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ก

คานา
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สารและการแยกสาร รายวิชา
วิทยาศาสตร์ สาหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จัดทาขึ้นเพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ซึ่งนวัตกรรมที่ใช้
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นี้เป็นนวัตกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองคิดเป็น
ทาเป็น และแก้ปัญหาเป็ น สามารถพัฒนาตนเองได้ ซึ่งถือว่าเป็นไปตามแนวทางการจัดการศึกษา
ของชาติที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ และสนองตอบต่อพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พุทธศักราช
2542 และสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียน
ได้ รั บ การพั ฒ นาทั้ง ด้ า นความรู้ กระบวนการคิ ด กระบวนการสื บเสาะหาความรู้ การแก้ ปั ญหา
ความสามารถในการสื่ อ สาร การตั ด สิ น ใจ การน าความรู้ ไ ปใช้ ใ นชี วิ ต ประจ าวั น ตลอดจนมี
จิตวิทยาศาสตร์ คุณธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์นี้ จัดทาขึ้นครอบคลุมสาระการเรียนรู้และผลการเรียนรู้
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียน
แม่ตาตาดควันวิทยาคม พุทธศักราช 2555 ซึ่งประกอบด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ทั้งหมด
7 ชุด ชุดนี้เป็นชุดที่ 1 เรื่อง สารประกอบ ใช้เวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 3 ชั่วโมง
ผู้จัดทาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เล่มนี้จะช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับสารประกอบยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
ต่อไป
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คาแนะนาการใช้ชุดกิจกรรมสาหรับนักเรียน
เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้
สารและการแยกสาร ชุดที่ 1 เรื่อง สารประกอบ เกิดประสิทธิภาพ นักเรียนควรปฏิบัติตน ตามขั้นตอน
ดังต่อไปนี้
1. นักเรียนอ่านและศึกษาจุดประสงค์ของชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้เข้าใจอย่าง
ละเอียด
2. นักเรียนทาแบบทดสอบก่อนเรียน เรื่อง สารประกอบ จานวน 10 ข้อ เป็นแบบทดสอบ
ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก ใช้เวลา 10 นาที เมื่อทาเสร็จแล้ว รวบรวมกระดาษคาตอบส่งครูผู้สอนเพื่อ
ตรวจและบันทึกคะแนนที่ได้เป็นคะแนนก่อนเรียน
3. นักเรียนศึกษาเนื้ อหาและทาแบบฝึ กหั ดของชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ลงมือ
ปฏิบัติการทดลองตามใบกิจกรรมในชุดกิจกรรม
4. เมื่อศึกษาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ครบทุกขั้นตอนแล้ว ให้นักเรียนทาแบบทดสอบหลังเรียน
เรื่ อง สารประกอบ จ านวน 10 ข้อ เป็นแบบทดสอบชนิดเลื อกตอบ 4 ตัว เลื อก ใช้เวลา 10 นาที
เมื่อเสร็จแล้วแลกกันตรวจกับเพื่อนที่อยู่ข้าง ๆ โดยครูเป็นผู้เฉลย และส่งผลคะแนนที่ทาได้หลังเรียนให้
ครูผู้สอน
5. เมื่อทากิจ กรรมเสร็ จ สิ้ น ทุ กขั้ น ตอนแล้ ว นาชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้วิ ทยาศาสตร์ ส่ ง คื น
ครูผู้สอน
6. ใช้เวลาในการทาชุดกิจกรรมทั้งสิ้น 3 ชั่วโมง
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ขั้นตอนการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ส๋าหรับ
นักเรียน
ขั้นที่ 1 อ่านและทาความเข้าใจ
- องค์ประกอบ คาแนะนาขั้นตอนการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
- สาระการเรียนรู้ มาตรฐาน ตัวชี้วัด และจุดประสงค์

