ชุดกิจกรรมการเรียนรู
รายวิชาสารและสมบัติของสาร

หนวยการเรียนรู เรื่อง ธาตุและสารประกอบ และปฏิกิริยาเคมี

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
ชุดที่ 1

เลมที่ 1

เรื่อง การจําแนกสารและสมบัติของสาร

ธาตุและสารประกอบ

นายเอกชัย รอดกลิ่น

ครู วิทยฐานะชํานาญการ
โรงเรียนสุราษฎรธานี ๒
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11

ชุดกิจกรรมการเรียนรู

รายวิชาสารและสมบัติของสาร (ว30102)
หนวยการเรียนรู เรื่อง ธาตุและสารประกอบ และปฏิกิริยาเคมี

สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ 5

เลมที่ 1

เลมที่ 2

การจําแนกสาร
และสมบัติของสาร

ธาตุและ
สมบัติของธาตุ

ชุดที่ 1
ธาตุและสารประกอบ
เลมที่ 4

พันธะเคมี

เลมที่ 3

อะตอมและ
โครงสรางอะตอม

ก
คํานํา
จากประสบการณ การสอนรายวิ ช าสารและสมบั ติ ของสาร (ว30102) มาเป น เวลา 3 ป
พบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคอนขางต่ํา ในหนวยการเรียนรู เรื่อ ง ธาตุและสารประกอบ
และปฏิกิริยาเคมี ผูจัดทําจึงพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู หนวยการเรียนรู เรื่อง ธาตุและสารประกอบ
และปฏิกิริยาเคมี รายวิชา สารและสมบัติของสาร (ว30102) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ขึ้นมา ซึ่งมีจํานวน
ทั้งหมด 2 ชุด แบงเปน 7 เลม ชุดที่ 1 เลม ที่ 1 เรื่อ ง การจําแนกสารและสมบัติของสาร ชุดที่ 1 เลมที่ 2
เรื่อง ธาตุและสมบัติของธาตุ ชุดที่ 1 เลมที่ 3 เรื่อง อะตอมและโครงสรางอะตอม ชุดที่ 1 เลมที่ 4 เรื่อง
พั น ธะเคมี ชุ ด ที่ 2 เล ม ที่ 1 เรื่ อ ง ปฏิ กิ ริย าเคมี แ ละสมการเคมี ชุ ด ที่ 2 เล ม ที่ 2 เรื่ อ ง ประโยชน แ ละ
ผลกระทบของปฏิกิริยาเคมี และ ชุดที่ 2 เลมที่ 3 เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
ชุดกิจกรรมการเรียนรูชุดนี้ใชประกอบแผนการจัดการเรียนรูที่ 1-3 ซึ่งมุงเนนใหครูผูสอน
ไดจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู (5E) โดยเนนนักเรียนเปนสําคัญ ใหนักเรียนไดฝก
ปฏิบัติจริง คิดเปน ทําเปน และแกปญหาได ดวยกระบวนการกลุม นักเรียนที่ผานการเรียนรูดวยชุด
กิจกรรมการเรียนรูนี้จะมีความรู ความเขาใจ ตามจุดประสงคการเรียนรู และเกิดทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร สามารถนําความรูไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนในชีวิตประจําวัน และสามารถสรางองค
ความรูไดดวยตนเอง
นอกจากจะใช ชุ ด กิ จ กรรมการเรีย นรู นี้ ป ระกอบการเรีย นการสอนในห อ งเรี ย นแล ว
ครูผู สอนสามารถที่ จะมอบหมายให นัก เรียนนํ าไปศึ กษาดวยตนเอง ทบทวนเนื้ อ หา หรือ สามารถ
นําไปใชในการเรียนซอมเสริมในกรณีที่นักเรียนสอบไมผานเกณฑไดอีกดวย
ผูจัดทํ าหวังเปน อยางยิ่งวา ชุด กิจกรรมการเรียนรูชุดนี้ จะเป นประโยชนแกนั กเรียน ครู
อาจารย และผูที่สนใจ เพื่อจะชวยใหการดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ
และนั ก เรี ยนสามารถเรี ยนรู ไ ด อ ย างเต็ ม ศั ก ยภาพ อานิ ส งค แ ห ง ความเพี ย รพยายามในการพั ฒ นา
นวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอนของขาพเจาในครั้งนี้ ขอมอบแดบุพการี บูรพาจารยทุกทาน และเพื่อ
ประโยชนสูงสุดแกลูกศิษยอันเปนที่รักของขาพเจาทุกคน ตลอดจนผูมีสวนรวมในการจัดการศึกษาทุก
คน
สุด ท ายนี้ ขอขอบคุณ ทุก ท านที่มี ส วนเกี่ ยวข อ ง และให ค วามอนุ เคราะห ให คําแนะนํ า
ชวยเหลือสงเสริม สนับสนุน และใหกําลังใจตลอดมา

เอกชัย รอดกลิ่น
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สารบัญ
เรื่อง

หนา

คํานํา
สารบัญ
สวนประกอบของชุดกิจกรรมการเรียนรู
แผนผังขั้นตอนการทํากิจกรรม
แผนผังการจัดชั้นเรียน
คําชี้แจงสําหรับครู
คําชี้แจงสําหรับนักเรียน
สาระและมาตรฐานการเรียนรู
จุดประสงคการเรียนรู
แบบทดสอบกอนเรียน
ใบความรูที่ 1 การจําแนกสาร
ใบกิจกรรมที่ 1 การจําแนกสาร
ใบงานที่ 1 การจําแนกสาร
ใบความรูที่ 2 สมบัติของสาร
ใบงานที่ 2 สมบัติของสาร
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ใบกิจกรรมที่ 3 สารเคมีในชีวิตประจําวัน
ใบงานที่ 3 ตั๋วออก (Exit Ticket 3-2-1)
ใบบันทึกคะแนนกลุม
แบบทดสอบหลังเรียน
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ภาคผนวก
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สวนประกอบของชุดกิจกรรมการเรียนรู
ชุดกิจกรรมการเรียนรู หนวยการเรียนรู เรื่อง ธาตุและสารประกอบ และปฏิกิริยาเคมี รายวิชา
สารและสมบัติของสาร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ชุดที่ 1 เลมที่ 1 เรื่อง การจําแนกสารและสมบัติของ
สาร ประกอบดวย
1. คํานํา
2. สารบัญ
3. สวนประกอบของชุดกิจกรรมการเรียนรู
4. แผนผังขั้นตอนการทํากิจกรรม
5. แผนผังการจัดชั้นเรียน
6. คําชี้แจงสําหรับครู
7. คําชี้แจงสําหรับนักเรียน
8. สาระและมาตรฐานการเรียนรู
9. จุดประสงคการเรียนรู
10. แบบทดสอบกอนเรียน
11. ใบความรู
12. ใบกิจกรรม
13. ใบงาน
14. ใบบันทึกคะแนนกลุม
15. แบบทดสอบหลังเรียน
16. บรรณานุกรม
17. ภาคผนวก
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แผนผังขั้นตอนการทํากิจกรรม

อานคําชี้แจง

ทําแบบทดสอบกอนเรียน

กิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู (5E)

