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 ชุดกิจกรรมการเรียนรูต้ามกระบวนการสืบเสาะหาความรู ้5 ขัน้ (5E) ชุดท่ี 6 สารละลายกรด 

9.  สาร A  มคี่า pH เท่ากบั 2 ขอ้ใดอธบิายสมบตัขิองสาร A ไดถู้กตอ้ง 
ก. ขอ้มลูไมเ่พยีงพอ สรุปไมไ่ด้ 
ข. สาร  A  มคี่าความเป็นกลาง 
ค. สาร A  มคี่าความเป็นเบสมาก 
ง. สาร  A  มคี่าความเป็นกรดมาก 

10. น ้ายาลา้งหอ้งน ้าโดยทัว่ไปมสีมบตัติรงกบัขอ้ใด 
ก. เป็นกรด 
ข. เป็นเบส 
ค. เป็นเกลอื 
ง. เป็นกลาง 
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ชุดกิจกรรมการเรียนรูต้ามกระบวนการสืบเสาะหาความรู ้5 ขัน้ (5E)  ชุดท่ี 6 สารละลายกรด 

กระดาษค าตอบแบบทดสอบก่อนเรียน 

ชุดท่ี 6 สารละลายกรด 

ช่ือ-สกลุ..........................................................................ชัน้...............เลขท่ี............... 

ค าช้ีแจง         ใหน้กัเรยีนเลอืกค าตอบในแบบทดสอบ แลว้ท าเครือ่งหมาย × ลงในช่อง   

                  ในขอ้ทีถู่กตอ้งทีสุ่ด 

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

 

เกณฑก์ารประเมิน 

 คะแนนระหว่าง 9-10  อยูใ่นเกณฑ ์ ดมีาก 

          คะแนนระหว่าง 7-8    อยูใ่นเกณฑ ์ ด ี

          คะแนนระหว่าง 5-6    อยูใ่นเกณฑ ์ พอใช ้

          คะแนนระหว่าง 0-4    อยูใ่นเกณฑ ์ ปรบัปรงุ 

 

                                                                        
 

 

 

คะแนนเตม็ คะแนนท่ีได้ 
10  

 

ผลการประเมิน 

 ดมีาก 

 ด ี

 พอใช ้

 ปรบัปรงุ 
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ชุดกิจกรรมการเรียนรูต้ามกระบวนการสืบเสาะหาความรู ้5 ขัน้ (5E)   ชุดท่ี 6 สารละลายกรด 

ใบงาน เรื่อง สารละลายกรด 

ค าช้ีแจง 

 

1. ใบงาน เรือ่ง สารละลายกรด  ประกอบดว้ย 

1.1 บตัรค าสัง่ เรือ่ง สารละลายกรด   

1.2 ใบกจิกรรมที ่1 เรือ่ง สมบตัขิองกรด 

1.3 ใบความรู ้ เรือ่ง สารละลายกรด   

1.4 ใบกจิกรรมที ่2 เรือ่ง สารละลายกรด 

2. ใหน้กัเรยีนอ่านบตัรค าสัง่อย่างละเอยีด และท าความเขา้ใจใหช้ดัเจน ถา้มขีอ้สงสยั 

สอบถามครผููส้อน 

3. ปฏบิตักิจิกรรมตามล าดบัขัน้ตอนทีก่ าหนดในบตัรค าสัง่ 
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ชุดกิจกรรมการเรียนรูต้ามกระบวนการสืบเสาะหาความรู ้5 ขัน้ (5E)  ชุดท่ี 6 สารละลายกรด 

 

บตัรค าสัง่  

เร่ือง สารละลายกรด   

 

ค าช้ีแจง 

 

ใหน้กัเรยีนปฏบิตักิจิกรรมตามขัน้ตอนกระบวนการเรยีนรูแ้บบสบืเสาะหาความรู ้(5E) 

