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ชุดกิจกรรมการเรียนรูดวยรูปแบบ 4  MAT   
หนวยที่ 4  สารในชีวิตประจําวัน   

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  ช้ันประถมศึกษาปที่ 6
ชุดที่ 1  เรื่อง  สมบัติของสาร

นางรัชนี  พรหมรศ
ครู  วิทยฐานะ  ครูชํานาญการพิเศษ

โรงเรียนวัดวังน้ํา

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา  เขต 7
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ
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คํานํา

            พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542  กําหนดใหมีการจัด
กระบวนการเรียนรูที่มุงเนนใหฝกทักษะ กระบวนการ  โดยจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรู
จากการลงมือปฏิบัติ สรางองคความรูไดดวยตนเอง  ดวยการฝกปฏิบัติใหคิดเปน ทําเปน  
รวมทั้งปลูกฝงคุณธรรม คานิยมอันดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงค
           ชุดกิจกรรมการเรียนรูดวยรูปแบบ  4 MAT   จัดทําขึ้นเพื่อเสริมสรางทักษะ
กระบวนการคิด  กระบวนการทางวิทยาศาสตร และควบคูกับการพัฒนาจิตวิทยาศาสตร  
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  6  ประกอบไปดวย 11  ชุด ดังนี้
                         ชุดกิจกรรมที่ 1  เรื่อง  สมบัติของสาร
                         ชุดกิจกรรมที่ 2  เรื่อง  การจําแนกประเภทของสาร
                        ชุดกิจกรรมที่ 3  เรื่อง  การเปลี่ยนสถานะของสาร

 ชุดกิจกรรมที่ 4  เรื่อง  การละลาย
                      ชุดกิจกรรมที่ 5  เรื่อง  การเกิดสารใหม
                     ชุดกิจกรรมที่ 6  เรื่อง  การแยกสารเนื้อผสม
                         ชุดกิจกรรมที่ 7  เรื่อง  การแยกสารเนื้อเดียวและสารละลาย
                         ชุดกิจกรรมที่ 8  เรื่อง  สารในชีวิตประจําวัน
                         ชุดกิจกรรมที่  9 เรื่อง  สารปรุงรสและสารแตงสี
   ชุดกิจกรรมที่ 10  เรื่อง  สารทําความสะอาด

 ชุดกิจกรรมที่ 11  เรื่อง  สารกําจัดแมลง  และศัตรูพืช

             ผูจัดทําหวังเปนอยางยิ่งวา ชุดกิจกรรมการเรียนรูนี้ จะเปนประโยชนสูงสุดในการที่
จะพัฒนาผูเรียนใหบรรลุผลการเรียนรูที่คาดหวัง  สงผลใหผูเรียนมีคุณภาพสอดคลองกับ
เจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พุทธศักราช  2542 และมาตรฐาน
การศึกษาของชาติตอไป

       รัชนี  พรหมรศ
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สารบัญ

                                                                                                                        หนา
คําแนะนําในการใชชุดกิจกรรม             1
แผนภูมิการใชชุดกิจกรรมการเรียนรูดวยรูปแบบ 4  MAT                                          2
สาระการเรียนรู 3
จุดประสงคการเรียนรู             3
แบบทดสอบกอนเรียน                                                                                                 5
เฉลยแบบทดสอบกอนเรียน 7
กิจกรรมการเรียนรู                                                                                                   

กิจกรรมที่  1.1  สํารวจรอบตัว                                                                         8
กิจกรรมที่  1.2 สงเสริมความคิด                                                                    9
กิจกรรมที่  1.3  สรางความคิดรวบยอด                                                            10
กิจกรรมที่  1.4  อานเพิ่ม  สงเสริมความรอบรู                 11
กิจกรรมที่  1.5  เพิ่มพูนทักษะ 14
กิจกรรมที่  1.6  สะทอนความคิด สะกิดสมอง             21
กิจกรรมที่  1.7  ประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 22
กิจกรรมที่  1.8  แลกเปลี่ยนเรียนรู 23

แบบทดสอบหลังเรียน                                                        24
เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 26
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คําแนะนําในการใชชุดกิจกรรม 

         ชุดกิจกรรมการเรียนรูดวยรูปแบบ 4 MAT หนวยที่ 4 สารในชีวิตประจําวัน                 
ชุดที่ 1  เรื่อง  สมบัติของสาร   เปนชุดกิจกรรมที่สงเสริมใหนักเรียนไดลงมือปฏิบัติ
กิจกรรมเพื่อสรางองคความรู   ฝกทักษะกระบวนการคิด  ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร   ดวยตนเอง  สงเสริมจิตวิทยาศาสตร ใหนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมดังนี้
1. นักเรียนแบงกลุม ๆ ละ 4 – 5 คน  ศึกษาจุดประสงคการเรียนรูใหเขาใจ
2. สงตัวแทนรับชุดกิจกรรม ซึ่งประกอบดวย

