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คำนำ
เอกสารประกอบการเรี ยนวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 สาระที่ 3 สารและ
สมบัติของสาร เป็ นสื่ อการเรี ยนรู้ประเภทสื่ อเอกสาร ที่ขา้ พเจ้าได้พฒั นาขึ้นมีวตั ถุประสงค์เพื่อ
ใช้ประกอบการเรี ยนรู้ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ในสาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรี ยนรู้
วิทยาศาสตร์ โดยยึดมาตรฐานและตัวชี้วดั เป็ นกรอบและแนวทางในการจัดการศึกษา เพื่อ
พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และมีสมรรถนะตาม
ที่กาหนดในหลักสูตร ลักษณะของเอกสารประกอบการเรี ยน เน้นให้ผเู้ รี ยนลงมือปฏิบตั ิ
กิจกรรมด้วยตนเองจากสื่ อที่กาหนดให้ โดยเรี ยนรู้ในห้องปฏิบตั ิการวิทยาศาสตร์ และสารวจ
สื บค้นข้อมูล ด้วยสื่ อเอกสารประกอบการเรี ยน ด้วยมุ่งหวังให้ผเู้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู้ได้ตาม
มาตรฐาน ตัวชี้วดั และจุดประสงค์การเรี ยนรู้ในแต่ละเรื่ องอย่างมีประสิทธิภาพ
เอกสารประกอบการเรี ยน ประกอบด้วย 9 เล่ม เอกสำรประกอบกำรเรียนชุดนี้เป็ น
เล่ มที่ 1 เรื่ อง สมบัตขิ องสำร มุ่งให้ผเู้ รี ยนได้เรี ยนรู้ และฝึ กปฏิบตั ิเกี่ยวกับ เรื่ อง ความหมายของ
สาร สสาร สมบัติทางกายภาพของสาร และสมบัติทางเคมีของสารตามขั้นตอนกิจกรรมที่
กาหนด
ขอขอบคุณ นายบรรพต โพธิ์ศรี ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนชุมพลนาคลัง ที่ปรึ กษา
และผูท้ รงคุณวุฒิที่เป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญทุกท่าน ที่ให้ขอ้ คิด ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ในการพัฒนาเอกสาร
ประกอบการเรี ยน วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 สาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร
ทาให้สามารถพัฒนาผูเ้ รี ยนให้เกิดการเรี ยนรู้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
นำงอนำมิกำ มีแก้ ว
ผู้จดั ทำ
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สำรบัญ
หน้ ำ
คำนำ
คำชี้แจงในกำรใช้ เอกสำรประกอบกำรเรียนวิชำวิทยำศำสตร์ สำหรับครู
คำชี้แจงในกำรใช้ เอกสำรประกอบกำรเรียนวิชำวิทยำศำสตร์ สำหรับนักเรียน
สมบัตขิ องสำร
ใบกิจกรรม เรื่ อง การคิดวิเคราะห์เกี่ยวกับสาร
ใบความรู้ เรื่ อง สมบัติของสาร
แบบทดสอบชุดที่ 1 เรื่ อง สมบัตขิ องสำร
เฉลยแบบทดสอบชุดที่ 1
แนวกำรตอบกิจกรรม
บรรณำนุกรม
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เอกสำรประกอบกำรเรียนวิชำวิทยำศำสตร์ ชั้นมัธยมศึกษำปี ที่ 1
สำระที่ 3 สำรและสมบัตขิ องสำร
ชุ ดที่ 1 สมบัตขิ องสำร
สำระสำคัญ
สารต่าง ๆ รอบตัวมีสมบัติท้งั ที่คล้ายกันและแตกต่างกัน สมบัติของสาร
สามารถใช้เป็ นเกณฑ์ในการจัดกลุ่ม

สำระกำรเรียนรู้
1) ความหมายของสาร สสาร
2) สมบัติทางกายภาพของสาร
3) สมบัติทางเคมีของสาร

