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ชุดกิจกรรมการเรียนรูต้ามกระบวนการสืบเสาะหาความรู ้5 ขัน้ (5E)  ชุดท่ี 6 สารละลายกรด 

  
ค าช้ีแจงการใช้ชดุกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

  

1. ชุดกจิกรรมการเรยีนรูต้ามกระบวนการสบืเสาะหาความรู ้5 ขัน้ (5E) วชิาพืน้ฐาน 

วทิยาศาสตร ์หน่วยการเรยีนรูท้ี ่2 สารและสมบตัขิองสาร ประกอบดว้ยชุดกจิกรรม             

การเรยีนรู ้จ านวน 8 ชุด ดงันี้ 

 

             ชุดที ่1 สารรอบตวั                             ชุดที ่2 สมบตัขิองสาร 

             ชุดที ่3 การจ าแนกสาร                        ชุดที ่4 สารเนื้อเดยีว 

             ชุดที ่5 สารเนื้อผสม                           ชุดที ่6 สารละลายกรด 

             ชุดที ่7 สารละลายเบส                        ชุดที ่8 สารเคมใีนชวีติประจ าวนั 

 

 

ชุดกจิกรรมการเรยีนรูต้ามกระบวนการสบืเสาะหาความรู ้5 ขัน้ (5E) วชิาพืน้ฐาน 

วทิยาศาสตร ์เรือ่ง สารละลายกรด ใชป้ระกอบแผนการจดัการเรยีนรูร้ายวชิาพืน้ฐาน

วทิยาศาสตร ์ใชเ้วลา 3 ชัว่โมง 

2. ส่วนประกอบของชุดกจิกรรมการเรยีนรู ้ชุดนี้ ประกอบดว้ย 

2.1 ค าชีแ้จงการใชชุ้ดกจิกรรมการเรยีนรูต้ามกระบวนการสบืเสาะหาความรู ้5 ขัน้  

(5E) 

          2.2  แผนผงัแสดงขัน้ตอนการเรยีนโดยใชชุ้ดกจิกรรมการเรยีนรู ้                    

ตามกระบวนการสบืเสาะหาความรู ้5 ขัน้ (5E) 

2.3  ค าแนะน าการใชชุ้ดกจิกรรมการเรยีนรูต้ามกระบวนการสบืเสาะหาความรู ้5 ขัน้  

(5E) ส าหรบัคร ู

2.4  ค าแนะน าการใชชุ้ดกจิกรรมการเรยีนรูต้ามกระบวนการสบืเสาะหาความรู ้5 ขัน้  

(5E) ส าหรบันกัเรยีน 

 

 



2 
 

ชุดกิจกรรมการเรียนรูต้ามกระบวนการสืบเสาะหาความรู ้5 ขัน้ (5E)  ชุดท่ี 6 สารละลายกรด 

2.5  มาตรฐานการเรยีนรู ้สาระการเรยีนรู ้ตวัชีว้ดั และจดุประสงคก์ารเรยีนรู้ 

2.6  แบบทดสอบก่อนเรยีน (Pre-test) 

2.7  กระดาษค าตอบแบบทดสอบก่อนเรยีน 

2.8  เฉลยแบบทดสอบก่อนเรยีน 

2.9  บตัรกจิกรรม 

2.10 บตัรเน้ือหา   

          2.11 แบบทดสอบหลงัเรยีน (Post-test) 

          2.12 กระดาษค าตอบแบบทดสอบหลงัเรยีน 

          2.13 เฉลยแบบทดสอบหลงัเรยีน 

          2.14 เฉลยบตัรกจิกรรม 

3.  ผูใ้ชชุ้ดกจิกรรมการเรยีนรูต้ามกระบวนการสบืเสาะหาความรู ้5 ขัน้ (5E) นี้ ควรศกึษา 

    ค าแนะน าในการใชชุ้ดกจิกรรมการเรยีนรูก่้อนใช้ 
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ชุดกิจกรรมการเรียนรูต้ามกระบวนการสืบเสาะหาความรู ้5 ขัน้ (5E)  ชุดท่ี 6 สารละลายกรด 

 

ขัน้ตอนการศึกษาชดุกิจกรรมการเรียนรู ้
 

 

ศกึษาคู่มอืในการใชชุ้ดกจิกรรมการเรยีนรู้ 

                                                  

 

ทดสอบก่อนเรยีน 

 

                            