กิจกรรมที่ 1.1  สํารวจรอบตัว   
กิจกรรมที่ 1.2  สงเสริมความคิด
กิจกรรมที่ 1.3  สรางความคิดรวบยอด
กิจกรรมที่ 1.4  อานเพิ่ม  สงเสริมความรอบรู
กิจกรรมที่ 1.5  เพิ่มพูนทักษะ
กิจกรรมที่ 1.6  สะทอนความคิด  สะกิดสมอง
กิจกรรมที่ 1.7  ประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
กิจกรรมที่ 1.8  แลกเปลี่ยนเรียนรู

3. ใหสมาชิกแตละกลุมปฏิบัติกิจกรรมตามขั้นตอนที่กําหนดไวในชุดกิจกรรม
4. ใหนักเรียนแตละคนทํากิจกรรมแบบฝกทักษะและแบบทดสอบยอยเสร็จแลวให

นักเรียนรับใบเฉลยจากครูไปตรวจคําตอบ
5. ถานักเรียนทดสอบหลังเรียนไมผานเกณฑรอยละ  80  ควรเริ่มตนศึกษา                    

ชุดกิจกรรมใหมอีกครั้ง
6. นักเรียนควรฝกปฏิบัติดวยตนเองทุกขั้นตอนอยางเต็มความสามารถ  ซึ่งจะทําให

นักเรียนมีพัฒนาการดานการเรียนรูจนสามารถสรางองคความรูไดดวยตนเอง
7. ถานักเรียนมีขอสงสัยใด ๆ สามารถสอบถามหรือขอคําแนะนําจากครูไดทันที
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กิจกรรมสงเสริมความคิด

กิจกรรมสรางความคิดรวบยอด

อานเพิ่ม  สงเสริมความรอบรู

กิจกรรมเพิ่มพูนทักษะ

กิจกรรมสะทอนความคิด สะกิดสมอง

กิจกรรมประยุกตใชในชีวิตประจําวัน

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู

สรุปบทเรียนทดสอบหลังเรียน

แผนภูมิการใชชุดกิจกรรมการเรียนรูดวยรูปแบบ 4  MAT

แผนภูมิการใชชุดกิจกรรม

                   ชี้แจงการใชชุดกิจกรรม 

 ทดสอบกอนเรียน

กิจกรรมสํารวจรอบตัว

                                                       ซอมเสริม

 

ผาน

ไมผาน
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ชุดกิจกรรรมการเรียนรูดวยรูปแบบ 4 MAT
หนวยที่ 4  สารในชีวิตประจําวัน

ชุดที่ 1  เรื่อง  สมบัติของสาร

สาระการเรียนรู
            สมบัติของสาร
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
             1.  ทดลอง วิเคราะห เปรียบเทียบและอธิบายสมบัติของสารในสถานของของแข็ง
ของเหลวและแกส (ว 3.1-2)
             2.  มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
             3.  มีจิตวิทยาศาสตร
จุดประสงค
    ดานความรู

1. อธิบายสมบัติของสารในสถานะของแข็ง  ของเหลว  และแกสได
                 2. ยกตัวอยางสารในชีวิตประจําวันในสถานะของแข็ง  ของเหลวและแกสได
                 3. บอกขอมูลของสิ่งที่สังเกตไดชัดเจน
   ดานทักษะกระบวนการ

 1. สังเกต  ทดลอง  วิเคราะหและเปรียบเทียบสมบัติของสารในสถานะของแข็ง  
     ของเหลว และแกสโดยใชสถานะเปนเกณฑได

   ดานจิตวิทยาศาสตร
1. มีความสนใจใฝรู   
2. มีความมุงมั่น อดทน รอบคอบ   
3. มีความซื่อสัตย                               
4. มีเหตุผล    
5. รวมแสดงความคิดเห็น และยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น       
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สื่อ
                  1. ตัวอยางสารไดแก  น้ําดื่ม  เกลือ   น้ําตาล  แทงไม ฟองน้ําลางจาน   ดินน้ํามัน  
น้ํามันพืช  กระดาษ  ลูกโปง  แกวน้ํา

   2.  ภาพอนุภาคของของแข็ง  ของเหลว  และแกส
               3.  ขวดปากแคบ
               4.  น้ํา  กอนหิน
               5.  สายยาง
               6.  กระดาษขาว
               7. ไมบรรทัด
               8.  ดินสอ
               9.  ภาพน้ําตก  ภาพกังหันลม

