ชุดที่ 1 การละลาย

คำนำ
ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ (5E) ชุดนี้ ใช้ข้ นั ตอนและวิธีการเรี ยนรู ้
แบบสื บเสาะหาความรู ้ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรี ยนรู ้
สารละลายของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
ชุ ดกิ จกรรมชุ ดนี้ เป็ นชุ ดที่ 1 เรื่ อง การละลายของสาร ในชุ ดกิ จกรรมชุ ดนี้ ประกอบ
กิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยใช้กระบวนการแบบสื บเสาะหาความรู ้ (5E) เพื่อให้นกั เรี ยนได้ปฏิบตั ิ
กิ จกรรมอย่างหลากหลาย ฝึ กทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ลงมือปฏิบตั ิการทดลอง
ร่ วมกันเป็ นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันภายในกลุ่ม ชุ ดกิจกรรมมีภาพประกอบชัดเจน
สามารถทาให้นักเรี ยนเข้าใจบทเรี ย นยิ่ง ขึ้ น และสามารถนาความรู ้ ที่ได้ไ ปประยุก ต์ใ ช้ใ น
ชีวติ ประจาวัน
ผูจ้ ดั ทาหวังเป็ นอย่างยิ่งว่าชุ ดกิ จกรรมวิทยาศาสตร์ โดยใช้กระบวนการสื บเสาะหา
ความรู ้ชุดนี้จะเป็ นประโยชน์ต่อการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรี ยนและเป็ นส่ วนสาคัญในการพัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนให้มีคุณภาพสอดคล้อง
กับมาตรฐานการเรี ยนรู ้และตัวชี้วดั
ผูจ้ ดั ทาขอขอบพระคุณผูบ้ ริ หาร คณะครู อาจารย์ โรงเรี ยนฤทธิยะวรรณาลัย และ
ผูเ้ ชี่ ย วชาญทุ ก ท่ า น ที่ ใ ห้ค าแนะนาช่ วยเหลื อในการจัดท าชุ ดกิ จกรรมการเรี ย นรู ้ แบบสื บ
เสาะหาความรู ้ หน่วยการเรี ยนรู ้ สารละลาย จนสาเร็ จลุล่วงด้วยดี ไว้ ณ โอกาสนี้
วิทยา มากสวาสดิ์
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คำชี้แจงกำรใช้ ชุดกิจกรรม
1. ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ (5E) หน่วยการเรี ยนรู ้ สารละลาย ของนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 มีท้ งั หมด 5 ชุด ใช้เวลาจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ 16 ชัว่ โมง ดังนี้
ชุดที่ 1 เรื่ อง การละลาย เวลา 3 ชัว่ โมง
ชุดที่ 2 เรื่ อง ปั จจัยที่มีผลต่อการละลาย เวลา 3 ชัว่ โมง
ชุดที่ 3 เรื่ อง ความเข้มข้นของสารละลาย เวลา 3 ชัว่ โมง
ชุดที่ 4 เรื่ อง สถานะและการเปลี่ยนแปลงสถานะของสาร เวลา 3 ชัว่ โมง
ชุดที่ 5 เรื่ อง ปั จจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสถานะของสาร เวลา 4 ชัว่ โมง
2. ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ (5E) หน่วยการเรี ยนรู ้ สารละลาย
แต่ละชุด ประกอบด้วย
1) คาชี้แจงสาหรับครู
2) คาชี้แจงสาหรับนักเรี ยน
3) มาตรฐานการเรี ยนรู ้/ตัวชี้วดั
4) จุดประสงค์การเรี ยนรู ้
5) บัตรคาสั่ง
6) แบบทดสอบก่อนเรี ยน
7) กิจกรรม ตามกระบวนการสื บเสาะหาความรู ้ 5 ขั้น (5 E) ดังนี้
กิจกรรม ทบทวนความหลัง…จุดประกายความคิด→ขั้นสร้างความสนใจ
(Engagement)
กิจกรรม รู ้ดว้ ยตนเอง → ขั้นสารวจและค้นหา (Exploration)
กิจกรรม หลากความคิด…รวมเป็ นหนึ่ง → ขั้นอธิ บายและลงข้อสรุ ป (Explanation)
กิจกรรม เพิม่ เติมเสริ มความรู ้ → ขั้นขยายความรู ้ (Elaboration)
กิจกรรม เรี ยนแล้วรู ้ → ขั้นประเมินผล (Evaluation)
8) แบบทดสอบหลังเรี ยน
9) บัตรเฉลยกิจกรรม
3. ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ (5E) หน่วยการเรี ยนรู ้ สารละลายของนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 จัดทาขึ้นเพื่อส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนสู งขึ้น
โดยใช้ข้ นั ตอนและวิธีการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ (5E) ที่มุ่งให้
นักเรี ยนได้คิดและลงมือปฏิบตั ิกิจกรรมด้วยตนเอง
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คำชี้แจงสำหรับครู
1. ชุ ดกิ จกรรมการเรี ย นรู ้ แบบสื บ เสาะหาความรู ้ (5E) ชุ ดที่ 1 เรื่ อง การละลาย ชุ ดนี้ เป็ นชุ ด
กิจกรรมที่ใช้ประกอบการเรี ยนในวิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรี ยนรู ้ สารละลายของนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 1 โดยครู ใช้ประกอบการจัดกิ จกรรมการเรี ยนตามแผนจัดกิ จกรรมการ
เรี ยนรู ้ เรื่ อง การละลาย จานวน 3 ชัว่ โมง
2. ครู ควรศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับแผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ชุดกิจกรรมแบบสื บเสาะ
หาความรู ้ (5E) และคาชี้แจงต่าง ๆ ให้เข้าใจก่อนดาเนินกิจกรรมการเรี ยนรู ้
3. ครู ตอ้ งจัดเตรี ยมวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทากิจกรรมการเรี ยนรู ้ให้เรี ยบร้อยและเพียงพอ
สาหรับการทากิจกรรมของนักเรี ยน
4. ครู ควรชี้แจงขั้นตอนการเรี ยนและบทบาทของนักเรี ยนในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ โดย
ใช้ชุดกิจกรรมแบบสื บเสาะหาความรู ้ (5E) ให้นกั เรี ยนเข้าใจก่อนปฏิบตั ิกิจกรรม
5. ครู จดั กิจกรรมการเรี ยนรู ้อย่างเป็ นขั้นตอน ตรงตามที่ระบุไว้ในแผนการจัดการเรี ยนรู ้และ
ชุดกิจกรรมแบบสื บเสาะหาความรู ้ (5E) 5 ขั้นตอน คือ ขั้นสร้างความสนใจ ขั้นสารวจ
และค้นหา ขั้นอภิปรายและลงข้อสรุ ป ขั้นขยายความรู ้ และขั้นประเมิน โดยในขั้นสารวจ
และค้นหา ขั้นอภิปรายและลงข้อสรุ ปจะมีการจัดกิจกรรม 2 ครั้ง เนื่องจากต้องการให้
นักเรี ยนอภิปรายและสรุ ปผลให้เข้าใจในแต่ละเรื่ อง
6. ครู ตอ้ งควบคุมเวลา การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ เพื่อให้กิจกรรมเป็ นไปอย่างต่อเนื่ องและ
บรรลุผลตามวัตถุประสงค์
7. ครู สังเกตพฤติกรรมในการปฏิบตั ิกิจกรรมของนักเรี ยนอย่างใกล้ชิดระหว่างที่นกั เรี ยน
ปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ในขั้นสารวจและค้นหา ขั้นอภิปรายและลงข้อสรุ ปเพื่อเพิ่มเติม
ความรู ้และชี้แนะแนวทางการปฏิบตั ิกิจกรรมให้กบั นักเรี ยนได้
8. กระตุน้ เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนมีส่วนร่ วม กล้าแสดงออกในการ
ปฏิบตั ิกิจกรรม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและนาเสนอผลงาน
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คำชี้แจงสำหรับนักเรียน
ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ (5E) ชุดที่ 1 เรื่ อง การละลาย
ชุดนี้เป็ นชุดกิจกรรมที่ใช้ประกอบการเรี ยนในวิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรี ยนรู ้ สารละลาย
ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 จัดทาขึ้นเพื่อส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรี ยนสู งขึ้น โดยใช้ข้ นั ตอนและวิธีการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ (5E)
ที่มุ่งให้นกั เรี ยนได้คิดและลงมือปฏิบตั ิกิจกรรมด้วยตนเอง นักเรี ยนจึงต้องปฏิบตั ิดงั นี้
1. นักเรี ยนศึกษาคาชี้แจงการใช้ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ (5E)
ให้เข้าใจก่อนปฏิบตั ิกิจกรรม
2. นักเรี ยนแบ่งกลุ่ม ๆ ละ 4 - 5 คน ดาเนินการเลือก ประธาน รองประธาน และเลขานุการ
พร้อมทั้งมอบหมายภาระงานของนักเรี ยนแต่ละคน
3. นักเรี ยนแต่ละกลุ่ม ศึกษาจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ บัตรคาสั่งและปฏิบตั ิตามบัตรคาสัง่ อย่าง
เคร่ งครัด
4. นักเรี ยนลงมือปฏิบตั ิกิจกรรมการทดลอง บันทึกผลการทดลอง และร่ วมกันอภิปราย
ผลการทดลอง สรุ ปเป็ นองค์ความรู ้ของกลุ่ม
5. นักเรี ยนแต่ละกลุ่มนาเสนอผลการทดลอง อภิปราย และสรุ ปผลการทดลองหน้าชั้นเรี ยน
6. นักเรี ยนทาความสะอาดและเก็บ สื่ อการเรี ยนรู ้ วัสดุและอุปกรณ์การทดลองให้เรี ยบร้อย
7. นักเรี ยนต้องทากิจกรรมด้วยความซื่ อสัตย์ไม่ดูเฉลยก่อนทาชุดกิจกรรม
8. ถ้ามีปัญหาหรื อข้อสงสัยให้ปรึ กษาครู ผสู ้ อนทันที
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มำตรฐำนกำรเรียนรู้ / ตัวชี้วดั
สำระที่ 3 สำรและสมบัติของสำร
มำตรฐำน ว 3.2 เข้าใจหลักการและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสาร
การเกิดสารละลายการเกิดปฏิกิริยา มีกระบวนการสื บเสาะหาความรู ้และจิตวิทยาศาสตร์
สื่ อสารสิ่ งที่เรี ยนรู ้และนาความรู ้ไปใช้ประโยชน์
ตัวชี้วดั
– ทดลองและอธิบายการเปลี่ยนแปลงสมบัติ มวล และพลังงานของสารเมื่อสารเปลี่ยน
สถานะและเกิดการละลาย (ว 3.2 ม. 1/2)
สำระที่ 8 ธรรมชำติของวิทยำศำสตร์ และเทคโนโลยี
มำตรฐำนที่ ว 8.1 ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร์ในการสื บเสาะ
หาความรู ้ การแก้ปัญหา รู ้วา่ ปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกิดขึ้นส่ วนใหญ่มีรูปแบบที่แน่นอน
สามารถอธิ บายและตรวจสอบได้ภายใต้ขอ้ มูลและเครื่ องมือที่อยูใ่ นช่วงเวลานั้น ๆ เข้าใจว่า
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม และสิ่ งแวดล้อม มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กนั
ตัวชี้วดั
– สร้างสมมติฐานที่สามารถตรวจสอบได้ และวางแผนการสารวจตรวจสอบหลาย ๆ วิธี
(ว 8.1 ข้อ 2)
– บันทึกและอธิ บายผลการสังเกต การสารวจตรวจสอบ ค้นคว้าเพิ่มเติมจากแหล่ง
เรี ยนรู ้ต่าง ๆ ให้ได้ขอ้ มูลที่เชื่ อถือได้และยอมรับการเปลี่ยนแปลงความรู ้ที่คน้ พบ เมื่อมี
ข้อมูลและประจักษ์พยานใหม่เพิ่มขึ้น หรื อโต้แย้งจากเดิม (ว 8.1 ข้อ 8)
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จุดประสงค์ กำรเรียนรู้
ด้ ำนควำมรู้ (K)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

