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เอกสารประกอบการสอน วิชาวิทยาศาสตร์เล่มนี ผูเ้ ขียนได้จดั ทําขันตอนตาม
หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช 2551 ที/มีความสอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรี ยนรู ้และตัวชี วดั ชันปี รายวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชันประถมศึกษาปี ที/ 6
โดยศึกษาถึงความหมาย ขอบข่าย และแขนงวิชาวิทยาศาสตร์ ซึ/งได้ศึ ก ษาจากเอกสาร
หนังสื อ จากสํานักพิมพ์ต่างๆ การจัด ทําเอกสารประกอบการสอนเล่ มนี ได้จดั ทําขึ น
เพื/อพัฒนาการเรี ยนการสอนสาระการเรี ยนรู ้วิชาวิทยาศาสตร์ ให้มีประสิ ทธิ ภาพยิ/งขึน
นักเรี ยนสามารถใช้เป็ นสื/ อประกอบการสอนได้อย่างดี สะดวกและทัน เวลา โดยการ
จัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอนที/ เน้นนัก เรี ยนเป็ นสําคัญให้นัก เรี ยนศึก ษาหาความรู ้
จากเอกสารได้ช่วยลดการบรรยายของครู และยังใช้ในการสอนซ่อมเสริ มได้ดว้ ย
เอกสารประกอบการเรี ยน หน่วยการเรี ยนรู ้ที/ 3 สารในชีวติ ประจําวัน ประกอบด้วย
เอกสารทังหมด 7 เรื/ อง คือ
เรื/ องที/ 1 สารและสมบัติของสาร
ใช้เวลา 2 ชัว/ โมง
เรื/ องที/ 2 การจําแนกสาร
ใช้เวลา 2 ชัว/ โมง
เรื/ องที/ 3 การแยกสาร
ใช้เวลา 2 ชัว/ โมง
เรื/ องที/ 4 สารที/ใช้ในชีวติ ประจําวัน
ใช้เวลา 2 ชัว/ โมง
เรื/ องที/ 5 การเลือกใช้สารอย่างถูกต้องและปลอดภัย ใช้เวลา 2 ชัว/ โมง
เรื/ องที/ 6 การเปลี/ยนแปลงของสาร
ใช้เวลา 2 ชัว/ โมง
เรื/ องที/ 7 ผลกระทบที/เกิดจากการเปลี/ยนแปลงของสาร ใช้เวลา 2 ชัว/ โมง
ผูเ้ ขียนหวังว่า เอกสารประกอบการเรี ยน จะเป็ นประโยชน์ในการพัฒนาความรู ้
ความเข้าใจเกี/ยวกับวิชาวิทยาศาสตร์ สาระที/ 3 สารและสมบัติของสาร และทักษะ
กระบวนการแก้ปัญหาได้ดีแก่นกั เรี ยนและผูท้ ี/สนใจเพือ/ พัฒนาเป็ นองค์ความรู ้ต่อไป
ผูเ้ ขียนขอขอบคุณ นายสมจิต สุ ขะเดชะ ผูอ้ าํ นวยการโรง เรี ยนบ้านหนองตอ
และผูเ้ ชี/ยวชาญทุกท่าน ที/กรุ ณาให้คาํ ปรึ กษา ช่วยแก้ไข แนะนํา เอกสารเล่มนีให้สมบูรณ์
และสําเร็จด้วยดี
ณัฐกูล เนียมจ้อย

สารบัญ
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คําแนะนําประกอบการใช้เอกสารประกอบการเรี ยน
มาตรฐานการเรี ยนรู ้
ตัวชีวดั
จุดประสงค์การเรี ยนรู ้
สาระสําคัญ
แบบทดสอบก่อนเรี ยน
ใบความรู ้ เรื/ อง การจําแนกสาร
แบบฝึ กหัด
แบบทดสอบหลังเรี ยน
เฉลยแบบทดสอบก่อนเรี ยน – หลังเรี ยน
บรรณานุกรม