จุดประสงค์ กำรเรียนรู้
1. บอกความหมายของสสาร สาร สมบัติของสาร และการจาแนกสารได้
2. อธิบายสมบัติทางกายภาพของสารได้
3. อธิบายสมบัติทางเคมีของสารได้
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ใบกิจกรรม
เรื่ อง กำรคิดวิเครำะห์ เกี่ยวกับสำร
จุดประสงค์
1. อธิบายความหมายของสารและสสารได้
2. คิดวิเคราะห์เกี่ยวกับสมบัติของสารได้
คำชี้แจง ให้นกั เรี ยนนาสิ่ งที่กาหนดให้ต่อไปนี้เติมลงในกรอบสี่ เหลี่ยม เพื่อจาแนกว่าสิ่ งใด
จัดเป็ นสาร สิ่ งใดไม่ใช่สาร
น้ าตาลทราย ทองแดง น้ าอัดลม แอลกอฮอล์
ความร้อน แสงแดด หิ นปูน น้ าเชื่อม เสี ยง
ด่างทับทิม ดิน ลม
สิ่ งที่จดั เป็ นสาร

สิ่ งที่ไม่ใช่สาร

สรุปผลกำรวิเครำะห์
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
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ใบควำมรู้
เรื่ อง สมบัติของสำร

สำร (Substance) หมายถึง สิ่ งที่มีตวั ตน มีมวลหรื อน้ าหนัก ต้องการที่อยูแ่ ละสามารถ
สัมผัสได้ เช่น ดิน หิ น น้ า อากาศ พืช และสัตว์ ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยูร่ อบๆ ตัวเรา จัดเป็ นสาร
ทั้งสิ้ น สารแต่ละชนิดมีสมบัติแตกต่างกัน แต่สามารถเปลี่ยนแปลงสถานะได้ เช่น เหล็ก
สังกะสี กรดเกลือการที่สารมีสมบัติแตกต่างกัน และมีความสามารถในการเปลี่ยนแปลง
สถานะได้แตกต่างกันนี้ ถือว่าเป็ นลักษณะเฉพาะของสารแต่ละชนิด ดังนั้นจึงมีการใช้เกณฑ์
การพิจารณาและอธิบายสมบัติของสารมาจัดจาแนกสารและมีการทดสอบสมบัติของสาร
เพื่อพิสูจน์ว่าสารนั้นเป็ นสารชนิดใด เพราะหากอาศัยแต่การสังเกตหรื อมองเห็นเพียงอย่าง
เดียวนั้นในบางครั้งก็ไม่สามารถจะตัดสิ นได้แน่นอน

7

สสำร ( Matter ) หมายถึงสิ่ งที่มีมวล ต้องการที่อยู่ และ สามารถสัมผัสได้โดยประสาท
สัมผัสทั้ง 5 เช่น ดิน น้ า อากาศ ฯลฯ ภายใน สสารเป็ นเนื้อของสสาร เรี ยกว่า สาร ( Substance )
อนุภาคที่เป็ นองค์ประกอบของสสาร ซึ่ งมี 3 ชนิด คือ อะตอม โมเลกุล และไอออน
อะตอมเป็ นอนุภาคที่เล็กที่สุดของธาตุ ประกอบด้วยโปรตอนซึ่ งเป็ นประจุบวก อิเล็กตรอนมี
ประจุลบ และนิวตรอนซึ่ งเป็ นกลาง เมื่ออะตอมเสี ยอิเล็กตรอนจะเปลี่ยนไปเป็ นไอออนบวก
และเมื่ออะตอมรับอิเล็กตรอนเข้ามาจะเปลี่ยนไปเป็ นไอออนลบ ส่วนโมเลกุลเป็ นกลางทาง
ไฟฟ้าเกิดจากอะตอมมารวมกัน โมเลกุลของธาตุประกอบด้วยอะตอมชนิดเดียวกัน โมเลกุลของ
สารประกอบนั้นประกอบด้วยอะตอมของธาตุต่างชนิดกัน