อธิ บายเกี่ยวกับการละลายของสารต่าง ๆ ได้
บอกความหมายของประเภทของการละลายได้
จาแนกสารโดยใช้ความสามารถในการละลายเป็ นเกณฑ์ในการจาแนกได้
ระบุประเภทของการละลายของสารต่าง ๆ ได้
ยกตัวอย่างสารที่ละลายน้ าและสารที่ไม่ละลายในน้ าได้
ระบุตวั ทาละลายและตัวถูกละลายในสารละลายชนิดต่าง ๆ ได้
ด้ ำนทักษะกระบวนกำร (P)

1.
2.
3.
4.

ตั้งสมมติฐานจากปั ญหาที่กาหนดให้ได้
ทดลองและสรุ ปผลการทดลองเกี่ยวกับการละลายของสารต่าง ๆ ในน้ าได้
ทดลองและสรุ ปผลการทดลองเกี่ยวกับประเภทของการละลายของสารต่าง ๆ ในน้ าได้
เขียนแผนผังความคิดสรุ ปเกี่ยวกับการละลายของสารได้

ด้ ำนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A)
1. มีความซื่อสัตย์ในการทางาน
2. สามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างสร้างสรรค์
3. มีความสนใจใฝ่ เรี ยนรู ้อยากรู ้อยากเห็น
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บัตรคาสั่ง กิจกรรมชุดที่ 1
เรื่ อง การละลาย

ให้นักเรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรมตามขั้นตอนและเวลาที่กาหนดให้
ดังต่อไปนี้
เมื่อปฏิบัติแต่ละกิจกรรมเสร็จจึงจะสามารถตรวจสอบจากบัตรเฉลยกิจกรรม
ขั้นตอน
1. นักเรียนแต่ ละคนทำแบบทดสอบก่อนเรียนและ
ตรวจคำตอบ บันทึกคะแนนทีไ่ ด้
2. นักเรี ยนแต่ ละกลุ่มทำกิจกรรม ทบทวน
ควำมหลัง…จุดประกำยควำมคิด
3. นักเรี ยนแต่ ละกลุ่มทำกิจกรรมรู้ ด้วยตนเอง เรื่ อง
หำยตัวได้ ไหม
4. นักเรี ยนแต่ ละกลุ่มทำกิจกรรม หลำกควำมคิด…
รวมเป็ นหนึ่ง
5. นักเรี ยนแต่ ละกลุ่มทำกิจกรรมรู้ ด้วยตนเอง เรื่ อง
ดูด ๆ คำย ๆ แบบไหนดี
6. นักเรี ยนแต่ ละกลุ่มทำกิจกรรม หลำกควำมคิด…
รวมเป็ นหนึ่ง
7. นักเรี ยนแต่ ละคนทำกิจกรรม เพิม่ เติมเสริมควำมรู้
8. นักเรียนแต่ ละคนทำกิจกรรม เรียนแล้ วรู้
9. นักเรียนแต่ ละคนทำแบบทดสอบหลังเรียนและ
ตรวจคำตอบ บันทึกคะแนนทีไ่ ด้
รวม

เวลำทีก่ ำหนด
(นำที)
15
15
20
15
20
15
20
15
15
150
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9

แบบทดสอบก่อนเรียน
เรื่อง การละลาย
คำชี้แจง ให้นกั เรี ยนกา x ทับตัวเลือกที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
1. ข้ อใดกล่ ำวถูกต้ อง
ก. ตัวถูกละลายอาจมีสถานะต่างจากตัวทาละลายก็ได้
ข. ตัวทาละลายมักจะมีปริ มาณน้อยกว่าตัวถูกละลายเสมอ
ค. ตัวทาละลายจะทาปฏิกิริยาเคมีกบั ตัวถูกละลายจึงเกิดสารละลายขึ้น
ง. สารละลายจะมีตวั ถูกละลาย 1 ชนิด และตัวทาละลาย 1 ชนิด เท่านั้น
2. สำรละลำยในข้ อใดเกิดจำกแก๊สละลำยในแก๊ส
ก. เหรี ยญบาท ไอน้ า ข. อากาศ ก๊าซหุ งต้ม