หน้ า
1
2
2
2
2
3
5
9
11
13
15

1
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คําแนะนํา
การใช้ เอกสารประกอบการเรียน
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1. เอกสารประกอบการเรี ยนชุดนีมีองค์ประกอบสําคัญ 6 ส่ วนดังนี
- คําแนะนําการใช้เอกสารประกอบการเรี ยน
- มาตรฐานการเรี ยนรู ้
- ตัวชีวดั
- จุดประสงค์การเรี ยนรู ้
- สาระสําคัญ
- แบบทดสอบก่อนเรี ยน
- ใบความรู ้
- แบบฝึ กหัด
- แบบทดสอบหลังเรี ยน
- เฉลยแบบทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
2. ให้นกั เรี ยนทําแบบทดสอบก่อนเรี ยน
3. ศึกษาใบความรู ้
4. ทําแบบฝึ กหัด
5. ทําแบบทดสอบหลังเรี ยน
6. ตรวจแบบทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน

2

เรือง การจําแนกสาร

om

มาตรฐานการเรียนรู้
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มาตรฐาน ว 3. 1 เข้าใจสมบัติของสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสารกับ
โครงสร้างและแรงยึดเหนี/ยวระหว่างอนุภาค มีกระบวนการสื บเสาะ
หาความรู ้และจิตวิทยาศาสตร์ สื/ อสารสิ/ งที/เรี ยนรู ้ นําความรู ้ไปใช้
ประโยชน์

nn

ตัวชี&วดั

ba

ว 3.1 ป.6/2 จําแนกสารเป็ นกลุ่มโดยใช้สถานะหรื อเกณฑ์อื/นที/กาํ หนดเอง
จุดประสงค์ การเรียนรู้

อธิ บายและจําแนกสารโดยใช้สถานะของสารเป็ นเกณฑ์ได้
อธิ บายและจําแนกสารโดยใช้ การนําไฟฟ้ าเป็ นเกณฑ์ได้
อธิ บายและจําแนกสารโดยใช้การนําความร้อนเป็ นเกณฑ์ได้
อธิ บายและจําแนกสารโดยใช้ลกั ษณะเนือสารเป็ นเกณฑ์
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1.
2.
3.
4.

