


ค าน า 
 

      ชุดนิเทศเสริมทกัษะการจดัการเรียนรู้ ส าหรับครูวทิยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
จดัท าข้ึนเพื่อยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ทดลองใชต้ั้งแต่  
ปี 2550 – 2551 จ านวน 86 โรงเรียนกบัโรงเรียนเครือข่ายและโรงเรียนท่ีมีความพร้อม พบวา่ 
โรงเรียนส่วนใหญ่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน ในปี 2553 ไดพ้ฒันาชุดนิเทศน้ีให้สมบูรณ์ข้ึน
ในส่วนท่ีเป็นรูปแบบและเน้ือหาบางส่วนเพื่อน าไปใชก้บัโรงเรียนอ่ืน ๆ ต่อไป ชุดนิเทศน้ี มีจ านวน   
7  ชุด  ประกอบดว้ย 
                 ชุดฝึกท่ี  1   กลไกมนุษย ์                                          
                 ชุดฝึกท่ี  2  ชีวติและส่ิงแวดลอ้ม                              
                 ชุดฝึกท่ี  3  สารและสมบติัของสาร                          
                 ชุดฝึกท่ี  4  ไฟฟ้าน่ารู้                                               
                 ชุดฝึกท่ี  5  หินและการเปล่ียนแปลง                        
                 ชุดฝึกท่ี  6  ดาราศาสตร์และอวกาศ                          
                 ชุดฝึกท่ี  7  ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์             
                การพฒันาท่ีจะใหไ้ดผ้ลนั้น ครูผูส้อนตอ้งศึกษาและช้ีแจงใหน้กัเรียนปฏิบติักิจกรรม   
ตามขั้นตอนของแต่ละชุดอยา่งเคร่งครัด  ไม่ควรขา้มขั้นตอนใดขั้นตอนหน่ึงเพราะจะท าใหข้าด
ความต่อเน่ือง  

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุรินทร์ เขต 1 หวงัเป็นอยา่งยิง่วา่ ชุดนิเทศเสริมทกัษะ       
การเรียนรู้ ส าหรับครูวทิยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 เล่มน้ี คงจะเป็นประโยชน์อยา่งยิง่ส าหรับ
ครูและนกัเรียนท่ีจะน าไปใชเ้พื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา ในชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ไดเ้ป็นอยา่งดี 
ขอขอบคุณคณะท างานและผูท่ี้มีส่วนร่วมทุกท่านท่ีท าใหชุ้ดนิเทศน้ีส าเร็จดว้ยดี  
 
                                                                                                 
 

กลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา 
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุรินทร์ เขต 1 

 

 

ชุดที ่ 1 
ประเภทของสัตว์ 

ในท้องถิ่น 
 

ก 



สารบัญ 

เร่ือง                                                                                                                                   หน้า 
ค าน า                                                                                                                                      ก 
สารบญั                                                                                                                                  ข 
ค าช้ีแจง                                                                                                                                 ค 
มาตรฐานการเรียนรู้ / ตวัช้ีวดั        1 
จุดประสงคก์ารเรียนรู้         2 
แบบทดสอบก่อนเรียน  เร่ือง สารและสมบติัของสาร                                                        3 
กิจกรรมท่ี 1 เร่ือง  สมบติัของของแขง็ ของเหลว และแก๊ส                                                5   
           ใบความรู้ท่ี      1 เร่ือง   สมบติัของของแขง็ ของเหลว และแก๊ส                                   6 
            ใบกิจกรรมท่ี  1  เร่ือง  สมบติัของของแขง็ ของเหลว และแก๊ส                           7 
กิจกรรมท่ี  2  เร่ือง  สถานะของสาร                                                                                 8 
            ใบความรู้ท่ี     2  เร่ือง   สถานะของสาร                                                                      9 
             ใบกิจกรรมท่ี  2  เร่ือง  สถานะของสาร                                                        10 
กิจกรรมท่ี  3  เร่ือง  การแยกสาร                                                                                  11 
            ใบความรู้ท่ี     3  เร่ือง    การแยกสาร                                                                               12 
            ใบกิจกรรมท่ี  3   เร่ือง   การแยกสาร                                                                    13 
กิจกรรมท่ี  4  เร่ือง   ความเป็นกรด – เบส                                                                             14 
            ใบความรู้ท่ี     4  เร่ือง   ความเป็นกรด – เบส                                                                   15 
            ใบกิจกรรมท่ี  4  เร่ือง   ความเป็นกรด – เบส                                                        16 
กิจกรรมท่ี  5  เร่ือง   การเลือกใชส้ารในชีวติประจ าวนั                                                      17 
            ใบความรู้ท่ี     5  เร่ือง   การเลือกใชส้ารในชีวิตประจ าวนั                                              18 
            ใบกิจกรรมท่ี  5  เร่ือง   การเลือกใชส้ารในชีวิตประจ าวนั                           20 
กิจกรรมท่ี  6  เร่ือง  การเปล่ียนแปลงของสาร                                                                   21 
            ใบความรู้ท่ี     6  เร่ือง   การเปล่ียนแปลงของสาร                                                           22 
            ใบกิจกรรมท่ี  6   เร่ือง   การเปล่ียนแปลงของสาร                                            23 
กิจกรรมท่ี  7  เร่ือง การเกิดสารใหม่                                                                                    25 
            ใบความรู้ท่ี     7   เร่ือง   การเกิดสารใหม่                                                                       26 
            ใบกิจกรรมท่ี  7   เร่ือง   การเกิดสารใหม่                                                              27 

 

ข 



สารบัญ (ต่อ ) 
เร่ือง                                                                                                                                              หน้า 
กิจกรรมท่ี  8  เร่ือง  ผลของการเปล่ียนแปลงของสารต่อส่ิงมีชีวติและส่ิงแวดลอ้ม              28 
            ใบความรู้ท่ี     8   เร่ือง  ผลของการเปล่ียนแปลงของสารต่อส่ิงมีชีวติและส่ิงแวดลอ้ม     29 
            ใบกิจกรรมท่ี  8    เร่ือง  ผลของการเปล่ียนแปลงของสารต่อส่ิงมีชีวติและส่ิงแวดลอ้ม    30  
แบบทดสอบหลงัเรียน เร่ือง สารและสมบติัของสาร                                                        31 
บรรณานุกรม                                                                                                                              33 
ภาคผนวก                                                                                                                                   34 
เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน เร่ือง สารและสมบติัของสาร                                                        35                                                                            
แนวการตอบใบกิจกรรมท่ี     1  เร่ือง   ของของแขง็ ของเหลว และแก๊ส                                      36 
แนวการตอบใบกิจกรรมท่ี     2  เร่ือง   สถานะของสาร                                                                38 
แนวการตอบใบกิจกรรมท่ี         3  เร่ือง    การแยกสาร                                                                      40 
แนวการตอบใบกิจกรรมท่ี     4  เร่ือง   ความเป็นกรด – เบส                                                        42 
แนวการตอบใบกิจกรรมท่ี     5  เร่ือง   การเลือกใชส้ารในชีวติประจ าวนั                                     44 
แนวการตอบใบกิจกรรมท่ี     6  เร่ือง   การเปล่ียนแปลงของสาร                                                 46 
แนวการตอบใบกิจกรรมท่ี     7  เร่ือง   การเกิดสารใหม่                                                               48 
แนวการตอบใบกิจกรรมท่ี     8  เร่ือง  ผลของการเปล่ียนแปลงของสารต่อส่ิงมีชีวติ 
                                                          และส่ิงแวดลอ้ม                                                                 50                                                              
เฉลยแบบทดสอบหลงัเรียน  เร่ือง สารและสมบติัของสาร                                                         52
คณะผูจ้ดัท า                                                                                                                          54    
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ค าช้ีแจง 
 

 ในการใชชุ้ดนิเทศเสริมทกัษะการเรียนรู้ ส าหรับครูวทิยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6 
เล่มน้ี ครูผูส้อนควรแนะน าใหผู้เ้รียนปฏิบติักิจกรรมตามขั้นตอน  ดงัน้ี  