ค. กลิ่นการบูร น้ าอัดลม ง. หมอก น้ าปูนใส

3. นำสี นำ้ มัน 70 cm3 ผสมกับทินเนอร์ 30 cm3 ข้ อใดกล่ ำวถูกต้ อง
ก. ทินเนอร์ เป็ นตัวทาละลายเพราะมีสถานะเป็ นของเหลว
ข. ทินเนอร์ เป็ นตัวถูกละลายเพราะมีสถานะเป็ นของเหลว
ค. สี น้ ามัน เป็ นตัวถูกละลายเพราะมีปริ มาตรมาก
ง. สี น้ ามัน เป็ นตัวทาละลายเพราะมีปริ มาตรมาก
4. สำรละลำยในข้ อใดมีนำ้ เป็ นตัวถูกละลำย
ก. สารละลายที่มีน้ า 30 cm3 กับ น้ าตาล 28 กรัม
ข. สารละลายที่มีน้ า 30 cm3 กับ แอลกอฮอล์ 50 cm3
ค. สารละลายที่มีน้ า 30 cm3 กับ เกลือแกง 10 กรัม
ง. สารละลายที่มีน้ า 30 cm3 กับ กรดน้ าส้ม 15 cm3
5. ข้ อใดกล่ ำวถูกต้ องเกีย่ วกับกำรละลำย
ก. การละลายเกิดเมื่อตัวทาละลายสร้างแรงยึดเหนี่ยวระหว่างกัน
ข. ในการละลายต้องการพลังงานเพื่อทาให้พลังงานสู งขึ้นเท่านั้น
ค. ถ้าอุณหภูมิของสารก่อนและหลังการละลายเท่ากันคือไม่เกิดการละลาย
ง. พลังงานในการละลายที่เปลี่ยนแปลงมีท้ งั แบบดูดความร้อนและคายความร้อน
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6. เหรียญบำททำจำกโลหะผสมระหว่ำงนิกเกิล 25% กับทองแดง 75% ข้ อใดกล่ ำวถูกต้ อง
ก. ทองแดงเป็ นตัวทาละลาย นิกเกิลเป็ นตัวถูกละลาย เพราะทองแดงมีประมาณมากกว่านิกเกิล
ข. ทองแดงเป็ นตัวถูกละลายนิกเกิลเป็ นตัวทาละลาย เพราะนิ กเกิลมีปริ มาณมากกว่าทองแดง
ค. ทองแดงเป็ นตัวถูกละลาย นิกเกิลเป็ นตัวทาละลาย เพราะทองเหลืองมีสถานะเป็ นของแข็งเหมือน
นิกเกิล
ง. ทองแดงเป็ นตัวทาละลาย นิกเกิลเป็ นตัวถูกละลาย เพราะทองเหลืองมีสถานะเป็ นของแข็งเหมือน
ทองแดง
7. สำรละลำยชนิดหนึ่ง มีสถำนะของเหลวประกอบด้ วยสำร A ร้ อยละ 25 สำร B ร้ อยละ 55 และ
สำร C ร้ อยละ 20 ตัวถูกละลำยได้ แก่ข้อใด
ก. สาร A และ C
ข. สาร B และ C
ค. เฉพาะสาร A
ง. เฉพาะสาร C
8. นำของเหลว A จำนวน 50 cm3 ผสมกับของเหลว B 50 cm3 ในหลอดทดลองเขย่ำแล้วทิง้ ไว้
สั กครู่ พบว่ ำมีของเหลว B แยกชั้ นอยู่ด้ำนบน 30 cm3 ข้ อใดกล่ ำวถูกต้ อง
ก. สารละลายอิ่มตัวที่ 70 cm3
ข. สารที่เกิดขึ้นไม่จดั เป็ นสารละลาย
ค. สารละลายที่เกิดขึ้นมีปริ มาตร 70 cm3
ง. ของเหลว A เป็ นตัวทาละลาย ของเหลว B เป็ นตัวถูกละลาย
9. เมื่อนำสำร x เป็ นของแข็งสี ฟ้ำ สำมำรถละลำยได้ ในน้ำ ที่มีอุณหภูมิ 25 °C หลังกำรละลำยวัด
อุณหภูมิของสำรละลำยได้ 20 °C ข้ อสรุ ปใดถูกต้ อง
ก. เป็ นการละลายประเภทดูดความร้อน จับภาชนะแล้วรู ้สึกเย็น
ข. เป็ นการละลายประเภทดูดความร้อน จับภาชนะแล้วรู ้สึกร้อน
ค. เป็ นการละลายประเภทคายความร้อน จับภาชนะแล้วรู ้สึกเย็น
ง. เป็ นการละลายประเภทคายความร้อน จับภาชนะแล้วรู ้สึกร้อน
10. เมื่อใช้ ควำมสำมำรถในกำรละลำยได้ ในนำ้ เป็ นเกณฑ์ ในกำรจำแนกสำร สำรในข้ อใดต่ ำงจำกพวก
ก. สี น้ ามัน
ข. แป้ง
ค. ผงชูรส
ง. หินปูน

คะแนนที่ได้

ชุดที่ 1 การละลาย

กิจกรรม ทบทวนความหลัง…จุดประกายความคิด

นักเรียนครับเรามาเล่นเกมกันดีกว่า
ให้นกั เรียนแต่ละคนในกลุ่มแข่งขันกัน
พิจารณาภาพด้านล่างแล้ว เขียนประเภทของสาร
ลงในตารางให้สัมพันธ์กนั
ใครเขียนได้เร็วทีส่ ดุ และถูกต้องจะเป็นผูช้ นะ

สำรละลำย

ธำตุ

สำรประกอบ

สำรเนื้อผสม
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ยาสีฟัน

ข้าวต้มปลา

ทองคาแท้

เกลือ

ทองแดง

ยาลดกรด

นายาเช็ดกระจก

นาหอม

นาอัดลม

อลูมิเนียม

สุรา

นาโซดา

ผงฟู

ด่างทับทิม

นาตาลทราย

นาโคลน

สังกะสี

ตะปูเหล็ก

นาหวาน

แก๊สหุงต้ม

นาก

นาจิม

ทองเหลือง

นาเต้าหู้
ทรงเครื่อง
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กิจกรรม รู้ด้วยตนเอง
เรื่อง หายตัวได้ไหม

จุดประสงค์ของกิจกรรม
1.
2.
3.
4.
5.

อธิบายเกี่ยวกับการละลายของสารต่าง ๆ ได้
ตัง้ สมมติฐานจากปัญหาทีก่ าหนดให้ได้
ทดลองและสรุปการละลายของสารต่าง ๆ ในน้าได้
จาแนกสารโดยใช้ความสามารถในการละลายเป็นเกณฑ์ในการจาแนกได้
ยกตัวอย่างสารที่ละลายน้าและสารทีไ่ ม่ละลายในน้าได้

ปัญหา :

สารแต่ละชนิดละลายน้าได้เหมือนหรือต่างกัน อย่างไร

วัสดุอปุ กรณ์ทใี่ ช้ในการทดลอง (ต่อกลุม่ )
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

ดินเหนียว
แป้งมัน
สารส้ม
โซเดียมคลอไรด์ (เกลือแกง)
ผงแคลเซียมคาร์บอเนต (หินปูน)
คอปเปอร์(II)ซัลเฟต (จุนสี)
เอทานอล
น้ามันพืช
หลอดทดลองขนาดกลาง
ช้อนตักสารเบอร์ 1
น้ากลัน่
หลอดฉีดยา
บีกเกอร์ 100 ลูกบาศก์เซนติเมตร

10 ช้อนเบอร์ 1
10 ช้อนเบอร์ 1
10 ช้อนเบอร์ 1
10 ช้อนเบอร์ 1
10 ช้อนเบอร์ 1
10 ช้อนเบอร์ 1
10 ช้อนเบอร์ 1
10 ช้อนเบอร์ 1
6 หลอด
6 อัน
30 ลูกบาศก์เซนติเมตร
1 หลอด
1 ใบ
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วิธที ดลอง
1. ใช้หลอดฉีดยาดูดน้ากลัน่ ปริมาตร 5 ลูกบาศก์เซนติเมตร ใส่ลงในหลอดฉีดยาขนาดกลาง
จานวน 6 หลอด
2. เติมดินเหนียวบดละเอียด แป้งมัน สารส้ม โซเดียมคลอไรด์ ผงแคลเซียมคาร์บอเนต
คอปเปอร์(II)ซัลเฟต เอทานอล และ น้ามันพืช อย่างละ 1 ช้อนเบอร์ 1 ลงในหลอดทดลองที่
ใส่นากลั
้ น่ ไว้แล้วตามข้อ 1. หลอดละ 1 ชนิด ทาเครือ่ งหมายบอกชนิดของสารบนหลอดทดลอง
3. เขย่าหลอดทดลองแต่ละหลอดนานประมาณ 1 นาที สังเกตว่าสารชนิดใดละลายได้หรือไม่
ละลาย บันทึกผลลงตาราง
ดินเหนี ยวบดละเอียด
1 ช้อนเบอร์ 1

แป้งมัน
สารส้ม
1 ช้อนเบอร์ 1 1 ช้อนเบอร์ 1

โซเดียมคลอไรด์
1 ช้อนเบอร์ 1

โพแทสเซี ยม
คาร์บอเนต
1 ช้อนเบอร์ 1

คอปเปอร์ซัลเฟต
1 ช้อนเบอร์ 1
เอทานอล
1 ช้อนเบอร์ 1
น้ ามันพืช
1 ช้อนเบอร์ 1

4. ถ้าสารชนิดใดละลายหมดให้เติมสารนัน้ ลงไปอีกทีละช้อน แล้วเขย่าทุกครัง้ จนสารนัน้ ไม่ละลาย
ต่อไปอีก นับจานวนช้อนทีเ่ ติม บันทึกผลลงตาราง

คาถามก่อนการทดลอง
1. การทดลองนี้จัดอะไรให้เหมือนกัน
______________________________________________________________
______________________________________________________________
2. การทดลองนี้จัดอะไรให้ต่างกัน
______________________________________________________________
______________________________________________________________
3. การบรรจุสารลงในหลอดทดลองควรทาอย่างไร
______________________________________________________________
______________________________________________________________

ชุดที่ 1 การละลาย
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4. ในการทดลองนี้ ให้นักเรียนคาดคะเนว่าสารใดละลายน้าได้ และปริมาณมากที่สุดที่สารชนิด
ต่าง ๆ ละลายน้าแตกต่างกันหรือไม่ (เขียนตามหลักการตั้งสมมติฐาน)
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