ขั้นที่ 2 ทาแบบทดสอบก่อนเรียน

ขั้นที่ 3 ศึกษาเนื้อหาสาระในใบความรู้และทาแบบฝึกหัด

ขั้นที่ 4 ปฏิบัติกิจกรรมในใบกิจกรรม

ขั้นที่ 5 นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายและสรุปองค์ความรู้

ขั้นที่ 6 ทาแบบทดสอบหลังเรียน

ง
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รายละเอียดชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
เรื่อง สารและการแยกสาร
ชุดที่ 1 เรื่อง สารประกอบ
มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐานการเรียนรู้
ว 3.1 เข้าใจสมบัติของสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสารกับโครงสร้างและแรงยึด
เหนี่ยวระหว่างอนุภาค มีกระบวนการสืบเสาะ หาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ นา
ความรู้ไปใช้ประโยชน์
ตัวชี้วัด
ว 3.1 ม.2/1 สารวจและอธิบายองค์ประกอบ สมบัติของธาตุและสารประกอบ
มาตรฐานการเรียนรู้
ว 8.1 ใช้ ก ระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร์ แ ละจิ ต วิ ท ยาศาสตร์ ใ นการสื บ เสาะหาความรู้
การแก้ปัญหา รู้ว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มีรูปแบบที่แน่นอน สามารถอธิบาย
และตรวจสอบได้ ภายใต้ข้อมูลและเครื่องมือที่มีอยู่ในช่วงเวลานั้น ๆ เข้าใจว่า วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
สังคมและสิ่งแวดล้อมมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน
ตัวชี้วัด
ว 8.1 ม.2/1 ตั้งคาถามที่กาหนดประเด็นหรือตัวแปรที่สาคัญในการสารวจตรวจสอบ หรือ
ศึกษาค้นคว้าเรื่องที่สนใจได้อย่างครอบคลุมและเชื่อถือได้
ว 8.1 ม.2/2 สร้ า งสมมติ ฐ านที่ ส ามารถตรวจสอบได้ และวางแผนการส ารวจตรวจสอบ
หลาย ๆ วิธี
ว 8.1 ม.2/3 เลื อกเทคนิ ควิธีการสารวจตรวจสอบทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่ได้ผล
เที่ยงตรงและปลอดภัย โดยใช้วัสดุและเครื่องมือที่เหมาะสม
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จุดประสงค์การเรียนรู้
เมื่อนักเรียนศึกษาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดที่ 1 เรื่อง สารประกอบ นักเรียนสามารถ
ด้านความรู้
1. ระบุองค์ประกอบของสารประกอบได้
2. อธิบายสมบัติของสารประกอบได้
ด้านทักษะกระบวนการ
สารวจ ทดลอง และบันทึกผลเกี่ยวกับองค์ประกอบและสมบัติของสารประกอบได้
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. ใฝ่เรียนรู้
2. มุ่งมั่นในการทางาน
สาระการเรียนรู้
1. องค์ประกอบของสารประกอบ
2. สมบัติของสารประกอบ
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แบบทดสอบก่อนเรียน
ชุดที่ 1 เรื่อง สารประกอบ
ค๋าชี้แจง

1. แบบทดสอบเป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จานวน 10 ข้อ ใช้เวลา 10 นาที
2. ให้นักเรียนเลือกคาตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว แล้วทาเครื่องหมายกากบาท (×)
ลงในกระดาษคาตอบ
3. ให้นักเรียนอ่านและทาแบบทดสอบให้ครบทุกข้อ

1. พิจารณาภาพต่อไปนี้ เพื่อใช้ในการตอบคาถาม

1

2

3

4

5

6

ภาพในข้อใดแทนความหมายของสารประกอบได้
ก. 2 , 3 , 4 , 5 และ6
ข. 3 , 5 และ 6
ค. 4 , 5 และ 6
ง. 1 , 2 , 3 , 4 , 5 และ6
2. สารในข้อใดเป็นสารประกอบทั้งหมด
ก. ด่างทับทิม ทองคา โซดาไฟ
ค. น้าตาลทราย เกลือแกง เอทานอล