สาระสํ าคัญ

ในการจําแนกสารจะต้องมีการกําหนดเกณฑ์ที/จะใช้ในการจําแนกสารออกเป็ นหมวดหมู่
เช่น ใช้เกณฑ์ สถานะ จะแบ่งได้ 3 ประเภท ได้แก่ ของแข็ง ของเหลว ก๊าซ เกณฑ์การนําไฟฟ้ า
แบ่งได้ 2 ประเภท สารนําไฟฟ้ า และสารไม่นาํ ไฟฟ้ า เกณฑ์การนําความร้อน แบ่งได้ 2 ประเภท
ได้แก่ สารนําความร้อน และสารไม่นาํ ความร้อน เกณฑ์ลกั ษณะของเนือสาร แบ่งได้ 2 ประเภท
สารเนือเดียวและสารเนือผสม
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คําชี&แจง จงเลือกคําตอบทีถ ูกต้ องทีส ุ ดเพียงคําตอบเดียว
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4. ถ้าเราจัด “ หิน เหล็ก แก้ว” ให้อยูใ่ น
พวกเดียวกัน เราจะใช้เกณฑ์ในข้อใด
ในการจําแนก
ก. สถานะ
ข. รู ปร่ าง
ค. ความเป็ นกรด – เบส
2. สารในข้อใดที/เป็ นฉนวนไฟฟ้ าทังหมด
ง. การนําไฟฟ้ า
ก. กระดาษ ทองคํา
ข. นํา พลาสติก
5. สารในข้อใดมีสมบัติในการนําไฟฟ้ า
ค. ผ้า คอนกรี ต
ก. ทองแดง เงิน ยาง
ง. เหล็ก ทองแดง
ข. เหล็ก ทองแดง เงิน
ค. นํามันพืช นํากลัน/ นําแข็งแห้ง
3. สิ/ งของที/ทาํ จากสารชนิดใดนําความร้อน
ง. แอลกอฮอล์ นํามันพืช ลูกเหม็น
ได้ดีที/สุด
ก. แก้ว
6. ถ้าจําแนกสารออกเป็ น ของแข็ง ของเหลว
แก๊ส นักเรี ยนต้องใช้เกณฑ์ในข้อใด
ข. เหล็ก
ก. การนําไฟฟ้ า
ค. กระเบือง
ข. ปริ มาตร
ง. พลาสติก
ค. ความหนาแน่น
ง. สถานะ
1. สารในข้อใดมีสถานะเดียวกันทังหมด
ก. ผงชอล์ก แป้ งมัน นําอบ
ข. กาแฟ นมสด เต้าหูย้  ี
ค. ซีอิวขาว นําปลา นําตาลทราย
ง. เกลือ นําแข็ง นําตาลทราย
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แบบทดสอบก่อนเรียน
เรือง การจําแนกสาร
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7. มีสารอยู่ 8 ชนิด หนูแจ๋ วได้ทาํ การจัด 9. ข้อใดกล่าวถึงสารเนือผสมได้ถูกต้อง
ที/สุด
จําแนกออกเป็ น 2 กลุ่ม ดังนี
ก. มีหลายสถานะ ลักษณะใสไม่มีสี
กลุ่มที/ 1 : นํานม นําคลอง นําอบ นําสลัด
ข. เนือสารทุกสัดส่ วนมีสมบัติไม่
กลุ่มที/ 2 : นําหวาน นําส้มสายชู
เหมือนกัน
นําแข็ง นําตาล
ค. เป็ นได้ท งั สารบริ สุทธิOและ
เกณฑ์ที/หนูแจ๋ วใช้ในการจัดจําแนกคืออะไร
สารละลาย
ก. สี
ง. มีจุดหลอมเหลวและจุดเดือนที/จุด
ข. เนือสาร
เดียวกัน
ค. สถานะ
ง. นําความร้อน
10. ข้อใดจําแนกสารโดยใช้สถานะเป็ นเกณฑ์
ก. นําปลา นํามันหอย นําตาล
8. 4. ข้อใดเป็ นสารเนือผสมทังหมด
ข. ผงชูรส เกลือป่ น ซีอQิว
ก. นําปูนใส ลวดทองแดง ไอนํา
ค. สบู่ ผงซักฟอก นํายาล้างจาน
ข. นํามันพืช นําเกลือ นําประปา
ง. เกลือป่ น นําตาลทราย พริ กไทย
ค. พริ กเกลือ ก๋ วยเตีNยวนํา นําจิมไก่
ง. นําแข็งแห้ง ไอนํา นําผสมผงถ่าน

5

ใบความรู้
เรือง การจําแนกสาร
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ในการศึกษาเรื/ องสาร เราจําเป็ นจะต้องแบ่งสารออกเป็ นหมวดหมู่ เพื/อให้ง่ายต่อ
การจดจําสาร โดยทัว/ ไปนิยมใช้สมบัติทางกายภาพด้านใดด้านหนึ/งของสารเป็ นเกณฑ์ใน
การจําแนกสารซึ/งมีหลายเกณฑ์ดว้ ยกัน แต่เราจะใช้เกณฑ์ดงั ต่อไปนีในการจําแนกสาร

ok

1. สถานะของ

ในชีวติ ประจําวันเราสามารถจําแนกสารออกได้ 3 สถานะ
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1.1 สารในสถานะของของแข็ง จะมีการ
จัดเรี ยงอนุภาคภายในของแข็งเรี ยงตัวชิดติดกันมาก
ทํา ให้ อ นุ ภ าคเคลื/ อ นที/ ไ ด้น้อ ยมาก ของแข็ ง
จึ ง สามารถรักษารู ปร่ างและปริ มาตรให้คงที/ได้