   เพื่อน ๆ มีเวลาปฏิบัตกิิจกรรม  
3 ชั่วโมง  พรอมแลวลงมือเลยคะ...
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แบบทดสอบกอนเรียน  
ชุดกิจกรรมที่ 1  สมบัติของสาร

คําชี้แจง        ใหนักเรียนเลือกคําตอบขอที่ถูกตองที่สุดเพียงขอเดียว  แลวทําเครื่องหมาย  × 
                     ทับอักษรหนาคําตอบนั้น
1. สารใดสามารถเปลี่ยนรูปรางไปตาม
    ภาชนะที่บรรจุ
    ก.  น้ําแข็ง
    ข.  น้ําผลไม
    ค.  ดินน้ํามัน
    ง.  น้ําตาลทราย
2. ขอใดไมใชขอมูลที่ไดจากการสังเกต
    ก.  น้ําตาลทรายมีสีขาว
    ข.  น้ําตาลทรายมีรสหวาน   
    ค.  น้ําตาลทรายนาจะหวานกวาน้ําเชื่อม   
    ง.  น้ําตาลทรายละลายน้ํา 
3.  สารใดตอไปนี้เปนของแข็ง  ของเหลว  
    และแกสตามลําดับ
    ก.  น้ําแข็ง น้ําปลา ออกซิเจน
    ข.  น้ําปลา น้ําตาล ออกซิเจน
    ค.  น้ําแข็งแหง น้ําปลา ออกซิเจน
    ง.   น้ําปลา ออกซิเจน น้ําแข็งแหง
     

4. จากตารางตอบคําถาม
สาร A B C

รูปราง คงที่ ไมคงที่ ไมคงที่
ปริมาตร คงที่ คงที่ ไมคงที่
อนุภาค เรียงชิดกัน อยูหางกัน ฟุงกระจาย

ขอใดกลาวถูกตอง
  ก.  A คือของเหลว  B คือของแข็ง C คือแกส
  ข.  A คือของเหลว  B คือแกส C คือของแข็ง
  ค.  A คือของแข็ง  B คือของเหลว C คือแกส
  ง.  A คือของแข็ง  B คือแกส C คือของเหลว
5.  สารในขอใดมีสถานะตางกัน
   ก. น้ําเชื่อม  น้ํามะนาว
   ข. พิมเสน  ยาธาตุ 
   ค. น้ําแข็ง  กอนหิน
   ง. น้ําเกลือ  น้ําเชื่อม 
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6. ขอใดคือสมบัติของของเหลว    
    ก.  รูปรางคงที่   ปริมาตรคงที่  
    ข.  รูปรางคงที่   ปริมาตรไมคงที่  
    ค.  รูปรางไมคงที่   ปริมาตรคงที่  
    ง.  รูปรางไมคงที่   ปริมาตรไมคงที่  
7. ขอใดคือสมบัติของที่เหมือนกันของ
    ของแข็งและของเหลว   
     ก.  รูปราง
     ข.  ปริมาตร
     ค.  เปนของไหล
     ง.   การจัดเรียงของอนุภาค
8. ขอใดคือสมบัติของแกส    
    ก.  รูปรางคงที่   ปริมาตรคงที่  
    ข.  รูปรางคงที่   ปริมาตรไมคงที่  
    ค.  รูปรางไมคงที่   ปริมาตรคงที่  
    ง.  รูปรางไมคงที่   ปริมาตรไมคงที่  

     

9. ขอใดคือสมบัติของของแข็ง
   ก.  รูปรางคงที่   ปริมาตรคงที่  
   ข.  รูปรางคงที่   ปริมาตรไมคงที่  
   ค.  รูปรางไมคงที่   ปริมาตรคงที่  
   ง.  รูปรางไมคงที่   ปริมาตรไมคงที่  
10. ขอใดตอไปนี้กลาวถูกตอง
   ก. ของเหลว และแกสเปนของไหล
   ข.  ของแข็ง  ของเหลว มีมวล  
         แกสไมมีมวล
   ค.  ของแข็ง  ของเหลวมีปริมาตรไมคงที่
   ง.  ของแข็ง และของเหลวมีรูปรางคงที่