1. ใหน้กัเรียนศึกษาชุดนิเทศน้ีโดยละเอียด  และปฏิบติักิจกรรมตามขั้นตอนดงัน้ี 
         1.1 ท าแบบทดสอบก่อนเรียน  จ านวน  10  ขอ้ 
         1.2  ศึกษาใบความรู้ท่ี     1   เร่ือง  สมบติัของของแขง็ ของเหลว และแก๊ส                                   
         1.3  ปฏิบติักิจกรรมท่ี      1  เร่ือง  สมบติัของของแขง็ ของเหลว และแก๊ส                                      
     1.4  ศึกษาใบความรู้ท่ี     2  เร่ือง   สถานะของสาร     
         1.5  ปฏิบติักิจกรรมท่ี     2  เร่ือง    สถานะของสาร     
         1.6  ศึกษาใบความรู้ท่ี     3  เร่ือง   การแยกสาร                                                                                 
         1.7  ปฏิบติักิจกรรมท่ี     3  เร่ือง    การแยกสาร                                                                                 
         1.8  ศึกษาใบความรู้ท่ี     4  เร่ือง   ความเป็นกรด – เบส                                                                                
     1.9  ปฏิบติักิจกรรมท่ี      4  เร่ือง   ความเป็นกรด – เบส  
         1.10  ศึกษาใบความรู้ท่ี   5  เร่ือง   การเลือกใชส้ารในชีวิตประจ าวนั                                             
     1.11  ปฏิบติักิจกรรมท่ี    5  เร่ือง   การเลือกใชส้ารในชีวติประจ าวนั                                              
                  1.12  ศึกษาใบความรู้ท่ี   6  เร่ือง   การเปล่ียนแปลงของสาร                                                                  
     1.13  ปฏิบติักิจกรรมท่ี    6  เร่ือง  การเปล่ียนแปลงของสาร                                                                   
                 1.14  ศึกษาใบความรู้ท่ี    7  เร่ือง   การเกิดสารใหม่                                                                                   
     1.15  ปฏิบติักิจกรรมท่ี    7   เร่ือง   การเกิดสารใหม่                                                                                    
                 1.16  ศึกษาใบความรู้ท่ี    8  เร่ือง   ผลของการเปล่ียนแปลงของสารต่อส่ิงมีชีวติและ 

           ส่ิงแวดลอ้ม                 
       1.17  ปฏิบติักิจกรรมท่ี    8  เร่ือง    ผลของการเปล่ียนแปลงของสารต่อส่ิงมีชีวติและ 

           ส่ิงแวดลอ้ม              
                 1.18   ท าแบบทดสอบหลงัเรียน จ านวน  10  ขอ้ 

2.  แนะน าใหน้กัเรียนใชชุ้ดนิเทศและปฏิบติักิจกรรมอยา่งระมดัระวงั  ไม่ขีดเขียน
เคร่ืองหมายใด ๆ ลงในชุดนิเทศน้ีโดยท าลงในแบบบนัทึกท่ีครูผูส้อนก าหนดให้เท่านั้น 

3.  เม่ือนกัเรียนปฏิบติักิจกรรมแต่ละกิจกรรมส าเร็จแลว้  ใหส่้งผลงานการปฏิบติักิจกรรม
ใหค้รูตรวจก่อนท่ีจะด าเนินการศึกษากิจกรรมต่อไป   

ง 
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ชุดฝึกที ่3 
เร่ือง  สารและสมบัติของสาร 

 
 
 

 

มาตรฐานการเรียนรู้ 
 

 มาตรฐานการเรียนรู้ ว 3.1  เขา้ใจสมบติัของสาร และความสัมพนัธ์ระหวา่งสมบติัของสาร
กบัโครงสร้างและแรงยดึเหน่ียวระหวา่งอนุภาค มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และ 
จิตวทิยาศาสตร์ ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์ 

 

 ตวัช้ีวดั 

 
ว 3.1 ป.6/1 ทดลองและอธิบาย สมบติัของของแขง็ ของเหลว และแก๊ส   
ว 3.1 ป.6/2  จ าแนกสารเป็นกลุ่มโดยใชส้ถานะหรือเกณฑอ่ื์นท่ีก าหนดเอง 
ว 3.1 ป.6/3 ทดลองและอธิบายวธีิการแยกสารบางชนิดท่ีผสมกนั  โดยการร่อน การตกตะกอน  การ
กรอง การระเหิด  การระเหยแหง้  
ว 3.1 ป.6/4 ส ารวจและจ าแนกประเภทของสารต่าง ๆ ท่ีใชใ้นชีวติประจ าวนั โดยใชส้มบติัและการ
ใชป้ระโยชน์ของสารเป็นเกณฑ ์  
ว 3.1 ป.6/5 อภิปรายการเลือกใชส้ารแต่ละประเภทไดอ้ยา่งถูกตอ้งและปลอดภยั 
ว 3.1ป.6/6 ทดลองและอธิบายสมบติั ของสาร เม่ือสารเกิดการละลายและเปล่ียนสถานะ 
ว 3.1ป.6/17 วเิคราะห์และอธิบายการเปล่ียนแปลงท่ีท าใหเ้กิดสารใหม่และมีสมบติัเปล่ียนแปลงไป 
ว 3.1ป.6/8 อภิปรายการเปล่ียนแปลงของสารท่ีก่อใหเ้กิดผลต่อส่ิงมีชีวติและส่ิงแวดลอ้ม 
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จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 
1. อธิบายสมบติัของของแขง็  ของเหลว  และแก๊สได ้
2.  สามารถจ าแนกสารโดยใชส้ถานะเป็นเกณฑไ์ด ้
3.  อธิบายวธีิการแยกสารเน้ือผสมได ้
4.  อธิบายความเป็นกรด – เบสได ้
5.   จ  าแนกสารท่ีเป็นกรด – เบสได ้
6. อธิบายการเลือกใชส้ารในชีวติประจ าวนัไดอ้ยา่งถูกวธีิ 
 7. อธิบายการเปล่ียนแปลงของสารได ้
 8. อธิบายการเปล่ียนแปลงท่ีท าใหเ้กิดสารใหม่ได ้
 9. อธิบายผลกระทบของการเปล่ียนแปลงของสารต่อส่ิงมีชีวติและส่ิงแวดลอ้มได ้
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แบบทดสอบก่อนเรียน 

ชุดฝึกที ่3 เร่ือง  สารและสมบัติของสาร 
 

ค าช้ีแจง   
    1.  แบบทดสอบน้ีมี 10  ขอ้  ใชเ้วลา 10 นาที  คะแนนเตม็  10  คะแนน 

     2.  ใหน้กัเรียนท าเคร่ืองหมาย กากบาท (×) ทบัขอ้ท่ีถูกตอ้งท่ีสุด  ลงในกระดาษค าตอบท่ี
ก าหนดให ้
1.  สารในขอ้ใด  มีคุณสมบติัเป็นของไหล 
     ก.  น ้าแขง็     ทองแดง 
      ข.  เกลือ     แก๊สออกซิเจน       
      ค.  แก๊สไฮโดรเจน   น ้าอดัลม 
      ง.    น ้าผลไม ้    แป้งมนั 
2.  เทน ้าผลไมอ้อกจากขวดท่ีมีปริมาตร 80 ลูกบาศกเ์ซนติเมตร  ลงในแกว้ท่ีมีปริมาตร 100 
ลูกบาศกเ์ซนติเมตร  น ้าผลไมใ้นแกว้จะมีปริมาตรเท่าใด 
      ก.  50  ลูกบาศกเ์ซนติเมตร 
      ข.  80  ลูกบาศกเ์ซนติเมตร 
      ค.  100  ลูกบาศกเ์ซนติเมตร 
      ง.  180  ลูกบาศกเ์ซนติเมตร 
3.  การใส่ปุ๋ยแอมโมเนียผสมกบัปูนขาว  จะเกิดการเปล่ียนแปลงอยา่งไร 
      ก.  เกิดตะกอน 
      ข.  เกิดแก๊ส 
      ค.   เกิดกล่ิน 
     ง.  อุณหภูมิสูงข้ึน 
4.  เม่ือหยดน ้าปูนใสลงในสารละลายผงฟู  จะเกิดการเปล่ียนแปลงอยา่งไร 
      ก.  มีอุณหภูมิสูง 
      ข.  เกิดกล่ิน 
      ค.  เกิดแก๊ส  
      ง.  เกิดตะกอน 
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5.  ขอ้ใดเป็นประโยชน์จากการระเหยแหง้ 
      ก.  การท านา 
      ข.  การตากปลาแดดเดียว 
      ค.  การแยกทราย 
      ง.  การกลัน่น ้ามนัปิโตรเลียม 
6.  ถา้ตอ้งการแยกพิมเสนออกจากเกลือ  ตอ้งใชว้ธีิใด 
     ก. การระเหย  
      ข.  การกลัน่ 
      ค.  การกรอง 
     ง.   การระเหิด 
7.  สารชนิดใดท่ีมีคุณสมบติัเปล่ียนสีกระดาษลิตมสัจากสีน ้าเงินเป็นสีแดง 
      ก.  น ้าส้มสายชู   น ้าอดัลม 
      ข.  แชมพสูระผม   น ้าสบู่  
      ค.  น ้ามะนาว        น ้าสบู่ 
      ง.   น ้ายาลา้งจาน   น ้ายาลา้งหอ้งน ้า 
8. ก่อนการใชส้ารต่างๆ ตอ้งท าอยา่งไร 
       ก.  อ่านฉลากใหเ้ขา้ใจ 
       ข.  เขยา่ขวดก่อนใช ้
       ค.  เปิดฝาแลว้เทใส่ภาชนะ 
       ง.   สวมถุงมือ 
9.  วธีิการใด  ท่ีควรใชเ้ป็นมาตรการป้องกนัน ้าเน่าเสีย 
      ก.  หา้มใชย้าฆ่าแมลง 
      ข.  หา้มตั้งโรงงานอุตสาหกรรม 
      ค.  ออกกฎหมายลงโทษอยา่งหนกัแก่ผูท่ี้ท  าใหน้ ้าเน่าเสีย 
      ง.   ทุกคนใหค้วามร่วมมือ  ไม่ทิ้งขยะ และส่ิงปฏิกลูลงน ้า 
10.  สารรอบตวั  เป็นเหตุให้เกิดอนัตรายต่อมนุษยเ์น่ืองมาจากสาเหตุใด  
        ก.  วธีิการใชไ้ม่ถูกตอ้ง 
       ข.  รู้เท่าไม่ถึงการณ์ 
       ค.  ขาดความระมดัระวงัในการใช ้
       ง.  ใชม้ากเกินไป  
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   กจิกรรมที่ 1  เร่ือง  สมบัตขิองของแข็ง ของเหลว และแก๊ส 
                                                  (เวลา  30  นาท)ี 
 