ด าเนินการใชชุ้ดกจิกรรมการเรยีนรูต้ามกระบวนการสบืเสาะหาความรู ้5 ขัน้ (5E) 

1. ขัน้สรา้งความสนใจ (Engagement) 

2. ขัน้ส ารวจและคน้หา (Exploration) 

3. ขัน้อธบิายและลงขอ้สรุป (Explanation) 

4. ขัน้ขยายความรู ้(Elaboration) 

5. ขัน้ประเมนิผล (Evaluation) 

 

 

              ทดสอบหลงัเรยีน 

 

                                        

                

          ผ่านเกณฑ ์                                                          ไมผ่่านเกณฑ์     

 

ศกึษาชุดกจิกรรมการเรยีนรูอ้ื่นต่อไป                                        ซ่อมเสรมิ 
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ชุดกิจกรรมการเรียนรูต้ามกระบวนการสืบเสาะหาความรู ้5 ขัน้ (5E)  ชุดท่ี 6 สารละลายกรด 

ค าแนะน าการใช้ชดุกิจกรรมการเรียนรู้ส าหรบัคร ู
        
       การจดักจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยใชชุ้ดกจิกรรมการเรยีนรูต้ามกระบวนการสบืเสาะหาความรู้ 

5 ขัน้ (5E) รายวชิาพืน้ฐานวทิยาศาสตร ์หน่วยการเรยีนรูท้ี ่2 สารและสมบตัขิองสาร 

ชุดที ่6 สารละลายกรด  มจีุดมุง่หมายเพื่อช่วยใหก้ารด าเนินกจิกรรมการเรยีนรูบ้รรลุ

วตัถุประสงคก์ารเรยีนรูอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ ดงันัน้ ครผููส้อนควรเตรยีมความพรอ้ม และปฏบิตัิ

ตามค าแนะน า ดงัต่อไปนี้ 

1. ศกึษารายละเอยีดเกีย่วกบัแผนการจดัการเรยีนรู ้เนื้อหาทีส่อน เอกสารชุดกจิกรรม 

การเรยีนรู ้และค าชีแ้จงต่างๆ ใหเ้ขา้ใจก่อนด าเนินกจิกรรมการเรยีนรู้ 

2. เตรยีมสื่ออุปกรณ์ในการจดักจิกรรมการเรยีนรูใ้หพ้รอ้มและครบจ านวนนกัเรยีน 

ในชัน้เรยีนแต่ละกลุ่ม 

3. เมือ่มกีจิกรรมกลุ่มใหแ้บ่งนักเรยีนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน จ านวนกลุ่มขึน้กบัจ านวน 

นกัเรยีนในหอ้งเรยีน โดยคละนกัเรยีนเรยีนเก่ง ปานกลาง และอ่อน ในอตัราส่วน 1:3:1 และ 

แบ่งหน้าทีข่องสมาชกิในกลุ่มตามบทบาททีก่ าหนด 

4. ก่อนจดักจิกรรมการเรยีนรู ้ครคูวรชีแ้จงใหน้กัเรยีนเขา้ใจบทบาทของตนเอง แนะน า 

ขัน้ตอนการใชชุ้ดกจิกรรมการเรยีนรู ้แนวปฏบิตัใินระหว่างการด าเนินกจิกรรมการเรยีนรู ้

แลว้จงึใหท้ าแบบทดสอบก่อนเรยีน 

5. ขณะทีน่กัเรยีนท ากจิกรรม ครคูอยใหค้วามช่วยเหลอืแนะน า กระตุ้นใหน้กัเรยีนท า 

กจิกรรมอย่างกระตอืรอืรน้ และตอบขอ้สงสยัต่างๆ ระหว่างเรยีน พรอ้มทัง้สงัเกต และประเมนิ 

