แบบฝกทักษะ
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
เรื่อง ความหมายของสารและสสาร
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6

ชุดที่ 1

จัดทําโดย นางมัณฑนา สมใจ
ตําแหนง ครู วิทยฐานะครูชํานาญการ
โรงเรียนเมืองพัทยา 4 (วัดหนองใหญ)
สํานักการศึกษาเมืองพัทยา
จังหวัดชลบุรี

คํานํา
แบบฝกทักษะ เรื่อง สารในชีวิตประจําวันกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร เปนนวัตกรรม
ทางการศึกษารูปแบบหนึ่งซึ่งจัดกิจกรรมที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยใหผูเรียนไดศึกษาคนควาดวย
ตนเอง ผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนรูทุกขั้นตอน ลงมือปฏิบัติจริง ทํากิจกรรมดวยกระบวนการกลุม
มีโอกาสแสดงความคิดเห็นรวมกัน ชวยเหลือซึง่ กันและกัน ตลอดจนเชือ่ มโยงความรูกับชีวิตประจําวัน
แบบฝก ทัก ษะที่ นัก เรียนจะศึก ษาตอไปนี้ เ ปน เลม ที่ 1ความหมายและสมบัติของสาร
ผูจัดทําหวังเปนอยางยิ่งวาแบบฝกทักษะนีจ้ ะเกิดประโยชนในการพัฒนาผูเรียนใหเกิดความรู ทักษะ
และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตรสูงขึน้
ทั้งนี้ผูจัดทําขอขอบพระคุณทานผูอํานวยการโรงเรียนเมืองพัทยา 4 (วัดหนองใหญ) คณะ
ครู และนักเรียน ตลอดจนผูที่มีสวนเกี่ยวของชวยเหลือทุก คนที่ ไดใหการสนับสนุน ใหคําแนะนํา
ชี้แนะในการจัดทําแบบฝกทักษะเรื่อง สารในชีวิตประจําวัน กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ชั้ น
ประถมศึกษาปที่ 6 ในครั้งนี้ สําเร็จลุลวงไปดวยดี และหวังเปนอยางยิ่ งวาแบบฝกทักษะนี้จะเปน
ประโยชนอยางยิ่งแกผูเรียน ครูผูสอน และผูที่สนใจนําไปใชในการพัฒนาเยาวชนไทยใหเปนบุคคล
แหงการเรียนรู และมีความสุขในการดํารงชีวิตในอนาคต

มัณฑนา สมใจ

คําแนะนําในการใชแบบฝกทักษะ
สําหรับครู :
ใชสําหรับประกอบการใชแบบฝกทักษะ เรื่อง สารในชีวิตประจําวัน กลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 เลมที่ 1 ความหมายและสมบัติของสาร
1.บทบาทของครูผูสอน
1.1 ครูเตรียมตัวใหพรอม โดยศึกษารายละเอียดเกีย่ วกับการใชแบบฝกทักษะการจัดชัน้
เรียน และการเตรียมสือ่ การเรียนทีใ่ ชประกอบการจัดการเรียนรู
1.2การจัดกิจกรรมการเรียนรู ครูตองจัดใหครบตามทีร่ ะบุไวในแผนการจัดการเรียนรู
เพื่อใหกิจกรรมเปนไปอยางตอเนือ่ งและบรรลุวัตถุประสงค
1.3 กอนทํากิจกรรมทุกครัง้ ครูตองอธิบาย ชีแ้ จง วิธีปฏิบัติกิจกรรมใหชัดเจนและให
นักเรียนอานคําแนะนําในการทํากิจกรรม เพื่อใหนักเรียนไดเขาใจตรงกัน แลวจึงลงมือทํากิจกรรมตาม
ขัน้ ตอนอยางเครงครัด จึงจะทําใหการจัดกิจกรรมการเรียนรูบรรลุเปาหมายและมีประสิทธิภาพ
1.4ครูควรกระตุนใหนักเรียนทุกคนมีสวนรวมในการทํากิจกรรมเปนการฝกใหนกั เรียน
มีความรับผิดชอบตอหนาทีร่ ูจักการทํางานรวมกับผูอื่น กลาแสดงออก ชวยเหลือซึ่งกันและกัน และ
เนนใหนักเรียนตั้งใจเรียนและระมัดระวังในเรื่องความปลอดภัยจากการใชอุปกรณ
1.5 การจัดการเรียนรู โดยครูผูสอนใชกิจกรรมการเรียนรูโดยใชแผนที่ความคิด
ประกอบการเรียนแบบฝกทักษะ เรื่อง สารในชีวิตประจําวัน กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6
1.6 ขณะนักเรียนปฏิบัติกจิ กรรมครูควรเดินตรวจดูการทํางานของนักเรียนแตละคน
ในกลุม ครูซักถามหากพบวานักเรียนคนใดคนหนึ่งมีปญหาเกิดขึ้น ครูตองใหความชวยเหลือเพื่อให
ปญหานั้นหมดไป
1.7 ครูควรดูแลนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรมอยางใกลชิดพรอมกับประเมินทักษะ
กระบวนการและคุณลักษณะอันพึงประสงค
1.8เมื่อสิน้ สุดการปฏิบัตกิ ิจกรรมการเรียนรูครูใหนักเรียนรวมกันตรวจสอบและเก็บ
อุปกรณใหเรียบรอยเพื่อสะดวกในการใชครัง้ ตอไป
2.สิ่งที่ครูตองเตรียม
ครูศึกษาแผนการจัดการเรียนรูเ พือ่ เตรียมความพรอมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู

และเตรียมสือ่ สําหรับแบบฝกทักษะใหครบตามที่ระบุไวในแบบฝกทักษะ ดังนี้
2.1 บัตรเนื้อหาที่ 1.1 รูแลว อยากรู เรียนรู
2.2บัตรกิจกรรมที่ 1.1 รูแลว อยากรู เรียนรู
2.3บัตรเนือ้ หาที1่ .2ความหมายของสารและสสาร
2.4บัตรกิจกรรมที1่ .2ความหมายสารและสสาร
2.5บัตรเนือ้ หาที1่ .3สมบัติของสาร
2.6บัตรกิจกรรมที1่ .3การเปลี่ยนแปลงของสาร
2.7 บัตรเฉลยกิจกรรมที1่ .1 รูแลว อยากรู เรียนรู
2.8บัตรเฉลยกิจกรรมที1่ .2ความหมายสารและสสาร
2.9บัตรเฉลยกิจกรรมที1่ .3สมบัติของสาร
3.การจัดชัน้ เรียน
การจัดชั้ นเรียนขณะที่ใชแบบฝกทักษะนัก เรียนจะทํากิจกรรมดวยกระบวนการกลุม
โดยแบงเปนกลุม กลุมละ 5 คน แตละกลุมประกอบดวยคนเกง ปานกลาง และออน จํานวนกลุมซึ่ง
อยูกับจํานวนนักเรียนในชัน้ เรียนแตละหอง และเมื่อทําแบบทดสอบนักเรียนตองแยกออกจากลุมและ
จัดหองสอบเปนรายบุคคล
4.การวัดผลและประเมินผล
4.1 ดานความรู (Knowledge : K)
4.1.1ประเมินจากกิจกรรมที่1.1 - 1.3
4.1.2ประเมินจากแบบทดสอบกอนเรียน- หลังเรียนกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง สารใน
ชีวิตประจําวัน กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
4.2ดานทักษะ/กระบวนการ (Process : P)
4.2.1 ประเมินสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงาน
4.3ดานคุณลักษณะอันพึงประสงค (Attitude : A)
4.3.1ประเมินความใฝเรียนรู
4.3.2 ประเมินความมุงมั่นในการทํางาน
4.3.3 ประเมินเจตคติตอวิทยาศาสตร
4.3.4 ประเมินเจตคติทางวิทยาศาสตร
4.3.5 ประเมินการเห็นคุณคาของการนําความรูไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน

คําแนะนําในการใชแบบฝกทักษะ
สําหรับนักเรียน :
ในการศึกษาแบบฝกทักษะเลมที่ 1ความหมายและสมบัติของสารเปนการเรียนที่นักเรียน
ตองฝกดวยตนเอง ดังนั้นนักเรียนควรปฏิบัติดังนี้
1. ศึกษาจุดประสงคการเรียนรูของแตละชุดใหเขาใจถึงเปาหมายของกิจกรรมการเรียนรู
2.นักเรียนศึกษาและทําความเขาใจพรอมทัง้ ดูจากตัวอยางกอนจะทํากิจกรรมการเรียนรู
3. นักเรียนอานขอความที่กําหนดให แลวตอบคําถามตามกิจกรรมการเรียนรู
4.เนื่องจากแบบฝกทักษะเลมที่ 1ความหมายและสมบัติของสารเปนการเรียนดวยตนเอง
ดังนั้นนักเรียนควรมีความซื่อสัตยตอตนเองไมควรดูเฉลยกอนที่จะทํากิจกรรมการเรียนรู
5. ในการเรียนตามแบบฝกทักษะเลมที่ 1ความหมายและสมบัติของสารนักเรียนสามารถ
เรียนรวมกับผูอื่นได