ตารางบันทึกผลการทดลองแสดงการละลายน้าและปริมาณมากที่สุดที่สารชนิดต่าง ๆ
สามารถละลายน้าได้
การละลายน้า
ชนิดของสาร
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ละลาย

ไม่ละลาย

ปริมาณมากที่สุด
ที่ละลายน้า
(ช้อนเบอร์ 1)

ดินเหนียวบดละเอียด
แป้งมัน
สารส้ม
โซเดียมคลอไรด์
ผงแคลเซียมคาร์บอเนต
คอปเปอร์(II)ซัลเฟต
เอทานอล
น้ามันพืช

กิจกรรม หลากความคิด...รวมเป็นหนึ่ง

คาถามหลังการทดลอง
1. ผลการทดลองเป็นไปตามทีต่ ั้งสมมติฐานหรือไม่ อย่างไร
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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2. สารชนิดใดบ้างที่ละลายน้าและชนิดใดบ้างที่ไม่ละลายน้า
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
3. เมื่อใช้การละลายน้าเป็นเกณฑ์จะแบ่งสารได้เป็นกี่ประเภท อะไรบ้าง
_____________________________________________________________
4. สารชนิดใดละลายน้าได้ดีที่สุด
_____________________________________________________________
5. สารแต่ละชนิดละลายน้าได้ ในปริมาณที่แตกต่างกันหรือไม่ ทราบได้อย่างไร
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
6. นักเรียนจะสรุปผลการทดลองได้ว่าอย่างไร
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
7. ให้นักเรียนยกตัวอย่างสารในชีวิตประจาวันที่สามารถละลายน้าได้ และสารละลายนั้นมีสารใด
เป็นตัวละลายและตัวทาละลาย
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
8. ให้นักเรียนยกตัวอย่างสารในชีวิตประจาวันที่ไม่สามารถละลายน้าได้
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
9. นักเรียนคิดว่าขณะที่สารเกิดการละลายมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

ชุดที่ 1 การละลาย
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กิจกรรม รู้ด้วยตนเอง
เรื่อง ดูด ๆ คาย ๆ แบบไหนดี

จุดประสงค์ของกิจกรรม
1.
2.
3.
4.
5.

บอกความหมายของประเภทของการละลายได้
ตัง้ สมมติฐานจากปัญหาทีก่ าหนดให้ได้
ทดลองและสรุปผลการทดลองเกีย่ วกับประเภทของการละลายของสารต่าง ๆ ในน้าได้
จาแนกสารโดยใช้ประเภทของการละลายเป็นเกณฑ์ในการจาแนกได้
ระบุประเภทของการละลายของสารต่าง ๆ ได้

ปัญหา : ขณะสารเกิดการละลายสารแต่ละชนิดมีการเปลี่ยนแปลงพลังงานเหมือนกันหรือไม่
วัสดุอปุ กรณ์ทใี่ ช้ในการทดลอง (ต่อกลุม่ )
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

โพแทสเซียมคลอไรด์
โซเดียมคาร์บอเนต
แคลเซียมคลอไรด์
โซเดียมไบคาร์บอเนต
บีกเกอร์
กระบอกตวง
น้ากลัน่
เทอร์โมมิเตอร์

2 ช้อนเบอร์ 1
2 ช้อนเบอร์ 1
2 ช้อนเบอร์ 1
2 ช้อนเบอร์ 1
4 ใบ
1 อัน
40 ลูกบาศก์เซนติเมตร
1 อัน

วิธที ดลอง
1. เติมน้ากลัน่ ปริมาตร 20 ลูกบาศก์เซนติเมตร ลงในบีกเกอร์ วัดอุณหภูมขิ องน้าด้วย
เทอร์โมมิเตอร์ บันทึกผลลงในตาราง
2. ใส่โพแทสเซียมคลอไรด์ 4 ช้อนเบอร์ 1 ลงในบีกเกอร์ขอ้ ที่ 1

ชุดที่ 1 การละลาย
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3. เขย่าบีกเกอร์ให้สารละลายจนหมด วัดอุณหภูมขิ องสารละลายด้วยเทอร์โมมิเตอร์บนั ทึกผลลงใน
ตาราง
4. ทาซ้าข้อ 1 -3 โดยเปลีย่ นโพแทสเซียมคลอไรด์ เป็น แคลเซียมคลอไรด์ โซเดียมคาร์บอเนต
และโซเดียมไบคาร์บอเนต
โพแทสเซี ยมคลอไรด์
2 ช้อนเบอร์ 1

แคลเซี ยมคลอไรด์
2 ช้อนเบอร์ 1

คาถามก่อนการทดลอง

โซเดียมคาร์ บอเนต
2 ช้อนเบอร์ 1

โซเดียมไบคาร์บอเนต
2 ช้อนเบอร์ 1

ระบบ คือ สิง่ ต่าง ๆ ที่อยู่ภายในขอบเขตที่กาลัง
ศึกษา (สารละลาย)ส่วนที่อยู่รอบ ๆ ระบบเรียกว่า
สิง่ แวดล้อม (บีกเกอร์ เทอร์โมมิเตอร์)

1. การทดลองนี้จัดอะไรให้เหมือนกัน
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
2. การทดลองนี้จัดอะไรให้ต่างกัน
_____________________________________________________________
3. การวัดอุณหภูมิของน้าก่อนการสังเกต เพื่อวัตถุประสงค์ ใด
_____________________________________________________________
4. การวัดอุณหภูมิของสารละลายควรกระทาเมื่อใด
_____________________________________________________________
5. การเขย่าบีกเกอร์ควรทาอย่างไร
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
6. เพราะเหตุใดเมื่อใส่สารลงในหลอดทดลองที่ใส่น้าแล้วจึงต้องเขย่าบีกเกอร์ ให้
สารละลายจนหมด
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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7. นักเรียนคิดว่าเมื่อสารละลายน้าแล้วมีการดูดความร้อน อุณหภูมิของสารจะมีการเปลี่ยนแปลง
อย่างไร
______________________________________________________________
______________________________________________________________
8. ในการทดลองนี้ ให้นักเรียนคาดคะเนว่าสารใดละลายน้าแล้วมีอุณหภูมิเปลี่ยนแปลง
และเปลี่ยนแปลงอย่างไร (เขียนตามหลักการตั้งสมมติฐาน)
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

ตารางบันทึกผลการทดลองแสดงอุณหภูมิของสารที่เปลี่ยนแปลงขณะทาการทดลอง
อุณหภูมิ
ของน้ากลั่น
( )

สาร

อุณหภูมิ
สารละลาย
( )

อุณหภูมทิ ิ่
เปลี่ยนแปลง
( )

ดูด / คาย
ความร้อน

โพแทสเซียมคลอไรด์
แคลเซียมคลอไรด์
โซเดียมคาร์บอเนต
โซเดียมไบคาร์บอเนต

กิจกรรม หลากความคิด...รวมเป็นหนึ่ง

คาถามหลังการทดลอง
1. ผลการทดลองเป็นไปตามทีต่ ั้งสมมติฐานหรือไม่ อย่างไร
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
2. ในขณะที่สารเกิดการละลายมีสิ่งใดเข้ามาเกี่ยวข้อง สังเกตจากสิ่งใด
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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3. เมื่อสารต่าง ๆ ละลายน้าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงความร้อนอย่างไรบ้าง
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
4. การละลายของสารใดบ้างที่มีการดูดความร้อน
_____________________________________________________________
5. การละลายของสารใดที่มีการดูดความร้อนมากที่สุด
_____________________________________________________________
6. การละลายของสารใดบ้างที่มีการคายความร้อน
_____________________________________________________________
7. การละลายของตัวถูกละลายใดที่มีการคายความร้อนมากที่สุด
_____________________________________________________________
8. การดูดความร้อนและการคายความร้อนของสารที่เกิดการละลายต่างกันอย่างไร
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
9. เมื่อใช้การเปลี่ยนแปลงความร้อนในการละลายเป็นเกณฑ์จะแบ่งสารได้เป็นกี่ประเภท อะไรบ้าง
_____________________________________________________________
10. นักเรียนจะสรุปผลการทดลองได้ว่าอย่างไร
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

11. ให้นักเรียนระบุประเภทของการละลายลงในตารางให้ถูกต้อง
สำร
แอมโมเนียมไนเตรต
โซเดียมไฮดรอกไซด์
โซเดียมไนเตรต
โซเดียมคลอไรด์
แอมโมเนียมไนเตรต

อุณหภูมินำ้
( C)
28
28
28
28
28

อุณหภูมิสำรละลำย
( C)
19
53
22
26
19

ประเภทของ
กำรละลำย

ชุดที่ 1 การละลาย
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กิจกรรม เพิม
่ เติมเสริมความรู้
ตอนที่ 1
ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาข้อมูลในตารางและตอบคาถาม
ตำรำงแสดงชนิดของสำรละลำยในสถำนะต่ ำงๆ
ชนิดของ
สารละลาย
สำรละลำยแก๊ส
(gas solution)

1.
2.
3.