      ค าช้ีแจง 
              1.  นกัเรียนศึกษาใบความรู้ท่ี 1 เร่ือง  สมบติัของของแขง็  ของเหลว  และแก๊ส 
                 2.  ปฏิบติัตามใบกิจกรรมท่ี 1 เร่ือง  สมบติัของของแขง็  ของเหลว  และแก๊ส 

      
    จุดประสงค์การเรียนรู้ 
   
                อธิบายสมบติัของของแขง็  ของเหลว  และแก๊สได ้ 

             
 
 
 

                                                     ตั้งใจเรียนกนัหน่อยนะคะ 
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ใบความรู้ที่ 1 

 เร่ือง  สมบตัขิองของแขง็  ของเหลว และแก๊ส 

 
      
         ของแข็ง    มีรูปร่างและปริมาตรคงท่ี  ไม่เปล่ียนไปตามภาชนะท่ีบรรจุ   มีมวล  สัมผสัไดแ้ละ
ตอ้งการท่ีอยู ่
         อนุภาคในของของแขง็อยูชิ่ดกนัมาก  และมีการจดัเรียงตวัอยา่งเป็นระเบียบ ท าให้เคล่ือนไหว
ไดน้อ้ยมาก  ของแขง็จึงสามารถรักษารูปร่างและปริมาตรใหค้งท่ีได ้  
           
            
         ของเหลว    มีปริมาตรคงท่ี  แต่รูปร่างจะเปล่ียนไปตามภาชนะท่ีบรรจุมีมวล  สัมผสัไดแ้ละ
ตอ้งการท่ีอยู ่
          อนุภาคภายในของของเหลวจะอยูห่่างกนั และไม่เป็นระเบียบเหมือนในของแขง็  อนุภาค    
จึงสามารถเคล่ือนไหวไดม้ากกวา่ในของแขง็  ท าใหข้องเหลวไม่สามารถรักษารูปร่างให้คงท่ีได ้  
จึงเป็นของไหล โดยรูปร่างจะเปล่ียนแปลงไปตามภาชนะท่ีบรรจุ  
         ผวิหนา้ของของเหลวในภาชนะเดียวกนัจะอยูใ่นแนวระดบัเดียวกนัเสมอ  จึงสามารถน าไปใช้
ประโยชน์  เพื่อหาแนวระดบัในการก่อสร้างได ้
 
          
             แก๊ส    รูปร่างและปริมาตรไม่คงท่ี  จะฟุ้งกระจายตามภาชนะท่ีบรรจุ ปริมาตรของแก๊ส     
จึงเท่ากบัปริมาตรของภาชนะท่ีบรรจุ   มีมวล  สัมผสัไดแ้ละตอ้งการท่ีอยู ่
         อนุภาคภายในแก๊สอยูห่่างกนัมาก  ท าใหมี้ท่ีวา่งระหวา่งอนุภาคมากกวา่ในของแขง็และ
ของเหลว     อนุภาคจึงเคล่ือนท่ีไดอ้ยา่งอิสระทุกทิศทางและไม่เป็นระเบียบ  แก๊สเป็นของไหล     
จึงฟุ้งกระจายเตม็ภาชนะท่ีบรรจุเสมอ  และไม่สามารถรักษารูปร่างและปริมาตรใหค้งท่ีได ้                                           
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ใบกจิกรรมที่ 1 
เร่ือง สมบัตขิองของแขง็  ของเหลว และแก๊ส  

 
ค าช้ีแจง  ใหน้กัเรียนศึกษา สังเกต สมบติัของสารต่อไปน้ี บนัทึกผลการศึกษาลงในตารางบนัทึกผล
การทดลอง  แลว้ตอบค าถามขอ้  1-10   ดงัน้ี  
 

ตารางบันทกึผลการทดลอง 

สมบัต ิ

สถานะ 
มมีวล 

ปริมาตร รูปร่าง 
ต้องการ 
ทีอ่ยู่ 

ผวิหน้า
อยู่ใน

แนวราบ
เสมอ 

เป็นของ
ไหล คงที ่ ไม่คงที ่ คงที ่ ไม่คงที ่

ของแข็ง         

ของเหลว         

แก๊ส         

1. สารในสถานะของแขง็มีสมบติัอยา่งไรบา้ง  
........................................................................................................................................... 
2. สารในสถานะของเหลวมีสมบติัอยา่งไรบา้ง     
........................................................................................................................................... 

       3. สารในสถานะแก๊สมีสมบติัอยา่งไรบา้ง     
       ................................................................................................ ................................. 
       4. สารทั้ง  3  สถานะ  คือของแขง็  ของเหลว  และแก๊ส  สามารถเปล่ียนสถานะเป็นสถานะอ่ืน
ไดห้รือไม่  อยา่งไร   
        ........................................................................................................................................... 
      5. ของเหลวและของไหล  แตกต่างกนัอยา่งไร 
        ........................................................................................................................................... 
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   กจิกรรมที่ 2  เร่ือง  สถานะของสาร 
(เวลา  30 นาที) 

 
      ค าช้ีแจง 
 
              1.  นกัเรียนศึกษาใบความรู้ท่ี 2 เร่ือง  สถานะของสาร 
                 2.  ปฏิบติัตามใบกิจกรรมท่ี 2 เร่ือง  สถานะของสาร 
                 

      จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 
                จ  าแนกประเภทของสารโดยใชส้ถานะเป็นเกณฑไ์ด ้

 

  อยากเรียนจังเลย.... 
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ใบความรู้ที่ 2  สถานะของสาร 
 

 สถานะของสาร  
สาร   แบ่งโดยใชส้ถานะเป็นเกณฑ ์ แบ่งได ้ 3  สถานะ คือ 

 
 
                                                             
 
                                                           1. ของแข็ง  
           ของแขง็ จะมีรูปร่างและปริมาตรคงท่ี  ซ่ึงอนุภาคภายในจะอยูชิ่ดกนั เช่น  น ้าแข็ง  เหล็ก   
หิน   พลาสติก  ไมบ้รรทดั  แท่งไม ้ ทองแดง 
 

       
                                                             
 
                                                           2. ของเหลว   
          ของเหลว  จะมีรูปร่างตามภาชนะท่ีบรรจุ  และมีปริมาตรคงท่ี  ซ่ึงอนุภาคภายในจะอยูชิ่ดกนั
นอ้ยกวา่ของแขง็  และมีสมบติัเป็นของไหล เช่น  น ้ามนั  น ้าอดัลม   น ้าส้มป่ัน   น ้าปลา  
แอลกอฮอล ์ ปรอท 
 