ข. ตะกั่ว สนิมเหล็ก น้า
ง. เงิน เหล็กกล้า ผงฟู

3. ข้อใดสูตรเคมีของสารประกอบที่มีจานวนชนิดขององค์ประกอบมากที่สุด
ก. KMnO4
ข. S8
ค. CO2
ง. NH3
4. พิจารณาสมการต่อไปนี้ แล้วตอบคาถาม
H2CO3

H2O + CO2

จากสมการเคมี มีสารประกอบกี่ชนิด
ก. 1 ชนิด
ข. 2 ชนิด

ค. 3 ชนิด

ง. 4 ชนิด

3
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5. ข้อความใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับสารประกอบ
ก. เกิดจากสารชนิดเดียวกันจานวนตั้งแต่สองชนิดขึ้นไป
ข. สารประกอบจะมีสมบัติที่แตกต่างจากสารเดิมก่อนเกิดสารประกอบ
ค. การแยกสารประกอบบางชนิดจะได้ธาตุและสารประกอบชนิดอื่น ๆ
ง. สมบัติของสารประกอบสามารถทดสอบด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์
6. พิจารณาแผนภาพต่อไปนี้ แล้วตอบคาถาม
สสาร
สารบริสุทธิ์

ธาตุ

สารผสม

สารประกอบ

จากแผนภาพ ข้อความใดกล่าวถูกต้อง
ก. สารประกอบเป็นส่วนหนึ่งของธาตุ
ข. สารประกอบเป็นสารผสม
ค. สารประกอบมีจุดเดือดไม่คงที่
ง. สารประกอบและธาตุเป็นสารบริสุทธิ์
7. พิจารณาข้อความต่อไปนี้
สารประกอบ X เมื่อให้ความร้อนแล้วสามารถแยกองค์ประกอบได้ 2 ชนิด คือ สาร A
และแก๊ส B หากสงสัยว่าแก๊สชนิดนี้คือแก๊สออกซิเจน จะมีวิธีการทดสอบด้วยวิธีการอย่างไร
ก. นาเทียนที่จุดไฟไปจ่อใกล้ ๆ
ข. นาธูปที่ดับเหลือแต่ถ่านแดงไปจ่อใกล้ ๆ
ค. ผ่านแก๊สลงในน้าปูนใส
ง. นาแก๊สที่ได้พ่นไปหาเทียนไขที่จุดไฟอยู่
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8. สารประกอบในข้อใดเปลี่ยนสีกระดาษลิตมัสจากแดงเป็นน้าเงินทั้งหมด
ก. เกลือแกง หินปูน น้าอัดลม
ข. น้าขี้เถ้า ดินประสิว ด่างทับทิม
ค. กรดเกลือ น้าส้มสายชู กรดคาร์บอนิก
ง. แอมโมเนีย โซดาไฟ น้าปูนใส
9. สารในข้อใดจัดเป็นสารประกอบ
ก. สาร B เป็นของเหลวสีเงิน เป็นมันวาว เหนียว จุดหลอมเหลว –39 oC
ข. สาร A เป็นของเหลวใสไม่มีสีนาไปแยกด้วยไฟฟ้าได้ธาตุ X กับธาตุ Y
ค. สาร C มีสถานะเป็นของแข็ง จุดหลอมเหลว 1,535 oC และนาไฟฟ้า
ง. สาร D เป็นของแข็งสีเงิน เมื่อนาไปเผาแล้วได้องค์ประกอบเป็นสาร D เหมือนเดิม
10. ข้อใดมีการใช้ประโยชน์จากสารประกอบไม่ถูกต้อง
ก. กรดซัลฟิวริกใช้เติมแบตเตอรี่
ข. โซเดียมคลอไรด์ใช้ปรุงอาหาร
ค. แคลเซียมคาร์บอเนตใช้ทาผงซักฟอก
ง. สารส้มใช้แกว่งน้าให้ตะกอนตกลงก้นตุ่ม