4.

5.

ตัวถูกละลาย

ตัวทาละลาย

ตัวอย่าง

แก๊ส
แก๊ส
อากาศ (O2 ใน N2)
ของเหลว
แก๊ส
ความชื้น (ไอน้ าในอากาศ)
ของแข็ง
แก๊ส
ไอการบูรในอากาศ
แก๊ส
ของเหลว
ออกซิ เจนในน้ า
สำรละลำย
ของเหลว
ของเหลว
แอลกอฮอล์ในน้ า
ของเหลว
ของแข็ง
ของเหลว
เกลือในน้ า
(gas solution)
แก๊ส
ของแข็ง
ไฮโดรเจนในพาลาเดียม
สำรละลำย
ของเหลว
ของแข็ง
ปรอทในทองคา
ของแข็ง
ของแข็ง
ของแข็ง
ทองแดงในสังกะสี
(gas solution)
ที่มา : chemistryquiz.exteen.com/20081129/solution-saturated-solution
สารละลายมีกี่สถานะ อะไรบ้าง
_____________________________________________________________
องค์ประกอบของสารละลายมีกี่ชนิด อะไรบ้าง
_____________________________________________________________
ถ้านักเรียนนาสารที่มีสถานะเดียวกันมาผสมจนเป็นสารละลาย นักเรียนจะทราบได้อย่างไรว่า
สารใดเป็นตัวถูกละลายและตัวทาละลาย
_____________________________________________________________
ถ้านักเรียนนาสารที่มีสถานะต่างกันมาผสมจนเป็นสารละลาย นักเรียนจะทราบได้อย่างไรว่า
สารใดเป็นตัวถูกละลายและตัวทาละลาย
_____________________________________________________________
ถ้าผสมผงโกโก้ 1 ช้อนและน้าตาล 1 ช้อนลงในน้าร้อน 1 ถ้วยเพื่อทาเครื่องดื่ม สารใดควรเป็น
ตัวละลาย และสารใดควรเป็นตัวทาละลาย เพราะอะไร
_____________________________________________________________
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6. ถ้าใส่น้าหวานสีแดง 2 ช้อนลงในน้าโซดา 1 แก้วเพื่อทาเครื่องดื่ม สารใดควรเป็นตัวละลาย และ
สารใดควรเป็นตัวทาละลาย เพราะอะไร
_____________________________________________________________
7. ศึกษาและพิจารณาข้อมูลในตารางที่กาหนดให้ แล้วระบุว่าสารใดเป็นตัวทาละลายหรือตัวละลาย
โดยทาเครื่องหมาย / ลงในตาราง
ส่วนประกอบของ
ส่วนประกอบที่เป็น
สารละลาย
สถานะ
สาระลาย
ตัวถูกละลาย
ตัวทาละลาย
ทองแดง 60%
ทองเหลือง
ของแข็ง
สังกะสี 40%
น้า 95 %
น้ายาล้างตา
ของเหลว
ยาล้างตา 5 %
แอลกอฮอล์
ทิงเจอร์ไอโอดีน ของเหลว
เกล็ดไอโอดีน
สังกะสี 10%
ทองเหลือง
ของแข็ง
ทองแดง 90
ทองแดง 75%
เหรียญบาท
ของแข็ง
นิกเกิล 25%
ก๊าซโพรเพน 70%
ก๊าซหุงต้ม
ก๊าซ
ก๊าซบิวเทน 30%
ดีบุก 25%
ฟิวส์ไฟฟ้า
ของแข็ง ตะกั่ว 25%
บิสมัส 50%
ทองแดง 60%
นาก
ของแข็ง ทองคา 35%
เงิน 5%
เหล็ก 74%
เหล็กกล้าไร้สนิม ของแข็ง โครเมียม 18%
นิกเกิล 8%
น้า 80%
น้าส้มสายชู
ของเหลว
กรดแอซิติก 20%
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ตอนที่ 2
ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาข้อมูลต่อไปนีและตอบคาถาม
การละลายของสารทุกชนิดมีกระบวนการ 2 ขั้นตอน คือ
 ขั้นที่ 1 สารที่เป็ นตัวละลายจะดูดพลังงานความร้อนเข้าไปใช้แยกอนุภาคของสารออกจากกัน
 ขั้นที่ 2 อนุภาคของตัวถูกละลายที่แยกออกมายึดเหนี่ยวกับตัวทาละลายทาให้ได้อนุภาคของตัวถูก
ละลายที่มีตวั ทาละลายล้อมรอบและคายความร้อน

ตัวอย่างขั้นตอนการละลายของโซเดียมคลอไรด์ในน้้า

ที่มา : www.siam1.net/article-10148.html
1. ถ้าพลังงานความร้อนในขั้นที่ 1 มากกว่าขั้นที่ 2 อุณหภูมิของสารจะเปลี่ยนแปลงอย่างไร
_____________________________________________________________
2. ถ้าพลังงานความร้อนในขั้นที่ 1 น้อยกว่าขั้นที่ 2 อุณหภูมิของสารจะเปลี่ยนแปลงอย่างไร
_____________________________________________________________
3. ถ้าหลังการละลายจับภาชนะแล้วรู้สึกเย็น แสดงว่าเป็นการละลายประเภทใด
_____________________________________________________________
4. ถ้าหลังการละลายจับภาชนะแล้วรู้สึกร้อน แสดงว่าเป็นการละลายประเภทใด
_____________________________________________________________
5. เมื่อนาสาร x 5 กรัม ไปละลายในน้า 40 กรัม ที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส หลังการละลาย
วัดอุณหภูมิของสารละลายได้ 22 องศาเซลเซียส
5.1 การละลายของสาร x เป็นการละลายประเภทดูดหรือคายความร้อน เพราะเหตุใด
__________________________________________________________
5.2 หลังการละลายพลังงานของระบบจะเปลี่ยนแปลงอย่างไร
__________________________________________________________
6. กาหนดให้สารละลาย A เป็นการละลายประเภทคายความร้อน
6.1 เมื่อนาสาร A ไปละลายน้าจะมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างไร
__________________________________________________________
6.2 ถ้าเพิ่มอุณหภูมิของน้าที่ใช้ในการละลายสาร A จะละลายได้เพิ่มขึ้นหรือลดลง เพราะเหตุใด
__________________________________________________________
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กิจกรรม เรียนแล้วรู้
ให้นักเรียนเขียนแผนผังความคิดเรื่องการละลาย โดยครอบคลุมประเด็นดังต่อไปนี้
1) การละลายของสารในน้า
2) ตัวอย่างสารที่ละลายน้าและไม่ละลายน้า
3) องค์ประกอบของสารละลาย
4) ลักษณะตัวถูกละลายและตัวทาละลาย
5) ประเภทของการละลาย
6) ตัวอย่างสารละลาย
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แบบทดสอบหลังเรียน
เรื่อง การละลาย
คำชี้แจง ให้นกั เรี ยนกา x ทับตัวเลือกที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
1. ข้ อใดผิดเกีย่ วกับตัวทำละลำย
ก. สารที่มีปริ มาณมากกว่า
ค. สารที่มีสถานะเป็ นของเหลวเท่านั้น

ข. สารที่มีสถานะเดียวกับสารละลาย
ง. สารที่มีสถานะเป็ นของแข็ง ของเหลว และก๊าซ

2. ตัวถูกละลำยคืออะไร
ก. สารที่มีปริ มาณน้อยกว่า
ค. สารที่มีสถานะเป็ นของเหลวเท่านั้น