ซื่อสัตยตอตนเองและผูอื่นนะจะ

6

เผย
แพ
ร่บ
นเว
็บไ
ซต
์

ww
w.k
roo
ban
no
k.c
om



เฉลยแบบทดสอบกอนเรียน  
ชุดกิจกรรมที่ 1  สมบัติของสาร

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

เต็ม   10  คะแนน

ได.........คะแนน

เอ …..  เรายังมีความรูเรื่องสาร
คลาดเคลื่อน ตองตั้งใจศึกษาแลวละ
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กิจกรรมที่ 1.1 สํารวจรอบตัว

คําชี้แจง
                      1.  นักเรียนสังเกตสิ่งที่เตรียมไวลวงหนาไดแก  น้ําดื่ม  เกลือ น้ําตาล 

แทงไม  ฟองน้ําลางจาน  ดินน้ํามัน  น้ํามันพืช  กระดาษ ลูกโปงที่เปาลมจนพอง แกวน้ํา
                      2.  ใหนักเรียนจัดกลุมสารขางตน  พรอมทั้งระบุเหตุผลในการจัดกลุม

กลุมที่ ชื่อสาร เหตุผลในการจัด

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

นักเรียนควรคิดดวยตนเอง  เสร็จแลว
แลกเปลี่ยนกับเพื่อนเพื่อศึกษา  ขอมูลของนักเรียน          
ไมจําเปนตองเหมือนเพื่อนนะคะ
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กิจกรรมที่ 1.2 สงเสริมความคิด

คําชี้แจง         
                     ใหนักเรียนแตละกลุมปฏิบัติกิจกรรมแลวตอบคําถามดังนี้  

1. ใหแตละกลุมกอดคอกันเปนวงกลมใหแนนแลวเคลื่อนที่ไปดานใด
ดานหนึ่ง
                          -  นักเรียนเคลื่อนที่สะดวกหรือไม  เพราะเหตุใด.................................
.......................................................................................................................................

2. ใหนักเรียนจับมือกันเปนวงกลม  แลวเคลื่อนที่ไปดานใดดานหนึ่ง
                         -  นักเรียนเคลื่อนที่งายหรือยากกวาการกอดคอกันเพราะเหตุใด...........
.......................................................................................................................................

3.  ใหนักเรียนปลอยมือแลวตางคนตางเคลื่อนที่
                         -  นักเรียนเคลื่อนที่ไดงายหรือยากเพราะเหตุใด....................................
.......................................................................................................................................

           4. นักเรียนคิดวาสารสถานะใดมีการจับตัวกัน  เหมือนลักษณะการปฏิบัติของ
นักเรียน

                 4.1  สารที่มีลักษณะกอดกันแนน  ไดแกสารใด........................................
                 4.2  สารที่มีลักษณะเหมือนการจับมือกันหลวม ๆ  ไดแกสารใด .............

                       4.3  สารที่มีลักษณะตางคนตางเคลื่อนที่ไดแกสารใด...............................
 

ตั้งใจเรียนนะจะเพื่อน ๆ
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กิจกรรมที่ 1.3 สรางความคิดรวบยอด

 คําชี้แจง            นักเรียนศึกษาภาพตอไปนี้และอธิบายเกี่ยวกับคุณสมบัติของ
                            ของแข็ง  ของเหลว  และแกส

ลักษณะการจัดเรียงอนุภาคของแข็ง……………………………………………………...
……………………………………...................................................................................
……………………………………...................................................................................
ลักษณะการจัดเรียงอนุภาคของเหลว…………………………………………………….
………………………………………………...................................................................
ลักษณะการจัดเรียงอนุภาคแกส………………………………………………………….
...........................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………...

   

                        อนุภาค  หมายถึง  ชิ้นหรือสวนหรือหนวยที่เล็กมาก  
                                                  เชน  ฝุนละออง  โมเลกุล  อะตอม  อิเล็กตรอน

                   
           

        

              

          

                   
                        

  
       
       

       
       
     
         

  
 

อนุภาคของของแข็ง อนุภาคของของเหลว อนุภาคของแกส
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กิจกรรมที่ 1.4 อานเพิ่ม  สงเสริมความรอบรู

คําชี้แจง            นักเรียนศึกษาแลวรวมกันอภิปรายภายในกลุม

      สาร  หมายถึง  สิ่งที่มีองคประกอบอยางเดียวกัน  มีสมบัติเฉพาะและไมสามารถใช
กลวิธีใด ๆ มาแบงแยกใหเปนสวนอื่นที่มีองค  ประกอบและสมบัติสารและสมบัติของสาร  
วัสดุหรือวัตถุตาง ๆ รอบตัวเรา  ทั้งสิ่งมีชีวิตและสิ่งไมมีชีวิต  รวมทั้งรางกายของเราตางก็มี
สารเปนองคประกอบ  และเมื่อสารจํานวนมากอยูรวมกันในวัสดุหรือวัตถุ  ก็จะเกิดเปนเนื้อ
ของวัสดุหรือวัตถุ  จึงกลาวไดวา  สารเปนเนื้อของวัสดุหรือวัตถุ