ขั้นสรางความสนใจ
ขั้นประเมิน

ขั้นขยายความรู

ขั้นสํารวจคนหา
ขั้นอธิบายและลงขอสรุป

ทําแบบทดสอบหลังเรียน

ผาน

ไมผาน

ศึกษาชุดตอไป

ซอมเสริม

3

แผนผังการจัดชั้นเรียน

จอนําเสนอ
โตะครู
กลุมที่ 1

กลุมที่ 2

กลุมที่ 3

กลุมที่ 6

กลุมที่ 5

กลุมที่ 4

กลุมที่ 7

กลุมที่ 8

กลุมที่ 9

โตะวางอุปกรณ

4

คําชี้แจงสําหรับครู
ชุดกิจกรรมการเรียนรู หนวยการเรียนรู เรื่อง ธาตุและสารประกอบ และปฏิกิริยาเคมี รายวิชา
สารและสมบั ติ ข องสาร (ว 30102) ระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 5 มี เนื้ อ หาตามหลั ก สู ต รแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 โดยมุงเนนใหครูผูสอนไดจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหา
ความรู (5E) ดวยกิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลาย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1.ชุดกิจกรรมการเรียนรู หนวยการเรียนรู เรื่อง ธาตุและสารประกอบ และปฏิกิริยาเคมี รายวิชา
สารและสมบัติของสาร (ว 30102) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ซึ่งมีชุดกิจกรรมการเรียนรูทั้งหมด 2 ชุด
แบงเปน 7 เลม ใชเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรูทั้งหมด 21 ชั่วโมง ดังนี้
แนะนําการใชชุดกิจกรรมการเรียนรู
จํานวน 1 ชั่วโมง
ชุดที่ 1 ธาตุและสารประกอบ
จํานวน 11 ชั่วโมง
เลมที่ 1 การจําแนกสารและสมบัติของสาร
จํานวน 2 ชั่วโมง
เลมที่ 2 ธาตุและสมบัติของธาตุ
จํานวน 3 ชั่วโมง
- ชนิดของธาตุ
จํานวน 1 ชั่วโมง
- สมบัติและประโยชนของธาตุ
จํานวน 2 ชั่วโมง
เลมที่ 3 อะตอมและโครงสรางอะตอม
จํานวน 3 ชั่วโมง
- อนุภาคมูลฐานของอะตอม
จํานวน 1 ชั่วโมง
- สัญลักษณนิวเคลียร
จํานวน 1 ชั่วโมง
- การจัดเรียงอิเล็กตรอนในอะตอม
จํานวน 1 ชั่วโมง
เลมที่ 4 พันธะเคมี
จํานวน 3 ชั่วโมง
- พันธะโลหะ
จํานวน 1 ชั่วโมง
- พันธะไอออนิก
จํานวน 1 ชั่วโมง
- พันธะโคเวเลนต
จํานวน 1 ชั่วโมง
ชุดที่ 2 ปฏิกิริยาเคมี
จํานวน 9 ชั่วโมง
เลมที่ 1 ปฏิกิริยาเคมีและสมการเคมี
จํานวน 3 ชั่วโมง
- การเกิดปฏิกิริยาเคมี
จํานวน 2 ชั่วโมง
- สมการเคมี
จํานวน 1 ชั่วโมง
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เลมที่ 2 ประโยชนและผลกระทบของปฏิกิริยาเคมี
- ปฏิกิริยาเคมีและผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
- สารเคมีในชีวิตประจําวัน
เลมที่ 3 อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
- การวัดอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
- ปจจัยที่มีผลตออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี

จํานวน 3 ชั่วโมง
จํานวน 2 ชั่วโมง
จํานวน 1 ชั่วโมง
จํานวน 3 ชั่วโมง
จํานวน 1 ชั่วโมง
จํานวน 2 ชั่วโมง

2. ชุดแบบฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรแตละชุด ประกอบดวย
2.1 คํานํา
2.2 สารบัญ
2.3 สวนประกอบของชุดกิจกรรมการเรียนรู
2.4 แผนผังขั้นตอนการทํากิจกรรม
2.5 แผนผังการจัดชั้นเรียน
2.6 คําชี้แจงสําหรับครู
2.7 คําชี้แจงสําหรับนักเรียน
2.8 สาระและมาตรฐานการเรียนรู
2.9 จุดประสงคการเรียนรู
2.10 แบบทดสอบกอนเรียน
2.11 ใบความรู
2.12 ใบกิจกรรม
2.13 ใบงาน
2.14 ใบบันทึกคะแนนกลุม
2.15 แบบทดสอบหลังเรียน
2.16 บรรณานุกรม
2.17 ภาคผนวก
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3. ชุดกิจกรรมการเรียนรู เปน ชุดกิจกรรมการเรียนรูที่ใชกระบวนการสอนแบบสืบเสาะหา
ความรูในการจัดการเรียนรู ดังนั้น ครูผูสอนจึงควรเขาใจในการจัดกระบวนการเรียนการสอนและศึกษา
ขั้นตอนในการจัดกิจกรรมโดยละเอียดจากชุดกิจกรรมการเรียนรู ซึ่งมี 5 ขั้น ดังนี้
ขั้นที่ 1 ขั้นสรางความสนใจ
ขั้นที่ 2 ขั้นสํารวจและคนหา
ขั้นที่ 3 ขั้นอภิปรายและลงขอสรุป
ขั้นที่ 4 ขั้นขยายความรู
ขั้นที่ 5 ขั้นประเมิน
4. ครูควรเตรียมสื่อการเรียนการสอน ที่จําเปนตองใชในการปฏิบัติกิจกรรมตางๆตามที่ระบุใน
ชุดกิจกรรมการเรียนรูนี้ และตรวจสอบสื่อการเรียนการสอนที่จะใชประกอบการเรียนการสอนแตล ะ
ครั้งวามีความเรียบรอย และครบถวนตามจํานวนที่ระบุไวหรือไม
5. ครูควรทดลองใชสื่อ การเรียนการสอนให เกิ ดความชํานาญกอ นใชจริงในหอ งเรียน และ
เตรียมใหพรอมกอนดําเนินการจัดการเรียนการสอน
6. ครูควรชี้แจงใหนักเรียนทราบถึงบทบาทของนักเรียนในการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยชุด
กิจกรรมการเรียนรู
7. แบงนักเรียนออกเปนกลุม กลุมละ 4-5 คนโดยแบงกลุมแบบคละความสามารถ และจัดแบง
หนาที่และบทบาทของแตละคน (โดยในแตละวันใหสมาชิกภายในกลุมสลับหนาที่กัน) ดังนี้
คุณอํานวย
ทําหนาที่ อํานวยความสะดวกใหกับสมาชิกในกลุม
โดยการไปหยิบอุปกรณ หรือเอกสารตาง ๆ
คุณวางแผน
ทําหนาที่ วางแผนการทํางาน
คุณจัดการความรู ทําหนาที่ รวบรวมองคความรู และผลงานของกลุม
คุณเสนอ
ทําหนาที่ นําเสนอผลงาน หรือความรูที่ไดเรียนรู
คุณกิจกรรม
ทําหนาที่ ทํากิจกรรมรวมกันกับสมาชิกในกลุม (ถามี)
8. ในการใชชุดกิจกรรมการเรียนรูนี้เปนครั้งแรก ควรใหนักเรียนไดทําแบบทดสอบกอน
เรียนประจําชุดกิจกรรมการเรียนรูนี้กอน เพื่อวัดระดับความรูพื้นฐานของนักเรียนแตละคน และเมื่อ
จัดการเรียนการสอนเรียบรอยแลว จึงใหนักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียนประจําชุดกิจกรรมการเรียนรู
9. ครูควรจัดการเรียนการสอนใหเปนไปตามลําดับขั้นตอนที่กําหนดไวในชุดกิจกรรมการ
เรี ย นรู แ ละในระหว า งทํ า กิ จ กรรมครู ค วรกระตุ น ให นั ก เรี ย นได คิ ด ได ล งมื อ ปฏิ บั ติ กิ จ กรรม
ตาง ๆ ดวยตนเอง เปดโอกาสใหนักเรียนมีสวนรวม กลาแสดงออกในการปฏิบัติกิจกรรม และนําเสนอ
ผลงาน
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คําชี้แจงสําหรับนักเรียน
ชุดกิจกรรมการเรียนรู ชุดที่ 1 เลมที่ 1 เรื่อง การจําแนกสารและสมบัติของสาร รายวิชาสาร
และสมบัติของสาร (ว30102) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 มีเนื้อหาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในการใชชุดกิจกรรมการเรียนรูนักเรียนตองปฏิบัติดังนี้
1. กอ นเริ่ม กระบวนการเรียนรูจากชุดกิจกรรมการเรียนรู นักเรียนตอ งทําแบบทดสอบ
กอ นเรียน จํานวน 10 ขอ และหลังจากจบการเรียนรูจากชุดกิจกรรมการเรียนรูชุดนี้ นักเรียนตอ งทํ า
แบบทดสอบหลังเรียน จํานวน 10 ขอ
2. นักเรียนจะถูกแบงออกเปนกลุม กลุมละ 4-5 คน โดยครูเปนผูจัดกลุมใหนักเรียน แตให
นักเรียนดําเนินการแบงหนาที่ใหกับสมาชิกภายในกลุม เอง ในแตละชั่วโมงของการเรียนหนาที่ของ
สมาชิกแตล ะคนจะตอ งสลับกั น โดยมีห นาที่ 5 ตําแหนง คือ คุณ อํานวย คุณ เสนอ คุณ วางแผนคุ ณ
จัดการความรู และคุณกิจกรรม (ถามี) ซึ่งแตละตําแหนงมีหนาที่ ดังนี้
คุณอํานวย
ทําหนาที่ อํานวยความสะดวกใหกับสมาชิกในกลุม
โดยการไปหยิบอุปกรณ หรือเอกสารตาง ๆ
คุณวางแผน
ทําหนาที่ วางแผนการทํางาน
คุณจัดการความรู ทําหนาที่ รวบรวมองคความรู และผลงานของกลุม
คุณเสนอ
ทําหนาที่ นําเสนอผลงาน หรือความรูที่ไดเรียนรู
คุณกิจกรรม
ทําหนาที่ ทํากิจกรรมรวมกันกับสมาชิกในกลุม (ถามี)
3. รับฟงคําชี้แจงจากครูผูสอนเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในแตละขั้นของการเรียนรู
4. นั ก เรี ย นศึ ก ษาใบความรู แล ว ทํ า กิ จ กรรมในใบกิ จ กรรม หรื อ ทํ า แบบฝ ก หั ด ใน
ใบงานจากชุดกิจกรรมการเรียนรู นี้
5. (ถ ามี ก ารทดลอง) นั ก เรีย นแต ล ะกลุ ม ลงมื อ ปฏิ บั ติ กิ จ กรรมการทดลอง บั น ทึ ก ผล
การทดลอง และรวมอภิปรายผลการทดลอง แลวสรุปเปนองคความรูของกลุมเขียนลงในกระดาษแผน
ใหญ แลวนําเสนอผลการทดลองโดยนํากระดาษแผนใหญไปติดไวที่ผนังหองใกล ๆ กับโตะของกลุม
พรอ มทั้ งติ ดแบบประเมิ นการเขียนรายงานการทดลองดานขางผลงานของกลุม เพื่ อ ให กลุ ม เพื่ อ น
ประเมิ น จากนั้ น แต ล ะกลุ ม เดิ น ดู ผ ลงานของกลุ ม อื่ น ๆ รวมทั้ ง เขี ย นแสดงความคิ ด เห็ น หรื อ
ขอ เสนอแนะติ ดไวด วยทุ ก กลุม และประเมิ น การเขี ยนรายงานการทดลองของกลุ ม เพื่ อ นในแบบ
ประเมินการเขียนรายงานการทดลอง และบันทึกคะแนนจากการประเมินไวเปนคะแนนของกลุมให
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นักเรียนแตละกลุมเดินวนจากกลุมของตัวเองไปทางขวามือ จากนั้นใหแตละกลุมกลับมาที่กลุมของ
ตัวเอง อานข อ คิดเห็ น หรือ ขอ เสนอแนะที่ เพื่อ นเขี ยนไว รวมกั นอภิป รายและปรับ ปรุงรายงานการ
ทดลองของกลุม ตนเอง พรอ มทั้ งประเมิน การเขี ยนรายงานการทดลองของกลุ ม ตนเอง แล วส งใบ
ประเมินใหครูเพื่อประเมินผลตอไป
6. คะแนนรวมของกลุมจากการรวมมือกันทํากิจกรรมแตล ะชุดกิจกรรมการเรียนรูนั้ น
กลุมที่ไดคะแนนรวมมากที่สุดจะไดรับรางวัล
7. ในระหวางกระบวนการเรียนรู นักเรียนทุกคนตองนําชุดกิจกรรมการเรียนรูแตละชุดมา
ใชประกอบการเรียนทุกชั่วโมงของกระบวนการเรียนรู
8. นักเรียนตองมีความซื่อสัตยในการปฏิบัติกิจกรรม และทําใบงานตาง ๆ
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สาระและมาตรฐานการเรียนรู
สาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร
มาตรฐาน ว3.1 เขาใจสมบัติของสาร ความสัมพันธระหวางสมบัติของสารกับโครงสรางและแรงยึด
เหนี่ยวระหวางอนุภาค มีกระบวนการสืบเสาะ หาความรูและจิตวิทยาศาสตร สื่อสารสิ่งที่เรียนรู นํา
ความรูไปใชประโยชน