ข. สารที่มีสถานะเดียวกับสารละลาย
ง. สารที่มีความหนาแน่นน้อยกว่าสารละลาย

3. เมื่อใช้ ควำมสำมำรถในกำรละลำยได้ ในนำ้ เป็ นเกณฑ์ ในกำรจำแนกสำร สำรในข้ อใดต่ ำงจำกพวก
ก. น้ าตาล
ข. น้ ามัน
ค. เกลือแกง
ง. สี ผสมอาหาร
4. ข้ อใดกล่ ำวถูกต้ องเกีย่ วกับกำรละลำย
ก. ขณะสารละลายพลังงานจะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง
ข. อุณหภูมิของสารก่อนและหลังการละลายจะเท่ากันเสมอ
ค. หลังการละลายถ้าบีกเกอร์ ร้อนขึ้นแสดงว่ามีปฏิกิริยาเคมีเกิดขึ้น
ง. หลังการละลายถ้าจับบีกเกอร์ แล้วรู ้สึกเย็นจัดเป็ นการดูดพลังงาน
5. นำนำ้ 70 ลูกบำศก์ เซนติเมตร ผสมกับแอลกอฮอล์ 30 ลูกบำศก์ เซนติเมตร ข้ อใดกล่ ำวถูกต้ อง
ก. น้ าเป็ นตัวทาละลายเพราะมีปริ มาตรมาก
ข. น้ าเป็ นตัวถูกละลายเพราะมีปริ มาตรมาก
ค. แอลกอฮอล์เป็ นตัวทาละลายเพราะมีสถานะเป็ นของเหลว
ง. แอลกอฮอล์เป็ นตัวถูกทาละลายเพราะมีสถานะเป็ นของเหลว
6. สำรละลำยในข้ อใดเกิดจำกแก๊สละลำยในของเหลว
ก. น้ าอัดลม น้ าโซดา เบียร์
ข. น้ าอัดลม น้ าหวาน เบียร์
ค. น้ าอัดลม น้ าหวาน น้ าโซดา
ง. น้ าหวาน น้ าอัดลม เบียร์
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7. ทองเหลืองเป็ นโลหะผสมระหว่ำงทองแดง 60% และสั งกะสี 40% ข้ อใดกล่ ำวถูกต้ อง
ก. ทองแดงเป็ นตัวถูกละลาย สังกะสี เป็ นตัวทาละลาย เพราะสังกะสี มีปริ มาณมากกว่าทองแดง
ข. ทองแดงเป็ นตัวถูกละลาย สังกะสี เป็ นตัวทาละลาย เพราะทองเหลืองมีสถานะเป็ นของแข็งเหมือน
สังกะสี
ค. ทองแดงเป็ นตัวทาละลาย สังกะสี เป็ นตัวถูกละลาย เพราะทองแดงมีประมาณมากกว่าสังกะสี
ง. ทองแดงเป็ นตัวทาละลาย สังกะสี เป็ นตัวถูกละลาย เพราะทองเหลืองมีสถานะเป็ นของแข็งเหมือน
ทองแดง
8. สำรละลำยชนิดหนึ่ง มีสถำนะแก๊ สประกอบด้ วยสำร A ร้ อยละ 65 สำร B ร้ อยละ 20 และสำร C
ร้ อยละ 15 ตัวถูกละลำยได้ แก่ข้อใด
ก. สาร A และ B
ข. สาร B และ C
ค. เฉพาะสาร A
ง. เฉพาะสาร C
9. เมื่อนำสำรชนิดหนึ่ง ซึ่งเป็ นของแข็งสี ขำว ละลำยในนำ้ อุณหภูมิของสำรละลำยจะสู งขึน้ ข้ อใดสรุ ป
ได้ ถูกต้ อง
ก. เป็ นการละลายประเภทดูดความร้อน จับภาชนะแล้วรู ้สึกเย็น
ข. เป็ นการละลายประเภทดูดความร้อน จับภาชนะแล้วรู ้สึกร้อน
ค. เป็ นการละลายประเภทคายความร้อน จับภาชนะแล้วรู ้สึกเย็น
ง. เป็ นการละลายประเภทคายความร้อน จับภาชนะแล้วรู ้สึกร้อน
10. นำของเหลว A จำนวน 20 cm3 ผสมกับของเหลว B 20 cm3 ในหลอดทดลองเขย่ำแล้วทิง้ ไว้
สั กครู่ พบว่ ำมีของเหลว B แยกชั้ นอยู่ด้ำนบน 10 cm3 ข้ อใดกล่ ำวถูกต้ อง
ก. สารละลายที่เกิดขึ้นมีปริ มาตร 25 cm3
ข. ของเหลว A และ B ไม่ละลายซึ่ งกันและกัน
ค. สารละลายที่เกิดขึ้นจัดเป็ นสารละลายไม่อิ่มตัว
ง. ของเหลว A เป็ นตัวทาละลาย ของเหลว B เป็ นตัวถูกละลาย

คะแนนที่ได้
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บัตรเฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน
เรื่อง การละลาย
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ก. ตัวถูกละลายอาจมีสถานะต่างจากตัวทาละลายก็ได้ เช่น น้ าตาลเป็ นของแข็ง
ละลายในน้ าซึ่ งเป็ นของเหลว
ข. อากาศ มีก๊าซออกซิ เจน ก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ ไอน้ า และอื่น ๆละลายใน
ก๊าซไนโตรเจน
ส่ วนก๊าซหุ งต้มมีก๊าซบิวเทนละลายในก๊าซโพรเพน
ง. สี น้ ามัน เป็ นตัวทาละลายเพราะมีปริ มาตรมาก
ข. สารละลายที่มีน้ า 30 cm3 กับ แอลกอฮอล์ 50 cm3 เพราะน้ ามีปริ มาณน้อยกว่า
แอลกอฮอล์ น้ าจึงเป็ นตัวถูกละลาย
ง. พลังงานในการละลายที่เปลี่ยนแปลงมีท้ งั แบบดูดความร้อนและคายความร้อน
ก. ทองแดงเป็ นตัวทาละลาย นิกเกิลเป็ นตัวถูกละลาย เพราะทองแดงมีปริ มาณ
มากกว่านิกเกิล
ก. สาร A และ C เป็ นตัวถูกละลาย เพราะมีปริ มาณสัดส่ วนน้อยกว่า B
ข. สารที่เกิดขึ้นไม่จดั เป็ นสารละลาย เพราะแยกชั้น จึงแสดงว่าไม่สามารถละลาย
กันได้
ก. เป็ นการละลายประเภทดู ดความร้ อน จับภาชนะแล้วรู ้ สึกเย็น เพราะหลังการ
ละลายอุณหภูมิต่าลง
ค. ผงชูรส lมารถละลายน้ าได้ ส่ วนสี น้ ามัน แป้ ง และหิ นปูน ไม่สามารถละลาย
น้ าได้

ต้องตั้งใจเรียนแล้วเรา
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บัตรเฉลยกิจกรรม ทบทวนความหลัง…จุดประกายความคิด
สำรละลำย

ธำตุ

สำรประกอบ

สำรเนื้อผสม

ยาสี ฟัน
ยาลดกรด
น้ ายาเช็ดกระจก
น้ าหอม
น้ าอัดลม
สุ รา
น้ าโซดา
ทองเหลือง
น้ าหวาน
แก๊สหุ งต้ม
นาก

ทองคาแท้
ทองแดง
อลูมิเนียม
สังกะสี
ตะปูเหล็ก

เกลือ
ผงฟู
ด่างทับทิม
น้ าตาลทราย

ข้าวต้มปลา
น้ าโคลน
น้ าเต้าหู ท้ รงเครื่ อง
น้ าจิม้
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บัตรเฉลยกิจกรรม รู้ด้วยตนเอง
เรื่อง หายตัวได้ไหม

คาถามก่อนการทดลอง
1. การทดลองนี้จัดอะไรให้เหมือนกัน
ปริมำณนำ้ ทีใ่ ช้ ในกำรละลำยสำร ขนำดของช้ อนตวง ขนำดภำชนะทีใ่ ส่ นำ้
2. การทดลองนี้จัดอะไรให้ต่างกัน
ชนิดของสำร
3. การบรรจุสารลงในหลอดทดลองควรทาอย่างไร
สอดช้ อนบรรจุสำรลงในหลอดทดลองโดยเอียงหลอดทดลองเมื่อใกล้ ผวิ นำ้ จึงควำ่ ช้ อนให้ สำรลงในนำ้
4. ในการทดลองนี้ ให้นักเรียนคาดคะเนว่าสารใดละลายน้าได้ และปริมาณมากที่สุดที่สารชนิด
ต่าง ๆ ละลายน้าแตกต่างกันหรือไม่ (เขียนตามหลักการตั้งสมมติฐาน)
สำรละลำยน้ำ ได้ แก่ สำรส้ ม เกลือแกง จุนสี และควำมสำมำรถในกำรละลำยน้ำของสำรชนิดต่ ำง ๆ มีควำม
แตกต่ ำงกัน

ตารางบันทึกผลการทดลองแสดงการละลายน้าและปริมาณมากที่สุดที่สารชนิดต่าง ๆ
สามารถละลายน้าได้
การละลายน้า
ชนิดของสาร
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ดินเหนียวบดละเอียด
แป้งมัน
สารส้ม
โซเดียมคลอไรด์
ผงแคลเซียมคาร์บอเนต
คอปเปอร์(II)ซัลเฟต
เอทานอล
น้ามันพืช

ละลาย

ไม่ละลาย

ปริมาณมากที่สุด
ที่ละลายน้า
(ช้อนเบอร์ 1)





1
7





5
4
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บัตรเฉลยกิจกรรม หลากความคิด...รวมเป็นหนึ่ง