  วัสดุหรือวัตถุบางอยางประกอบดวยสารเพียงชนิดเดียว  เชน  ทองคําแทง  100 
เปอรเซ็นต  ประกอบดวยทองคําลวน ๆ หรือน้ํา 1  แกว  ก็ประกอบดวยหนวยเล็ก ๆ ของน้ํา
ลวน ๆ รวมกัน

วัสดุหรือวัตถุบางอยางประกอบดวยสารมากกวา  1  ชนิด  เชน  ทองเหลือง  
ประกอบดวย  ทองแดงกับสังกะสี  เหล็กกลาที่ใชทํามีดประกอบดวยเหล็กกับคารบอน  หรือ
ไสดินสอประกอบดวยแกรไฟตกับดินเหนียว

สารตางชนิดกันมีสมบัติแตกตางกัน  เชน
ทองคํา เปนของแข็งสีเหลือง  ไมเปนสนิม  ไมดํา
เหล็ก เปนของแข็งสีเทา  ทิ้งไวในอากาศนาน ๆ จะเกิดสนิมและผุกรอนได
น้ํา เปนของเหลวใส  ไมมีสี ละลายสิ่งตาง ๆ ไดหลายชนิด
เกลือและน้ําตาล  เปนของแข็งสีขาว  เกลือมีรสเค็ม  แตน้ําตาลมีรสหวานทั้งเกลือ           

และน้ําตาล  ตางก็ละลายในน้ําไดดี
วัสดุตาง ๆ ลวนมีสารเปนองคประกอบ  การที่วัสดุตางชนิดกันมีสมบัติตางกันก็

เนื่องมาจากสารเปนองคประกอบมีสมบัติตางกัน
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การที่เราทราบสารองคประกอบของวัสดุหรือวัตถุตาง ๆ รวมทั้งทราบสมบัติของสาร
ที่เปนองคประกอบของวัสดุ  ชวยใหเราสามารถใชวัสดุ  หรือสิ่งของตาง ๆ ไดอยางถูกตอง  
เหมาะสมและปลอดภัย  เชน  เราทราบวาแกสหุงตม  เปนแกสที่ติดไฟไดงาย  เราจึงตอง
ระมัดระวังในการใชโดยตั้งถังแกสใหหางจากเปลวไฟ
         สถานะ  หมายถึง  ความเปนอยูของสารในขณะที่สามารถสัมผัสได  

สารรอบตัวแบงได  3  สถานะ  คือ  ของแข็ง  ของเหลวและแกส  สารในแตละสถานะ
จะมีการจัดเรียงตัวของอนุภาคที่เปนองคประกอบแตกตางกัน  ซึ่งมีผลทําใหสารในสถานะ
ของแข็ง  ของเหลวและแกสมีสมบัติตางกัน
         สารในสถานะของแข็ง  อนุภาคภายในของแข็งจะเรียงตัวและอยูชิดกันมาก  ทําให
อนุภาคเคลื่อนไหวไดนอยมาก  ของแข็งจึงสามารถรักษารูปรางและปริมาตรใหคงที่ได

สารในสถานะของเหลว  อนุภาคภายในของเหลวจะอยูหางกันและไมเปนระเบียบ
เหมือนในของแข็ง  อนุภาคจึงสามารถเคลื่อนไหวไดมากกวาในของแข็ง  ทําใหของเหลวไม
สามารถรักษารูปรางใหคงที่ได  โดยรูปรางของของเหลวจะเปลี่ยนแปลงไปตามภาชนะที่
บรรจุ

สารในสถานะแกส  อนุภาคภายในแกสอยูหางกันมาก  ทําใหมีที่วางระหวางอนุภาค
มากกวาในของแข็งและของเหลว  อนุภาคจึงเคลื่อนที่ไดอยางอิสระทุกทิศทางและไมเปน
ระเบียบ  สารในสถานะแกสจึงฟุงกระจายเต็มภาชนะที่บรรจุเสมอ  และไมสามารถรักษา
รูปรางและปริมาตรใหคงที่ได  โดยจะเปลี่ยนแปลงไปตามรูปรางของภาชนะที่บรรจุและมี
ปริมาตรเทากับปริมาตรของภาชนะที่บรรจุเสมอ

เมื่อเปรียบเทียบสมบัติของสารในสถานะของแข็ง  ของเหลวและแกสจะมีสมบัติบาง
ประการเหมือนกัน  และบางประการตางกันดังนี้