สาระที่8ธรรมชาติของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มาตรฐานว8.1ใช ก ระบวนการทางวิท ยาศาสตรแ ละจิต วิท ยาศาสตรในการสื บ เสาะหาความรูก าร
แกปญหารูวาปรากฏการณ ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นสวนใหญมีรูปแบบที่แนนอนสามารถอธิบายและ
ตรวจสอบไดภายใตขอมูลและเครื่องมือที่มีอยูในชวงเวลานั้นๆเขาใจวาวิทยาศาสตรเทคโนโลยีสังคม
และสิ่งแวดลอมมีความเกี่ยวของสัมพันธกัน
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จุดประสงคการเรียนรู
เรื่อง การจําแนกสารและสมบัติของสาร
ดานความรู(K)
1. อธิบายความหมายของ สารบริสุทธิ์ ของผสม สารละลาย ของผสมเนื้อผสม ธาตุ
สารประกอบสมบัติทางกายภาพ สมบัติทางเคมี การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ และการเปลี่ยนแปลงทาง
เคมี
2. อธิบายความสําคัญของสารที่มีตอการดํารงชีวิต
ดานทักษะ/กระบวนการ(P)
1.จําแนกสารออกเปนสารบริสุทธิ์ ของผสม สารละลาย ของผสมเนื้อผสม ธาตุ และสารประกอบ
2. ทําการทดลองเพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและการเปลี่ยนแปลงทางเคมี
ดานคุณลักษณะอันพึงประสงค (A)
1. มีระเบียบวินัย
2. มีความซื่อสัตย
3. มีความมุงมั่นในการทํางาน
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แบบทดสอบกอนเรียน
ประจําชุดกิจกรรมการเรียนรู ชุดที่ 1 เลมที่ 1 การจําแนกสารและสมบัติของสาร

คําชี้แจง
1. แบบทดสอบฉบับนี้เปนแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก มีจํานวน 10ขอ
คะแนนเต็ม 10 คะแนนใชเวลาในการทําแบบทดสอบ 10 นาที
2. ใหนักเรียนเลือกคําตอบทีถ่ ูกตองที่สุด แลวทําเครื่องหมาย (X) ลงในกระดาษคําตอบ
******************************************************************************
1. สารเนื้อเดียว หมายถึงอะไร
ก. สารที่มีเนื้อสารและสมบัติเหมือนกันทุกสวน
ข. สารที่ประกอบดวยสารเพียงอยางเดียว
ค. สารที่ประกอบดวยสารหลายอยาง
ง. สารที่มองเห็นเปนเนื้อสารคนละอยางไดชัดเจน
2. ขอใดกลาวถูกตองในเรื่องความหมายของสารเนื้อผสม
ก. เปนสารที่มองเห็นไมเปนเนื้อเดียว
ข. เปนสารมี่มีสารมากกวาหนึ่งอยางเปนสวนประกอบ
ค. เปนสารที่มีอยูไดหลายสถานะ
ง. ถูกทุกขอ
3. วิธีการใดใชในการวิเคราะหเพื่อจําแนกสารวาเปนสารเนื้อเดี่ยวหรือเนื้อผสม
ก. ใชจมูกดม
ข. ใชลิ้นชิม
ค. ใชตาดู
ง. ใชกายสัมผัส
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4. วัตถุสารในตัวเลือกใดเปนสารเนื้อเดียวทั้งหมด
ก. น้ํากะทิ ถาน น้ําโคลน
ข. ถาน พลาสติก ชอลก
ค. น้ําเชื่อม น้ํากะทิ ชอลก
ง. น้ําโคลน น้ําเชื่อม น้ํากะทิ
คําชี้แจง จากขอมูลตอไปนี้ใชตอบคําถามขอ 5-7 จากการทดสอบสมบัติบางประการของสาร A , B และ
C ไดผลดังนี้ X = ไมเห็น ไมผาน / = เห็น ผาน
เห็นลําแสงเมื่อแสงผาน กรองดวยกระดาษกรอง กรองดวยกระดาษเซล
สาร
โลเฟน
A
X
X
X
B
X
/
/
C
/
/
X
5. สารใดมีสมบัติเปนคอลลอยด
ก. A
ข. B
ค. C
ง. ไมมี
6. สารใดมีสมบัติเปนสารแขวนลอย
ก. A
ข. B
ค. C
ง. ไมมี
7. สารใดมีสมบัติเปนสารสารละลาย
ก. A
ข. B
ค. C
ง. ไมมี

13
8. ขอใดไมใชการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ
ก. แกวแตก
ข. การปนดินน้ํามันเปนรูปตางๆ
ค. น้ําเปลี่ยนสถานะเปนน้ําแข็ง
ง. ตะปูที่ทิ้งไวเกิดสนิม
9. ขอใดเปนลักษณะสําคัญของการเปลี่ยนแปลงทางเคมี
ก. สามารถเปลี่ยนกลับไปกลับมาได
ข. องคประกอบไมเปลี่ยนแปลง
ค. เกิดสารใหม
ง. สมบัติของสารยังคงเดิม
10. น้ําแข็งแหง ที่ใชทําควันสีขาวบนพื้นเวทีการแสดง คือสารในขอใด
ก. คารบอนไดออกไซด
ข. ออกซิเจน
ค. คารบอนมอนอกไซด
ง. แอลกอฮอล
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ใบความรูที่ 1
การจําแนกสาร

จุดประสงคการเรียนรู
1. เขียนแผนภาพการจําแนกสารเปน สารบริสุทธิ์ ของผสม สารละลาย ของผสมเนื้อผสม ธาตุ
และสารประกอบ
2. อธิบายความหมายและเปรียบเทียบความแตกตางระหวาง สารบริสุทธิ์และของผสม สารละลาย
และของผสมเนื้อผสม ธาตุและสารประกอบ
สสาร (matter) คือ สิ่งที่มีมวลตองการที่อยู และสามารถสัมผัสได หรืออาจหมายถึงสิ่งตางๆ ที่อยู
รอบตั วเรา มี ตั ว ตน ต อ งการที่ อ ยู สั ม ผั ส ได มองเห็ น หรื อ มองไม เห็ น ก็ ไ ด เช น อากาศ เป น ต น
นักวิทยาศาสตรไดเรียกสสารที่รูจักวา สาร
สาร (substance) คือ สสารที่ศึกษาคนควาจนทราบสมบัติ และองคประกอบที่แนนอน ซึ่งก็คือเนื้อ
ของสสารนั่นเอง
การจําแนกสารโดยใชเนือ้ สารเปนเกณฑ

นักวิทยาศาสตรนิยมใชเนื้อสารเปนเกณฑในการแบงประเภทของสาร ซึ่งสามารถแบงจําแนก
สารไดเปน สารเนื้อเดียว และสารเนื้อผสม