5
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ใบความรู้
เรื่อง องค์ประกอบและสมบัติของสารประกอบ
1. ความหมายของสารประกอบ
สารประกอบ (Compound) เป็นสารบริสุทธิ์ที่ประกอบด้วยอะตอมของธาตุต่างชนิดกัน
สร้างพันธะเคมีต่อกันเกิดเป็นโมเลกุล เขียนแทนด้วยสูตรเคมี เช่น แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)
ซึ่งสมบัติทางเคมีของสารประกอบจะแตกต่างจากธาตุเดิม
2. องค์ประกอบและสูตรเคมีของสารประกอบ
สารประกอบแต่ละชนิด จะประกอบด้วยธาตุตั้งแต่ 2 ขึ้นไป มาสร้างพันธะเคมีกัน โดยเขียนได้
เป็นสูตรเคมี ซึ่งตัวเลขห้อยเป็นเลขแสดงถึงจานวนอะตอมของแต่ธาตุนั้น ๆ ที่เป็นองค์ประกอบ
สารประกอบ
ภาพ
สูตรเคมี
ธาตุที่เป็นองค์ประกอบ
โซเดียมไฮดรอกไซด์
NaOH
โซเดียม (Na) 1 อะตอม
(โซดาไฟ)
ออกซิเจน (O) 1 อะตอม
ไฮโดรเจน (H) 1 อะตอม
น้า

H 2O

ไฮโดรเจน (H) 2 อะตอม
ออกซิเจน (O) 1 อะตอม

กรดแอซิติก
(น้าส้มสายชู)

CH3COOH

แอมโมเนีย

NH3

คาร์บอน (C) 2 อะตอม
ไฮโดรเจน (H) 4 อะตอม
ออกซิเจน (O) 2 อะตอม
ไนโตรเจน (N) 1 อะตอม
ไฮโดรเจน (H) 3 อะตอม

แคลเซียมไฮดรอกไซด์
(ปูนขาว)

Ca(OH)2

แคลเซียม (Ca) 1 อะตอม
ออกซิเจน (O) 2 อะตอม
ไฮโดรเจน (H) 2 อะตอม
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3. สมบัติของสารประกอบ
สารประกอบแต่ละชนิดจะมีสมบัติทางเคมีเปลี่ยนไปจากธาตุเดิมก่อนเกิดสารประกอบ
สารประกอบ
คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)
เป็นแก๊สใส ไม่มีสี ละลาย
น้าได้ ทาให้น้าปูนใสขุ่น
และทาให้ไฟดับ
ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์
(H2O2)
เป็นของเหลวใส ไม่มีสี
มีกลิ่นเฉพาะตัว
ใช้ฆ่าเชื้อโรค

ธาตุเดิมก่อนเกิดสารประกอบ
ธาตุชนิดที่ 1
ธาตุชนิดที่ 2
ธาตุชนิดที่ 3
ธาตุคาร์บอน (C)
แก๊สออกซิเจน (O2)
เป็นของแข็งสีดา
เป็นแก๊สใส ไม่มีสี
เปราะ
ช่วยให้ไฟติด

ธาตุไฮโดรเจน (H)
เป็นแก๊สใส ไม่มีสี ติด
ไฟได้

ออกซิเจน (O)
เป็นแก๊สใส ไม่มีสี
ช่วยให้ไฟติด

-

โซเดียมไฮดรอกไซด์
ธาตุโซเดียม (Na)
(NaOH)
เป็นโลหะอ่อน
ของแข็งสีขาว ดูดความชื้น ลักษณะเป็นไข มีสีเงิน
ดีมาก ละลายน้าได้ดี
ใช้ในอุตสาหกรรมสบู่