      ตามขัน้ตอนต่อไปนี้ 
 

ขัน้สร้างความสนใจ (Engagement) 
 ครนู าสารมาหลายๆชนิด เช่น น ้าเกลอื น ้าสบู่ น ้าสม้คัน้ น ้าอดัลม น ้าเชื่อม น ้าขีเ้ถ้า 
น ้าเปล่า กาแฟด า น ้ายาเชด็กระจก ยาธาตุ เป็นต้น มาใหน้กัเรยีนทดสอบโดยจุม่กระดาษ
ลติมสัสแีดงและสนี ้าเงนิ ลงไปในสารละลายดงักล่าว จากนัน้ ครถูามค าถามเพื่อกระตุน้ 
ความสนใจของนกัเรยีนว่า นกัเรยีนคดิว่าสารทีย่กตวัอยา่งมานี้ สารแต่ละชนิดมสีมบตัเิป็น 
อยา่งไร  
         (แนวตอบ น ้าสบู่ น ้าขีเ้ถา้ น ้ายาเชด็กระจกและยาธาตุ มสีมบตัเิป็นเบส เพราะเปลีย่นสี 
กระดาษลติมสัจากสแีดงเป็นน ้าเงนิ น ้าสม้คัน้ น ้าอดัลม และกาแฟด า มสีมบตัเิป็นกรด เพราะ 
เปลีย่นสกีระดาษลติมสัจากสนี ้าเงนิเป็นแดง น ้าเกลอื น ้าเชื่อมและน ้าเปล่า มสีมบตัเิป็นกลาง 
เพราะไมเ่ปลีย่นสกีระดาษลติมสัทัง้ 2 ส)ี 
ขัน้ส ารวจและค้นหา  (Exploration)  (10 คะแนน) 
 ครใูหน้กัเรยีนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน สบืคน้เรือ่ง สารละลายกรด โดยสบืคน้ในเรือ่ง 
สมบตัขิองสารละลายกรด และประเภทของสารละลายกรด ทัง้กรดอนิทรยีแ์ละกรดอนินทรยี์ 
พรอ้มยกตวัอยา่งสารละลายกรดมากลุ่มละ 10 ชนิด และท าเป็นรายงานส่งครผููส้อน 
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ชุดกิจกรรมการเรียนรูต้ามกระบวนการสืบเสาะหาความรู ้5 ขัน้ (5E)  ชุดท่ี 6 สารละลายกรด 

 

ใบกิจกรรมท่ี 1 
เร่ือง สมบติัของกรด 

จดุประสงค ์

1. ทดลองและสรปุสมบตัขิองกรดได ้
2. บอกชนิดของสารทีเ่ป็นกรดทีใ่ชใ้นบา้นได้ 

วสัดอุปุกรณ์ 

รายการ จ านวน / กลุ่ม 

1. หลอดทดลองขนาดกลาง 

2. ทีต่ัง้หลอดทดลอง 

3. แท่งแกว้ส าหรบัคน 

4. หลอดฉีดยาขนาด  10  ลบ.ซม. 

5. กรดไฮโดรคลอรกิ (กรดเกลอื) 

6. กระดาษลติมสัสแีดงและสนี ้าเงนิขาด 1ซม. X 0.5 ซม. 

7. แผ่นสงักะสขีนาด 1 ซม. X 1 ซม. 

8. หนิปนูกอ้นเลก็ 

8  หลอด 

1  อนั 

1  อนั 

1  หลอด 

10  cm3 

8 แผ่น 
4  ชิน้ 

1  cm3 

วธิกีารทดลอง 
1. ใส่สารละลายกรดไฮโดรคลอรกิ (กรดเกลอื) ลงในหลอดทดลองขนาดเลก็ 4 หลอด 

หลอดละ 2 cm3 
2. ใชก้ระดาษลติมสัสแีดงและสนี ้าเงนิตรวจสอบความเป็นกรด – เบส ของสารละลาย

ในหลอดที ่1 บนัทกึผล 
3. หยดสารละลายฟีนอลฟ์ทาลนีลงในหลอดทดลองหลอดที ่2 จ านวน 2 หยด  