พฤตกิรรมการท างานของนักเรยีน 

6. เมือ่นกัเรยีนปฏบิตักิจิกรรมครบถว้น ใหน้กัเรยีนท าแบบทดสอบหลงัเรยีน แลว้น าผล 

การทดสอบก่อนเรยีนและหลงัเรยีน แจง้ใหน้กัเรยีนทราบความก้าวหน้าทางการเรยีน 

7. การวดัและประเมนิผล ประเมนิจากแบบทดสอบก่อนเรยีนและหลงัเรยีนแลว้ น าผล 

ทดสอบก่อนเรยีนและหลงัเรยีน แจง้ใหน้กัเรยีนทราบความก้าวหน้าทางการเรยีน 

8. เมือ่สิน้สุดการปฏบิตักิจิกรรมการเรยีนรู ้ครใูหน้กัเรยีนร่วมตรวจสอบ                            

เกบ็ชุดกจิกรรมการเรยีนรู ้วสัดุอุปกรณ์ ใหเ้รยีบรอ้ย เพื่อความสะดวกในการใชค้รัง้ต่อไป 
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ชุดกิจกรรมการเรียนรูต้ามกระบวนการสืบเสาะหาความรู ้5 ขัน้ (5E)  ชุดท่ี 6 สารละลายกรด 

ค าแนะน าการใช้ชดุกิจกรรมการเรียนรู้ส าหรบันักเรียน 
        การจดักจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยใชชุ้ดกจิกรรมการเรยีนรูต้ามกระบวนการสบืเสาะหา

ความรู ้5 ขัน้ (5E) รายวชิาพืน้ฐานวทิยาศาสตร ์หน่วยการเรยีนรูท้ี ่2 สารและสมบตัขิองสาร 

ชุดที ่6 สารละลายกรด  ใหน้ักเรยีนปฏบิตัติามขัน้ตอนดว้ยความตัง้ใจ ดงันี้ 

1. ชุดกจิกรรมการเรยีนรู ้ชุดที ่6 สารละลายกรด  ใชเ้วลา 3 ชัว่โมง  

2. แบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน โดยคละนกัเรยีนเรยีนเก่ง ปานกลาง และอ่อน ในอตัราส่วน 

1:3:1 และแบ่งหน้าทีข่องสมาชกิในกลุ่มตามบทบาททีก่ าหนด (แต่ละกจิกรรมไม่ซ ้าคนเดมิ) 

3. อ่านค าชีแ้จง ค าแนะน า และขัน้ตอนการเรยีน โดยใชชุ้ดกจิกรรมการเรยีนรูใ้หเ้ขา้ใจ 

ก่อนลงมอืศกึษาชุดกจิกรรมการเรยีนรู้ 

4. ศกึษามาตรฐานการเรยีนรู ้สาระการเรยีนรู ้ตวัชีว้ดั และจดุประสงคก์ารเรยีนรู้ 

5. ท าแบบทดสอบก่อนเรยีน ชุดกจิกรรมการเรยีนรู ้ชุดที ่6 สารละลายกรด   

จ านวน 10 ขอ้ ใชเ้วลา 10 นาท ี

6. ปฏบิตักิจิกรรมตามขัน้ตอนในชุดกจิกรรมการเรยีนรู ้ขณะปฏบิตักิจิกรรม นกัเรยีน 

รว่มแสดงความคดิเหน็ ซกัถาม แลกเปลีย่นเรยีนรูอ้ย่างอสิระ มเีหตุผล ยอมรบัฟังความคดิเหน็ 

ของผูอ้ื่น เรยีนรูอ้ยา่งมคีวามสุข และสามารถขอค าแนะน าจากคร ูเมือ่มปัีญหาในการปฏบิตัิ 

กจิกรรม 

7. เมือ่ปฏบิตักิจิกรรมต่างๆ ตามบตัรกจิกรรม เสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ ใหต้รวจสอบค าตอบ 

ได ้จากเฉลยบตัรกจิกรรม ถา้ค าตอบไมถู่ก ใหก้ลบัไปอ่านท าความเขา้ใจเกี่ยวกบัเนื้อหา                

อกีครัง้ แลว้ตอบค าถามใหม่ 

8. เมือ่ศกึษาและปฏบิตักิจิกรรมครบทุกกจิกรรมแลว้ ใหท้ าแบบทดสอบหลงัเรยีน  

ชุดกจิกรรมการเรยีนรู ้ชุดที ่6 สารละลายกรด  จ านวน 10 ขอ้ ใชเ้วลา 10 นาท ี

9. ตรวจค าตอบจากเฉลยแบบทดสอบก่อนเรยีน-หลงัเรยีน พรอ้มบนัทกึผลคะแนนทีไ่ด้ 

เพื่อตรวจสอบความกา้วหน้าทางการเรยีน ซึง่นกัเรยีนต้องท าแบบทดสอบหลงัเรยีนได ้                    

รอ้ยละ 70 ขึน้ไป จงึจะผ่านเกณฑ ์ถา้นกัเรยีนไมผ่่านเกณฑต์ามทีก่ าหนดใหท้บทวนเนื้อหา  