ธาตุออกซิเจน (O)
เป็นแก๊สใส ไม่มีสี
ช่วยให้ไฟติด

ธาตุไฮโดรเจน (H)
เป็นแก๊สใส ไม่มีสี
ติดไฟได้
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สารประกอบบางชนิด สามารถแยกเป็นสารประกอบย่อยอื่น ๆ ด้วยวิธีการทางเคมี
ดังตัวอย่าง ในตาราง
สารประกอบ
แคลเซียมคาร์บอเนต
(CaCO3) หรือหินปูน
ของแข็งสีขาว
ไม่ละลายในน้า

โซเดียมไฮโดรเจน
คาร์บอเนต (NaHCO3)
เป็นผงสีขาว มีรสเค็ม

ธาตุและสารประกอบที่แยกได้
สารประกอบ
สารประกอบ
แคลเซียมออกไซด์ คาร์บอนไดออกไซด์
(CaO)
(CO2)
ของแข็งสีขาว
เป็นแก๊สใส ไม่มีสี
มีฤทธิ์กัดกร่อน
ละลายน้าได้ ทาให้น้าปูน
ใสขุ่น และทาให้ไฟดับ

โซเดียมคาร์บอเนต
(Na2CO3)
เป็นผงสีขาว ไม่มีกลิ่น

น้า (H2O)
เป็นของเหลวใส ไม่มีสี
ไม่มีกลิ่น เป็นตัวทา
ละลายที่ดี ใช้ดื่มได้

ธาตุ
-

แก๊สออกซิเจน (O2)
เป็นแก๊สใส ไม่มีสี
ช่วยให้ไฟติด
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แบบฝึกหัด
เรื่อง องค์ประกอบและสมบัติของสารประกอบ
ค๋าสั่ง ให้นักเรียนวิเคราะห์สูตรเคมีและสมการเคมีที่กาหนดให้ แล้วจาแนกองค์ประกอบของสาร
1. จงระบุชื่อธาตุและจานวนของธาตุที่เป็นองค์ประกอบในสารประกอบกาหนดให้
สารประกอบ
ภาพ
องค์ประกอบ/จ๋านวน
NaHCO3
(ผงฟู)

C4H10
(แก๊สหุงต้ม)

C6H12O6
(ฟรักโทส)

CH3CH2OH
แอลกอฮอล์ล้างแผล

Fe2O3.H2O
(สนิมเหล็ก)

9

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดที่ 1

สารประกอบ

10

2. พิจารณาสมการที่กาหนดให้ แล้วจาแนกประเภทพร้อมเขียนสมบัติของสารประกอบและ
องค์ประกอบย่อยของแต่ละสมการ
สมการเคมี
สารประกอบ องค์ประกอบ
2H2O(l)
2H2(g) + O2(g)
น้า
แก๊สไฮโดรเจน + แก๊สออกซิเจน

C (s) + O2 (g)
CO2 (g)
คาร์บอน + แก๊สออกซิเจน แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์