ภาพที่ 1 แผนภาพแสดงการจัดจําแนกสารโดยใชเนื้อสารเปนเกณฑ
(ที่มา: วาดโดยนายเอกชัย รอดกลิ่น)
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การจําแนกสารโดยใชองคประกอบเปนเกณฑ
นักวิทยาศาสตรใชองคประกอบเนื้อสารเปนเกณฑในการแบงประเภทของสาร ซึ่งสามารถแบง
จําแนกสารไดเปน สารบริสุทธิ์ และของผสม เปนตน

ภาพที่ 2 แผนภาพแสดงการจัดจําแนกสารโดยใชองคประกอบเนื้อสารเปนเกณฑ
(ที่มา: วาดโดยนายเอกชัย รอดกลิ่น)

การจําแนกสารโดยใชลักษณะเนื้อสารเปนเกณฑ

ภาพที่ 3 แผนผังแสดงการจัดจําแนกสารโดยใชลักษณะเนื้อสารเปนเกณฑ
(ที่มา: http://nakhamwit.ac.th/pingpong_web/Matter.htm)
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สารเนื้อเดียว (Homogeneous Substance) หมายถึง สารที่มีลักษณะของเนื้อสารผสมกลมกลืน
กันเปนเนื้อเดียว และมีอัตราสวนของผสมเทากัน ถานําสวนใดสวนหนึ่งของสารเนื้อเดียวไปทดสอบ
จะมีสมบัติเหมือนกันทุกประการ เชน น้ํากลั่นและเกลือแกง เปนสารเนื้อเดียว เมื่อนําเกลือแกงใสใน
น้ําแลวคนใหละลายจะไดสารละลายน้ําเกลือ ซึ่งเปนสารเนื้อเดียวที่มีอัตราสวนของน้ําและเกลือแกง
เหมือนกันทุกสวน
สารบริสุทธิ์ (Pure Substance) หมายถึง สารเนื้อเดียวที่ประกอบดวยสารเพียงอยางเดียว ไมมี
สารอื่นเจือปน ไดแก ธาตุและสารประกอบ
สารละลาย (Solution) หมายถึง สารเนื้อเดียวที่ไมบริสุทธิ์ เกิดจากการรวมกันทางกายภาพของ
สารบริสุทธิ์ตั้งแต 2 ชนิดขึ้นไปในอัตราสวนที่ไมแนนอน โดยยังคงสมบัติของสารเดิมไว สารละลาย
ประกอบดวย ตัวทําละลาย (Solvent) ตัวถูกละลาย (Solute) ซึ่งรวมอยูเปนเดียวอาจอยูในรูปของแข็ง
ของเหลวหรือแกสก็ได
สารประกอบ (Compound) หมายถึง สารบริสุทธิ์ที่ประกอบดวยอะตอมของธาตุตั้งแต 2 ชนิด
ขึ้นไปมารวมกันทางเคมีดวยอัตราสวนที่คงที่เกิดเปนสารชนิดใหมที่มีสมบัติแตกตางไปจากเดิมอยาง
เดนชัด เชน โซเดียม (Na) เปนโลหะสีเงินออน-ขาวทําปฏิกิริยากับน้ํา กับ คลอรีน (Cl) เปนแกสพิษสี
เหลือง-อมเขียว มีกลิ่นฉุนวองไวตอปฏิกิริยา เมื่อนํามารวมกันทางเคมี จะไดโซเดียมคลอไรด (NaCl)
หรื อ เกลื อ แกง ซึ่ ง เป น ของแข็ ง สี ข าว รสเค็ ม ละลายน้ํ า ได ดี รั บ ประทานได เป น ต น โดยทั่ ว ไป
สัญญลักษณที่ใชเขียนแทนชื่อสารประกอบจะอยูในรูปของสูตรโมเลกุล
ธาตุ (Element) หมายถึง สารบริสุทธิ์ที่ประกอบดวยอะตอมเพียงชนิดเดียว ธาตุจึงไมสามารถ
แบงยอยลงไปไดอีกเนื่องจากอะตอมทั้งหมดในสารนั้นเปนชนิดเดียวกัน อะตอมของธาตุบางชนิดอยู
รวมกันเปนผลึก เชน ธาตุเหล็ก (Fe) ธาตุทองคํา (Au) ธาตุสังกะสี (Zn) ธาตุเงิน (Ag) เปนตน ธาตุ
บางชนิดมีอ ะตอมอยูรวมกันเปนโมเลกุล เชน ธาตุออกซิเจน (O2) ธาตุไนโตรเจน (N2) ธาตุคลอรีน
(Cl2) ธาตุฟอสฟอรัส (P4)ธาตุกัมมะถัน (S8) เปนตน ธาตุบางชนิดอะตอมจะอยูอ ยางอิสระเพียงลําพัง
เชน ธาตุฮีเลียม (He) ธาตุนีอ อน (Ne) และธาตุอารกอน (Ar) ซึ่งจัดเปนธาตุเฉื่อ ยนักวิทยาศาสตรใช
สมบัติทางกายภาพจําแนกธาตุออกเปน 3 กลุม คือ
1.โลหะ (Metals) เปนธาตุที่มีมากที่สุดสวนใหญมีสถานะของแข็งที่อุณหภูมิหอง ยกเวนปรอท
มีสมบัติทั่วไป คือ นําความรอนไดดี มีความเหนียว นําไฟฟาไดดี ผิวเปนมันวาว สะทอนแสงได ตี
เปนแผนบางได เชน เหล็ก ทองคํา เงิน เปนตน
2. อโลหะ (Nonmetals) เป น ธาตที่ มี จํ านวนมากรองลงมาจากโลหะมี ทั้ งสถานะของแข็ ง
ของเหลวและแกส แตสวนใหญจะมรสถานะแกสที่อุณหภูมิหอง มีสมบัติตรงกันขามกับโลหะ เชน
ไฮโดรเจน ออกซิเจน ไนโตรเจน คลอรีน เปนตน
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3. กึ่งโลหะ (Metalloids) อาจเรียกไดวาสารกึ่งตัวนํา (Semiconductors) เปนธาตุที่มีจํานวนนอย
มากมีสมบัติของโลหะและอโลหะอยูในธาตุเดียวกัน เชน พลวง สารหนู ซิลิคอน โบรอน เปนตน
คอลลอยด (Colloid) หมายถึง สารเนื้อเดียวที่เกิดจากการรวมตัวกันทางกายภาพของสารตั้งแต
2 ชนิดขึ้นไป มีลักษณะมัวหรือขุน ไมตกตะกอน ขนาดของอนุภาคมีเสนผาศุนยกลางประมาณ 10-7
ถึง 10- 4 เซนติเมตร สามารถลอดผานกระดาษกรองได แตไมสารลอดผานกระดาษเซลโลเฟนไดเมื่อ
ผานลําแสงดเขาไปในคอลลอยด จะเกิดการกระเจิงของแสง ทํ าใหมองเห็ นลําแสงไดอ ยางชัดเจน
เรียกวาปรากฏการณ ทิ น ดอลล (Tyndall Effect) ซึ่ งค น พบโดยนั กวิ ท ยาศาสตรช าวไอรแลนด ชื่ อ
จอนห ทินดอลล เมื่อป พ.ศ. 2412 ปรากฏการณทินดอลลที่พบเห็นในชีวิตประจําวัน ไดแกลําแสงที่
เกิดจากแสงอาทิตยสองผานรูเล็กๆ หรือรอยแตกของฝาผนังบานผานฝุนละอองในอากาศลําแสงที่เกิด
จากไฟฉาย ไฟรถยนตหรือสปอตไลตสองผานกลุมหมอก ควัน หรือฝุนละอองในอากาศ
สารเนื้อ ผสม (Heterogeneous Substance) หมายถึง สารที่ มีลักษณะของเนื้ อ สารคละกัน ไม
ผสมกลมกลืนเปนเนื้อเดียวกัน สารที่เปนสวนผสมแตละชนิดก็ยังคงแสดงสมบัติของสารเดิม เพราะ
เปนการรวมกันทางกายภาพไมมีการเปลี่ยนแปลงทางเคมีเกิดขึ้น เราสามารถใชตาเปลาสังเกตและ
จําแนกไดวาสารเนื้อผสมนั้นประกอบดวยสารใดบาง และสามารถแยกสารเหลานั้นออกจากกันไดโดย
วิธีทางกายภาพธรรมดา โดยไมทําใหสมบัติเดิมเปลี่ยนแปลงไป
ของผสม (Mixture) หมายถึง สารที่เกิดจากการนําสารตั้งแต 2 ชนิดขึ้นไปมาผสมกันโดยไม
จํากัดสวนผสม และ ในการผสมกันนั้นไมมีปฏิกิริยาเกิดขึ้นระหวางสารองคประกอบที่นํามาผสมกัน
ซึ่งมี 3 ประเภท ไดแก สารละลาย สารแขวนลอย และคอลลอยด
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ใบกิจกรรมที่ 1
การจําแนกสาร
จุดประสงคการเรียนรู
เขียนแผนภาพการจําแนกสารโดยใชเนือ้ สารเปนเกณฑ
คําชี้แจง: ใหนักเรียนอานเรื่องการจําแนกสารในใบความรูที่ 1 แลวจับกลุมกัน กลุมละ 4-5 คนแลว
นําขอความที่กําหนดใหมาเขียนแผนภาพการจําแนกสารในกิจกรรมที่ 1 และเตรียมนําเสนอผลงาน
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน)
ของผสม