สงัเกตสขีองสารละลาย บนัทกึผล 
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         4.  เตมิเปลอืกไขห่รอืเกลด็หนิปนู 2 – 3 เกลด็ ลงในหลอดทดลองหลอดที ่3 สงัเกตและ
บนัทกึผล 
         5.  ใส่ชิน้สงักะสขีนาด 1 cm x 1 x 1 cm  ลงในหลอดทดลองหลอดที ่4 สงัเกต                     
การเปลีย่นแปลงและบนัทกึผล 
         6.  ท าการทดสอบซ ้า ขอ้ 1 – 5 แต่เปลีย่นจากสารละลายกรดไฮโดรคลอรกิเป็น
สารละลายกรดแอซตีกิ (กรดน ้าสม้) เจอืจาง น ้ายาลา้งหอ้งน ้า น ้ามะนาว และน ้ากลัน่แทน 

แบบบนัทึกผลการทดลอง 

วนัที.่................................................................................................................................... 

กลุ่มที.่..............................................................ชัน้ ม.1/....................................................... 

สมาชกิในกลุ่ม 1................................................ 2........................................... 

  3................................................ 4........................................... 

  5................................................ 6........................................... 

ตารางบนัทึกผลการทดลอง 

สารท่ีใช้ทดลอง ผลการสงัเกตเม่ือทดสอบกบักรดไฮโดรคลอริก 

กระดาษลสิมตัสแีดง  

กระดาษลสิมตัสนี ้าเงนิ  

สารละลายฟีนอลฟ์ทาลนี  

เกลด็หนิปนูหรอืเปลอืกไข่  

สงักะส ี  

 

 

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

ขัน้อธิบายและลงข้อสรปุ  (Explanation) (10  คะแนน) 

ค าถามท้ายการทดลอง 

1. สารละลายทีใ่ชม้ชีื่อเรยีกทัว่ไปว่าอะไร 
.................................................................................................................................

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

2. สิง่ทีน่ ามาใชท้ดสอบสมบตัคิวามเป็นกรดมอีะไรบา้ง 
.................................................................................................................................

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

3. ขอ้ควรระวงัในการใชก้รดคอือะไร 
.................................................................................................................................

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

4. ถา้กรดหกรดร่างกายตอ้งท าอยา่งไรในขัน้แรก 
.................................................................................................................................

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

5. สารละลายทีใ่ชใ้นการทดลอง เมือ่ใชก้ระดาษลติมสัทดสอบไดผ้ลเหมอืนกนัหรอืต่างกนั
จงอธบิาย 
.................................................................................................................................

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

6. เมือ่ใส่สงักะสลีงไปในสารละลายมกีารเปลีย่นแปลงหรอืไม ่ในเรือ่งใด 
.................................................................................................................................

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

 
7. เมือ่ใส่หนิปนูลงไปในสารละลายมกีารเปลีย่นแปลงหรอืไม่ ในเรือ่งใด 

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

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

8. จงอธบิายสมบตัขิองสารละลายกรด 

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

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

9. จากผลการทดลอง  นกัเรยีนน าสมบตัขิองกรดไปใชป้ระโยชน์ในเรือ่งใด 
.................................................................................................................................

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

10. ผลสรปุของการทดลองนี้คอือะไร          
.................................................................................................................................
................................................................................................................................. 

ขัน้ขยายความรู้   (Elaboration)  (10  คะแนน) 

- ครใูหน้กัเรยีนศกึษาความรูเ้พิม่เตมิจากใบความรูท้ี ่1 เรื่อง สารละลายกรด 

- นกัเรยีนรว่มกนัอภปิราย เพื่อเชื่อมโยงความรูส้ารละลายกรดจากค าถาม 

- ครใูหน้กัเรยีนศกึษาคน้ควา้เพิม่เตมิจากหนงัสอื อนิเทอรเ์น็ต หรอืแหล่งเรยีนรูต่้างๆ 

เกีย่วกบัเรือ่ง สารละลายกรด สรปุเป็นใบงานส่งครผููส้อน 

- นกัเรยีนสามารถน าความรูเ้กีย่วกบัสารละลายกรดไปใชป้ระโยชน์ในชวีติประจ าวนั 
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