       
                                                               
 
                                                              3. แก๊ส   
            แก๊ส จะมีรูปร่างและปริมาตรไม่คงท่ี  รูปร่างจะเปล่ียนไปตามภาชนะท่ีบรรจุ  อนุภาค
ภายในจะอยูห่่างกนัมากท่ีสุด  มีสมบติัเป็นของไหล  เช่น  ไอน ้า  ควนัไฟ  แก๊สออกซิเจน 
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ใบกจิกรรมที ่2 
เร่ือง  สถานะของสาร 

 
ค าช้ีแจง  ใหน้กัเรียนจ าแนกสาร แลว้บนัทึกขอ้มูลลงในตาราง บนัทึกขอ้มูล 
 
 

ช่ือสาร 
สถานะ 

ของแขง็ ของเหลว แก๊ส 

น ้าแขง็    

แกว้    

ขา้ว    

ยางลบ    

ออกซิเจน    

ดินสอ    

น ้าอดัลม    

ไอน ้า    

น ้ามนัพืช    

ควนัไฟ    
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กจิกรรมที่ 3  เร่ือง  การแยกสาร 
(เวลา  30  นาที) 

     
       
        ค าช้ีแจง 
 
              1.  นกัเรียนศึกษาใบความรู้ท่ี 3 เร่ือง  การแยกสาร 
                 2.  ปฏิบติัตามใบกิจกรรมท่ี 3 เร่ือง  การแยกสาร 
 

         จุดประสงค์ 
 
                   อธิบายวธีิการแยกสารเน้ือผสมได ้
 

 

                                                       เร่ิมเรียนกนัเลยนะคะ 
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ใบความรู้ที่ 3  เร่ือง  การแยกสาร 

 

  
         สารเน้ือผสม  เป็นสารท่ีมีสมบติัไม่เหมือนกนัทุกส่วน  เม่ือมองดว้ยตาเปล่าจะเห็นสาร
มากกวา่  1  ชนิด  การแยกสารเน้ือผสมอาจใชว้ธีิต่างๆ เช่น  การร่อน  การตกตะกอน  การกรอง  
การระเหิด  และการระเหยแหง้     
       การร่อน  
       ใชก้บัสารผสม 2 ชนิดท่ีมีขนาดเล็ก ไม่สามารถหยบิออกได ้เช่น ทรายผสมกบักอ้นกรวด  
ใชว้ธีิการร่อนผา่นตะแกรง เมด็ทรายจะผา่นตะแกรงไปได ้ในขณะท่ีกอ้นกรวดผา่นไม่ได ้ 
        การตกตะกอน  
        ใชแ้ยกของผสมท่ีเป็นของแขง็แขวนลอยอยูใ่นของเหลว  โดยน าของผสมนั้นวางทิ้งไวใ้ห ้          
สารแขวนลอยค่อยๆ ตกตะกอน  ในกรณีท่ีตะกอนเบามากถา้ตอ้งการใหต้กตะกอนเร็วข้ึน  อาจท า
ไดโ้ดยใชส้ารตวักลางใหอ้นุภาคของตะกอนมาเกาะ  เม่ือมีมวลมากข้ึน  น ้าหนกัจะมากข้ึน 
จะตกตะกอนไดเ้ร็วข้ึน  เช่น ใชส้ารส้มแกวง่  อนุภาคของสารส้มจะท าหนา้ท่ีเป็นตวักลางให้
โมเลกุลของสารท่ีตอ้งการตกตะกอนมาเกาะ  ตะกอนจะตกเร็วข้ึน 
        การกรอง 
       เป็นการแยกของผสมท่ีประกอบดว้ยของแขง็ท่ีไม่ละลายในของเหลวออกจากกนั  โดยใชว้สัดุ
กรอง  วธีิการท าโดยให้ของผสมผา่นวสัดุกรอง  อนุภาคของของแขง็ซ่ึงมีขนาดใหญ่กวา่รูของวสัดุ
กรอง  จะไม่สามารถผา่นไปได ้ แต่อนุภาคของของเหลวผา่นได ้ ดงันั้นสารท่ีเป็นสารละลายจะไม่
สามารถแยกออกโดยการกรอง  ประโยชน์การกรอง  เช่น  การกรองน ้า  การกรองน ้ากะทิ   
       การระเหิด 
        เป็นการเปล่ียนสถานะจากของของแขง็กลายเป็นแก๊สหรือไอ  โดยไม่เปล่ียนสถานะเป็น
ของเหลวก่อน  ใชแ้ยกสารเน้ือผสมท่ีเป็นของแขง็ออกจากกนั  เช่น  การบูรกบัเกลือแกง  เม่ือเรา 
ใหค้วามร้อนการบูรจะกลายเป็นไอแยกออกจากเกลือแกง  ดกัไอของการบูรดว้ยภาชนะท่ีเยน็ก็จะ
ไดก้ารบูรเป็นของแขง็แยกออกมา 
       การระเหยแห้ง 
        เป็นการใหค้วามร้อนแก่สารจนกระทัง่ของเหลวระเหยไปจนหมด  เหลือแต่ของแข็ง 
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ใบกจิกรรมที ่ 3 
เร่ือง  การแยกสาร 

 
ค าช้ีแจง    ใหน้กัเรียนทดลองแยกสารเน้ือผสม  แลว้บนัทึกขอ้มูลลงในตาราง 
 

สารเนือ้ผสม 
 

วธิีการทีใ่ช้แยกสาร 
 

ผลทีไ่ด้ 
 

1. ขนมสาคูถัว่ด า 
 

  

2. ทรายก่อสร้าง 
 

  

3.  พิมเสนกบัเกลือ 
 

  

4.  ดินกบัน ้า 
 

  

5.  น ้าขุ่นจากคลอง 
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กจิกรรมที่ 4  เร่ือง  ความเป็นกรด – เบส 
(เวลา  30  นาที) 

      
       
        ค าช้ีแจง 
 
              1.  นกัเรียนศึกษาใบความรู้ท่ี 4 เร่ือง  ความเป็นกรด - เบส 
                 2.  ปฏิบติัตามใบกิจกรรมท่ี 4 เร่ือง  ความเป็นกรด - เบส 
 

         จุดประสงค์ 
 
                 1 .  อธิบายความเป็นกรด – เบสได ้
                 2.   จ  าแนกสารท่ีเป็นกรด – เบสได ้
 

 

                                                       เร่ิมเรียนกนัเลยนะคะ 
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ใบความรู้ที่  4  เร่ือง  ความเป็นกรด - เบส 

 

  
         สารแต่ละชนิดมีสมบติัความเป็นกรดด่างแตกต่างกนั  สมบติัความเป็นกรดด่างน้ีเป็นสมบติั
ทางเคมีท่ีสามารถทดสอบไดโ้ดยใชก้ระดาษลิตมสั 

- สารท่ีเปล่ียนสีกระดาษลิตมสัจาก  น ้าเงิน – แดง เป็นสารท่ีมีฤทธ์ิเป็น กรด 
- สารท่ีเปล่ียนสีกระดาษลิตมสัจาก แดง – น ้าเงิน  เป็นสารท่ีมีฤทธ์ิเป็น ด่าง (เบส) 
- สารท่ีไม่เปล่ียนสีกระดาษลิตมสัทัง่สีน ้าเงิน และสีแดง เป็นสารท่ีมีสมบติัเป็นกลาง 

 
จากสมบติัความเป็นกรด – ด่างของสาร  ท าใหจ้  าแนกสารไดเ้ป็น  3  พวก 
1. กรด  คือ  สารท่ีมีรสเปร้ียว  มีฤทธ์ิกดั  เช่น  ส้ม สับปะรด  น ้ามะนาว  น ้าส้มสายชู   

ถา้ท าปฏิกิริยากบัสารท่ีใชท้ดสอบความเป็นกรด  ด่าง  และความเป็นกลางแลว้ จะเปล่ียนเป็นสีแดง 
 สารท่ีใชท้ดสอบความเป็นกรด  ด่าง และความเป็นกลาง  เรียกวา่อินดิเคเตอร์  เช่น  
กระดาษลิตมสั  กะหล ่าปลีมว่ง 
 