คาถามหลังการทดลอง
1. ผลการทดลองเป็นไปตามทีต่ ั้งสมมติฐานหรือไม่ อย่างไร
เป็ นไปตำมทีต่ ้งั สมมติฐำน คือ สำรบำงชนิดละลำยนำ้ ได้ แก่ สำรส้ ม เกลือแกง จุนสี สำรบำงชนิดไม่
ละลำยนำ้
2. สารชนิดใดบ้างที่ละลายน้าและชนิดใดบ้างที่ไม่ละลายน้า
สำรละลำยนำ้ ได้ แก่ สำรส้ ม เกลือแกงจุนสี สำรทีไ่ ม่ ละลำยนำ้ ได้ แก่ ดินเหนียว แป้ งมัน ผงหินปูน
นำ้ มันพืช
3. เมื่อใช้การละลายน้าเป็นเกณฑ์จะแบ่งสารได้เป็นกี่ประเภท อะไรบ้าง
2 ประเภท คือ สำรทีล่ ะลำยได้ ในนำ้ และสำรทีไ่ ม่ ละลำยน้ำ
4. สารชนิดใดละลายน้าได้ดีที่สุด
เกลือแกง
5. สารแต่ละชนิดละลายน้าได้ ในปริมาณที่แตกต่างกันหรือไม่ ทราบได้อย่างไร
แตกต่ ำงกันทรำบได้ จำกจำนวนหรื อปริมำณสำรทีล่ ะลำยได้ มำกทีส่ ุ ดในแต่ ละหลอดมีจำนวน
แตกต่ ำงกัน
6. นักเรียนจะสรุปผลการทดลองได้ว่าอย่างไร
สำรบำงชนิดละลำยได้ ในนำ้ บำงชนิดไม่ ละลำยนำ้ สำรต่ ำงชนิดกันมีควำมสำมำรถในกำรละลำยนำ้
ได้ ดีต่ำงกัน
7. ให้นักเรียนยกตัวอย่างสารในชีวิตประจาวันที่สามารถละลายน้าได้ และสารละลายนั้นมีสารใด
เป็นตัวละลายและตัวทาละลาย
1. นำ้ ส้ มสำยชู เป็ นตัวทำละลำย และกรดแอซีติกเป็ นตัวละลำย
2. นำ้ อัดลม ซึ่งมีนำ้ เป็ นตัวทำละลำย แก๊สคำร์ บอนไดออกไซด์ สี กลิน่ และนำ้ ตำลเป็ นตัวละลำย
8. ให้นักเรียนยกตัวอย่างสารในชีวิตประจาวันที่ไม่สามารถละลายน้าได้
นำ้ มัน เทียนไข ทินเนอร์ แป้ ง ดิน ทรำย
9. นักเรียนคิดว่าขณะที่สารเกิดการละลายมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง
อนุภำคของตัวถูกละลำย ถูกอนุภำคของตัวทำละลำยล้ อมรอบ
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บัตรเฉลยกิจกรรม รู้ด้วยตนเอง
เรื่อง ดูด ๆ คาย ๆ แบบไหนดี

คาถามก่อนการทดลอง
1. การทดลองนี้จัดอะไรให้เหมือนกัน
ปริมำณนำ้ และปริมำณสำร ที่ใช้ ในกำรละลำยสำร
2. การทดลองนี้จัดอะไรให้ต่างกัน
ชนิดของสำร
3. การวัดอุณหภูมิของน้าก่อนการสังเกต เพื่อวัตถุประสงค์ ใด
เพื่อเปรียบเทียบกับอุณหภูมิของสำรละลำยทีเ่ ปลี่ยนไปในแต่ ละหลอดทดลอง
4. การวัดอุณหภูมิของสารละลายควรกระทาเมื่อใด
5.
6.

7.

8.

เมื่อสำรทีใ่ ส่ ลงไปละลำยในน้ำจนหมดแล้ว
การเขย่าบีกเกอร์ควรทาอย่างไร
หมุนบีกเกอร์ ในทิศทำงวงกลม
เพราะเหตุใดเมื่อใส่สารลงในหลอดทดลองที่ใส่น้าแล้วจึงต้องเขย่าบีกเกอร์ ให้
สารละลายจนหมด
กำรเขย่ำจะช่ วยให้ สำรละลำยนำ้ ได้ เร็วขึน้ สำมำรถสั งเกตกำรเปลีย่ นแปลงได้ ชัดเจน
นักเรียนคิดว่าเมื่อสารละลายน้าแล้วมีการดูดความร้อน อุณหภูมิของสารจะมีการเปลี่ยนแปลง
อย่างไร
อุณหภูมิของสำรละลำยจะมีค่ำต่ำกว่ ำอุณหภูมิของนำ้ กลั่น
ในการทดลองนี้ ให้นักเรียนคาดคะเนว่าสารใดละลายน้าแล้วมีอุณหภูมิเปลี่ยนแปลง
และเปลี่ยนแปลงอย่างไร (เขียนตามหลักการตั้งสมมติฐาน)
เมื่อสำรละลำยนำ้ สำรจะมีอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงต่ ำงกัน สำรทีล่ ะลำยนำ้ แล้ วมีอุณหภูมิต่ำลง ได้ แก่
โพแทสเซียมคลอไรด์ โซเดียมไบคำร์ บอเนต และสำรทีล่ ะลำยนำ้ แล้ วมีอุณหภูมิสูงขึน้ ได้ แก่
แคลเซียมคลอไรด์ โซเดียมคำร์ บอเนต
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ตารางบันทึกผลการทดลองแสดงอุณหภูมิของสารที่เปลี่ยนแปลงขณะทาการทดลอง

สาร
โพแทสเซียมคลอไรด์
แคลเซียมคลอไรด์
โซเดียมคาร์บอเนต
โซเดียมไบคาร์บอเนต

อุณหภูมิ
ของน้ากลั่น
( )
28
28
28
28

อุณหภูมิ
อุณหภูมิทิ่
สารละลาย( ) เปลี่ยนแปลง
( )
25
-3
32
+4
29
+1
27
-2

ทาถูกหมดเลย

ดูด / คาย
ความร้อน
ดูด
คาย
คาย
ดูด
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บัตรเฉลยกิจกรรม หลากความคิด...รวมเป็นหนึ่ง

คาถามหลังการทดลอง
1. ผลการทดลองเป็นไปตามทีต่ ั้งสมมติฐานหรือไม่ อย่างไร
เป็ นไปตำมทีต่ ้ งั สมมติฐำน คือ สำรบำงชนิดละลำยนำ้ ได้ แก่ สำรส้ ม เกลือแกง จุนสี สำรบำงชนิดไม่
ละลำยนำ้ คือ เมื่อสำรละลำยนำ้ สำรจะมีอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงต่ ำงกัน สำรทีล่ ะลำยนำ้ แล้ วมีอุณหภูมิ
ต่ำลง ได้ แก่ โพแทสเซียมคลอไรด์ โซเดียมไบคำร์ บอเนต และสำรทีล่ ะลำยนำ้ แล้วมีอุณหภูมิสูงขึน้
ได้ แก่ แคลเซียมคลอไรด์ โซเดียมคำร์ บอเนต
2. ในขณะที่สารเกิดการละลายมีสิ่งใดเข้ามาเกี่ยวข้อง สังเกตจากสิ่งใด
ควำมร้ อน สั งเกตได้ จำก สำรละลำยทีไ่ ด้ มีกำรเปลีย่ นแปลงอุณหภูมิ
3. เมื่อสารต่าง ๆ ละลายน้าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงความร้อนอย่างไรบ้าง
4.
5.
6.
7.
8.

9.

บำงสำรละลำยนำ้ แล้วควำมร้ อนสู งขึน้ บำงสำรละลำยนำ้ แล้วควำมร้ อนลดลง
การละลายของสารใดบ้างที่มีการดูดความร้อน
โพแทสเซียมคลอไรด์ โซเดียมไบคำร์ บอเนต
การละลายของสารใดที่มีการดูดความร้อนมากที่สุด
โพแทสเซียมคลอไรด์
การละลายของสารใดบ้างที่มีการคายความร้อน
แคลเซียมคลอไรด์ โซเดียมคำร์ บอเนต
การละลายของตัวถูกละลายใดที่มีการคายความร้อนมากที่สุด
แคลเซียมคลอไรด์
การดูดความร้อนและการคายความร้อนของสารที่เกิดการละลายต่างกันอย่างไร
กำรดูดควำมร้ อน ทำให้ หลังกำรละลำยสำรมีอุณหภูมิต่ำลง ถ้ ำจับบีกเกอร์ จะรู้ สึกเย็น
กำรคำยควำมร้ อน ทำให้ หลังกำรละลำยสำรมีอุณหภูมิสูงขึน้ ถ้ ำจับบีกเกอร์ จะรู้ สึกร้ อน
เมื่อใช้การเปลี่ยนแปลงความร้อนในการละลายเป็นเกณฑ์จะแบ่งสารได้เป็นกี่ประเภท อะไรบ้าง
2 ประเภท คือ กำรดูดควำมร้ อน และ กำรคำยควำมร้ อน
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10. นักเรียนจะสรุปผลการทดลองได้ว่าอย่างไร
ในกำรละลำยของสำรจะมีกำรเปลีย่ นแปลงพลังงำนควำมร้ อนมำเกีย่ วข้ องโดยกำรละลำยของสำร
บำงชนิดหลังกำรละลำยมีอุณหภูมลิ ดลงจัดเป็ นกำรละลำยแบบดูดควำมร้ อนและกำรละลำยของสำร
บำงชนิดหลังกำรละลำยมีอุณหภูมเิ พิม่ ขึน้ จัดเป็ นกำรละลำยแบบคำยควำมร้ อน