แลว้ใหท้ าแบบทดสอบหลงัเรยีนอกีครัง้ หากผ่านเกณฑใ์หศ้กึษาชุดกจิกรรมการเรยีนรู ้ชุดที ่7 

ต่อไป 
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 ชุดกิจกรรมการเรียนรูต้ามกระบวนการสืบเสาะหาความรู ้5 ขัน้ (5E)  ชุดท่ี 6 สารละลายกรด 

มาตรฐานการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ ตวัช้ีวดั และจดุประสงคก์ารเรียนรู้ 

 
มาตรฐานการเรียนรู้ 

 

     มาตรฐานการเรียนรู้ ว 3.1  เขา้ใจสมบตัขิองสาร ความสมัพนัธร์ะหว่างสมบตัขิองสารกบั 

โครงสรา้ง และแรงยดึเหนี่ยว ระหว่างอนุภาค มกีระบวนการสบืเสาะหาความรู ้และ                          

จติวทิยาศาสตร ์สื่อสารสิง่ทีเ่รยีนรู ้และน าความรูไ้ปใชป้ระโยชน์ 

    มาตรฐานการเรียนรู้ ว 3.2  เข้าใจหลกัการและธรรมชาติของการเปล่ึยนแปลง 

สถานะของสาร การเกิดสารละลาย การเกิดปฏิกิริยา มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 

และจิตวิทยาศาสตร ์ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

    มาตรฐานการเรียนรู้ ว 8.1  ใชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตรแ์ละจติวทิยาศาสตร ์                         

ในการสบืเสาะหาความรู ้การแกปั้ญหา รูว้่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาตทิีเ่กดิขึน้ส่วนใหญ่ 

มรีปูแบบทีแ่น่นอน สามารถอธบิายและตรวจสอบได ้ภายใตข้อ้มลูและเครือ่งมอืทีม่อียูใ่นช่วง 

เวลานัน้ๆ เขา้ใจว่าวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีสงัคม และสิง่แวดลอ้ม มคีวามเกีย่วขอ้ง 

สมัพนัธก์นั  

 
สาระการเรียนรู้           สารละลายกรด 
ตวัช้ีวดั            ว 3.1 ม.1/3  ทดลองและอธบิายสมบตัคิวามเป็นกรด-เบสของสารละลาย 

                    ว 3.2 ม.1/1  ทดลองและอธบิายวธิเีตรยีมสารละลายทีม่คีวามเขม้ขน้เป็น              

รอ้ยละ และอภปิรายการน าความรูเ้กี่ยวกบัสารละลายไปใชป้ระโยชน์ 

                    ว 8.1 ม.1/8  บนัทกึและอธบิายผลการสงัเกต การส ารวจ ตรวจสอบ คน้ควา้ 

เพิม่เตมิจากแหล่งความรูต่้างๆ ใหไ้ดข้อ้มลูทีเ่ชื่อถอืได ้และยอมรบัการเปลีย่นแปลงความรูท้ี่

คน้พบ เมือ่มขีอ้มลูและประจกัษ์พยานใหมเ่พิม่ขึน้ หรอืโตแ้ยง้จากเดมิ  
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มารู้จกัสารกนัเถอะ 

 

ชุดกิจกรรมการเรียนรูต้ามกระบวนการสืบเสาะหาความรู ้5 ขัน้ (5E) ชุดท่ี 6 สารละลายกรด 

                                      

สาระส าคญั   สารละลายต่างๆ ทีใ่ชใ้นชวีติประจ าวนัแต่ละชนิดจะมสีมบตัทิีแ่ตกต่างกนั มทีัง้ 

ชนิดทีม่ฤีทธิก์ดักรอ่นหรอืทีเ่รยีกว่า มสีมบตัเิป็นกรด และชนิดทีม่สีมบตัเิป็นเบส สารบางชนิด 

เป็นอนัตราย แต่บางชนิดสามารถน ามาใชป้ระโยชน์ได ้สมบตัขิองสารละลายกรด-เบส จงึเป็น 

เกณฑอ์กีประเภทหนึ่ง ทีน่กัวทิยาศาสตรน์ ามาใชใ้นการจ าแนกประเภทของสาร 

จดุประสงคก์ารเรียนรู้     

     เมือ่นกัเรยีนศกึษาชุดกจิกรรมการเรยีนรูต้ามกระบวนการสบืเสาะหาความรู ้5 ขัน้ (5E) 