บัตรกิจกรรมที่1.1
รูแลว อยากรู เรียนรู
คําชี้แจง
1.นักเรียนแตละคนเขียนสิง่ ที่ตนรู (K) เกี่ยวกับความหมายและสมบัติของสาร ลงในตาราง
ชองที่ 1 Know (K) ในบัตรกิจกรรมที่ 1.1 รูแลว อยากรู เรียนรู
2.สมาชิกในกลุมรวมกันอภิปรายสิง่ ที่อยากรูหรือสงสัย(W)เกีย่ วกับความหมายและสมบัติ
ของสารแลวเขียนลงในตารางชองที่ 2 Want(W) ในบัตรกิจกรรมที1่ .1 รูแลว อยากรู เรียนรู
3.นักเรียนศึกษาความรูเ กีย่ วกับความหมายและสมบัติของสาร จากกิจกรรมการเรียนรู
4.นักเรียนเขียนสิง่ ที่ไดเรียนรู (L)เกี่ยวกับความหมายและสมบัติของสารลงในตารางชอง
ที่ 3 Learned (L) ในบัตรกิจกรรมที่ 1.1 รูแลว อยากรู เรียนรูข องแตละคนหลังจากจบกิจกรรมการ
เรียนรู

บัตรกิจกรรมที่1.1
รูแลว อยากรู เรียนรู
คําชี้แจง: นักเรียนเขียนขอความเกี่ยวกับความหมายและสมบัติของสารลงในชองตอไปนี้
สิ่งทีต่ นรู (K)

สิ่งทีอ่ ยากรูหรือสงสัย (W)

สิ่งทีไ่ ดเรียนรู (L)

บัตรเนื้อหาที่ 1.2
ความหมายของสารและสสาร
ความหมายของสาร
สาร (Substance)หมายถึ ง สสารที่ท ราบสมบัติ แน น อน เป นสิ่ งที่ มี ตัวตน มีน้ํ าหนั ก
ตองการที่อยู และสัมผัสได เชน ดิน น้ํา อากาศ กาซ คน พืช สัตว ของใชในชีวิตประจําวัน และทุกสิ่ง
ทุกอยางที่อยูรอบๆ ตัวเรา จัดเปนสารทั้งสิ้น หรือสารเปนองคประกอบยอยของสสาร
สมบัติของสาร หมายถึง ลักษณะเฉพาะตัวของสาร เชน เนื้อสาร สี กลิ่น รส การนําไฟฟา
การละลายน้ํา จุดเดือด จุดหลอมเหลว ความเปนกรด-เบส เปนตน
สมบัติของสาร แบงออกเปน 2 ประเภท ดังนี้
1. สมบัติทางกายภาพ หรือสมบัติทางฟสิกส (Physical Properties) หมายถึง สมบัติ
ของสารที่สามารถสังเกตไดจากลักษณะภายนอก หรือจากการทดลองที่ไมเกี่ยวของกับปฏิกิริยาเคมี
เชน สถานะ เนื้อสาร สี กลิ่น รส ความหนาแนน จุดเดือด จุดหลอมเหลว การนําไฟฟา การละลายน้ํา
ความแข็ง ความเหนียว เปนตน
2. สมบัติทางเคมี (Chemical Properties) หมายถึง สมบัติที่เกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยา
เคมีและองคประกอบทางเคมีของสาร เชน การติดไฟ การผุก รอน การทําปฏิกิริยากับน้ํา การทํา
ปฏิกิริยากับกรด-เบส เปนตน
ความหมายของสสาร
สสาร (Matter) หมายถึง สิ่ง ที่มีตัวตน มีมวล ตองการที่อยู และสัมผัสไดดวยประสาท
สัมผัสทั้งหา มีทั้งสิ่งมีชีวิตและไมมีชีวิต และเชื่อมโยงความรูได แตยังไมทราบสมบัติที่แนนอน เชน ดิน
น้ํา อากาศ กาซ คน พืช สัตว ของใชในชีวิตประจําวัน และทุกสิ่งทุกอยางที่อยูรอบๆ ตัวเรา
คุณสมบัติของสสาร ออกเปน 2 ประเภท ดังนี้
1. สสารทุกอยางตองการที่อยู ตัวอยาง ถาเราเอาหินใสในกลองกระดาษใบหนึ่งทีละกอน
ในที่สุดกอนหินจะเต็มกลอง ไมสามารถใสกอ นหินไดอีกเพราะกอนหินตองการที่อยูกลองจึงเต็ม
2. สสารทุกอยางตองมีน้ําหนัก ตัวอยางเชน กระดาษเราอาจไมรสู ึกวากระดาษมันหนัก
แตถาลองยกหนังสือ 10 เลม จะรูส ึกไดวากระดาษนั้นก็มีน้ําหนัก