11. ให้นักเรียนระบุประเภทของการละลายลงในตารางให้ถูกต้อง
สำร
แอมโมเนียมไนเตรต
โซเดียมไฮดรอกไซด์
โซเดียมไนเตรต
โซเดียมคลอไรด์
แอมโมเนียมไนเตรต

อุณหภูมินำ้
( C)
28
28
28
28
28

อุณหภูมิสำรละลำย
( C)
19
53
22
26
19

ประเภทของ
กำรละลำย
ดูดควำมร้ อน
คำยควำมร้ อน
ดูดควำมร้ อน
ดูดควำมร้ อน
ดูดควำมร้ อน
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บัตรเฉลยกิจกรรม เพิม
่ เติมเสริมความรู้

ตอนที่ 1
1. สารละลายมีกี่สถานะ อะไรบ้าง
3 สถำนะ ของแข็ง ของเหลว ก๊ำซ
2. องค์ประกอบของสารละลายมีกี่ชนิด อะไรบ้าง
ตัวถูกละลำยและตัวทำละลำย
3. ถ้านักเรียนนาสารที่มีสถานะเดียวกันมาผสมจนเป็นสารละลาย นักเรียนจะทราบได้อย่างไรว่า
สารใดเป็นตัวถูกละลายและตัวทาละลาย
สำรทีม่ ีปริมำณมำกกว่ำจะเป็ นตัวทำละลำย ส่ วนสำรทีม่ ีปริมำณน้ อยกว่ำจะเป็ นตัวถูกละลำย
4. ถ้านักเรียนนาสารที่มีสถานะต่างกันมาผสมจนเป็นสารละลาย นักเรียนจะทราบได้อย่างไรว่า
สารใดเป็นตัวถูกละลายและตัวทาละลาย
สำรทีม่ ีสถำนะเหมือนสำรละลำย เป็ นตัวทำละลำย ส่ วนสำรทีม่ ีสถำนะต่ ำงจำกสำรละลำยจะเป็ น
ตัวถูกละลำย
5. ถ้าผสมผงโกโก้ 1 ช้อนและน้าตาล 1 ช้อนลงในน้าร้อน 1 ถ้วยเพื่อทาเครื่องดื่ม สารใดควรเป็น
ตัวละลาย และสารใดควรเป็นตัวทาละลาย เพราะอะไร
นำ้ ร้ อนเป็ นตัวทำละลำย เพรำะมีสถำนะเป็ นของเหลวเหมือนเครื่ องดื่ม
6. ถ้าใส่น้าหวานสีแดง 2 ช้อนลงในน้าโซดา 1 แก้วเพื่อทาเครื่องดื่ม สารใดควรเป็นตัวละลาย และ
สารใดควรเป็นตัวทาละลาย เพราะอะไร
โซดำเป็ นตัวทำละลำย เพรำะมีปริมำณมำกกว่ำนำ้ หวำนสี แดง
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7. ให้นักเรียนระบุตัวสารที่เป็นตัวถูกละลายและตัวทาละลาย

สารละลาย

สถานะ

ทองเหลือง

ของแข็ง

น้ายาล้างตา

ของเหลว

ทิงเจอร์ไอโอดีน

ของเหลว

ทองเหลือง

ของแข็ง

เหรียญบาท

ของแข็ง

ก๊าซหุงต้ม

ก๊าซ

ฟิวส์ไฟฟ้า

ของแข็ง

นาก

ของแข็ง

เหล็กกล้าไร้สนิม ของแข็ง

น้าส้มสายชู

ของเหลว

ส่วนประกอบของ
สาระลาย
ทองแดง 60%
สังกะสี 40%
น้า 95 %
ยาล้างตา 5 %
แอลกอฮอล์
เกล็ดไอโอดีน
สังกะสี 10%
ทองแดง 90
ทองแดง 75%
นิกเกิล 25%
ก๊าซโพรเพน 70%
ก๊าซบิวเทน 30%
ดีบุก 25%
ตะกั่ว 25%
บิสมัส 50%
ทองแดง 60%
ทองคา 35%
เงิน 5%
เหล็ก 74%
โครเมียม 18%
นิกเกิล 8%
น้า 80%
กรดแอซิติก 20%

ส่วนประกอบที่เป็น
ตัวถูกละลาย
ตัวทาละลาย
สังกะสี

ทองแดง

ยาล้างตา

น้า

เกล็ดไอโอดีน

แอลกอฮอล์

สังกะสี

ทองแดง

นิกเกิล

ทองแดง

ก๊าซบิวเทน

ก๊าซโพรเพน

ดีบกุ ,ตะกัว่

บิสมัส

ทองคา
เงิน

ทองแดง

โครเมียม
นิกเกิล

เหล็ก

กรดแอซิตกิ

น้า
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ตอนที่ 2
1. ถ้าพลังงานความร้อนในขั้นที่ 1 มากกว่าขั้นที่ 2 อุณหภูมิของสารจะเปลี่ยนแปลงอย่างไร
อุณหภูมิของสำรจะลดลง
2. ถ้าพลังงานความร้อนในขั้นที่ 1 น้อยกว่าขั้นที่ 2 อุณหภูมิของสารจะเปลี่ยนแปลงอย่างไร
อุณหภูมิของสำรจะเพิม่ ขึน้
3. ถ้าหลังการละลายจับภาชนะแล้วรู้สึกเย็น แสดงว่าเป็นการละลายประเภทใด
กำรละลำยประเภทดูดควำมร้ อน
4. ถ้าหลังการละลายจับภาชนะแล้วรู้สึกร้อน แสดงว่าเป็นการละลายประเภทใด
กำรละลำยประเภทคำยควำมร้ อน
5. เมื่อนาสาร x 5 กรัม ไปละลายในน้า 40 กรัม ที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส หลังการละลาย
วัดอุณหภูมิของสารละลายได้ 22 องศาเซลเซียส
5.1 การละลายของสาร x เป็นการละลายประเภทดูดหรือคายความร้อน เพราะเหตุใด
กำรละลำยประเภทดูดควำมร้ อน
5.2 หลังการละลายพลังงานของระบบจะเปลี่ยนแปลงอย่างไร
พลังงำนของระบบจะลดลง
6. กาหนดให้สารละลาย A เป็นการละลายประเภทคายความร้อน
6.1 เมื่อนาสาร A ไปละลายน้าจะมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างไร
อุณหภูมิของสำรละลำยจะสู งขึน้
6.2 ถ้าเพิ่มอุณหภูมิของน้าที่ใช้ในการละลายสาร A จะละลายได้เพิ่มขึ้นหรือลดลง เพราะเหตุใด
กำรละลำยจะลดลง เพรำะสำรละลำย A เป็ นกำรละลำยประเภทคำยควำมร้ อน เมื่ ออุณหภูมิ
เพิม่ ขึน้ กำรละลำยจะลดลง

สู้ ๆ ๆ ๆ ค่ะ
เพื่อน ๆๆ
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บัตรเฉลยแบบทดสอบหลังเรียน
เรื่อง การละลาย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ค. ตัวทาละลายไม่จาเป็ นต้องมีสถานะเป็ นของเหลวเท่านั้น อาจเป็ นก๊าซ หรื อ
ของแข็งก็ได้
ก. สารที่มีปริ มาณน้อยกว่า จัดเป็ นตัวถูกละลาย ส่ วนสารที่มีปริ มาณมากกว่า
จัดเป็ นตัวทาละลาย
ข. น้ ามันไม่ละลายในน้ า แต่ น้ าตาล เกลือแกงและสี ผสมอาหารละลายในน้ า
ง. หลังการละลายถ้าจับบีกเกอร์ แล้วรู ้สึกเย็นจัดเป็ นการดูดพลังงาน
ก. น้ าเป็ นตัวทาละลายเพราะมีปริ มาตรมาก ส่ วนแอลกอฮอล์มีปริ มาณน้อยกว่า
จัดเป็ นตัวถูกละลาย
ก. น้ าอัดลม น้ าโซดา เบียร์ มีก๊าซละลายอยูใ่ นของเหลว
ค. ทองแดงเป็ นตัวทาละลาย สังกะสี เป็ นตัวถูกละลาย เพราะทองแดงมีปริ มาณ
มากกว่าสังกะสี
ข. สาร B และ C เป็ นตัวถูกละลาย เพราะมีปริ มาณสัดส่ วนน้อยกว่า A
ง. เป็ นการละลายประเภทคายความร้อน จับภาชนะแล้วรู ้สึกร้อน
ข. ของเหลว A และ B ไม่ละลายซึ่ งกันและกันเพราะแยกชั้น จึงแสดงว่าไม่
สามารถละลายกันได้
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