วชิาพืน้ฐานวทิยาศาสตร ์หน่วยการเรยีนรูท้ี ่2 สารและสมบตัขิองสาร  

ชุดที ่6 สารละลายกรด  แลว้ นกัเรยีนมคีวามสามารถ ดงันี้ 

1. ด้านความรู้ (Knowledge : K) 

1.1 สบืคน้ขอ้มลูเกีย่วกบัสารละลายกรดได ้

1.2 ทดลองและอธบิายเกีย่วกบัสารละลายกรดต่างๆได ้

1.3 เปรยีบเทยีบความแตกต่างของสารละลายกรดต่างๆได ้

2.   ด้านทกัษะกระบวนการ (Process : P) 

1.4 ทกัษะกระบวนการกลุ่ม 

1.5 ทกัษะกระบวนการสบืเสาะหาความรู ้

1.6 ทกัษะการทดลอง 

1.7 ทกัษะการแก้ปัญหา 

3 ด้านคณุลกัษณะอนัพึงประสงค ์(Attitude : A) 

3.1  ซื่อสตัย ์

3.2  ใฝ่เรยีนรู ้

3.3  มุง่มัน่ในการท างาน 

3.4  มจีติวทิยาศาสตร ์
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ค าแนะน าการใช้ชดุกิจกรรมวิทยาศาสตร ์
 

1. ท าแบบทดสอบก่อนเรยีนเป็นรายบุคคล จ านวน 10 ขอ้ ลงในกระดาษค าตอบ  
2. ศกึษาใบงาน จากชุดกจิกรรมการเรยีนรู ้ชุดที ่6 สารละลายกรด   
3. ปฏบิตัติามใบค าสัง่ จากชุดกจิกรรมการเรยีนรู ้ชุดที ่6 สารละลายกรด   
4. ศกึษาเนื้อหาจากใบความรู ้ชุดที ่6 สารละลายกรด   
5. ท าใบกจิกรรมใน ชุดกจิกรรมการเรยีนรู ้ชุดที ่6 สารละลายกรด   
6. รว่มกบัครเูฉลยใบกจิกรรมและประเมนิการท าใบกจิกรรมโดยแลกกบัเพื่อน ถา้ไม่ผ่านเกณฑค์วร
กลบัไปท ากจิกรรมใหม ่ถา้ผ่านตามเกณฑใ์หต้รวจค าตอบในใบเฉลย  
7. ท าแบบทดสอบหลงัเรยีน จ านวน 10 ขอ้ ลงในกระดาษค าตอบ  
8. ตรวจแบบทดสอบก่อนเรยีนและหลงัเรยีน  
9. สรปุผลคะแนนทีไ่ดล้งในกระดาษค าตอบ เพื่อทราบผลการเรยีนและการพฒันา  
10. การประเมนิผลของระดบัคะแนนทีไ่ด้  
 

 รอ้ยละ 80 ขึน้ไป ระดบัคุณภาพ ดมีาก 
                                     รอ้ยละ 70 -79    ระดบัคุณภาพ ด ี
                                     รอ้ยละ 60 -69    ระดบัคุณภาพ พอใช ้

    ต ่ากว่ารอ้ยละ 60 ระดบัคุณภาพ ปรบัปรงุ 
 

นกัเรยีนทีท่ าคะแนนไดไ้มถ่งึเกณฑร์อ้ยละ 70 จะตอ้งท าการซ่อมเสรมิทนัท ีโดยยอ้นกลบัไปท า

แบบฝึกใหมอ่กีครัง้จนกว่าจะผ่านเกณฑ์ 

 

 

ชุดกิจกรรมการเรียนรูต้ามกระบวนการสืบเสาะหาความรู ้5 ขัน้ (5E) ชุดท่ี 6 สารละลายกรด 
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ชุดกิจกรรมการเรียนรูต้ามกระบวนการสืบเสาะหาความรู ้5 ขัน้ (5E)  ชุดท่ี 6 สารละลายกรด 

           

 ค 

                         แบบทดสอบก่อนเรียน 

      

ชดุท่ี  6 สารละลายกรด  คะแนนเตม็ 10 คะแนน เวลา 10 นาที 

 