สารละลาย

สารบริสุทธิ์

ธาตุ

สาร

สารประกอบ

แผนภาพแสดงการจัดจําแนกสาร

ของผสมเนื้อผสม
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เกณฑการใหคะแนนใบกิจกรรมที่ 1

เขียนตอบไดครบทุกขอยอย
เขียนตอบได 4-5 ขอยอย
เขียนตอบได 3 ขอยอย
เขียนตอบได 2 ขอยอย
เขียนตอบได 1 ขอยอย
ไมเขียนตอบเลย

5 คะแนน
4 คะแนน
3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน
0 คะแนน

หมายเหตุ ขอที่เขียนตอบตองเปนคําตอบที่เหมาะสมกับคําถาม
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ใบงานที่ 1
การจําแนกสาร
จุดประสงคการเรียนรู
อธิบายความหมายและเปรียบเทียบความแตกตางระหวาง สารบริสุทธิ์และของผสม สารละลาย
และของผสมเนื้อผสม ธาตุและสารประกอบ
คําชี้แจง: จงเติมคําในชองวางใหถูกตอง (ขอละ 1 คะแนน)
1. ถาใชลักษณะเนื้อสารเปนเกณฑ สามารถแบงสารไดเปน 2 กลุมใหญๆ คือ
…………………………………………………………………………………………………
2. สารเนื้อเดียว หมายถึง
…………………………………………………………………………………………………
3. ยกตัวอยางของสารเนื้อเดียวในชีวิตประจําวัน 2 ตัวอยาง
…………………………………………………………………………………………………
4. สารเนื้อเดียว แบงออกเปน 2 ชนิด ไดแก
…………………………………………………………………………………………………
5. สารบริสุทธิ์ หมายถึง
…………………………………………………………………………………………………
6. สารบริสุทธิ์แบงออกเปน 2 ชนิด ไดแก
…………………………………………………………………………………………………
7. เหล็ก ทองแดง สังกะสี เปนสารบริสุทธิ์ ที่เรียกวา
…………………………………………………………………………………………………
8. กํามะถัน โบรมีน คลอรีน เปนสารบริสุทธิ์ ที่เรียกวา
…………………………………………………………………………………………………
9. โบรอน ซิลิคอน เปนสารบริสุทธิ์ ที่เรียกวา
…………………………………………………………………………………………………
10. สารตอไปนี้สารใดเปนสารละลาย สารใดเปนของผสมเนื้อผสม คอนกรีต เหล็กไรสนิม
น้ําอัดลม น้ํามันเบนซิน น้ําโคลน อากาศ น้ําหอม
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
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ใบความรูที่ 2
สมบัติของสาร

จุดประสงคการเรียนรู
อธิบายความหมายของสมบัติทางกายภาพและสมบัติทางเคมี

สารแตละชนิดมีลักษณะบางประการที่คลายคลึงกันจึงจัดเปนสมบัติทั่วไปของสาร เชน โลหะ
และอโลหะ เปนตน สารทุกชนิดมีลักษณะเฉพาะตัวที่แตกตางจากสารอื่น จัดเปนสมบัติเฉพาะตัวที่ใช
ระบุชนิดของสารนั้นๆ ได เชน จุดเดือด จุดหลอมเหลว ความหนาแนน ความเปนกรด-เบส รูปผลึก เปน
ตนนักวิทยาศาสตรไดแบงสมบัติของสารออกเปน 2 ประเภท คือ
สมบัติทางกายภาพ
สมบัติทางกายภาพ หมายถึง สมบัติของสารที่สามารถสังเกตไดจากลักษณะภายนอก หรือจาก
การทดลองที่ ไ ม เกี่ ยวข อ งกั บ การเกิ ด ปฏิ กิ ริ ยาเคมี เช น สถานะ เนื้ อ สาร รู ป ร าง สี กลิ่ น รส ความ
หนาแนน จุดเดือด จุดหลอมเหลว การนําไฟฟา การละลายน้ํา ความแข็ง ความเหนียว เปนตน
สมบัติทางเคมี
สมบัติทางเคมี หมายถึง สมบัติที่เกี่ยวของกับการเกิดปฏิกิริยาเคมีและองคประกอบทางเคมีของ
สาร เชน การติดไฟ การผุกรอน การทําปฏิกิริยากับน้ํา การทําปฏิกิริยากับกรดหรือเบส เปนตน
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ใบงานที่ 2
สมบัติของสาร
จุดประสงคการเรียนรู
อธิบายความหมายของสมบัติทางกายภาพและสมบัติทางเคมี
คําชี้แจง: ใหนักเรียนนําคําที่กําหนดใหไปเติมในชองวางใหถูกตอง (10 คะแนน)
สมบัติของสาร

สสาร

สมบัติทางเคมี

สมบัติทางกายภาพ

จุดเดือด

สาร

การติดไฟ

การเกิดสนิมเหล็ก

กลิ่น

สี

.................หมายถึง สิ่งที่มีน้ําหนัก ตองการที่อยู สัมผัสได ถาเราศึกษาเฉพาะเจาะจงถึง
องคประกอบ เราจะใชคําเรียกใหมวา..............ซึ่งแสดงถึงลักษณะเฉพาะตัวของสาร เรียกวา
................................จําแนกได เป น 2 ลัก ษณะคื อ ..................................................สามารถ
สังเกตไดจากภายนอกโดยใชประสาทสั มผัส เชน .......................................................และ
........................................... เป น การเปลี่ ย นแปลงองค ป ระกอบภายในของสารหรื อ การ
เกิดปฏิกิริยาเคมีของสาร เชน .................................................................เปนตน
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ใบความรูที่ 3
การทดลองการเปลี่ยนแปลงของสาร
จุดประสงคการเรียนรู
ทําการทดลองและอธิบายการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและการเปลี่ยนแปลงทางเคมี

การเปลี่ยนแปลงของสาร
การเปลี่ยนแปลงของสาร หมายถึง การที่สารมีสมบัติตางไปจากเดิม เชน มีสี กลิ่น รส รูปราง
หรือสถานะเปลี่ยนไป การเปลี่ยนแปลงบางอยางอาจทําใหมีสารใหมเกิดขึ้น หากใชสมบัติของสารเปน
เกณฑ จะสามารถจําแนกประเภทของการเปลี่ยนแปลงได 2 ประเภท คื อ การเปลี่ ยนแปลงทาง
กายภาพ และการเปลี่ยนแปลงทางเคมี
การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ
การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวของกับสมบัติทางกายภาพของ
สาร เชน การเปลี่ยนสถานะ การละลาย การมีรูปรางเปลี่ยนไป หลังจากการเปลี่ยนแปลง สมบัติ
ทางเคมีของสารยังคงเหมือนเดิม แตสมบัติทางกายภาพบางอยางอาจเปลี่ยนไป
ตัวอยางการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ
-การระเหิดของลูกเหม็น
-การแตกของแกว
-การระเหยของน้ํา
-การปนดินน้ํามันเปนรูปตางๆ
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การเปลี่ยนแปลงทางเคมี
การเปลี่ ย นแปลงทางเคมี หมายถึ ง การเปลี่ ย นแปลงที่ เกี่ ย วข อ งกั บ การเกิ ด ปฏิ กิ ริย าเคมี
หลังจากการเปลี่ยนแปลงมีสารใหมเกิดขึ้น ซึ่งสารที่เกิดขึ้นใหมนี้มีองคประกอบและสมบัติทางเคมี
แตกตางจากสารเดิม ไมสามารถทําใหกลับไปสูสภาพเดิมได หรือทําไดยาก
ตัวอยางการเปลี่ยนแปลงทางเคมี
-การเกิดสนิมของเหล็ก
-การทอดไขดาว
-การสุกของผลไม
-การเผาไหมของไสเทียน
การทดลองการเปลีย่ นแปลงของผงฟู
จุดประสงคการเรียนรู
1. ทําการทดลองและอธิบายการเปลี่ยนแปลงของผงฟูเมื่อไดรับความรอน
2. บอกการใชประโยชนจากการเปลี่ยนแปลงของผงฟู
วัสดุอุปกรณที่ใชในการทดลอง (ตอกลุม)
1. แปงสาลีที่ไมเติมผงฟู
2. น้ํา
3. โซเดียมไฮโดรเจนคารบอเนตหรือเบกกิ้งโซดา
4. ตะเกียงแอลกอฮอลพรอมที่กั้นลมและตะแกรง
5. ถุงพลาสติกสําหรับวางแปงเพื่อนวด
6. จานหลุมโลหะ
7. ไมขีดไฟ