ภาพแสดงสสารต้องการที่อยูแ่ ละสามารถสัมผัสได้
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สมบัตขิ องสำร (Properties of matter) หมายถึงลักษณะเฉพาะของสารแต่ละชนิด เช่น
สถานะ สี กลิ่น รส การละลาย จุดเดือด การนาไฟฟ้า การเกิดสนิม การเผาไหม้ เป็ นต้น เนื่องจาก
สารแต่ละชนิดมีสมบัติแตกต่างกัน การทดสอบสมบัติของสารจึงเป็ นการพิสูจน์และจาแนกสาร
แต่ละชนิดได้
สมบัติของสาร แบ่งเป็ น 2 ประเภท ได้แก่
1.สมบัตทิ ำงกำยภำพ (Physical properties) หมายถึง สมบัติของสารที่สามารถสังเกตได้จาก
ลักษณะภายนอก หรื อจากการทดลองที่ไม่เกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาเคมี เข่น สถานะ เนื้อสาร สี กลิ่น
รส ความหนาแน่น จุดเดือด จุดหลอมเหลว การนาไฟฟ้า การละลายน้ า ความแข็ง ความเหนียว
เป็ นต้น

ตารางแสดงสมบัติทางกายภาพบางประการของสาร
2.สมบัตทิ ำงเคมี (Chemical properties) สมบัติเฉพาะตัวของสารที่เกี่ยวข้องกับการ
เกิดปฏิกิริยาเคมี ตัวอย่างของการเปลี่ยนแปลงทางเคมี ได้แก่โลหะโซเดียมทาปฏิกิริยากับน้ า ได้
สารใหม่ คือ โซเดียมไฮดรอกไซด์ และก๊าซไฮโดรเจนการเผาไหม้ของลูกเหม็น ได้สารใหม่ คือ
ก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ และน้ าการเกิดสนิมเหล็ก ได้สารใหม่ คือ ออกไซด์ของเหล็กการเผา
ไหม้ของไม้ ได้สารใหม่ คือ น้ า และ คาร์ บอนไดออกไซด์ โดยทัว่ ๆ ไป การเปลี่ยนแปลงของ
สารสามารถมีท้งั การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและการเปลี่ยนแปลงทางเคมีควบคู่กนั ไป
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ตาราง แสดงสมบัติทางเคมี (ความเป็ นกรด - เบส) ของสารบางชนิด