ตัวอยาง การจําแนก ตนไม ออกเปนสารและสสาร
 ตนไม จัดเปนสสาร
 สวนประกอบของตนไม เชน ลําตน ใบ จัดเปนสาร

ใบ
กิ่ง
ลําตน
ราก

ตัวอยาง สสารและสารที่เปนองคประกอบ
สสาร
โตะ
น้ําแดง
อากาศ

สารที่เปนองคประกอบ
ไม + เหล็ก (ตะปู + กุญแจ)
น้ํา+ สีผสมอาหาร
แกสไนโตรเจน + แกสออกซิเจน +
แกสคารบอนไดออกไซด + แกสเฉื่อย +
ฝุนละออง

บัตรกิจกรรมที่ 1.2
ความหมายของสารและสสาร
คําชี้แจง
เรื่องความหมายของสารและสสาร ประกอบดวย 2 ตอน ตอนละ 5 คะแนน รวมคะแนนเต็ม
(10 คะแนน)
ตอนที่ 1 ใหนักเรียนตอบคําถามตอไปนีล้ งในชองวาง
สสาร คือ อะไร

……………………………………………………………
……………………………………………………………

สาร คือ อะไร

……………………………………………………………
……………………………………………………………

สสาร และสารเหมือนกันหรือไม

……………………………………………………………
……………………………………………………………

ตอนที่ 2 ใหนักเรียนพิจารณาวาขอใดจัดเปนสาร โดยใสเครือ่ งหมายถูก () ลงในชองที่ถูกตอง
ขอความทีก่ ําหนด
น้ํา
ความรอน
เสียง
ประตู
อากาศ

สาร

ไมใชสาร

ขอความทีก่ ําหนด
หมอก
ไฟฟา
ตนไม
แสงแดด
กอนหิน

สาร

คะแนน
เต็ม
(10)
ได

ไมใชสาร

ผลการประเมิน
ผาน
ไมผาน

บัตรเนื้อหาที่ 1.3
สมบัติของสาร
สมบัติของสารมี 2 ประเภท เมื่อสมบัติของสารเกิดการเปลี่ยนแปลง จะทําใหสารนั้นๆ
เกิดการเปลี่ยนแปลงตามไปดวย ดังนัน้ จึงแบงประเภทการเปลี่ยนแปลงของสารออกเปน 2 ประเภท
ตามสมบัติของสาร ดังนี้
การเปลี่ ย นแปลงทางกายภาพหมายถึ ง การเปลี่ ยนแปลงลัก ษณะ
ภายนอกของสาร เมือ่ สมบัติเปลี่ยนไป แตยังคงเปนสารเดิมอยู เชน การเปลี่ยน
สถานะการเดือดการเปลี่ยนแปลงรูปราง และการละลายเปนตน
การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพจะตองไมเกี่ยวของกับการเกิดปฏิกิริยา
เคมีและไมมีสารใหมเกิดขึ้น
ตัวอยางการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ ไดแก
การระเหิดของลูกเหม็นเปนการเปลี่ยนสถานะจากของแข็งกลายเปนไอ
การละลายของเกลือแกงเปนการรวมตัวของเกลือกับน้ําเปนสารละลาย
การระเหยของน้ํา เปนการเปลี่ยนสถานะจากของเหลวกลายเปนไอ
การปนดินน้ํามันเปนการเปลี่ยนรูปราง

การเปลี่ยนแปลงทางเคมีหมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวของกับการ
เกิ ด ปฏิ กิ ริ ย าเคมี ห ลั ง จากการเปลี่ ย นแปลงทํ า ให โ ครงสร า งทางเคมี ห รื อ
องคประกอบทางเคมีของสารนั้นเปลี่ยนแปลง และมีสารใหมเกิดขึ้นซึ่งสารใหม
นีไ้ มสามารถทําใหกลับไปสูสภาพเดิมไดหรือทําไดยาก
ตัวอยางการเปลีย่ นแปลงทางเคมี ไดแก
โลหะโซเดียมทําปฏิกิริยากับน้ําไดสารใหม คือ โซเดียมไฮดรอกไซด และ
แกสไฮโดรเจน
การเกิดสนิมเหล็กไดสารใหม คือออกไซดของเหล็ก
การเผาไหมของไมไดสารใหม คือ แกสคารบอนไดออกไซตและขีเ้ ถา