จํานวน 3 กรัม
จํานวน 20 cm3
จํานวน 1 กรัม
จํานวน 1 ชุด
จํานวน 1 ใบ
จํานวน 1 จาน
จํานวน 1 กลอง
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วิธีทดลอง
1. คลุกแปงทําขนมปง 30 กรัมกับน้ําปริมาณเล็กนอยแลวนวดใหเขากัน
2. แบงแปงที่นวดเสร็จแลวออกเปน 2 สวนเทาๆกันแลวดําเนินการดังนี้ สวนที่ 1 ไมเติมผงฟู
สวนที่ 2 เติมผงฟูประมาณครึ่งชอนเบอร 1 นวดใหเขากัน
3. นําแปงทั้งสองกอนใสจานหลุมโลหะหลุมละ 1 กอนใหความรอนสังเกตการเปลี่ยนแปลง
บันทึกผล
คําถามหลังการทดลอง
1. ผงฟูมีสมบัติทางกายภาพอยางไร
2. แปงสวนที่ 1 และสวนที่ 2 หลังจากที่ไดรับความรอนแลวเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือไม
อยางไร
3. การเปลี่ยนแปลงของผงฟูเปนการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพหรือทางเคมีเพราะเหตุใด
4. การเปลี่ยนแปลงของผงฟูนําไปใชประโยชนอะไร
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ใบกิจกรรมที่ 2
การทดลองการเปลี่ยนแปลงของผงฟู
คําชี้แจง:
1. ใหนักเรียนศึกษาในใบความรูที่ 3 แลวรวมกันวางแผนปฏิบัติการทดลองในประเด็นตอไปนี้ 1)
กําหนดจุดประสงคการทดลอง 2) ตั้งสมมุติฐานการทดลอง3) กําหนดตัวแปร 4) เก็บรวบรวมขอมูล ที่
ไดจากการทดลอง และ 5) เขียนลงบนกระดาษแผนใหญ
2. คุณ อํ า นวย ออกมารับ ตะกรา อุป กรณก ารทดลองและแบบประเมิน การเขีย นรายงาน
การทดลอง
3. ปฏิบัติการทดลอง ตามแผนการทดลองที่ไดคิดไว และบันทึกลงในใบกิจกรรมที่ 2
4. เมื่อปฏิบัติการทดลองเสร็จแลว ใหนักเรียนเก็บอุปกรณใหเรียบรอย พรอมทั้งเขียนรายงานการ
ทดลอง และสรุปผลการทดลองลงบนกระดาษแผนใหญ และตอบคําถามหลังการทดลอง
5. นักเรียนแตละกลุมประเมินการเขียนรายงานการทดลอง(คะแนนเต็ม10 คะแนน)
กลุมที่ .........................................................
รายชื่อสมาชิกในกลุม
1. …………………………………...……………… เลขที่ ……….. หนาที่ ………...……….
2. …………………………………...……………… เลขที่ ……….. หนาที่ ………...……….
3. …………………………………...……………… เลขที่ ……….. หนาที่ ………...……….
4. …………………………………...……………… เลขที่ ……….. หนาที่ ………...……….
5. …………………………………...……………… เลขที่ ……….. หนาที่ ………...……….
จุดประสงคการทดลอง
1. ………………………………………………………………………...………………
……………………………………………….…………………………….………………………….…
2. ………………………………………………………………………...………………
……………………………………………….…………………………………………….………….…
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สมมติฐานการทดลอง
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
ตัวแปร
ตัวแปรตน
.............................................................................................................................................................
ตัวแปรตาม
.............................................................................................................................................................
ตัวแปรควบคุม
.............................................................................................................................................................
วัสดุอุปกรณที่ใชในการทดลอง (ตอกลุม)
1. ……………………………………………………………….……………………..………
2. ……………………………………………………………….……………………..………
3. ……………………………………………………………….……………………..………
4. ……………………………………………………………….……………………..………
5. ……………………………………………………………….……………………..………
6. ……………………………………………………………….……………………..………
7. ……………………………………………………………….……………………..………
วิธีการทดลอง
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
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ตารางบันทึกผลการทดลอง
สารตัวอยาง

ลักษณะที่สังเกตได
กอนใหความรอน
หลังใหความรอน

1. แปงสวนที่ไมเติมผงฟู
2. แปงสวนที่เติมผงฟู
สรุปผลการทดลอง
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
อภิปรายผลการทดลอง
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
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ตอบคําถามหลังการทดลอง
1. ผงฟูมีสมบัติทางกายภาพอยางไร
…………………………………………………………………………………………………
2. แปงสวนที่ 1 และสวนที่ 2 หลังจากที่ไดรับความรอนแลวเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือไมอยางไร
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
3. การเปลี่ยนแปลงของผงฟูเปนการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพหรือทางเคมีเพราะเหตุใด
…………………………………………………………………………………………………
4. การเปลี่ยนแปลงของผงฟูนําไปใชประโยชนอะไร
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
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ใบกิจกรรมที่ 3
สารเคมีในชีวิตประจําวัน
จุดประสงคการเรียนรู
สืบคนสารเคมีที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวันและผลตอการดํารงชีวิต
คําชี้ แจง: ให นักเรียนจับกลุ ม กัน กลุมละ 4-5 คน สืบ คน และรวบรวมข อ มูล เกี่ ยวกั บสารเคมี ที่
เกี่ ย วข อ งกั บ ชี วิ ต ประจํ าวั น และผลต อ การดํ ารงชี วิ ต แล ว สรุ ป ข อ มู ล ประเภทของสารเคมี ใ น
ชีวิตประจําวันลงในกระดาษชารท นําเสนอผลงานหนาชั้นเรียน (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)
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เกณฑการใหคะแนนใบกิจกรรที่ 3
สารเคมีในชีวิตประจําวัน

เขียนตอบไดมากกวา 5 ขอยอย
เขียนตอบได 4-5 ขอยอย
เขียนตอบได 3 ขอยอย
เขียนตอบได 2 ขอยอย
เขียนตอบได 1 ขอยอย
ไมเขียนตอบเลย

5 คะแนน
4 คะแนน
3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน
0 คะแนน

หมายเหตุ ขอที่เขียนตอบตองเปนคําตอบที่เหมาะสมกับคําถาม
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ใบงานที่ 3
ตั๋วออก (Exit Ticket 3-2-1)
จุดประสงคการเรียนรู
1. อธิบายความหมายของ สารบริสุทธิ์ ของผสม สารละลาย ของผสมเนื้อผสม ธาตุ
สารประกอบสมบัติทางกายภาพ สมบัติทางเคมี การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ และการ
เปลี่ยนแปลงทางเคมี
2. อธิบายความสําคัญของสารที่มีตอการดํารงชีวิต
คําชี้แจง
ให นั ก เรี ย นเขี ย นสรุ ป แนวความคิ ด หลั ก สิ่ ง ที่ จ ะนํ า ไปใช ป ระโยชน และเขี ย นคํ า ถามที่
ยังสงสัยเกี่ยวกับการจําแนกและสมบัติของสารลงในใบงาน (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)
1. เขียนสรุปแนวความคิดหลักที่ไดเรียนรู เรื่อง การจําแนกและสมบัติของสาร มา 3 ขอ
…………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………..…
2. เขียนสิ่งที่จะนําไปใชประโยชน เรื่อง การจําแนกสารและสมบัติของสาร มา 2 ขอ
…………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………..…
3. เขียนคําถามที่ยังสงสัยเกี่ยวกับ เรื่อง การจําแนกสารและสมบัติของสาร มา 1 ขอ
…………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………..…
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เกณฑการใหคะแนนใบงานที่ 3
ตั๋วออก (EXIT TICKET 3-2-1)

เขียนตอบไดครบทุกขอยอย
เขียนตอบได 4-5 ขอยอย
เขียนตอบได 3 ขอยอย
เขียนตอบได 2 ขอยอย
เขียนตอบได 1 ขอยอย
ไมเขียนตอบเลย

5 คะแนน
4 คะแนน
3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน
0 คะแนน

หมายเหตุ ขอที่เขียนตอบตองเปนคําตอบที่เหมาะสมกับคําถาม
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ใบบันทึกคะแนนกลุม ..............................
กิจกรรมที่

ชื่อกิจกรรม

1

ตอบคําถามกระตุนความสนใจ
หลังจากดูคลิปวีดีโอ

2

ประเมินการเขียนแผนผังจําแนก
สารในใบกิจกรรมที่ 1
ประเมินรายงานการทดลอง
ในใบกิจกรรมที่ 2
ประเมินการจําแนกสารเคมีใน
ชีวิตประจําวันในใบกิจกรรมที่ 3
รวมคะแนน

3
4

คะแนนที่กลุมได
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แบบทดสอบหลังเรียน
ประจําชุดกิจกรรมการเรียนรู ชุดที่ 1 เลมที่ 1 การจําแนกสารและสมบัติของสาร