CaCO3 (s)
หินปูน

CaO(s) + CO2(g)
ปูนขาว + แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์
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ใบกิจกรรม
เรื่อง มีอะไรในสารประกอบ
ค๋าชี้แจง ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มฟังครูอธิบายขั้นตอนการทดลอง เมื่อมีความเข้าใจตรงกัน
ทั้ง
ชั้นเรียนแล้ว จึง เริ่มทาการทดลองตามวิธีการทดลอง เมื่อทาการทดลองเสร็จเขียนผลการทดลอง
ลงในกระดาษบรู๊ฟและเตรียมนาเสนอผลการทดลองหน้าชั้นเรียนต่อไป
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. สามารถระบุจานวนขององค์ประกอบที่แยกจากสารประกอบได้
2. สามารถอธิบายสมบัติของสารประกอบและองค์ประกอบที่แยกออกมาได้
วัสดุอุปกรณ์
1. บีกเกอร์ ขนาด 250 ml
1 อัน
2. ขวดรูปชมพู่ ขนาด 100 ml
1 ชุด
3. จุกยางดา 1 รู เบอร์ 10
1 อัน
4. สายยางเล็ก
1 เส้น
5. หลอดแก้วรูปตัวแอล
1 อัน
6. หลอดทดลอง ขนาด 25x150 mm 2 หลอด
7. ขาตั้ง พร้อมที่จับ
1 ชุด
8. ตะเกียงแอลกอฮอล์
1 อัน
9. ก้านธูป
1 อัน
10. ไฟแช็ค
1 อัน
11. กระบอกตวง ขนาด 100 ml
1 อัน
12. ช้อนตักสารพลาสติก เบอร์ 2
1 อัน
13. น้าปูนใส
14. ดินน้ามัน
15. โพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต (ด่างทับทิม)
16. น้าอัดลม
17. น้ากลั่น
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วิธีการทดลอง
ตอนที่ 1 การหาองค์ประกอบในโพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต
1. นาโพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต 4 เกล็ด ใส่ในบีกเกอร์
ขนาด 100 มิลลิลิตร เติมน้ากลั่นลงไป 10 มิลลิลิตร
สังเกตสีของสารละลายและบันทึกผล
2. ตักสารโพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต ปริมาณ 2 ช้อนเบอร์ 2
ใส่ในหลอดทดลอง
(การตักสารด้วยช้อนตักสาร ให้ปาดส่วนที่พูนออกด้วย)
3. ประกอบหลอดทดลองที่มีโพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนตอยู่
ให้เข้ากับที่จับและขาตั้ง โดยจัดให้หลอดทดลองเอียง
และอยู่ระดับที่เหมาะสมกับการเผาก้นหลอดด้วย
ตะเกียงแอลกอฮอล์ ดังภาพ
4. ต่อจุกยางดาเข้ากับหลอดแก้วรูปตัวแอลและสายยาง
หลอดทดลองนาจุกยางดาปิดปลายหลอดทดลอง
โดยนาปลายสายยางอีกด้านหนึ่งสอดเข้าไปในหลอดทดลอง
อีกอันหนึ่งที่คว่าจุ่มอยู่ในบีกเกอร์ขนาด 250 มิลลิลิตร
ที่มีน้า ดังภาพ

ใส่น้าให้เต็มหลอด

5. จุดไฟเผาก้นหลอดทดลองที่มีโพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนตอยู่
เป็นเวลา 2 นาที เพื่อเก็บแก๊สที่เกิดขึ้นโดยการแทนน้า
ในหลอดทดลอง

แก๊สจะแทนที่นา้

นาขึ้นจากน้า

6. นาดินน้ามันปิดปากหลอดทดลอง ในขณะที่หลอดทดลอง
ยังอยู่ใต้น้าเพื่อเก็บแก๊สให้อยู่ในหลอดทดลอง ก่อนนาขึ้น
จากน้า
ใช้ดินน้ามันปิดหลอด

บรรจุแก๊ส
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7. นาแก๊สที่ได้จากข้อ 6 มาทดสอบการติดไฟ โดยนาก้านธูป
ที่ติดไฟแล้วดับเหลือแต่ถ่านแดง มาสอดลงไปหลอดทดลอง
สังเกตการเปลี่ยนแปลงของธูปบริเวณที่เป็นถ่านแดง
และบันทึกผล
8. เทสารที่เหลือจากการเผาในหลอดทดลอง ลงในบีกเกอร์
ขนาด 100 มิลลิลิตร เติมน้ากลั่นลงไป 10 มิลลิลิตร
สังเกตสีของสารละลายและการละลายแล้วบันทึกผล