สมบัติที่เหมือนกันของสารทั้ง  3  สถานะ  คือ  มีมวล  ตองการที่อยู  และสัมผัสได
สมบัติที่แตกตางกันดังนี้
ปริมาตร  ของแข็งและของเหลวมีปริมาตรคงที่  แตแกสมีปริมาตรไมคงที่
รูปราง ของแข็งมีรูปรางคงที่แตของเหลวและแกสมีรูปรางไมคงที่  จะเปลี่ยนแปลง

ไปตามรูปรางของภาชนะที่บรรจุ
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นอกจากนี้ของเหลวและแกสตางก็เปนของไหล  เนื่องจากสารทั้งสองสถานะนี้
สามารถเคลื่อนที่ได  และมีรูปรางเปลี่ยนแปลงไปตามภาชนะที่บรรจุ

สมบัติเฉพาะของของเหลวที่แตกตางจากของแข็งและแกส  คือ  ผิวของของเหลวใน
ภาชนะเดียวกันจะอยูในระดับเดียวกันเสมอ  จึงสามารถนําไปใชประโยชน  เพื่อหาแนว
ระดับในการกอสรางได

  
  

                                    

     หลาน ๆ  รูจักสารและ
สมบัติของสาร  รอบตัว
เราแลว ใชไหมจะ

     ใชคะ  คุณตาพวกเรา
เขาใจแลวคะ
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กิจกรรมที่ 1.5 เพิ่มพูนทักษะ

กิจกรรมที่ 1.5.1         ใหนักเรียนจําแนกชนิดของสารตอไปนี้  โดยทําเครื่องหมาย 

ในชองที่ตรงกับสมบัติของสารนั้น  แลวสรุปวาสารใดบางเปนของแข็ง ของเหลวหรือแกส

สาร
ของแข็ง ของเหลว แกส

ออกซิเจน

น้ําแข็ง

ซีเมนต

แกว

น้ํานม

น้ํามันเบนซิน

น้ํามันพืช

ยางลบ

คารบอนไดออกไซด

อากาศ

น้ํามะพราว

แอลกอฮอลจุดไฟ

สรุป  ของแข็ง ไดแก...............................................................................................
         ของเหลว ไดแก...........................................................................................................
         แกส  ไดแก...................................................................................................
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กิจกรรมที่ 1.5.2         นักเรียนแตละกลุมศึกษาภาพตอไปนี้  ทําการทดลองสมบัติ                           

                                   ของแข็ง  และของเหลว บันทึกผล

1. เติมน้ําลงในขวดปากแคบจนถึงคอขวด  จํานวน 2  ขวดเทา ๆ  กัน     

2. คอย ๆ  หยอนกอนหินลงไปในขวดใบที่  2  สังเกตระดับน้ํา  เปรียบกับระดับน้ําใน
ขวดที่ 1

ตอบคําถาม

    1.  จากภาพระดับน้ําในขวดใบที่ 1 กับระดับน้ําในขวดใบที่ 2  แตกตางกันหรือไม  
อยางไร……………………………………………………………………………………

   2.  จากภาพเมื่อนักเรียนคอย ๆ หยอนกอนหินลงในขวดใบที่ 2  ระดับน้ําคอย ๆ 
เพิ่มขึ้นแสดงวากอนหินซึ่งเปนของแข็งมีสมบัติอยางไร....................................................
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ผลการทดลอง

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

สรุปผลการทดลอง……………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….………….

…………………………………………………………………………….………….
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กิจกรรมที ่ 1.5.3         นักเรียนแตละกลุมรวมกันปฏิบัติกิจกรรมการทดลองตามขั้นตอน

            ตอไปนี้

1. กรอกน้ําสีใสสายยางประมาณ 2/3
           ของสายยาง โดยไมใหมีฟองอากาศ 

                       เช็ดสายยางใหแหง

           2.2 นํากระดาษขาวติดกับผนังหองแลว
 ขีดเสนตรงสั้นๆ บนกระดาษทางดานซายมือ

                                                           
                                                   2.3 นําปลายสายยางขางหนึ่งทาบบนกระดาษ
                                                        ใหทับบนตําแหนงที่ขีดไวสวนปลายอีกขาง          
                                                        หนึ่งใหทาบไปบนกระดาษทางดานขวามือ

          2.4 เลื่อนปลายสายยางขางขวาขึ้น-ลง
จนระดับน้ําสีในสายยางขางซายตรงกับตําแหนงที่ขีดไว
และสังเกตระดับน้ําสีในสายยางขางขวาวาอยูตรงตําแหนงใด
ใหขีดเสนสั้นๆ ตรงตําแหนงนั้นไว