คําชี้แจง
1. แบบทดสอบฉบับนี้เปนแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก มีจํานวน 10 ขอ
คะแนนเต็ม 10 คะแนนใชเวลาในการทําแบบทดสอบ 10 นาที
2. ใหนักเรียนเลือกคําตอบทีถ่ ูกตองที่สุด แลวทําเครื่องหมาย (X) ลงในกระดาษคําตอบ
******************************************************************************
1. ขอใดไมใชการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ
ก. แกวแตก
ข. การปนดินน้ํามันเปนรูปตางๆ
ค. น้ําเปลี่ยนสถานะเปนน้ําแข็ง
ง. ตะปูที่ทิ้งไวเกิดสนิม
2. ขอใดเปนลักษณะสําคัญของการเปลี่ยนแปลงทางเคมี
ก. สามารถเปลี่ยนกลับไปกลับมาได
ข. องคประกอบไมเปลี่ยนแปลง
ค. เกิดสารใหม
ง. สมบัติของสารยังคงเดิม
3. น้ําแข็งแหง ที่ใชทําควันสีขาวบนพื้นเวทีการแสดง คือสารในขอใด
ก. คารบอนไดออกไซด
ข. ออกซิเจน
ค. คารบอนมอนอกไซด
ง. แอลกอฮอล
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4. สารเนื้อเดียว หมายถึงอะไร
ก. สารที่มีเนื้อสารและสมบัติเหมือนกันทุกสวน
ข. สารที่ประกอบดวยสารเพียงอยางเดียว
ค. สารที่ประกอบดวยสารหลายอยาง
ง. สารที่มองเห็นเปนเนื้อสารคนละอยางไดชัดเจน
5. ขอใดกลาวถูกตองในเรื่องความหมายของสารเนื้อผสม
ก. เปนสารที่มองเห็นไมเปนเนื้อเดียว
ข. เปนสารมี่มีสารมากกวาหนึ่งอยางเปนสวนประกอบ
ค. เปนสารที่มีอยูไดหลายสถานะ
ง. ถูกทุกขอ
6. วิธีการใดใชในการวิเคราะหเพื่อจําแนกสารวาเปนสารเนื้อเดี่ยวหรือเนื้อผสม
ก. ใชจมูกดม
ข. ใชลิ้นชิม
ค. ใชตาดู
ง. ใชกายสัมผัส
7. วัตถุสารในตัวเลือกใดเปนสารเนื้อเดียวทั้งหมด
ก. น้ํากะทิ ถาน น้ําโคลน
ข. ถาน พลาสติก ชอลก
ค. น้ําเชื่อม น้ํากะทิ ชอลก
ง. น้ําโคลน น้ําเชื่อม น้ํากะทิ
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คําชี้แจง จากขอมูลตอไปนี้ใชตอบคําถามขอ 8-10 จากการทดสอบสมบัติบางประการของสาร A , B
และ C ไดผลดังนี้ X = ไมเห็น ไมผาน / = เห็น ผาน
เห็นลําแสงเมื่อแสงผาน กรองดวยกระดาษกรอง กรองดวยกระดาษเซล
สาร
โลเฟน
A
X
X
X
B
X
/
/
C
/
/
X
8. สารใดมีสมบัติเปนคอลลอยด
ก. A
ข. B
ค. C
ง. ไมมี
9. สารใดมีสมบัติเปนสารแขวนลอย
ก. A
ข. B
ค. C
ง. ไมมี
10. สารใดมีสมบัติเปนสารสารละลาย
ก. A
ข. B
ค. C
ง. ไมมี
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ใบเฉลยแบบทดสอบกอนเรียน-หลังเรียน
ประจําชุดกิจกรรมการเรียนรูชุดที่ 1 เลมที่ 1
เรื่อง การจําแนกสารและสมบัติของสาร

ขอที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

เฉลยกอนเรียน
ก
ง
ค
ข
ค
ก
ข
ง
ค
ก

เฉลยหลังเรียน
ง
ค
ก
ก
ง
ค
ข
ค
ก
ข
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ใบเฉลยใบกิจกรรมที่ 1
การจําแนกสาร
จุดประสงคการเรียนรู
เขียนแผนภาพการจําแนกสารโดยใชเนื้อสารเปนเกณฑ
คําชี้แจง: ใหนักเรียนอานทบทวนเรื่องการจําแนกสารในหนังสือเรียน แลวจับกลุมกัน กลุมละ 4-5
คนแลวนําขอความที่กําหนดใหมาเขียนแผนภาพการจําแนกสารในกิจกรรมที่ 1 และเตรียมนําเสนอ
ผลงาน (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)
ของผสม

สารละลาย

สารบริสุทธิ์

ธาตุ

สาร

สารประกอบ

แผนภาพแสดงการจัดจําแนกสาร

ของผสมเนื้อผสม
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ใบเฉลยใบงานที่ 1
การจําแนกสาร
จุดประสงคการเรียนรู
อธิบายความหมายและเปรียบเทียบความแตกตางระหวาง สารบริสุทธิ์และของผสม สารละลาย
และของผสมเนื้อผสม ธาตุและสารประกอบ
คําชี้แจง: จงเติมคําในชองวางใหถูกตอง (ขอละ 1 คะแนน)
1. ถาใชลักษณะเนื้อสารเปนเกณฑ สามารถแบงสารไดเปน 2 กลุมใหญๆ คือ
สารเนื้อเดียวและสารเนื้อผสม
2. สารเนื้อเดียว หมายถึง
สารที่มีลักษณะของเนื้อสารผสมกลมกลืนกันเปนเนื้อเดียว
3. ยกตัวอยางของสารเนื้อเดียวในชีวิตประจําวัน 2 ตัวอยาง
น้ําเกลือ น้ําเชื่อม น้าํ อัดลม น้ําดืม่ น้ําสมสายชู ฯลฯ
4. สารเนื้อเดียว แบงออกเปน 2 ชนิด ไดแก
สารบริสุทธิ์และสารละลาย
5. สารบริสุทธิ์ หมายถึง
สารเนื้อเดียวที่ประกอบดวยสารเพียงอยางเดียว
6. สารบริสุทธิ์แบงออกเปน 2 ชนิด ไดแก
ธาตุและสารประกอบ
7. เหล็ก ทองแดง สังกะสี เปนสารบริสุทธิ์ ที่เรียกวา
โลหะ
8. กํามะถัน โบรมีน คลอรีน เปนสารบริสุทธิ์ ที่เรียกวา
อโลหะ
9. โบรอน ซิลิคอน เปนสารบริสุทธิ์ ที่เรียกวา
กึ่งโลหะ
10. สารตอไปนี้สารใดเปนสารละลาย สารใดเปนของผสมเนื้อผสม คอนกรีต เหล็กไรสนิม
น้ําอัดลม น้ํามันเบนซิน น้ําโคลน อากาศ น้ําหอม
สารละลาย ไดแก เหล็กไรสนิม น้ําอัดลม น้ํามันเบนซิน อากาศ น้ําหอม
ของผสมเนื้อผสม ไดแก คอนกรีต น้ําโคลน
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ใบเฉลยใบงานที่ 2
สมบัติของสาร

จุดประสงคการเรียนรู
อธิบายความหมายของสมบัติทางกายภาพและสมบัติทางเคมี
คําชี้แจง: ใหนักเรียนนําคําที่กําหนดใหไปเติมในชองวางใหถูกตอง (10 คะแนน)
สมบัติของสาร

สสาร

สมบัติทางเคมี

สมบัติทางกายภาพ

จุดเดือด

สาร

การติดไฟ

การเกิดสนิมเหล็ก

กลิ่น

สี

สสาร หมายถึง สิ่ งที่มีน้ําหนัก ตอ งการที่อ ยู สัมผัสได ถาเราศึกษาเฉพาะเจาะจงถึง
องคประกอบ เราจะใชคําเรียกใหมวาสารซึ่งแสดงถึงลักษณะเฉพาะตัวของสาร เรียกวา สมบัติ
ของสารจําแนกไดเปน 2 ลักษณะคือ สมบัติทางกายภาพ สามารถสังเกตไดจากภายนอกโดยใช
ประสาทสัมผัส เชน จุดเดือด กลิ่น สี และสมบัติทางเคมี เปนการเปลี่ยนแปลงองคประกอบ
ภายในของสารหรือการเกิดปฏิกิริยาเคมีของสาร เชน การติดไฟ การเกิดสนิมเหล็ก เปนตน
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ใบเฉลยใบกิจกรรมที่ 2
การทดลองการเปลี่ยนแปลงของผงฟู
คําชี้แจง:
1. ใหนักเรียนศึกษาในใบความรูที่ 3 แลวรวมกันวางแผนปฏิบัติการทดลองในประเด็นตอไปนี้ 1)
กําหนดจุดประสงคการทดลอง 2) ตั้งสมมุติฐานการทดลอง3) กําหนดตัวแปร 4) เก็บรวบรวมขอมูล ที่
ไดจากการทดลอง และ 5) เขียนลงบนกระดาษแผนใหญ
2. คุณ อํ า นวย ออกมารับ ตะกรา อุป กรณก ารทดลองและแบบประเมิน การเขีย นรายงาน
การทดลอง
3. ปฏิบัติการทดลอง ตามแผนการทดลองที่ไดคิดไว และบันทึกลงในใบกิจกรรมที่ 2
4. เมื่อปฏิบัติการทดลองเสร็จแลว ใหนักเรียนเก็บอุปกรณใหเรียบรอย พรอมทั้งเขียนรายงานการ
ทดลอง และสรุปผลการทดลองลงบนกระดาษแผนใหญ และตอบคําถามหลังการทดลอง
5. นักเรียนแตละกลุมประเมินการเขียนรายงานการทดลอง(คะแนนเต็ม10 คะแนน)
กลุมที่ .........................................................
รายชื่อสมาชิกในกลุม
1. …………………………………...……………… เลขที่ ……….. หนาที่ ………...……….
2. …………………………………...……………… เลขที่ ……….. หนาที่ ………...……….
3. …………………………………...……………… เลขที่ ……….. หนาที่ ………...……….
4. …………………………………...……………… เลขที่ ……….. หนาที่ ………...……….
5. …………………………………...……………… เลขที่ ……….. หนาที่ ………...……….
จุดประสงคการทดลอง
1. ทําการทดลองและอธิบายการเปลี่ยนแปลงของผงฟูเมื่อไดรับความรอน
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สมมติฐานการทดลอง
แปงที่เติมผงฟูหรือโซเดียมไฮโดรเจนคารบอเนตเมื่อไดรับความรอนจะทําใหเนื้อฟู
ตัวแปร
ตัวแปรตน
ผงฟู
ตัวแปรตาม
เนื้อแปงสาลีฟู
ตัวแปรควบคุม
ชนิดของแปง ความรอน
วัสดุอุปกรณที่ใชในการทดลอง (ตอกลุม)
1. แปงสาลีที่ไมเติมผงฟู
2. น้ํา
3. โซเดียมไฮโดรเจนคารบอเนตหรือเบกกิ้งโซดา
4. ตะเกียงแอลกอฮอลพรอมที่กั้นลมและตะแกรง
5. ถุงพลาสติกสําหรับวางแปงเพื่อนวด
6. จานหลุมโลหะ
7. ไมขีดไฟ