2. ด่าง (เบส)  คือ  สารท่ีเม่ือท าปฏิกิริยากบัสารท่ีใชท้ดสอบความเป็นกรด  ด่าง   
และความเป็นกลางแลว้  จะเปล่ียนเป็นสีน ้าเงินสารท่ีมีฤทธ์ิเป็นด่าง  เช่น  น ้าปูนใส  ผงซกัฟอก     
ผงฟู  ข้ีเถา้ 

 
3. สารทีเ่ป็นกลาง  คือ  สารท่ีเม่ือท าปฏิกิริยากบัอินดิเคเตอร์แลว้  จะไม่มีการเปล่ียนแปลง 

เกิดข้ึน  สารท่ีเป็นกลาง  เช่น  น ้า  น ้าเกลือ  สารละลายน ้าตาลทราย 
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ใบกจิกรรมที ่ 4 
เร่ือง  ความเป็นกรด - เบส 

 
ค าช้ีแจง  ใหน้กัเรียนอภิปรายและบนัทึกการใชส้ารในชีวติประจ าวนัลงในตารางบนัทึกขอ้มูล 

 
 
 
 
 

    

    

   10. น ้าสบู่ 

   9. ยาสระผม 

   8. น ้ายาปรับผา้นุ่ม 

   7. น ้ายาลา้งหอ้งน ้า 

   6. สบู่เหลว 

   5. น ้ายาลา้งจาน 

   4. น ้าส้มสายชู 

   3. น ้าเปล่า 

   2. น ้าตาล 

   1. เกลือ 

กล่ิน/ สี /
รสชาติ /มี
ฟอง 

 

การใชป้ระโยชน์ 
 

ความเป็น กรด-เบส / กลาง 
 

ช่ือสาร 
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กจิกรรมที่ 5  เร่ือง  การเลอืกใช้สารในชีวิตประจ าวนั 

(เวลา  30 นาที) 
            
        ค าช้ีแจง 
 
              1.  นกัเรียนศึกษาใบความรู้ท่ี 5 เร่ือง   การเลือกใชส้ารในชีวติประจ าวนั 
                 2.  ปฏิบติัตามใบกิจกรรมท่ี  5 เร่ือง   การเลือกใชส้ารในชีวติประจ าวนั 

         จุดประสงค์ 
 
                   อธิบายการเลือกใชส้ารในชีวติประจ าวนัไดอ้ยา่งถูกวธีิ 
 
 

                          เร่ิมเรียนกนัเลยนะคะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 18 

 

ใบความรู้ที่  5  เร่ือง  การเลอืกใช้สารในชีวิตประจ าวนั 
 

  
          

                                 สารก าจดัแมลง / ศัตรูพชื 
 สารก าจดัศตัรูพืชใชใ้นการก าจดัวชัพืช  แมลง และสัตวอ่ื์นท่ีท าใหพ้ืชไม่เจริญเติบโต 
ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา  กระทรวงสาธารณสุขจดัใหส้ารก าจดัแมลงและสารก าจดั
ศตัรูพืชเป็นสารอนัตรายในบา้นเรือน  การเลือกซ้ือควรเลือกใหต้รงวตัถุประสงคข์องการใชง้าน 
เช่น ถา้ตอ้งการก าจดัแมลงคลาน ก็ใหซ้ื้อผลิตภณัฑก์ าจดัแมลงคลานไม่ควรซ้ือผลิตภณัฑก์ าจดัยงุมา
ใชแ้ละควรสังเกตท่ีฉลากซ่ึงตอ้งแสดงซ้ือการคา้ ช่ือและอตัราส่วนของสารส าคญั  ประโยชน์  วธีิใช ้ 
ค  าเตือน  ช่ือและท่ีตอ้งของผูผ้ลิตหรือผูน้ าเขา้ และท่ีส าคญั คือ  เลขทะเบียน ในกรอบเคร่ืองหมาย 
อย.  สารก าจดัศตัรูพืชถา้เหลือตกคา้งในพืชจะเป็นอนัตรายต่อผูบ้ริโภค วธีิการลดปริมาณสารก าจดั
ศตัรูพืชมีหลายวธีิ  ก่อนบริโภคผกัและผลไมต้อ้งลดปริมาณสารเหล่าน้ีเสียก่อนการใชแ้ละเก็บ
รักษาสารป้องกนัและก าจดัแมลงและสารก าจดัศตัรูพืชตอ้งท าใหถู้กวธีิ ถา้ใชไ้มถู่กตอ้งหรือขาด
ความระมดัระวงัก็จะเกิดอนัตรายต่อตวัเองครอบครัว และส่ิงแวดลอ้ม 

  

 

 

 

                             สารท าความสะอาดห้องน า้และเคร่ืองสุขภณัฑ์  
            ถา้เป็นชนิดผงจะมีสมบติัเป็น เบส  แต่ถา้เป็นชนิดน ้ำจะมีสมบติัเป็น กรด  จึงสามารถกดั
กร่อนปูนตามร่องระหวา่งแผน่กระเบ้ืองปูพื้น  ท าใหปู้นท่ีมีคราบสกปรกติดหลุดออกมาได ้ ดงันั้น
เวลาน ามาใชง้าน  จึงตอ้งระมดัระวงัในการใชแ้ละการเก็บรักษา  โดยปฏิบติัตามค าแนะน าและค า
เตือนตามฉลากอยา่งเคร่งครัด  เวลาใชค้วรสวมถุงมือยางและรองเทา้ยางเพื่อป้องกนัอนัตราย  และ
หลีกเล่ียงการสูดดมไอของสาร  โดยใชผ้า้ปิดปากและจมูก  
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                                 สารท าความสะอาดร่างกาย  เคร่ืองนุ่งห่ม และภาชนะ 
        
                                               มีสมบติัความเป็นกรด – เบส มากนอ้ยแตกต่างกนั  และผสม 
                                         สารส าคญัส าหรับใชง้านต่างกนั  จึงใชป้ระโยชน์แตกต่างกนั  เช่น                 
            1.  สบู่  เป็นสารท่ีใชท้  าความสะอาด  มีทั้งสบู่กอ้นและสบู่เหลว  ท าจากไขมนัพืชหรือไขมนั
สตัวก์บัด่าง  สบู่มี 2 ชนิด  คือ สบู่ส าหรับท าความสะอาดร่างกายซ่ึงจะมีฤทธ์ิเป็นด่างนอ้ย  เพื่อ
ไม่ใหร้ะคายเคืองผวิหนงั  และสบู่ซกัผา้  ซ่ึงจะมีฤทธ์ิเป็นด่างมากกวา่  เพื่อใหส้ามารถท าความ
สะอาดส่ิงสกปรกท่ีเกาะติดอยูก่บัเส้ือผา้ได ้
           2.   แชมพู  เป็นสารท่ีใชท้  าความสะอาดเส้นผม และหนงัศีรษะ  จะช่วยลา้งไขมนัและส่ิง
สกปรกจากเส้นผมและหนงัศีรษะ 
           3.  ผงซักฟอก  เป็นสารท่ีใชช้ะลา้งไขมนัและส่ิงสกปรกเหมือนสบู่  แต่มีฤทธ์ิเป็นด่างเขม้ขน้
มากกวา่  ผงซกัฟอกจะช่วยใหน้ ้ามนัแตกออกเป็นหยดเล็กๆ แทรกอยูใ่นน ้า  ฝุ่ นละอองและส่ิง
สกปรกต่างๆ ท่ีติดอยูก่บัคราบน ้ามนัก็จะหลุดออกมาได ้   น ้าทิ้งท่ีมีผงซกัฟอกละลายอยู ่ จะมี
ผลเสียต่อแม่น ้าล าคลอง  เพราะสารฟอสเฟตท่ีละลายมาจะท าใหพ้ืชน ้าเจริญเติบโตเร็ว    
          
                                                        