    2.5 เลื่อนปลายสายยางขางขวาออกไปทางขวา
แลวทําซ้ําตามขอ 4 จนไดตําแหนงใหมอีก 3 ตําแหนง
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                                                                      2.6  ลากเสนผานตําแหนงตางๆ
                                                                            ที่ทําเครื่องหมายไว สังเกต
                                                                            และบันทึกผล

บันทึกผลการทดลอง

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

ตอบคําถามตอไปนี้

1.  จากการทดลอง  เสนที่ลากผานตําแหนงตาง ๆ ของระดับน้ําในสายยางมีลักษณะ
อยางไร………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………..

2. นักเรียนคิดวาของเหลวอื่นจะมีสมบัติเชนเดียวกับน้ําหรือไม..........................

………………………………………………………………………………………..

สรุปผลการทดลอง

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..
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กิจกรรมที ่ 1.5.4         นักเรียนแตละกลุมรวมกันศึกษาภาพตอไปนี้แลว รวมกันอภิปราย  

                            ตอบคําถามและสรุปสมบัติของของเหลวและแกส

 

ตอบคําถามตอไปนี้

1. จากภาพน้ําเคลื่อนที่หรือไหลไดหรือไม  สังเกตจากอะไร

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

2.   จากภาพอากาศเคลื่อนที่หรือไหลไดหรือไม  สังเกตจากอะไร

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

สรุปผล

         ของเหลวและแกสมีสมบัติเหมือนกันคือ................................................

น้ําตก กังหันลม
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กิจกรรมที่ 1.5.5        ใหนักเรียนสังเกตสารตอไปนี้ น้ําดื่ม เกลือ น้ําตาล แทงไม  
                           ฟองน้ําลางจาน  ดินน้ํามัน  น้ํามันพืช  กระดาษ   ลูกโปง  แกวน้ํา

บอกสถานะของสาร และทําเครื่องหมาย   ในชองที่ตรงกับสมบัติของสารแตละชนิด

ปริมาตร รูปราง
ชื่อสาร

สถานะ

ของสาร คงที่
ไม

คงที่
คงที่

ไม
คงที่

มีมวล
ผิวหนา           
อยูใน

แนวราบ
สามารถไหลได

น้ําดื่ม  

เกลือ

น้ําตาล

แทงไม

ฟองน้ําลางจาน  

ดินน้ํามัน  

น้ํามันพืช  

กระดาษ

ลูกโปงที่เปาลม
จนพอง

แกวน้ํา

สรุปสมบัติของสาร

1.  สารในสถานะของแข็งมีปริมาตร....................รูปราง......................................................
   2. สารในสถานะของเหลวมีปริมาตร...................รูปราง......................................................
   3. สารในสถานะแกสมีปริมาตร...........................รูปราง......................................................
       -  ของแข็ง  ของเหลว มีสมบัติเหมือนกันไดแก................................................................
       -  ของเหลวและแกส  มีสมบัติเหมือนกันไดแก................................................................

20

เผย
แพ
ร่บ
นเว
็บไ
ซต
์

ww
w.k
roo
ban
no
k.c
om



กิจกรรมที่ 1.6 สะทอนความคิด  สะกิดสมอง

คําชี้แจง

                           ใหนักเรียนแตละกลุมรวมกันสรุปสมบัติของสารทั้ง 3  สถานะ พรอมทั้ง
ยกตัวอยาง ในรูปแบบแผนที่ความคิด  พรอมทั้งตกแตงใหสวยงาม

สมบัติของสาร
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กิจกรรมที่ 1.7 ประยุกตใชในชีวิตประจําวัน

คําชี้แจง                ใหนักเรียนรวมกันคิดวิเคราะห  และยกตัวอยางการนําสมบัติของสาร                                

                           สารในสถานะของแข็ง  ของเหลว  หรือแกส ไปใชในชีวิตประจําวัน            
แลวนําเสนอในรูปแบบที่นักเรียนตองการ

ของแข็ง

ของเหลว

แกส
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 กิจกรรมที่ 1.8 แลกเปลี่ยนเรียนรู

คําชี้แจง

                 ใหนักเรียนแตละกลุมรวมกันอภิปรายและเขียนสรุปความรูประโยชนที่เรียน

เรื่อง สมบัติของสาร  ตามรูปแบบที่ตองการเชน แผนที่ความคิด แผนภาพ รูปภาพ  หนังสือ
เลมเล็ก  ภาพสามมิติ ฯลฯ นําผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรูกับเพื่อนและจัดปายนิเทศ 
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แบบทดสอบหลังเรียน  

