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เฉลยกิจกรรมที่ 1
เรื่อง นักสารวจตัวจิว๋
จุดประสงค์ การเรี ยนรู้
1. อธิบายความหมายและบอกสมบัติบางประการของสารได้
2. สารวจและจาแนกประเภทของสารโดยใช้สถานะของสารเป็ นเกณฑ์ได้
3. ทดลองและอธิบายสมบัติของสารโดยใช้แบบจาลองการจัดเรี ยงอนุภาคของสารได้

คาชี้แจง
1. ให้นกั เรี ยนแบ่งกลุ่มออกเป็ น 4 กลุ่ม ๆ ละ 6 คน โดยคละเพศและความสามารถ
2. ให้นกั เรี ยนวางแผนการสารวจสิ นค้าต่าง ๆ ในร้านที่อยูใ่ กล้ ๆ โรงเรี ยนว่ามีอะไรบ้าง
3. ให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มออกไปสัมภาษณ์เจ้าของร้านและสารวจรวบรวมชื่อและ
รายละเอียดของสิ นค้าต่างๆ ภายในร้านที่มีอย่างน้อย 5-6 ชนิด
4. บันทึกผลการสารวจลงในตารางบันทึกผลแล้วตอบคาถาม
5. นาเสนอผลการสารวจหน้าชั้นเรี ยน

14

แนวการตอบกิจกรรมที่ 1
เรื่อง นักสารวจตัวจิ๋ว
กาหนดปัญหา
จานวนสิ นค้าที่อยูใ่ นร้านมีกี่ชนิด อะไรบ้าง........
จุดประสงค์
จานวนสิ นค้าที่อยูใ่ นร้านมีหลายชนิด เช่น นาอัดลม ขนม น้ าปลา
วัสดุอุปกรณ์
1. สมุด 2. ปากกา ..3. แก้วน้ า
วิธีดาเนินการ
1.วางแผนการสารวจร้านค้า
2. ออกแบบตารางบันทึกผลข้อมูลที่ได้จากการสารวจ
3. ดาเนินการสารวจ บันทึกผลและนาเสนอข้อมูล..
ตารางบันทึกผล
ประเภทของสิ นค้า(ชิ้น)
ชื่อ
อาหารและ เครื่ องดื่ม สารทาความ สารกาจัดแมลง
ร้านค้า
สารปรุ ง
สะอาด
และศัตรู พืช
ที่สารวจ
แต่งอาหาร
ร้านค้า
น้ าปลา
โค้ก
ผงซักฟอก
ไบกอน
ป้ าวรรณ
(20)
(36)
(50)
(5)
น้ ามันพืช
แป๊ ปซี่
ยาสระผม
ยากาจัดปลวก
(12)
(36)
(12)
(10)

รวม

น้ าตาล
(14)
ซอสปรุ งรส
(12)
(166)

กาแฟ
(20)
เอ็ม100
(12)
104

ครี มนวดผม
(20)
ครี มอาบน้ า
(12)
94

ยากันยุง
(20)
ยากาจัดแมลง
(12)
47

น้ ามันพืช เป็ นต้น..

เครื่ อง
สาอาง

ของใช้
ในสวน

แป้ ง
(12)
โลชัน่
(10)

จอบ
(10)
เสี ยม
(5)