ตารางแสดงตัวอย่างของสารรวมทั้งสมบัติทางกายภาพและสมบัติทางเคมี

10

แบบทดสอบชุดที่ 1
เรื่ อง สมบัติของสำร

คำชี้แจง

ให้นกั เรี ยน

ทับตัวอักษรหน้าข้อความที่เป็ นคาตอบที่ถกู ที่สุดเพียงข้อเดียว

1. ข้อใดคือความแตกต่างที่เด่นชัดที่สุดของลักษณะทางกายภาพระหว่างสารแขวนลอย
กับคอลลอยด์
ก. การตกตะกอน
ข. ขนาดของอนุภาค
ค. การหักเหของแสง
ง. การกระเจิงของแสง
2. ข้อใด ผิด
ก. ธาตุเป็ นสารบริ สุทธิ์
ข. สารละลายเป็ นสารเนื้อเดียว
ค. สารประกอบเป็ นสารบริ สุทธิ์
ง. สารเนื้อเดียวเป็ นสารบริ สุทธิ์
3. ข้อใดเป็ นสารเนื้อผสมทั้งหมด
ก. ดิน น้ า ผงชูรส เกลือ
ข. ยาสี ฟัน แป้งมัน เหล็ก ทองแดง
ค. น้ า สารละลายแอมโมเนีย ปูนซี เมนต์
ง. ดิน น้ าคลอง ลอดช่องน้ ากะทิ น้ าส้มคั้น
4. สารกลุ่มใดเป็ นสารเนื้อเดียวทั้งหมด
ก. ยาสี ฟัน แปรงสี ฟัน ขันน้ า น้ า แป้งน้ า
ข. น้ าฝน น้ ากลัน่ แป้งมัน น้ าตาล เกลือ
ค. น้ าฝน น้ าคลอง น้ าตาล น้ าเชื่อม ชอล์ก
ง. น้ ามะนาว น้ ามะกรู ด น้ าส้มคั้น น้ าส้มสายชู
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5. ข้อใดไม่ ส่งผลต่อความสามารถในการละลายของสาร
ก. อุณหภูมิ
ข. ความดัน
ค. ความหนาแน่น
ง. ชนิดของสารละลาย
6. ตัวถูกละลายคืออะไร
ก. สารที่มีปริ มาณน้อยกว่า
ข. สารที่มีสถานะเดียวกับสารละลาย
ค. สารที่มีสถานะเป็ นของเหลวเท่านั้น
ง. สารที่มีความหนาแน่นน้อยกว่าสารละลาย
7. ข้อใดต้องใช้ตวั ทาละลายต่างจากพวก
ก. น้ าตาล
ข. เชลแล็ก
ค. เกลือแกง
ง. สี ผสมอาหาร
8. ข้อใดที่ตวั ทาละลายมีสถานะเป็ นของแข็ง
ก. น้ าเชื่อม
ข. เกลือในน้ า
ค. ปรอทในสังกะสี
ง. ไอโอดีนในอากาศ
9. สารในข้อใดที่มีตวั ถูกละลายหลายชนิด
ก. นาก
ข. ฟิ วส์ไฟฟ้า
ค. ทองเหลือง
ง. เหรี ยญบาท
10. สถานะของตัวถูกละลายในน้ าอัดลมคือข้อใด
ก. แก๊ส
ข. ของเหลว
ค. แก๊สและของเหลว
ง. ขึ้นอยูก่ บั ปริ มาณ CO2
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เฉลยแบบทดสอบชุดที่ 1
เรื่ อง สมบัติของสำร
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ใบกิจกรรม
เรื่ อง กำรคิดวิเครำะห์ เกี่ยวกับสำร
จุดประสงค์
1. อธิบายความหมายของสารและสสารได้
2. คิดวิเคราะห์เกี่ยวกับสมบัติของสารได้
คำชี้แจง ให้นกั เรี ยนนาสิ่ งที่กาหนดให้ต่อไปนี้เติมลงในกรอบสี่ เหลี่ยม เพื่อจาแนกว่าสิ่ งใด
จัดเป็ นสาร สิ่ งใดไม่ใช่สาร
น้ าตาลทราย ทองแดง น้ าอัดลม แอลกอฮอล์
ความร้อน แสงแดด หิ นปูน น้ าเชื่อม เสี ยง
ด่างทับทิม ดิน ลม

สิ่ งที่จดั เป็ นสำร
นำ้ ตำลทรำย
ทองแดง
นำ้ อัดลม
แอลกอฮอล์
หิ นปูน
นำ้ เชื่อม
ด่ ำงทับทิม
ดิน
ลม

สิ่ งที่ไม่ ใช่ สำร
แสง
แสงแดด
ควำมร้ อน

สรุปผลกำรวิเครำะห์
เรำสำมำรถจำแนกสิ่ งที่อยู่รอบตัวเรำได้ 2 ประเภท คือ สิ่ งที่เป็ นสำร เป็ นสิ่ งที่มมี วล มี
ตัวตน ต้ องกำรที่อยู่ และสำมำรถสั มผัสได้ ด้วยประสำทสั มผัส และสิ่ งที่ไม่ใช่ สำรจะมี
คุณสมบัติตรงกันข้ ำมกับ สิ่ งที่เรี ยกว่ ำสำรนั่นเอง
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