ชุดกิจกรรมที่ 1  สมบัติของสาร

คําชี้แจง   ใหนักเรียนเลือกคําตอบขอที่ถูกตองที่สุดเพียงขอเดียว  แลวทําเครื่องหมาย  × 
                 ทับอักษรหนาคําตอบนั้น
1. สารในขอใดมีสถานะตางกัน
   ก. น้ําแข็ง  กอนหิน
   ข. น้ําเชื่อม  น้ํามะนาว
   ค. น้ําเกลือ  น้ําเชื่อม
   ง.  พิมเสน  ยาธาตุ
2.  สารใดตอไปนี้เปนของแข็ง  ของเหลว  
    และแกสตามลําดับ
    ก.  น้ําปลา  น้ําตาล ออกซิเจน
    ข.  น้ําแข็ง น้ําปลา ออกซิเจน
    ค.  น้ําแข็งแหง น้ําปลา ออกซิเจน
    ง.   น้ําปลา  ออกซิเจน  น้ําแข็งแหง
3. ขอใดไมใชขอมูลที่ไดจากการสังเกต
    ก.  น้ําตาลทรายมีสีขาว
    ข.  น้ําตาลทรายมีรสหวาน   
    ค.  น้ําตาลทรายนาจะหวานกวาน้ําเชื่อม   
    ง.  น้ําตาลทรายละลายน้ํา

     

4. สารใดสามารถเปลี่ยนรูปรางไปตาม
    ภาชนะที่บรรจุ
    ก.  น้ําแข็ง
    ข.  น้ําผลไม
    ค.  ดินน้ํามัน
    ง.  น้ําตาลทราย
5. จากตารางตอบคําถาม

สาร A B C
รูปราง คงที่ ไมคงที่ ไมคงที่
ปริมาตร คงที่ คงที่ ไมคงที่
อนุภาค เรียงชิดกัน อยูหางกัน ฟุงกระจาย

ขอใดกลาวถูกตอง
  ก.  A คือของเหลว  B คือของแข็ง C คือแกส
  ข.  A คือของเหลว  B คือแกส C คือของแข็ง
  ค.  A คือของแข็ง  B คือของเหลว C คือแกส 
  ง.  A คือของแข็ง  B คือแกส C คือของเหลว
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6. ขอใดคือสมบัติของแกส    
    ก.  รูปรางคงที่   ปริมาตรคงที่  
    ข.  รูปรางคงที่   ปริมาตรไมคงที่  
    ค.  รูปรางไมคงที่   ปริมาตรคงที่  
    ง.  รูปรางไมคงที่   ปริมาตรไมคงที่  
7. ขอใดคือสมบัติของของเหลว    
    ก.  รูปรางคงที่   ปริมาตรคงที่  
    ข.  รูปรางคงที่   ปริมาตรไมคงที่  
    ค.  รูปรางไมคงที่   ปริมาตรคงที่  
    ง.  รูปรางไมคงที่   ปริมาตรไมคงที่  
8. ขอใดคือสมบัติของที่เหมือนกันของ
    ของแข็งและของเหลว   
     ก.  รูปราง
     ข.  ปริมาตร
     ค.  เปนของไหล
     ง.   การจัดเรียงของอนุภาค

     

9. ขอใดตอไปนี้กลาวถูกตอง
   ก.  ของเหลว และแกสเปนของไหล
   ข.  ของแข็ง  ของเหลว มีมวล  
         แกสไมมีมวล
   ค.  ของแข็ง  ของเหลวมีปริมาตรไมคงที่
   ง.  ของแข็ง และของเหลวมีรูปรางคงที่
10. ขอใดคือสมบัติของของแข็ง 
    ก.  รูปรางคงที่   ปริมาตรคงที่  
    ข.  รูปรางคงที่   ปริมาตรไมคงที่  
    ค.  รูปรางไมคงที่   ปริมาตรคงที่  
    ง.  รูปรางไมคงที่   ปริมาตรไมคงที่  
 

                                                   ความซื่อสัตย  เปนคุณสมบัติของนักวิทยาศาสตรนอยจะ
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เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน  
ชุดกิจกรรมที่ 1  สมบัติของสาร

                          1. ง        6.  ง
             2. ค        7.  ค

                          3. ค        8.  ข
         4. ข        9.  ก
         5. ค      10.  ก

เต็ม  10  คะแนน

ได..........คะแนน

พัฒนาขึ้น..........

ไชโย !  ผมตั้งใจเรียนรู  ผมพัฒนาขึ้น
แลวครับคุณครู
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