 ภาพที/ 2 สารที/มีสถานะของของเหลว
ในชีวติ ประจําวัน

 ภาพที/ 1 สารที/มีสถานะของของแข็ง
ในชีวติ ประจําวัน

1.2 สารในสถานะของของเหลว จะมี
การจัดเรี ยงอนุภาคภายในของของเหลวอย่าง
หลวม มีช่องว่างจึงทําให้อนุภาคเคลื/อนที/ได้
จึงทําให้ของเหลวมีการเปลี/ยนรู ปร่ างไม่คงที/
จะเปลี/ ย นไปตามภาชนะที/ บ รรจุ แ ต่ จ ะมี
ปริ มาตรคงที/

6
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1.3 สารในสถานะแก๊ส
อนุภาคภายในแก๊สเรี ยงอยูห่ ่างกันมาก
จึงทําให้อนุภาคเคลื/อนที/ได้อิสระทุก
ทิศทุกทางและไม่เป็ นระเบียบ แก๊ส
เกิดการฟุ้ งกระจายทําให้มีรูปร่ างและ
ปริ มาตรไม่คงที/

ok

 ภาพที/ 3 สารที/มีสถานะแก๊สในชีวติ ประจําวัน

nn

2. การนําไฟฟ้า

ba

การนําไฟฟ้า หมายถึง สมบัติในการยอมให้กระแสไฟฟ้ าไหลผ่านได้ สารบาง
ชนิดมีสมบัติในการนําไฟฟ้ า คือ ยอมให้กระแสไฟฟ้ าไหลผ่านได้ดี แต่สารบางชนิดไม่ยอมให้
กระแสไฟฟ้ าไหลผ่านได้ สารแต่ละชนิดมีสมบัติการนําไฟฟ้ าแตกต่างกัน 2 ประการ คือ
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1. สารนําไฟฟ้า คือ สารที/ยอม
ให้ ก ระแสไฟฟ้ าไหลผ่ า นได้ เรี ย กว่ า
ตัวนําไฟฟ้า ได้แก่ สารประเภทโลหะต่างๆ
เช่ น ทองแดง เงิน เหล็ก อะลูมิเนี ยม
จึงมี การนําโลหะ ต่างๆ มาทําอุ ปกรณ์
เครื/ องใช้ไฟฟ้ า เช่น ทองแดงนําไฟฟ้ าได้ดี
จึงนํามาใช้ทาํ สายไฟฟ้ า ไส้หลอดไฟ เป็ นต้น



ภาพที/ 4 สารที/มีความสามารถในการนําไฟฟ้ า
มาใช้ผลิตอุปกรณ์เครื/ องใช้ไฟฟ้ า

7
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3. การนําความร้ร้ อน

nn

ภาพที/ 5 การใช้พลาสติกซึ/งเป็ นสารไม่นาํ ไฟฟ้ า
มาทําเป็ นตัวป้ องกันไฟฟ้ าซ็อต

ok

.c

om

2. สารไม่
ไม่ นําไฟฟ้า คือ สารที/ไม่
ยอมให้กระแสไฟฟ้ าไหลผ่านได้ เรี ยกว่า
ฉนวนไฟฟ้า ได้แก่ สารประเภทอโลหะ
เช่น พลาสติก ไม้ แก้ว กระดาษ จึงมีการ
นําสารเหล่านีมาทําเป็ นอุปกรณ์ที/ป้องกัน
ไฟฟ้ าดูดหรื อไฟฟ้ ารั/ว เช่น พลาสติก นํามา
ทําที/หุม้ ปลักQ ไฟฟ้ า สวิตซ์ไฟฟ้ า เป็ นต้น
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การนําความร้ อน หมายถึง การถ่ายเทพลังงานความร้อนจากอนุภาคหนึ/งสู่
อนุภาคหนึ/ง และถ่ายทอดกันไปเรื/ อยๆ ภายในเนือของสาร
สารแต่ละชนิดสามารถนําความร้อนได้แตกต่างกัน สารที/นาํ ความร้อนได้ดีจะ
ถ่ายเทพลังงานความร้อนได้เร็วและมาก เมื/อวัสดุชนิ
ชนิดนันได้รับความร้อนที/บริ เวณใด
บริ เวณหนึ/ง จะถ่ายโอนความร้อนไปสู่ บริ เวณอื/นด้วย ดังนันจึงจําแนกสารตามความสามารถ
ในการนําความร้อนออกเป็ น 2 ประเภท ดังนี
1. สารนํา ความร้ อ น หมายถึ ง
สารที/นาํ ความร้อนได้ดี ส่ วนใหญ่เป็ นสาร
ประเภทโลหะ เช่ น เหล็ ก ทองแดง
ทองเหลือง อะลูมิเนียม เงิน เหล็ก เป็ นต้น
เราจึงนําสารเหล่านีมาใช้ทาํ ภาชนะในการ
หุงต้มอาหาร เช่น หม้อ กาต้มนํา กระทะ
เป็ นต้น