น้ าหอม
(6)
ลิปสติก
(12)
40

พลัว่
(4)
คราด
(3)
22
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อภิปรายผลการสารวจ
1. สิ นค้าที่สารวจพบในร้านค้ามีกี่ประเภท อะไรบ้าง
จานวนสิ นค้าที่อยูใ่ นร้านมีหลายชนิด เช่น อาหารและสารปรุ งแต่งอาหาร เครื่ องดื่ม
สารทาความสะอาด สารกาจัดแมลงและศัตรู พืช เครื่ อง สาอาง ของใช้ในสวน เป็ นต้น
2. สิ นค้าประเภทใดมีมากที่สุด และสิ นค้าประเภทใดมีนอ้ ยที่สุด
จานวนสิ นค้าที่มากที่สุดเป็ นสิ นค้าประเภทอาหารและสารปรุ งแต่งอาหาร
3. เกณฑ์ที่ใช้ในการจาแนกสิ นค้าตามตารางบันทึกผลคือเกณฑ์ใด
เกณฑ์การใช้ประโยชน์
4. ถ้านักเรี ยนต้องการจาแนกประเภทของเครื่ องดื่มออกเป็ นกลุ่ม ๆ จะใช้เกณฑ์ใดได้บา้ ง
ใช้เกณฑ์เครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และไม่มีแอลกอฮอล์ ใช้เกณฑ์สีของเครื่ องดื่ม
ใช้เกณฑ์ภาชนะในการบรรจุ
5. ถ้านักเรี ยนต้องการจาแนกสารหรื อสิ นค้าโดยใช้สถานะเป็ นเกณฑ์ จะจาแนกได้อย่างไร
ใช้เกณฑ์ของแข็ง ของเหว และแก๊ส
6. ถ้าเรานาสารที่เป็ นของแข็ง ของเหลว และแก๊ส ใส่ ลงในแก้วน้ า สารใดมีการเปลี่ยนแปลง
รู ปร่ างตามภาชนะ เพราะเหตุใดแก๊สจึงฟุ้ งกระจายได้ง่ายกว่าสารในสถานะอื่น ๆ
ของเหลวและแก๊สจะเปลี่ยนแปลงรู ปร่ างตามภาชนะ ส่ วนแก๊สจะฟุ้ งกระจายได้ง่ายกว่า
เพราะขนาดอนุภาคอยูห่ ่างกันมาก
7. ถ้านักเรี ยนต้องการจาแนกสารโดยใช้เนื้ อสารเป็ นเกณฑ์ จะจาแนกได้อย่างไร
จาแนกได้เป็ นสารเนื้อเดียวและสารเนื้อผสม
8. ในการสารวจครั้งนี้ นกั เรี ยนพบปั ญหาและอุปสรรคอะไรบ้าง และนักเรี ยนแก้ไขปั ญหานั้น
อย่างไร
ปั ญหาที่พบในการสารวจคือ เวลามีนอ้ ยเพราะใช้ในชัว่ โมง จึงทานอกเวลาเรี ยนเพิ่มเติม
สรุ ปผลการศึกษา
จากการศึกษาพบว่า สารที่พบในชีวติ ประจาวันมีหลายชนิด เกณฑ์ที่ใช้ในการจาแนก
มีหลายอย่าง เช่น ใช้สถานะของสารเป็ นเกณฑ์ ใช้เนื้ อสารเป็ นเกณฑ์ ใช้สีเป็ นเกณฑ์ การเก็บสาร
ให้เป็ นหมวดหมู่ทาให้ง่ายต่อการค้นหาและการนาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างปลอดภัย
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คาถามหลังทากิจกรรม
1. ผลการสารวจของนักเรี ยนแตกต่างจากกลุ่มอื่นหรื อไม่ อย่างไร
แตกต่างกันขึ้นอยูก่ บั งบประมาณของเจ้าของร้านค้าและความต้องการของลูกค้า
2. นักเรี ยนคิดว่าการสารวจรวบรวมข้อมูลและจาแนกประเภทของข้อมูลมีความสาคัญอย่างไร
การจาแนกสารให้เป็ นหมวดหมู่ทาให้ง่ายและสะดวกต่อการค้นหาและการนาไปใช้
ประโยชน์
3. ร้านค้าสะดวกซื้ อ เช่น SEVEN ELEVEN มีระบบการจัดการและบริ การแก่ลูกค้าอย่างไรจึง
เป็ นที่นิยมของลูกค้าในปัจจุบนั
สิ นค้าใน SEVEN ELEVEN มีความหลากหลาย จัดเก็บเป็ นระเบียบตามประเภทของ
