผลลงในตาราง 
4. ท าการทดลองซ  าข้อที่ 1 – 3 แต่เปลี่ยนจากน  าโคลน เป็น น  านมสด และน  าด่างทับทิมตามล าดับ 

 
 
 
 

ภาพการตรวจสอบอนุภาคสาร 
 

                       ที่มา: หนังสือเรียนวิชาวิทยาศาสตร์พื นฐานชั น ม.1(สสวท.) 
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ตารางบันทึกผลการทดลอง 

ชนิดของสาร 
ลักษณะของสารที่สังเกตได้ 

ก่อนการทดลอง 
เมื่อกรอง 

ด้วยกระดาษกรอง 
ของเหลวในบีกเกอร์ 
ที่แช่ถุงเซลโลเฟน 

1. น  าโคลน    

2. น  านมสด    

3.น  าด่างทับทิม    
 
ค าถามหลังการทดลอง  
 
1.ของเหลวชนิดใดที่มีสารติดค้างบนกระดาษกรอง
......................................................................................... .....................................................................................
..................................................................................................................................................................... ......... 
 
2. ของเหลวชนิดใดที่ผ่านกระดาษกรองได้แต่ไม่ผ่านกระดาษเซลโลเฟน
......................................................................................... .....................................................................................
.................................................................................. ............................................................. ............................... 
3. ของเหลวชนิดใดที่ผ่านได้ทั งกระดาษกรองและกระดาษเซลโลเฟน 
......................................................................................... .....................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
4. สรุปผลการทดลอง 
......................................................................................... .....................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................  
 

******************************** 
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ชื่อ....................................................................... ............................ชั้น..............เลขที่........กลุ่มท่ี ....... 
*************************************************************************** 

 
ค ำชี้แจง   จงตอบค ำถำมต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 
 
1. ขนาดรูของกระดาษกรองและกระดาษเซลโลเฟนแตกต่างกันอย่างไร 
....................................................................................... .................................................................................. .....
............................................................................................................................. .................................. 
2. นักเรียนคาดคะเนว่าเมื่อน าสารแต่ละชนิดมากรองผ่านกระดาษกรองและถุงเซลโลเฟนจะได้ผลการทดลอง
เหมือนกันและต่างกันอย่างไร 
......................................................................................... .....................................................................................
......................................................... .......................................................................................................  
3.ผลการทดลองเป็นไปตามที่คาดคะเนหรือไม่อย่างไร 
......................................................................................... .....................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
4. สารชนิดใดที่ผ่านรูกระดากรองและสารใดบ้างท่ีผ่านรูของถุงเซลโลเฟน 
......................................................................................... .....................................................................................  
5. เพราะเหตุใดสารบางชนิดจึงผ่านรูกระดาษกรองได้แต่ไม่ผ่านรูของถุงเซลโลเฟน 
......................................................................................... .................................................................................... 
6.จากการทดลองนักเรียนจะจ าแนกประเภทของสารโดยใช้ขนาดของอนุภาคเป็นเกณฑ์ได้กี่ประเภทอะไรบ้าง 
............................................................................................................................. .................................................
........................................................................................................................................................ ...................... 
7. จงยกตัวอย่างสารละลาย  คอลลอยด์ และสารแขวนลอย มาอย่างละ 2 ชื่อ 
7.1 สารละลาย เช่น ............................................................................................. ................................................ 
7.2 สารคอลลอยด์ เช่น ....................................................................................... ................................................ 
7.3 สารแขวนลอย เช่น
......................................................................................... .............................................................. 
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  กลุ่มท่ี................ 
สมาชิกกลุ่ม 
............................................................................................................................. .......................................................
............................................................................ ........................................................................................... ............. 
ค ำชี้แจง  ให้นักเรียนท ำกิจกรรมดังต่อไปนี้ 
วิธีท ำกิจกรรม 
1. กิจกรรมนี้ใช้เวลา 30 นาที 

2.ให้นักเรียนในแต่ละกลุ่ม ยกตัวอย่าง สารเนื้อเดียว สารเนื้อผสม สารละลาย สารคอลลอยด์ 

 และสารแขวนลอย ในชีวิตประจ าวัน มาชนิดละ 2 ตัวอย่าง ลงในแบบบันทึก 

(3) ตัวแทนกลุ่มเสนอตัวอย่าง สารในข้อ 2 ให้กลุ่มอ่ืนๆรับทราบ และบันทึกข้อมูลเพ่ิมลงในแบบบันทึก 

(4) ครูและนักเรียนร่วมกับอภิปรายเพื่ออธิบายและน าความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

จำกกิจกรรมนี้ได้รับควำมรู้อะไรบ้ำงและน ำไปใช้ประโยชน์ได้อย่ำงไร 
......................................................................................... ...........................................................................................  

กลุ่ม
ที ่

ตัวอย่างสาร 

เนื้อเดียว เนื้อผสม สารละลาย สารแขวนลอย สารคอลลอยด์ 
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กลุ่มท่ี................ 

สมาชิกกลุ่ม 
............................................................................................................................. .......................................................