                                          สารปรุงรสอาหาร   
              เป็นสารท่ีใชใ้ส่ในอาหาร  เพื่อท าใหอ้าหารมีรสดี  มีหลายชนิด ทั้งท่ีใหร้สเคม็ หวาน  
เปร้ียว  เผด็  ตามความตอ้งการของผูบ้ริโภค  สารปรุงรสต่างชนิดกนัอาจมีสมบติัความเป็นกรด  
เบส  ต่างกนั  แต่ก็ไม่เป็นอนัตรายต่อร่างกาย  ถา้ใชใ้นปริมาณท่ีพอเหมาะ 
             การเลือกซ้ือสารปรุงรสอาหาร  ควรเลือกซ้ือชนิดท่ีมีฉลากก ากบั  เพื่อจะไดท้ราบ
ส่วนประกอบขอ้มูลโภชนาการ  ปริมาณสุทธิ  สถานท่ีผลิต  บริษทัผูจ้  าหน่าย  วนัท่ีผลิต                      
วนัหมดอาย ุ รวมทั้งมีเคร่ืองหมายรับรองคุณภาพจาก อย.  และ มอก. 
          สารปรุงรสท่ีพบไดบ้่อยๆ ตามร้านอาหารท่ีตอ้งระมดัระวงัในการใชเ้ป็นอยา่งยิ่ง  คือ  
น ้าส้มสายชู  พริกป่น  ถัว่ลิสงป่น  ซ่ึงเราสามารถสังเกตน ้ าส้มสายชู  ถา้น ้าส้มสายชูใส่พริกลงไป  
พริกตอ้งไม่เฉาและไม่เป่ือยยุย่  น ้าส้มตอ้งไม่ขุ่น  ส่วนพริกป่นและถัว่ลิสงป่นตอ้งไม่จบัตวักนัเป็น
กอ้นและไม่มีสาร อะฟลาทอ็กซิน ซ่ึงเป็นเช้ือรา ท่ีท าใหเ้กิดโรคมะเร็ง 
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ใบกจิกรรมที ่ 5 
เร่ือง  การเลอืกใช้สารในชีวติประจ าวนั 

 
ค าช้ีแจง  ใหน้กัเรียนอภิปรายและบนัทึกการใชส้ารในชีวติประจ าวนั ลงในตารางบนัทึกขอ้มูล 

 
สาร 
 

การใช้ประโยชน์ 
วธีิการใช้               

อย่างปลอดภัย 
การเกบ็รักษา 

สารท าความ 

สะอาดร่างกาย 
 

   

สารท าความ
สะอาดเส้ือผา้ 
 

   

สารปรุงรสชาติ
อาหาร 
 

   

สารก าจดัแมลง
และศตัรูพืช 

 

   

สารท าความ
สะอาดหอ้งน ้า 
สุขภณัฑ ์
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กจิกรรมที่ 6  เร่ือง  การเปลีย่นแปลงของสาร 
(เวลา  30  นาที) 

      
       
        ค าช้ีแจง 
 
              1.  นกัเรียนศึกษาใบความรู้ท่ี 6  เร่ือง   การเปล่ียนแปลงของสาร 
                 2.  ปฏิบติัตามใบกิจกรรมท่ี  6  เร่ือง   การเปล่ียนแปลงของสาร 

         จุดประสงค์ 
 
                     อธิบายการเปล่ียนแปลงของสารได ้
 

 

            นักเรียนตั้งใจเรียนนะครับ 
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ใบความรู้ที่  6  เร่ือง  การเปลีย่นแปลงของสาร 
 

 การเปล่ียนแปลงของสารมี 2 ลกัษณะ  คือ 
              1.  การเปลีย่นแปลงทางกายภาพ  คือการเปล่ียนแปลงของสารท่ีไม่เกิดเป็นสารใหม่  
สมบติัและองคป์ระกอบของสารยงัคงเดิมไม่เปล่ียนแปลงเพียงรูปร่างลกัษณะ  ขนาด  สถานะ
แตกต่างไปจากเดิม  เช่น  การหลอมเหลว  การควบแน่น  การฉีกของกระดาษ 
              2.  การเปลีย่นแปลงทางเคมี  คือ การเปล่ียนแปลงของสารท่ีท าใหเ้กิดสารใหม่  สมบติัและ
องคป์ระกอบของสารจะเปล่ียนแปลงไปจากเดิม  เช่น  สี กล่ิน  รส  น ้าหนกั  และเม่ือเกิดการ
เปล่ียนแปลงแลว้จะท าใหก้ลบัเป็นสารเดิมไดย้าก  เช่น  การจุดเทียน   การเผาไหม ้ 
 

                                                 สารละลาย 

           เป็นของผสมเน้ือเดียวท่ีประกอบดว้ยสารบริสุทธ์ิตั้งแต่ 2 ชนิดข้ึนไปละลายรวมเป็น 
เน้ือเดียวกนั  มีสัดส่วนขององคป์ระกอบเหมือนกนัตลอดทั้งสารละลายนั้น  สารละลายจะมีสมบติั
บางประการเหมือนสมบติัของสารบริสุทธ์ิท่ีเป็นองคป์ระกอบ  เราสามารถแบ่งองคป์ระกอบของ
สารละลายไดเ้ป็น 2 ชนิด  คือ ตวัท าละลาย  และตวัถูกละลาย  โดยมีเกณฑใ์นการก าหนด  ดงัน้ี 
       1.  สารละลายมีสถานะเหมือนสารใด  ใหส้ารนั้นเป็นตวัท าละลาย  เช่น   
            น ้าเกลือ  ประกอบดว้ย น ้า และเกลือ   สารละลายมีสถานะเป็นของเหลวเหมือนน ้า  
ดงันั้น  น ้า  จดัเป็นตวัท าละลาย  เกลือ จดัเป็นตวัละลาย 
        2.  ถา้สารมีสถานะเดียวกนั  สารใดมีปริมาณมากกวา่  สารนั้นจะเป็นตวัท าละลาย  สารท่ีมี
ปริมาณนอ้ยกวา่จะเป็นตวัละลาย  เช่น  
           แอลกอฮอลเ์ช็ดแผล 70 %  ประกอบดว้ยแอลกอฮอล ์ 70 ส่วน  และ น ้า  30  ส่วน  
แอลกอฮอลมี์ปริมาณมากกวา่จึงจดัเป็นตวัท าละลาย  น ้ามีปริมาณนอ้ยกวา่จดัเป็นตวัละลาย 
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ใบกจิกรรมที ่ 6 
เร่ือง  การเปลีย่นแปลงของสาร 

 
ค าช้ีแจง  ใหน้กัเรียนทดลองการเปล่ียนแปลงของสาร แลว้บนัทึกผลการทดลองลงในตาราง 
 

อุปกรณ์การทดลอง 
1. น ้าตาลทราย   2.  เกลือป่น 
3. ทราย    4. ดิน 
5. น ้า    6. สารส้ม 
7. บีกเกอร์    8. ชอ้นโตะ๊ 
9. แท่งแกว้ 

 

ขั้นตอนการทดลอง 
   1.  ตกั น ้าตาลทราย  เกลือป่น  ทราย  ดินและสารส้ม อยา่งละ1 ชอ้นโตะ๊ ใส่ลงในบิกเกอร์ 
1, 2,3 ,4 และ 5  ตามล าดบั  สังเกตลกัษณะและบนัทึกผล 
    2.  เติมน ้าลงในบิกเกอร์  บิกเกอร์ละ  20  ลูกบาศกเ์ซนติเมตร  คนใหท้ัว่ สังเกตการเปล่ียนแปลง
และบนัทึกผล 
 

สาร ผลการสังเกต สาร 
เน้ือเดียว 

สาร 
เน้ือผสม ก่อนเติมน ้า หลงัเติมน ้า 

1. น ้าตาลทราย     

2. เกลือป่น     

3. ทราย     

4. ดิน      

5. สารส้ม     
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ค าถามท้ายการทดลอง 
1. เม่ือเติมน ้าลงไปในบีกเกอร์ ทั้ง 5 ใบ สารมีการเปล่ียนแปลงอยา่งไร
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
2.  สารละลาย  ระหวา่งน ้าตาล + น ้า   อะไรเป็นตวัละลาย  ใหบ้อกเหตุผลดว้ย
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
3.  เกลือป่นและน ้าตาลทรายหายไปไหน เพราะเหตุใด  
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
4. อธิบายการเปล่ียนแปลงของดิน เม่ือรินน ้าลงไปไดว้า่อยา่งไร 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
5.  สารทุกชนิดสามารถละลายไดเ้หมือนกนัหรือไม่ อยา่งไร 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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กจิกรรมที่ 7  เร่ือง  การเกดิสารใหม่ 

(เวลา 30  นาที) 
      
       
        ค าช้ีแจง 
 
              1.  นกัเรียนศึกษาใบความรู้ท่ี 7 เร่ือง   การเกิดสารใหม่ 
                 2.  ปฏิบติัตามใบกิจกรรมท่ี  7 เร่ือง   การเกิดสารใหม่ 

         จุดประสงค์ 
 
                 อธิบายการเปล่ียนแปลงท่ีท าใหเ้กิดสารใหม่ได ้
 

 

                                                       เร่ิมเรียนกนัเลยนะครับ 
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ใบความรู้ที่  7  เร่ือง  การเกดิสารใหม่ 
 