การใช้งาน สิ นค้าตรงกับความต้องการของลูกค้า เปิ ดทาการขายตลอดเวลาทาให้สะดวกในการซื้ อ
ระบบการจัดเก็บและการส่ งสิ นค้ามีความสะดวกรวดเร็ ว
4. ถ้านักเรี ยนจะออกแบบร้านค้าเพื่อจาหน่ายสิ นค้าอย่างใดอย่างหนึ่ง นักเรี ยนจะต้องคานึงถึง
สิ่ งใดบ้าง และจะวางแผนการจัดการร้านค้าอย่างไร เพื่อให้เกิดความสะดวกและความประทับใจ
ของผูใ้ ช้บริ การ
สิ นค้าจะต้องมีความหลากหลาย จัดเก็บอย่างเป็ นระเบียบ สิ นค้าตรงกับที่ตลาดต้องการ
ราคาไมแพงนัก เปิ ดทาการขายตลอดเวลา ทาให้สะดวกในการซื้ อ การขนส่ งสิ นค้าก็สะดวกรวดเร็ ว
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เฉลยกิจกรรมที่ 2
เรื่อง การจาแนกสาร
จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. ทดลองและจาแนกประเภทของสารโดยใช้เนื้ อสารเป็ นเกณฑ์ได้
2. สรุ ปผลการศึกษาเรื่ อง การจาแนกสารโดยเขียนเป็ นแผนผังมโนทัศน์ได้
คาชี้แจง
1. แบ่งกลุ่มนักเรี ยนออกออกเป็ น 4 กลุ่ม ๆ ละ 6 คน โดยคละเพศและความสามารถ
2. ให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มทาการทดลองที่ 2 เรื่ อง การจาแนกสาร
3. บันทึกผลการทดลองลงในตารางบันทึกผลแล้วตอบคาถาม
4. ศึกษาใบความรู้ที่ 1 เรื่ อง การจาแนกสาร แล้วสรุ ปผลการศึกษาเป็ นแผนผังมโนทัศน์
5. นาเสนอผลงานโดยคัดเลือกผลงานดีเด่นไปจัดป้ ายนิเทศหน้าชั้นเรี ยน เพื่อชื่นชมผลงาน
และเป็ นตัวอย่างในการพัฒนางานของเพื่อน ๆ ให้ดีข้ ึน
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กิจกรรมที่ 2
เรื่อง การจาแนกสาร
กาหนดปัญหา
สารเนื้ อเดียวและสารเนื้อผสมมีลกั ษณะอย่างไร
สมมุติฐาน
สารเนื้ อเดียวจะมีลกั ษณะเป็ นเนื้ อเดียวกัน ส่ วนสารเนื้ อผสมจะมองเห็นของผสมที่มีอยู่
ภายในสารนั้น
วัสดุอปุ กรณ์ และสารเคมี
1. บีกเกอร์ขนาด 250 ลูกบาศก์เซนติเมตร 3 ใบ 2. น้ า 300 ลูกบาศก์เซนติเมตร
3. เกลือแกง 1 ช้อนชา
4. น้ ามัน 1 ช้อนชา
5. ดินร่ วน 1 ช้อนชา
6. แท่งแก้วคนสาร 3 อัน
7. น้ ายาล้างจาน 1 ช้อนชา
วิธีทดลอง
1. เตรี ยมน้ าใส่ บีกเกอร์ 3 ใบ ๆ ละ 100 ลูกบาศก์เซนติเมตร
2. นาเกลือแกงใส่ ลงในบีกเกอร์ ใบที่ 1 ใช้แท่งแก้วคนสาร สังเกตและบันทึกผล
3. เทน้ ามันใส่ ลงบีกเกอร์ ใบที่ 2 ใช้แท่งแก้วคนสาร สังเกตและบันทึกผล
จากนั้นเทน้ ายาล้างจานลงไป ใช้แท่งแก้วคน สังเกตและบันทึกผลอีกครั้ง
4. เทดินร่ วนใส่ ลงไปในบีกเกอร์ ใบที่ 3 ใช้แท่งแก้วคนสาร สังเกตและบันทึกผล
5. นาสารทั้ง 3 ชนิดมาเปรี ยบเทียบกัน โดยให้นกั เรี ยน อภิปราย แสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับสิ่ งที่เกิดขึ้น
ผลการทดลอง
วิธีการทดลอง
ลักษณะของสารที่สังเกต
1. เกลือแกง +น้ า
เกลือละลายในน้ าได้สารละลายที่เป็ นเนื้ อเดียวกัน
2. น้ ามัน + น้ า+ น้ ายาล้างจาน
3. ดินร่ วน + น้ า