ตอนที่ 2 การหาองค์ประกอบในน้๋าอัดลม
1. ตวงน้าอัดลม ปริมาตร 10 มิลลิลิตร ลงในบีกเกอร์
ขนาด 100 มิลลิลิตร นากระดาษยูนิเวอร์ซลั อินดิเคเตอร์
ทดสอบความเป็นกรด-เบส สังเกตสีและบันทึกผล
2. ตวงน้าอัดลม 100 มิลลิลิตร ลงในขวดรูปชมพู่
ปิดด้วยจุกยางที่ต่อกับหลอดแก้วรูปตัวแอลและสายยาง
โดยที่ปลายของสายยางอีกข้างหนึ่งจุ่มลงในบีกเกอร์
ที่มีน้าปูนใส
น้าปูนใส
3. ต้มน้าอัดลมให้เดือด เป็นเวลา 3 นาที
สังเกตลักษณะของน้าปูนใสเมื่อผ่านแก๊สลงไป
และบันทึกผล

4. นาน้าอัดลมหลังการต้ม มาทดสอบ ความเป็นกรด-เบส
ด้วยกระดาษยูนิเวอร์ซลั อินดิเคเตอร์ สังเกตสีและบันทึกผล
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ค๋าถามก่อนการทดลอง
1. ปัญหาของการทดลองคือ
…………………………………………………………………………………………………………………………
2. สมมติฐานของการทดลอง คือ
…………………………………………………………………………………………………………………………
บันทึกผลการทดลอง
ตอนที่ 1 การหาองค์ประกอบในโพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต
ผลการทดสอบ
สาร
การละลายน้๋า
การละลายน้๋า
ก่อนการเผา
หลังการเผา
โพแทสเซียม
เปอร์แมงกาเนต

การทดสอบแก๊ส
ที่ได้จากการเผา

ตอนที่ 2 การหาองค์ประกอบในน้๋าอัดลม
สาร
น้าอัดลม

ค่า pH
ก่อนการแยกแก๊ส

ผลการทดสอบ
ค่า pH
หลังการแยกแก๊สออก

การทดสอบแก๊ส
โดยผ่านลงในน้๋าปูนใส
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ค๋าถามท้ายกิจกรรม
1. จากการทดลองตอนที่ 1 การเผาโพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต ได้องค์ประกอบแยกออกมา
ทั้งหมดกี่ชนิด อะไรบ้าง
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
2. จากการทดลองตอนที่ 1 องค์ประกอบใดที่สามารถระบุชนิดของสารได้ และทราบได้อย่างไร
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
3. จากการทดลองตอนที่ 2 การต้มน้าอัดลม ได้องค์ประกอบที่แยกออกมาทั้งหมดกี่ชนิด
อะไรบ้าง
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
4. จากการทดลองตอนที่ 2 แก๊สที่ผ่านลงในน้าปูนใส คือแก๊สชนิดใด ทราบได้อย่างไร
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
5. จากการทดลองทั้งสองตอน องค์ประกอบที่แยกได้มีสมบัติเป็นอย่างไร เมื่อเปรียบเทียบกับ
สารประกอบเดิม
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
6. จากการทดลองทั้งสองตอน สามารถสรุปการทดลองนี้ได้อย่างไร
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
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แบบทดสอบหลังเรียน
ชุดที่ 1 เรื่อง สารประกอบ
ค๋าชี้แจง

1. แบบทดสอบเป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จานวน 10 ข้อ ใช้เวลา 10 นาที
2. ให้นักเรียนเลือกคาตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว แล้วทาเครื่องหมายกากบาท (×)
ลงในกระดาษคาตอบ
3. ให้นักเรียนอ่านและทาแบบทดสอบให้ครบทุกข้อ

1. ข้อความใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับสารประกอบ
ก. เกิดจากสารชนิดเดียวกันจานวนตั้งแต่สองชนิดขึ้นไป
ข. สารประกอบจะมีสมบัติที่แตกต่างจากสารเดิมก่อนเกิดสารประกอบ
ค. การแยกสารประกอบบางชนิดจะได้ธาตุและสารประกอบชนิดอื่น ๆ
ง. สมบัติของสารประกอบสามารถทดสอบด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์
2. ข้อใดสูตรเคมีของสารประกอบที่มีจานวนชนิดขององค์ประกอบมากที่สุด
ก. KMnO4
ข. S8
ค. CO2
ง. NH3
3. ข้อใดมีการใช้ประโยชน์จากสารประกอบไม่ถูกต้อง
ก. กรดซัลฟิวริกใช้เติมแบตเตอรี่
ข. โซเดียมคลอไรด์ใช้ปรุงอาหาร
ค. แคลเซียมคาร์บอเนตใช้ทาผงซักฟอก
ง. สารส้มใช้แกว่งน้าให้ตะกอนตกลงก้นตุ่ม
4. พิจารณาภาพต่อไปนี้ เพื่อใช้ในการตอบคาถาม