  
         การเกดิสารใหม่  
               เป็นการเปล่ียนแปลงของสารท่ีท าใหไ้ดส้ารใหม่ท่ีมีสมบติัแตกต่างไปจากสารเดิม  
เรียกอีกอยา่งวา่  การเกิดปฏิกิริยาเคมี  การเปล่ียนแปลงท่ีแสดงวา่มีสารใหม่หรือมีปฏิกิริยาเคมี
เกิดข้ึน  พิจารณาไดจ้าก 
          1.  เกิดตะกอน 
          2.  เกิดแก๊ส 
          3.  สีของสารเปล่ียนไป 
          4.  มีกล่ินเกิดข้ึน 
          5.  มีการเปล่ียนแปลงอุณหภูมิ  อาจมีแสง  หรือเสียงเกิดข้ึน 

     ตวัอย่าง 
            ผสมผงฟูกบัน ้าส้มสายชู  จะเกิดฟองแก๊สฟู่ ข้ึนในขวด  ลูกโป่งซ่ึงครอบอยูท่ี่ปากขวดจะ 
พองข้ึน  สารใหม่ท่ีเกิดข้ึน  คือแก๊สคาร์บอนไดออกไซดซ่ึ์งท าใหลู้กโป่งพอง   
           ผสมแอมโมเนียหอมกบัจุนสี  จะมีสีเปล่ียนแปลง  ไปจากเดิม 
            ผสมผงฟูกบัน ้าปูนใส  จะมีตะกอนเกิดข้ึน 
            ผสมแอมโมเนียกบัปูนขาว  จะมีกล่ินฉุน    
          
            การเกิดปฏิกิริยาเคมี  อาจเกิดข้ึนเอง  หรือมนุษยท์  าใหเ้กิดสารใหม่ท่ีได ้ สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในดา้นต่างๆ  ไดม้ากมาย  เช่น ท ายารักษาโรค  ท าสียอ้มผา้  ท าเคร่ืองใช ้ เคร่ืองนุ่งห่ม 
แต่บางปฏิกิริยาเม่ือเกิดข้ึนแลว้อาจเป็นอนัตรายต่อส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดลอ้ม  เช่น  การระเบิดท่ี 
เกิดจากการท าดอกไมไ้ฟ  การระเบิดของคลงัเก็บอาวธุ  การระเบิดของถงัแก๊ส  เราจึงตอ้ง 
ใชแ้ละเก็บรักษาสารต่างๆ ใหถู้กตอ้งตามสมบติัของสารนั้นๆ  
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ใบกจิกรรมที ่ 7 
เร่ือง  การเกดิสารใหม่ 

 
ค าช้ีแจง  ใหน้กัเรียนทดลองและอธิบายการเปล่ียนแปลงท่ีท าใหเ้กิดสารใหม่ 
 
ตารางบนัทึกผลการทดลอง 

การทดลอง การเปลีย่นแปลงทีสั่งเกตได้ หมายเหตุ 

1.  ใส่ผงฟูลงในน ้าส้มสายชู   

2. หยดแอมโมเนียหอมลง
ในสารละลายจุนสี 

  

3. หยดน ้าปูนใสลงใน
สารละลายผงฟู 

  

4.  ผสมปุ๋ยแอมโมเนียกบั
ปูนขาว 

  

5.  จุดไมขี้ดไฟจนไหมห้มด 
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กจิกรรมที่ 8  เร่ือง  ผลของการเปลีย่นแปลงของสาร 

     ต่อส่ิงมีชีวติและส่ิงแวดล้อม 
(เวลา  30  นาที) 

      
       
        ค าช้ีแจง 
 
              1.  นกัเรียนศึกษาใบความรู้ท่ี 8 เร่ือง   ผลของการเปล่ียนแปลงของสารต่อส่ิงมีชีวติ 
และส่ิงแวดลอ้ม 
                 2.  ปฏิบติัตามใบกิจกรรมท่ี  8 เร่ือง   ผลของการเปล่ียนแปลงของสารต่อส่ิงมีชีวติ 
และส่ิงแวดลอ้ม 

        
          จุดประสงค์ 
 
                 อธิบายผลกระทบของการเปล่ียนแปลงของสารต่อส่ิงมีชีวติและส่ิงแวดลอ้มได ้ 
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ใบความรู้ที่  8  เร่ือง ผลของการเปลีย่นแปลงของสาร 
     ต่อส่ิงมีชีวติและส่ิงแวดล้อม 

  
         ผลของการเปล่ียนแปลงของสารต่อส่ิงมีชีวติและส่ิงแวดลอ้ม  มีทั้งผลดีท่ีสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได ้ และท่ีเป็นอนัตราย  เช่น 

                                                   ผลด ี

         ผลของการเกิดปฏิกิริยาเคมีท่ีน าไปใชป้ระโยชน์  เช่น  ท ายารักษาโรค  ท าสียอ้มผา้  
สังเคราะห์เส้นใย   เพื่อท าเคร่ืองนุ่งห่มและเคร่ืองใช ้ สังเคราะห์สารเคมีเพื่อใหไ้ดว้สัดุประเภท
พลาสติกซ่ึงใชแ้ทนไม ้

                                                              ผลเสีย 

         ผลของการเกิดปฏิกิริยาเคมีท่ีท าใหเ้กิดอนัตราย  เช่น  การระเบิดของคลงัเก็บอาวธุ  การระเบิด
ของคลงัเก็บอาวธุ  การระเบิดท่ีเกิดจากการท าดอกไมไ้ฟการระเบิดของสารเร่งดอกล าไย  การ
ระเบิดของแก๊สในถงัท่ีร่ัว 
          
การป้องกนัอนัตรายหรือความเสียหายที่เกดิจากปฏิกริิยาเคมี 
          1.  ใชแ้ละเก็บสารเคมีใหถู้กตอ้งตามสมบติัของสาร 
          2.  ดูแลรักษาส่ิงของเคร่ืองใชต่้างๆ เช่น การป้องกนัเหล็กไม่ใหเ้ป็นสนิม  ท าไดโ้ดยการทาสี  
ชุบดว้ยโลหะท่ีไม่เป็นสนิมเคลือบดว้ยน ้ามนัรมด า 
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ใบกจิกรรมที ่ 8 
เร่ือง  ผลของการเปลีย่นแปลงของสาร 

ต่อส่ิงมีชีวติและส่ิงแวดล้อม 
 

 

ค าช้ีแจง  ใหน้กัเรียนอภิปรายการเปล่ียนแปลงของสารท่ีก่อใหเ้กิดผลต่อส่ิงมีชีวติและส่ิงแวดลอ้ม 
 

การเปลีย่นแปลงของสาร ผลต่อส่ิงมีชีวติ ผลต่อส่ิงแวดล้อม 
1. การเกิดสนิมเหล็ก 
 

  

2.  การเกิดฝนกรด 
 

  

3.  การระเบิดของประทดั
หรือดอกไมไ้ฟ 
 

  

4.  การเผาไหมข้อง
เช้ือเพลิง 
 

  

5.  การร่ัวหรือฟุ้งกระจาย
ของสารเคมี 
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แบบทดสอบหลงัเรียน 

ชุดฝึกที ่3 เร่ือง  สารและสมบัติของสาร 
 

ค าช้ีแจง   
    1.  แบบทดสอบน้ีมี 10  ขอ้  ใชเ้วลา 10 นาที  คะแนนเตม็  10  คะแนน 