บัตรกิจกรรมที่ 1.3
สมบัติของสาร
คําชี้แจง: นักเรียนตอบคําถามตอไปนี้ใหถูกตอง (10 คะแนน)
1. การเปลี่ยนสถานะของสารจากของแข็งเปนของเหลว เรียกวา
2. การเปลี่ยนสถานะของสารจากของเหลวเปนแกส เรียกวา
3. การเปลี่ยนสถานะของสารจากของเหลวเปนของแข็ง เรียกวา
4. การเปลี่ยนสถานะของสารจากแกสเปนของเหลว เรียกวา
5. การเปลี่ยนสถานะของสารจากของแข็งเปนแกส เรียกวา
จงยกตัวอยางการเปลีย่ นสถานะทีน่ ักเรียนพบในชีวิตประจําวัน พรอมทั้งระบุวาเปนการเปลี่ยนจาก
สถานะใดเปนสถานะใด มา 1 ตัวอยาง

คะแนน
เต็ม
(10)
ได

ผลการประเมิน
ผาน
ไมผาน

เฉลยบัตรกิจกรรม

บัตรกิจกรรมที่1.1
รูแลว อยากรู เรียนรู
คําชี้แจง : นักเรียนเขียนขอความเกี่ยวกับความหมายและสมบัติของสารลงในชองตอไปนี้
สิ่งทีต่ นรู (K)

สิ่งทีอ่ ยากรูหรือสงสัย (W)

(พิจารณาโดยครูผสู อน)

สิ่งทีไ่ ดเรียนรู (L)

บัตรกิจกรรมที่ 1.2
ความหมายของสารและสสาร
คําชี้แจง
เรื่องความหมายของสารและสสาร ประกอบดวย 2 ตอน ตอนละ 5 คะแนน รวมคะแนนเต็ม
(10 คะแนน)
ตอนที่ 1 ใหนักเรียนตอบคําถามตอไปนีล้ งในชองวาง
……สิ่งทีม่ ีตัวตน มีมวล ตองการที่อยู สามารถ
สัมผัสได ยังไมทราบสมบัติที่แนนอน……

สสาร คือ อะไร

…สิ่งทีม่ ีตัวตน มีมวล ตองการที่อยู สามารถ
สัมผัสได และมีสมบัติที่แนนอน…
……………………………………………………………
……............………ไมเหมือนกัน……….........…
……………………………………………………………

สาร คือ อะไร
สสาร และสารเหมือนกันหรือไม

ตอนที่ 2 ใหนักเรียนพิจารณาวาขอใดจัดเปนสาร โดยใสเครือ่ งหมายถูก () ลงในชองที่ถูกตอง
ขอความทีก่ ําหนด
น้ํา
ความรอน
เสียง
ประตู
อากาศ

สาร

ไมใชสาร







ขอความทีก่ ําหนด
หมอก
ไฟฟา
ตนไม
แสงแดด
กอนหิน

สาร

ไมใชสาร






คะแนน
เต็ม
(10)
ได



ผลการประเมิน
ผาน
ไมผาน

บัตรเนื้อหาที่ 1.3
สมบัติของสาร
คําชี้แจง: นักเรียนตอบคําถามตอไปนี้ใหถูกตอง (10 คะแนน)
1. การเปลี่ยนสถานะของสารจากของแข็งเปนของเหลว เรียกวา
การละลาย
2. การเปลี่ยนสถานะของสารจากของเหลวเปนแกส เรียกวา
การระเหย

3. การเปลี่ยนสถานะของสารจากของเหลวเปนของแข็ง เรียกวา
การแข็งตัว
4. การเปลี่ยนสถานะของสารจากแกสเปนของเหลว เรียกวา
การควบแนน
5. การเปลี่ยนสถานะของสารจากของแข็งเปนแกส เรียกวา
การระเหิด

จงยกตัวอยางการเปลีย่ นสถานะทีน่ ักเรียนพบในชีวิตประจําวัน พรอมทั้งระบุวาเปนการเปลี่ยนจาก
สถานะใดเปนสถานะใด มา 1 ตัวอยาง
เชน การตมน้ํา เปนการเปลี่ยนจากสถานะของเหลวเปนแกส

คะแนน
เต็ม
(10)
ได

ผลการประเมิน
ผาน
ไมผาน