น้ ามันจะลอยอยูบ่ นน้ าและเมื่อเติมน้ ายาล้างจานลงไปจะได้
สารที่มีลกั ษณะขาวขุ่น
ดินร่ วนไม่ละลายในน้ าและตกตะกอนเมื่อตั้งไว้นาน ๆ
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คาถาม
1. เมื่อเทเกลือแกงลงไปในน้ า แล้วคนให้ละลาย นักเรี ยนสังเกตเห็นสารที่ได้มีลกั ษณะ
อย่างไร เกลือละลายในน้ าได้และสารละลายที่ได้จะมีลกั ษณะเป็ นเนื้ อเดียวกัน
2. นักเรี ยนสามารถมองเห็นเกลือในน้ าได้หรื อไม่ ไม่สามารถมองเห็นเกลือเพราะเกลือจะ
ละลายที่เป็ นเนื้อเดียวกันกับน้ า เราเรี ยกสารที่มีลกั ษณะนี้วา่ สารละลาย
3. เมื่อเทน้ ามันลงในน้ า นักเรี ยนสังเกตเห็นสารที่ได้มีลกั ษณะอย่างไร น้ ามันไม่ละลายในน้ า
และเมื่อเติมน้ ายาล้างจานลงไปสารที่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างไร น้ ามันกับน้ าจะรวมตัวกันเป็ นสี ขาวขุ่น
ปล่อยสารนี้ไว้สักครู่ มีตะกอนเกิดขึ้นหรื อไม่ ไม่เกิดตะกอน
สารนี้จดั เป็ นสารชนิดใด สารคอลลอยด์
4. เมื่อเทดินร่ วนลงในน้ า นักเรี ยนสังเกตเห็นสารที่ได้มีลกั ษณะอย่างไร ดินร่ วนไม่ละลายน้ า
เมื่อตั้งสารนี้ไว้สุกครู่ มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร ดินร่ วนจะตกตะกอนอยูด่ า้ นล่างภาชนะ
เราเรี ยกสารที่มีลกั ษณะเช่นนี้ วา่ สารแขวนลอย
5. ให้นกั เรี ยนยกตัวอย่างสารเนื้อเดียว ที่พบในชีวติ ประจาวันมา ละ 2 – 3 ชนิด
สารเนื้ อเดียว ได้แก่ น้ าตาลทราย เกลือ น้ าเชื่อม ทองแดง เหล็ก สังกะสี
6. ให้นกั เรี ยนยกตัวอย่างสารเนื้อผสม ที่พบในชีวติ ประจาวันมา ละ 2 – 3 ชนิด
สารเนื้ อผสม ได้แก่ ชานมไข่มุก ส้มตา ยาหมูยอ น้ าพริ ก ต้มยา
7. ให้นกั เรี ยนศึกษาใบความรู ้ที่ 1 การจาแนกสาร แล้วสรุ ปผลการศึกษา เขียนเป็ นแผนผัง
มโนทัศน์ โดยทาลงในกระดาษที่แจกให้ คัดเลือกผลงานดีเด่นแล้วนาไปจัดป้ ายนิ เทศหน้าชั้นเรี ยน
สรุ ปผลการศึกษา
สารเนื้ อเดียวและสารเนื้อผสมจะมีลกั ษณะแตกต่างกัน โดยสารเนื้อเดียวจะมีลกั ษณะเป็ น
เนื้อเดียวกันอาจมีชนิ ดเดียวหรื อหลายชนิ ดก็ได้ ส่ วนสารเนื้ อผสมจะมองเห็นของผสมที่มีอยูภ่ ายใน
สารนั้น