ภาพที/ 6 ตัวอย่างสารนําความร้อนที
น /นาํ มาผลิต
สิ/ งของเครื/ องใช้
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2. สารไม่ นําความร้ อน หมายถึง สารที/
ไม่ มีการถ่ า ยเทความร้ อ นหรื อมี การถ่ ายเท
ความร้อนได้นอ้ ย ได้แก่ สารอโลหะต่างๆ เช่น ผ้า
ไม้ ยางพลาสติก กระเบือง กระดาษ เป็ นต้น
มนุ ษย์จึ ง นํา สารอโลหะเหล่ า นี มาทํา ส่ ว น
ที/ไม่ตอ้ งการให้มีความร้อน เช่น ทําด้ามตะหลิว
ทําหูหม้อ ทําที/หุม้ กระติกนําร้อน เป็ นต้น

ลักษณะของเนือ& สาร

ok

ภาพที/ 7 ตัวอย่างสารไม่นาํ ความร้อน
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เมื/อใช้ “เนือ& สาร” เป็ นเกณฑ์ เราสามารถจําแนกสารออกได้เป็ น 2 ประเภท คือ
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1. สารเนือ& เดียว หมายถึง สารที/มีองค์ประกอบเพียงอย่างเดียว หรื อสารที/มี
องค์ประกอบตังแต่ 2 ชนิดขึนไปผสมกลมกลืนจนมองเห็นเป็ นเนือเดียวกัน พร้อมทังมี
สมบัติของสารเหมือนกันตลอดทุกส่ วน ซึ/ งสารเนือเดียวสามารถแบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ

 ภาพที/ 8 สารบริ สุทธิO เกิดจากสารชนิ ดเดียว

1.1 สารบริสุทธิ9 คือ สารเนือ
เดียวประกอบขึนจากสารเพียงชนิดเดียว
เช่น นํา เกลือ นําตาล เหล็ก ทองแดง
อะลูมิเนียม แก๊สออกซิเจน เป็ นต้น

.c
ok

nn

1.2 สารละลาย คือ สารเนือเดียวที/
ประกอบขึนจากส่ วนผสมของสาร 2 ชนิดขึน
ไป โดยมีอตั ราส่ วนการผสมของสารจะไม่
คงที/แน่นอน และแสดงสมบัติก าํ กึ/งระหว่าง
สารเดิมที/นาํ มาผสมกัน เช่น “นํา& เกลือ” เกิด
จากการผสมกันระหว่าง “นํา& กับ “เกลือ” จึงแสดง
สมบัติของนําและเกลือ คือ เป็ นของเหลวเหมือน
นํา และมีรสเค็มเหมือนเกลือ