ค าช้ีแจง          1.  แบบทดสอบชุดน้ีเป็นแบบปรนยั จ านวน 10 ขอ้ คะแนนเตม็ 10 คะแนน 

                          เวลา 10 นาท ี

                      2.  ใหน้กัเรยีนเลอืกค าตอบทีถู่กตอ้งทีสุ่ด ลงในกระดาษค าตอบ 

1. กรดอ่อนและกรดแก่มคีวามหมายตรงกบัขอ้ใด 
ก. กรดอ่อนคอืกรดเจอืจาง  กรดแก่คอืกรดเขม้ขน้ 
ข. กรดอ่อนคอืกรดคารบ์อนิก กรดแก่คอืกรดออกซาลกิ 
ค. กรดอ่อนคอืกรดทีก่ดัโลหะแลว้โลหะอ่อน กรดแก่กดัโลหะไมไ่ด้ 
ง. กรดอ่อนคอืกรดอนิทรยีท์ าปฏกิริยิาชา้ กรดแก่คอืกรดแร่ท าปฏกิริยิาเรว็ 

2. ขอ้ใดไมใ่ช่สมบตัขิองสารจ าพวกกรด 
ก. ท าปฏกิริยิากบัหนิปนู 
ข. ไมท่ าปฏกิริยิากบักรด 
ค. กดักรอ่นสารจ าพวกพลาสตกิได ้
ง. เปลีย่นสกีระดาษลติมสัจากสนี ้าเงนิเป็นสแีดง 

3. ถา้มสีารละลายเป็นของเหลวใสอยูใ่นขวดแกว้ และสมศกัดิต์ ัง้สมมตฐิานว่าเป็นกรดไฮโดร
คลอรกิแลว้ สมศกัดิค์วรทดสอบสมมตฐิานตามขอ้ใด 
ก. ดมและชมิ 
ข. ทดสอบกบัหนิปนู 
ค. ทดสอบกบักระดาษลติมสั 
ง. ทดสอบกบัเจนเชยีนไวโอเลต 
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4.  สารในขอ้ใดทีท่ าปฏกิริยิากนัแลว้ไม่มฟีองแก๊สเกดิขึน้ 
ก. กรดซลัฟิวรกิกบัสงักะส ี
ข. กรดไฮโดรคลอรกิกบัหนิปนู 
ค. โซเดยีมไฮดรอกไซดก์บัอลมูเินียม 
ง. โพแทสเซยีมไฮดรอกไซดก์บัน ้ามนัพชื 

5.  เมือ่น าสารละลายไปทดสอบกบักระดาษลติมสั จะเปลีย่นสจีากน ้าเงนิเป็นแดง สารละลาย 
ดงักล่าวคอือะไร 
ก. เกลอืชนิดหนึ่ง 
ข. สารละลายเบส 
ค. สารละลายกรด 
ง. ยงัสรปุไมไ่ดแ้น่นอน 

6.  สารชนิดหน่ึง เมือ่น ามาทดสอบกบัเจนเชยีนไวโอเลต ไดผ้ลคอืเปลีย่นสเีจนเชยีนไวโอเลตจาก  
    มว่งเป็นน ้าเงนิ สารชนิดนี้คอือะไร 

ก. เบส 
ข. เกลอื 
ค. กรดแร่ 
ง. กรดอนิทรยี ์

7.  น ้ามะนาวมฤีทธิเ์ป็นกรด เมือ่น ามาทดสอบกบั เจนเชยีนไวโอเลต ไมเ่ปลีย่นสเีจนเชยีน              
    ไวโอเลต น ้ามะนาวคอืสารใด 

ก. กรดแร่ 
ข. เบสแก่ 
ค. เบสอ่อน 
ง. กรดอนิทรยี ์

8.  ขอ้ใดอธบิายความสมัพนัธร์ะหว่างค่า pH กบัระดบัความเป็นกรดไดถู้กตอ้ง 
ก. กรดอ่อนมคี่า pH น้อย ๆ 
ข. กรดแก่มคี่า pH มากกว่ากรดอ่อน 
ค. สารละลายกรดมคี่า pH มากกว่า  8 
ง. สารละลายกรดมคี่า pH น้อยกว่า  7 

 
 
 
 

 
 
 
 

ชุดกิจกรรมการเรียนรูต้ามกระบวนการสืบเสาะหาความรู ้5 ขัน้ (5E)  ชุดท่ี 6 สารละลายกรด 

 

 
 

 