1

2

3

4

5

6

ภาพในข้อใดแทนความหมายของสารประกอบได้
ก. 2 , 3 , 4 , 5 และ6
ข. 3 , 5 และ 6
ค. 4 , 5 และ 6
ง. 1 , 2 , 3 , 4 , 5 และ6
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5. พิจารณาสมการต่อไปนี้ แล้วตอบคาถาม
H2CO3

H2O + CO2

จากสมการเคมี มีสารประกอบกี่ชนิด
ก. 1 ชนิด
ข. 2 ชนิด

ค. 3 ชนิด

ง. 4 ชนิด

6. สารในข้อใดจัดเป็นสารประกอบ
ก. สาร B เป็นของเหลวสีเงิน เป็นมันวาว เหนียว จุดหลอมเหลว –39 oC
ข. สาร A เป็นของเหลวใสไม่มีสีนาไปแยกด้วยไฟฟ้าได้ธาตุ X กับธาตุ Y
ค. สาร C มีสถานะเป็นของแข็ง จุดหลอมเหลว 1,535 oC และนาไฟฟ้า
ง. สาร D เป็นของแข็งสีเงิน เมื่อนาไปเผาแล้วได้องค์ประกอบเป็นสาร D เหมือนเดิม
7. พิจารณาแผนภาพต่อไปนี้ แล้วตอบคาถาม
สสาร
สารบริสุทธิ์
ธาตุ

สารผสม
สารประกอบ

จากแผนภาพ ข้อความใดกล่าวถูกต้อง
ก. สารประกอบเป็นส่วนหนึ่งของธาตุ
ข. สารประกอบเป็นสารผสม
ค. สารประกอบมีจุดเดือดไม่คงที่
ง. สารประกอบและธาตุเป็นสารบริสุทธิ์
8. พิจารณาข้อความต่อไปนี้
สารประกอบ X เมื่อให้ความร้อนแล้วสามารถแยกองค์ประกอบได้ 2 ชนิด คือ สาร A
และแก๊ส B หากสงสัยว่าแก๊สชนิดนี้คือแก๊สออกซิเจน จะมีวิธีการทดสอบด้วยวิธีการอย่างไร
ก. นาเทียนที่จุดไฟไปจ่อใกล้ ๆ
ข. นาธูปที่ดับเหลือแต่ถ่านแดงไปจ่อใกล้ ๆ
ค. ผ่านแก๊สลงในน้าปูนใส
ง. นาแก๊สที่ได้พ่นไปหาเทียนไขที่จุดไฟอยู่
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9. สารในข้อใดเป็นสารประกอบทั้งหมด
ก. ด่างทับทิม ทองคา โซดาไฟ
ค. น้าตาลทราย เกลือแกง เอทานอล

สารประกอบ

ข. ตะกั่ว สนิมเหล็ก น้า
ง. เงิน เหล็กกล้า ผงฟู

10. สารประกอบในข้อใดเปลี่ยนสีกระดาษลิตมัสจากแดงเป็นน้าเงินทั้งหมด
ก. เกลือแกง หินปูน น้าอัดลม
ข. น้าขี้เถ้า ดินประสิว ด่างทับทิม
ค. กรดเกลือ น้าส้มสายชู กรดคาร์บอนิก
ง. แอมโมเนีย โซดาไฟ น้าปูนใส
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