om

9



ภาพที/ 9 สารละลายจัดเป็ นสารเนือเดียว
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2. สารเนื& อ ผสม หมายถึ ง
สารที/ มี อ งค์ป ระกอบตัง แต่ 2 ชนิ ด ขึ น ไป
ผ ส ม กั น โ ด ย ที/ เ ร า ส า ม า ร ถ ม อ ง เ ห็ น
องค์ประกอบของสารที/ ผ สมกันนันได้อ ย่า ง
ชัด เจน เนื/ อ งจากเนื อ สารที/ ม าผสมกัน นัน
ไม่ ส ามารถแทรกตัว ผสมกลมกลื น กัน ได้
เท่ า กั น หมดทุ ก ส่ วน สมบั ติ ข องสารจึ ง
ไม่ เหมือนกันหมดทัว/ ทุกส่ วน เช่น ดิน โคลน
นํา ค ล อ ง พ ริ ก เ ก ลื อ นํา แ ป้ ง นํา น ม
(พริ ก + เกลือ + นําตาล) เป็ นต้น

 ภาพที/ 10 สารเนื อผสมจะมองเห็น

เนื อสารที/ผสมกันชัดเจน
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แบบฝึ กหัด
เรือง การจําแนกสาร

ให้พิจารณาชื/อสารที/กาํ หนด และจําแนกว่าสารนันอยูใ่ นสถานะใด
โดยขีด ลงในตาราง
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1. แป้ งมัน
2. นํามันพืช
3. ผงซักฟอก
4. คาร์บอนไดออกไซด์
5. แอลกอฮอล์ลา้ งแผล
6. ไอนํา
7. นํายาล้างจาน
8. นมข้นหวาน
9. นําแข็งแห้ง
10. ไนโตรเจน
11. นําอัดลม
12. นมสด
13. ออกซิเจน
14. ลูกเหม็น
15. เกลือ

สถานะของสาร
ของแข็ง ของเหลว แก๊ส
















ba

สารชนิดต่ างๆ

ok
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คําชี&แจง

om

ตอนที 1

ลักษณะของเนือ& สาร
เนือ& เดียว เนือ& ผสม
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คําชี&แจง

om

ตอนที 2

จงเติมคําตอบลงในช่ องว่ างให้ ถูกต้ องและสมบูรณ์

w

w
w

.k

ro
o

ba

nn

ok

.c

1. การจําแนกสารโดยใช้สถานะเป็ นเกณฑ์จะจําแนกสารได้เป็ น
( 1. ของแข็ง
2.ของเหลว
3. แก๊ ส )
2. เมื/อใช้ลกั ษณะของเนือสารเป็ นเกณฑ์จะจําแนกได้เป็ น (สารเนือ เดียว และสารเนือ ผสม)
3. เมื/อใช้ความสามารถในการนําความร้อนและไฟฟ้ าเป็ นเกณฑ์จะจําแนกสารได้เป็ น
(โลหะ และ อโลหะ)
4. สารเนือเดียวหมายถึง (สารที!มองเห็นเป็ นเนือ เดียวอาจประกอบด้ วยสารอย่ างเดียว หรื อ
หลายอย่ างได้ )
5. สารเนือผสมหมายถึง (เป็ นสารที!มองเห็น ไม่ เป็ นเนือ เดียว ประกอบด้ วยสารมากกว่ า
หนึ!งอย่ าง)
6. ของแข็ง ของเหลว แก๊ส เป็ นการจําแนกสารโดยใช้เกณฑ์ (สถานะ)
7. สิ/ งของที/ทาํ จากวัสดุชนิดใดนําความร้อนได้ดีมาก (โลหะ)
8. ถ้าจัดให้ นํามัน นํากลัน/ นําเกลือ เป็ นสารประเภทเดียวกันโดยใช้เกณฑ์ใด
( สถานะ)
9. สารที/กาํ หนดให้ต่อไปนีสารใด เป็ นสารเนือเดียว นําปลา นําโคลน นําอบ นําปลาพริก
(นํา ปลา)
10. สารที/กาํ หนดให้ต่อไปนีสารใด เป็ นสารเนือผสม ทองคํา ดีบุก ตะกัว ทองเหลือง
(ทองเหลือง)
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คําชี&แจง จงเลือกคําตอบที/ถูกต้องที/สุดเพียงคําตอบเดียว