............................................................................ ............................................................................................  
ค ำชี้แจง 
 1. กิจกรรมนี้ใช้เวลา40 นาท ี
 2.ให้นักเรียนสรุปองค์ความรู้เรื่องการจ าแนกสาร แบบแผนผังความคิดรวบยอด   
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ค ำชี้แจง  1. ข้อสอบเป็นแบบปรนัย มีทั้งหมด 10 ข้อ เวลา 10 นาที  10 คะแนน 

  2. ให้นักเรียนเลือกค าตอบที่ถูกที่สุดเพียงค าตอบเดียวและกาเครื่องหมายกากบาท(X) 
      ลงในกระดาษค าตอบ 
************************************************************************************ 

1. สำรในตัวเลือกใดเป็นสำรเนื้อเดียวทั้งหมด 
   ก. น้ ากะทิ  ถ่าน  น้ าโคลน   ข. ถ่าน  พลาสติก  ชอล์ก 
   ค. น้ าเชื่อม  น้ ากะทิ  ชอล์ก   ง. น้ าโคลน  น้ าเชื่อม  น้ ากะทิ 

 

2. วิธีกำรใดใช้ในกำรวิเครำะห์เพื่อจ ำแนกสำรว่ำเป็นสำรเนื้อเดียวหรือเนื้อผสม 
   ก. ใช้จมูกดม     ข. ใช้ลิ้นชิม 
   ค. ใช้ตาดู     ง. ใช้กายสัมผัส 

 

3. สำรในตัวเลือกใดเป็นสำรเนื้อผสมทั้งหมด 
   ก. แอมโมเนีย  น้ าเกลือ  น้ ากะทิ  ข. น้ ากลั่น  น้ าโคลน  น้ ากะทิ 
   ค. น้ าพริก  น้ ามันพืช  น้ าอัดลม   ง. น้ าพริก  ดิน  น้ ากะทิ  
  
4. ข้อใดกล่ำวถูกต้องในเรื่องควำมหมำยของสำรเนื้อผสม 
   ก. เป็นสารที่มองเห็นไม่เป็นเนื้อเดียว 
   ข. เป็นสารมี่มีสารมากกว่าหนึ่งอย่างเป็นส่วนประกอบ 
   ค. เป็นสารที่มีอยู่ได้หลายสถานะ 
   ง. ถูกทุกข้อ 
 
5. สำรเนื้อเดียว หมำยถึงอะไร  
   ก. สารที่มีเนื้อสารและสมบัติเหมือนกันทุกส่วน 
   ข. สารที่ประกอบด้วยสารเพียงอย่างเดียว 
   ค. สารที่ประกอบด้วยสารหลายอย่าง 
   ง. สารที่มองเห็นเป็นเนื้อสารคนละอย่างได้ชัดเจน 

แบบทดสอบหลงัเรียน 
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 จำกข้อมูลต่อไปนี้ใช้ตอบค ำถำมข้อ 6-8   จำกกำรทดสอบสมบัติบำงประกำรของสำร A , B และ C   
ได้ผลดังนี้   X  = ไม่เห็น  ไม่ผ่ำน  /     =   เห็น  ผ่ำน 
 

สาร 
เห็นล าแสง 
เมื่อแสงผ่าน 

กรองด้วย 
กระดาษกรอง 

กรองด้วย 
กระดาษเซลโลเฟน 

A X X X 
B X / / 

C / / X 
 
6. สำรใดมีสมบัติเป็นคอลลอยด์ 
   ก.  A     ข. B 
   ค. C     ง. ไม่มี 
7. สำรใดเป็นสำรละลำย 
   ก.  A     ข. B 
   ค. C     ง. ไม่มี 
8. สำรใดมีสมบัติเป็นสำรแขวนลอย 
   ก.  A     ข. B 
   ค. C     ง. ไม่มี 
 
9. กำรแยกอนุภำคของสำรที่อยู่ภำยในคอลลอยด์ สำมำรถแยกออกจำกกันได้ด้วยวิธีกำรใด 
    ก.   การใช้กระดาษเซลโลเฟน   ข.   การใช้กระดาษกรอง 
    ค.   การใช้แม่เหล็กดูดออก          ง.   การใช้การตกตะกอน 
 
10. กำรเรียงล ำดับขนำดอนุภำคที่ลอยกระจัดกระจำยอยู่ในตัวกลำง  ข้อใดถูกต้อง 
   ก. สารละลาย> สารคอลลอยด์ > สารแขวนลอย 
   ข. สารแขวนลอย > สารคอลลอยด์ >  สารละลาย 
   ค. สารคอลลอยด์ > สารละลาย >  สารแขวนลอย 
   ง. สารแขวนลอย >   สารละลาย  > สารคอลลอยด์ 
 

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

29 



 

ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1 เร่ือง สมบัติและการจ าแกกสาร 30 

 

 
… 

 กระดาษค าตอบ  แบบทดสอบหลังเรียน   
           ชุดกิจกรรมที่ เรื่อง สมบัติและการจ าแนกสาร 

 
 
 

ชื่อ………………………………  เลขที่………….  ระดับชั้น………….ห้อง………… 
ค าชี้แจง :  ให้เลือกค ำตอบจำกข้อสอบหลังเรียนแล้วท ำเครื่องหมำย X ลงในช่องที่ถูกที่สุด 

 
 

ข้อ ก ข ค ง ช่องลงคะแนน 

1      

2      

3      
4      

5      
6      

7      

8      
9      

10      

รวมคะแนนที่ได้  

 

แบบทดสอบก่อนเรียนท ำได้ 
…………………  คะแนน 
แบบทดสอบหลงัเรียนท ำได้ 
…………………  คะแนน 
 

ผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียน 

 ดีขึน้ 

 เท่ำเดิม 

 แย่ลง 
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