จํานวน 3 กรัม
จํานวน 20 cm3
จํานวน 1 กรัม
จํานวน 1 ชุด
จํานวน 1 ใบ
จํานวน 1 จาน
จํานวน 1 กลอง

วิธีการทดลอง
1. คลุกแปงทําขนมปง 30 กรัมกับน้ําปริมาณเล็กนอยแลวนวดใหเขากัน
2. แบงแปงที่นวดเสร็จแลวออกเปน 2 สวนเทาๆกันแลวดําเนินการดังนี้ สวนที่ 1 ไมเติมผงฟู สวน
ที่ 2 เติมผงฟูประมาณครึ่งชอนเบอร 1 นวดใหเขากัน
3. นํ าแป งทั้ งสองกอ นใส จานหลุม โลหะหลุม ละ 1 กอ นให ความรอ นสั งเกตการเปลี่ ยนแปลง
บันทึกผล
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ตารางบันทึกผลการทดลอง
สารตัวอยาง
1. แปงสวนที่ไมเติมผงฟู
2. แปงสวนที่เติมผงฟู

ลักษณะที่สังเกตได
กอนใหความรอน
หลังใหความรอน
ของแข็งสีขาว
สีเหลืองออนเนื้อแข็ง
ของแข็งสีขาว
สีเหลืองออนเนื้อฟู

สรุปผลการทดลอง
แปงสาลีที่เติมผงฟูหรือโซเดียมไฮโดรเจนคารบอเนตมีเนื้อฟูกวาแปงสาลีที่ไมไดเติมผงฟู
อภิปรายผลการทดลอง
จากการทดลองแปงสาลีที่เติมผงฟูหรือ โซเดียมไฮโดรเจนคารบอเนตมีเนื้อฟูกวาแปงสาลีที่
ไมไดเติมผงฟูเพราะโซเดียมไฮโดรเจนคารบอเนตสลายตัวใหแกสคารบอนไดออกไซดจึงดันเนื้อแปง
สาลีใหฟูขึ้น จึงมีการนําผงฟูใสลงในขนมบางชนิดที่ตองการใหเนื้อฟู เชน ขนมปง ขนมเคก ขนมสาลี่
เปนตน
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ตอบคําถามหลังการทดลอง
1. ผงฟูมีสมบัติทางกายภาพอยางไร
เปนของแข็งสีขาวไมมีกลิ่นละลายน้ําดี
2. แปงสวนที่ 1 และสวนที่ 2 หลังจากที่ไดรับความรอนแลวเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือไมอยางไร
เกิดการเปลี่ยนแปลง แปงสวนที่ 2 ซึ่งเติมผงฟูเนื้อแปงจะฟูมากกวาสวนที่ 1 ซึ่งไมเติมผงฟู
3. การเปลี่ยนแปลงของผงฟูเปนการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพหรือทางเคมีเพราะเหตุใด
เปนการเปลี่ยนแปลงทางเคมีเพราะมีสารใหมเกิดขึ้น
4. การเปลี่ยนแปลงของผงฟูนําไปใชประโยชนอะไร
นําไปใชประโยชนในการทําขนมปง ขนมเคก คุกกี้ และขนมที่ตองการใหเนื้อฟู
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ใบเฉลยใบกิจกรรมที่ 3
สารเคมีในชีวิตประจําวัน

จุดประสงคการเรียนรู
สืบคนสารเคมีที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวันและผลตอการดํารงชีวิต
คําชี้แจง: ใหนักเรียนจับกลุมกัน กลุมละ 4-5 คน สืบคน และรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับสารเคมีที่เกี่ยวของ
กับชีวิตประจําวันและผลตอการดํารงชีวิตแลวสรุปขอมูลประเภทของสารเคมีในชีวิตประจําวันลงใน
กระดาษชารท นําเสนอผลงานหนาชั้นเรียน (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)

ประเภทของสารเคมีในชีวิตประจําวัน
• สารทําความสะอาด : สบู แชมพู ยาสีฟน ผงซักฟอก น้ํายาลางจาน น้ํายาลางหองน้ํา
• สารอาหาร : โปรตีน ไขมัน คารโบไฮเดรต เกลือแร วิตามินและน้ํา
• สารที่เปนเชื้อเพลิง : น้ํามันเบนซิน น้ํามันดีเซล ไบโอดีเซล แกสโซฮอล แกสหุงตม
• สารที่เปนสวนประกอบของเครื่องใช เครื่องนุงหม เครื่องประดับ และเฟอรนิเจอร :
ไม
แกว เซรามิค โลหะ พลาสติก ยาง
• สารที่เปนสวนประกอบของยานพาหนะ : โลหะ พลาสติก ยาง
• สารที่ใชเปนยารักษาโรค : ยาลดกรด ยาแกปวด ยาแกหวัด ยาแกปวดเมื่อย ยาแกคัน
• สารที่ใชในการหายใจ : แกสออกซิเจน
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ใบเฉลยใบงานที่ 3
ตั๋วออก (Exit Ticket 3-2-1)

จุดประสงคการเรียนรู
1. อธิบายความหมายของ สารบริสุทธิ์ ของผสม สารละลาย ของผสมเนื้อผสม ธาตุ สารประกอบ
สมบัติทางกายภาพ สมบัติทางเคมี การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ และการเปลี่ยนแปลงทางเคมี
2. อธิบายความสําคัญของสารที่มีตอการดํารงชีวิต
คําชี้ แ จง : ให นั ก เรี ยนเขี ยนสรุป แนวความคิ ดหลัก สิ่ ง ที่ จะนํ าไปใชป ระโยชน และเขีย นคํ าถามที่
ยังสงสัยเกี่ยวกับการจําแนกและสมบัติของสารลงในใบงาน (คะแนนเต็ม 10 คะแนน)
1. เขียนสรุปแนวความคิดหลักที่ไดเรียนรู เรื่อง การจําแนกและสมบัติของสาร มา 3 ขอ
แนวการตอบ
1) สสาร (matter) คือ สิ่งที่มีมวลตองการที่อยู และสามารถสัมผัสได หรืออาจหมายถึงสิ่งตางๆ ที่
อยูรอบตัวเรา มีตัวตน ตองการที่อยู สัมผัสได มองเห็น หรือมองไมเห็นก็ได
2) สาร (substance) คือ สสารที่ศึกษาคนควาจนทราบสมบัติ และองคประกอบที่แนนอน ซึ่งก็คือ
เนื้อของสสารนั่นเอง
3) การจําแนกสารโดยใชลักษณะเนื้อสารเปนเกณฑ

4) สมบัติทางกายภาพ หมายถึง สมบัติของสารที่สามารถสังเกตไดจากลักษณะภายนอก หรือ
จากการทดลองที่ไมเกี่ยวของกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี
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5) สมบัติทางเคมี หมายถึง สมบัติที่เกี่ยวของกับการเกิดปฏิกิริยาเคมีและองคประกอบทางเคมี
ของสาร
2. เขียนสิ่งที่จะนําไปใชประโยชน เรื่อง การจําแนกสารและสมบัติของสาร มา 2 ขอ
แนวการตอบ
1) การจัดเก็บสารเคมีใหเปนหมวดหมูเพื่อความสะดวกในการหยิบใช
2) การนําผงฟูไปใชทําขนมปง ขนมเคก คุกกี้ และขนมที่ตองการใหเนื้อฟู
3. เขียนคําถามที่ยังสงสัยเกี่ยวกับ เรื่อง การจําแนกสารและสมบัติของสาร มา 1 ขอ
แนวการตอบ
1) ถาใชสถานะเปนเกณฑจะจําแนกสารไดกี่ประเภท
2) ถาใชความสามารถในการละลายน้ําเปนเกณฑจําแนกสารไดกี่ประเภท
3) ขอสังเกตในการเปลี่ยนแปลงทางเคมีมีอะไรบาง