om

แบบทดสอบหลังเรียน
เรือง การจําแนกสาร

nn
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1. สารในข้อใดมีสมบัติในการนําไฟฟ้ า 4. ข้อใดเป็ นสารเนือผสมทังหมด
ก. นําปูนใส ลวดทองแดง ไอนํา
ก. ทองแดง เงิน ยาง
ข. นํามันพืช นําเกลือ นําประปา
ข. เหล็ก ทองแดง เงิน
ค. พริ กเกลือ ก๋ วยเตีNยวนํา นําจิมไก่
ค. นํามันพืช นํากลัน/ นําแข็งแห้ง
ง. นําแข็งแห้ง ไอนํา นําผสมผงถ่าน
ง. แอลกอฮอล์ นํามันพืช ลูกเหม็น
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2 ข้อใดกล่าวถึงสารเนือผสมได้ถูกต้อง 5. สารในข้อใดมีสถานะเดียวกันทังหมด
ก. ผงชอล์ก แป้ งมัน นําอบ
ที/สุด
ข. กาแฟ นมสด เต้าหูย้  ี
ก. มีหลายสถานะ ลักษณะใสไม่มีสี
ค. ซีอิวขาว นําปลา นําตาลทราย
ข. เนือสารทุกสัดส่ วนมีสมบัติไม่
ง. เกลือ นําแข็ง นําตาลทราย
เหมือนกัน
ค. เป็ นได้ท งั สารบริ สุทธิOและ
6. ข้อใดจําแนกสารโดยใช้สถานะเป็ น
สารละลาย
เกณฑ์
ง. มีจุดหลอมเหลวและจุดเดือนที/จุด
ก. นําปลา นํามันหอย นําตาล
เดียวกัน
ข. ผงชูรส เกลือป่ น ซีอQิว
ค. สบู่ ผงซักฟอก นํายาล้างจาน
3. สารในข้อใดที/เป็ นฉนวนไฟฟ้ าทังหมด
ก. กระดาษ ทองคํา
ง. เกลือป่ น นําตาลทราย พริ กไทย
ข. นํา พลาสติก
ค. ผ้า คอนกรี ต
ง. เหล็ก ทองแดง
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9. ถ้าเราจัด “ หิน เหล็ก แก้ว” ให้อยูใ่ น
พวกเดียวกัน เราจะใช้เกณฑ์ในข้อใด
ในการจําแนก
ก. สถานะ
ข. รู ปร่ าง
ค. ความเป็ นกรด – เบส
ง. การนําไฟฟ้ า

ok

7. สิ/ งของที/ทาํ จากสารชนิดใดนําความร้อน
ได้ดีที/สุด
ก. แก้ว
ข. เหล็ก
ค. กระเบือง
ง. พลาสติก
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8. มีสารอยู่ 8 ชนิด หนูแจ๋ วได้ทาํ การจัด 10. ถ้าจําแนกสารออกเป็ น ของแข็ง ของเหลว
จําแนกออกเป็ น 2 กลุ่ม ดังนี
แก๊ส นักเรี ยนต้องใช้เกณฑ์ ในข้อใด
กลุ่มที/ 1 : นํานม นําคลอง นําอบ นําสลัด
ก. การนําไฟฟ้ า
่
กลุมที/ 2 : นําหวาน นําส้มสายชู
ข. ปริ มาตร
นําแข็ง นําตาล
ค. ความหนาแน่น
เกณฑ์ที/หนูแจ๋ วใช้ในการจัดจําแนกคืออะไร
ง. สถานะ
ก. สี
ข. เนือสาร
ค. สถานะ
ง. นําความร้อน
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แบบทดสอบก่อนเรียน
1. ง
2. ค
3. ข
4. ก
5. ข
6. ง
7. ข
8. ค
9. ข
10. ง

w

w
w

.k

ro
o

ba

nn

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

ok
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เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน
เรือง การจําแนกสาร
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บรรณานุกรม
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