    2.  ใหน้กัเรียนกา (×) ทบัขอ้ท่ีถูกตอ้งท่ีสุด  ลงในกระดาษค าตอบท่ีก าหนดให้ 
1.  การใส่ปุ๋ยแอมโมเนียผสมกบัปูนขาว  จะเกิดการเปล่ียนแปลงอยา่งไร 
      ก.  เกิดกล่ิน 
      ข.  เกิดแก๊ส 
      ค.  เกิดตะกอน 
     ง.  อุณหภูมิสูงข้ึน 
2.  สารในขอ้ใด  มีคุณสมบติัเป็นของไหล 
      ก.  น ้าแขง็     ทองแดง 
      ข.  เกลือ    แก๊สออกซิเจน       
      ค.  แก๊สไฮโดรเจน   น ้าอดัลม 
      ง.    น ้าผลไม ้       แป้งมนั 
3.  เม่ือหยดน ้าปูนใสลงในสารละลายผงฟู  จะเกิดการเปล่ียนแปลงอยา่งไร 
      ก.  มีอุณหภูมิสูง 
      ข.  เกิดกล่ิน 
      ค.  เกิดตะกอน 
      ง.  เกิดแก๊ส 
4.  เทน ้าผลไมอ้อกจากขวดท่ีมีปริมาตร 80 ลูกบาศกเ์ซนติเมตร  ลงในแกว้ท่ีมีปริมาตร 100 
ลูกบาศกเ์ซนติเมตร  น ้าผลไมใ้นแกว้จะมีปริมาตรเท่าใด 
      ก.  50  ลูกบาศกเ์ซนติเมตร 
      ข.  80  ลูกบาศกเ์ซนติเมตร 
      ค.  100  ลูกบาศกเ์ซนติเมตร 
      ง.  180  ลูกบาศกเ์ซนติเมตร 
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5.  สารชนิดใดท่ีมีคุณสมบติัเปล่ียนสีกระดาษลิตมสัจากสีน ้าเงินเป็นสีแดง 
      ก.  น ้าส้มสายชู   น ้าอดัลม 
      ข. แชมพสูระผม   น ้าสบู่  
      ค.  น ้ามะนาว        น ้าสบู่ 
      ง.   น ้ายาลา้งจาน   น ้ายาลา้งหอ้งน ้า 
6.  ขอ้ใดเป็นประโยชน์จากการระเหยแหง้ 
      ก.  การท านา 
      ข.  การตากปลาแดดเดียว 
      ค.  การแยกทราย 
      ง.  การกลัน่น ้ามนัปิโตรเลียม 
7.  ถา้ตอ้งการแยกพิมเสนออกจากเกลือ  ตอ้งใชว้ธีิใด 
      ก. การระเหย  
      ข.  การกลัน่ 
      ค.  การกรอง 
      ง.   การระเหิด 
8.  สารรอบตวั  เป็นเหตุให้เกิดอนัตรายต่อมนุษยเ์น่ืองมาจากสาเหตุใด  
        ก.  วธีิการใชไ้ม่ถูกตอ้ง 
       ข.  รู้เท่าไม่ถึงการณ์ 
       ค.  ขาดความระมดัระวงัในการใช ้
       ง.  ใชม้ากเกินไป  
9. ก่อนการใชส้ารต่างๆ ตอ้งท าอยา่งไร 
       ก.  อ่านฉลากใหเ้ขา้ใจ 
       ข.  เขยา่ขวดก่อนใช ้
       ค.  เปิดฝาแลว้เทใส่ภาชนะ 
       ง.   สวมถุงมือ 
10.  วธีิการใด  ท่ีควรใชเ้ป็นมาตรการป้องกนัน ้าเน่าเสีย 
      ก.  หา้มใชย้าฆ่าแมลง 
      ข.  หา้มตั้งโรงงานอุตสาหกรรม 
      ค.  ออกกฎหมายลงโทษอยา่งหนกัแก่ผูท่ี้ท  าใหน้ ้าเน่าเสีย 
      ง.   ทุกคนใหค้วามร่วมมือ  ไม่ทิ้งขยะ และส่ิงปฏิกลูลงน ้า 
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เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 

ชุดฝึกที ่ 3 สารและสมบัติของสาร 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์  ช้ันประถมศึกษาปีที ่6 

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

10.  ข 
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แนวการตอบใบกจิกรรมที่ 1 

เร่ือง  สมบัติของของแขง็ ของเหลว และแก๊ส  
 
 
ค าช้ีแจง  ใหน้กัเรียนศึกษา สังเกต สมบติัของสารต่อไปน้ี บนัทึกผลการศึกษาลงในตารางบนัทึกผล
การทดลอง  แลว้ตอบค าถามขอ้  1-10   ดงัน้ี  

ตารางบันทกึผลการทดลอง 
 

สมบัต ิ

สถานะ 
มมีวล 

ปริมาตร รูปร่าง 
ต้องการ 
ทีอ่ยู่ 

ผวิหน้า
อยู่ใน

แนวราบ
เสมอ 

เป็นของ
ไหล คงที ่ ไม่คงที ่ คงที ่ ไม่คงที ่

ของแข็ง / /  /  /   

ของเหลว / /   / / / / 

แก๊ส /  /  / /  / 
 

1. สารในสถานะของแขง็มีสมบติัอยา่งไรบา้ง   
     มีมวล  ปริมาตรคงท่ี  รูปร่างคงท่ี  ตอ้งการท่ีอยู ่
2. สารในสถานะของเหลวมีสมบติัอยา่งไรบา้ง      
     มีมวล  ปริมาตรคงท่ี  รูปร่างไม่คงท่ี   ตอ้งการท่ีอยู ่ ผวิหนา้อยูใ่นแนวราบเสมอ  
     เป็นของไหล 

       3. สารในสถานะแก๊สมีสมบติัอยา่งไรบา้ง     
    มีมวล  ปริมาตรไม่คงท่ี  รูปร่างไม่คงท่ี   ตอ้งการท่ีอยู ่ เป็นของไหล 

       4. สารทั้ง  3  สถานะ  คือของแขง็  ของเหลว  และแก๊ส  สามารถเปล่ียนสถานะเป็นสถานะอ่ืน
ไดห้รือไม่  อยา่งไร   
           ไม่สามารถเปล่ียนได ้
      5. ของเหลวและของไหล  แตกต่างกนัอยา่งไร 
           ไม่แตกต่างกนั 
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  เกณฑ์การให้คะแนนการตอบกจิกรรม 
      ขอ้ละ 2 คะแนน 
      1.  ตอบค าถามไดถู้กตอ้งตรง ประเด็น  มีความสมบูรณ์                       2     คะแนน 
      2.  ตอบค าถามไดถู้กตอ้ง  ตรงประเด็น                                                1    คะแนน 
      3.   ตอบไดไ้ม่ถูกตอ้ง                                                                           0      คะแนน 
 

 
 

                                     สรุปผลการประเมนิใบกจิกรรมที ่1 
 
 

 
รวมคะแนนทั้งส้ิน     10  คะแนน     คะแนนทีไ่ด้...........คะแนน 

                                           ระดับคุณภาพ    3   ดี             ( 8 – 10  คะแนน ) 
                                           ระดับคุณภาพ    2   พอใช้       ( 5 – 7  คะแนน )   
                                           ระดับคุณภาพ     1  ปรับปรุง   ( ต ่ากว่า  5  คะแนน )     
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แนวการตอบใบกจิกรรมที่ 2 
เร่ือง   สถานะของสาร 

 
ค าช้ีแจง  ใหน้กัเรียนจ าแนกสาร แลว้บนัทึกขอ้มูลลงในตาราง บนัทึกขอ้มูล 
 
 

ช่ือสาร 
สถานะ 

ของแขง็ ของเหลว แก๊ส 

น ้าแขง็ /   

แกว้ /   

ขา้ว /   

ยางลบ /   

ออกซิเจน   / 
ดินสอ /   

น ้าอดัลม  /  

ไอน ้า   / 
น ้ามนัพืช  /  

ควนัไฟ   / 
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  เกณฑ์การให้คะแนนการตอบกจิกรรม 
      ขอ้ละ 1 คะแนน 
      1.  ตอบค าถามไดถู้กตอ้ง                       1     คะแนน 
      2.  ตอบไดไ้ม่ถูกตอ้ง                             0      คะแนน 

 
 

                                  สรุปผลการประเมนิใบกจิกรรมที ่2.1 
 

 
 

รวมคะแนนทั้งส้ิน     10  คะแนน     คะแนนทีไ่ด้...........คะแนน 
                                           ระดับคุณภาพ    3   ดี             ( 8 – 10  คะแนน ) 
                                           ระดับคุณภาพ    2   พอใช้       ( 5 – 7  คะแนน )   
                                           ระดับคุณภาพ    1  ปรับปรุง   ( ต ่ากว่า  5  คะแนน )     
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แนวการตอบใบกจิกรรมที่  3 

เร่ือง   การแยกสาร  
 

ค าช้ีแจง    ใหน้กัเรียนทดลองแยกสารเน้ือผสม  แลว้บนัทึกขอ้มูลลงในตาราง 
 

 

สารเนือ้ผสม 
 

วธิีการทีใ่ช้แยกสาร 
 

ผลทีไ่ด้ 
 

1. ขนมสาคูถัว่ด า 
 

ตกัออก แยกถวัด าออกจากสาคูได ้ แต่ไม
สามารถแยกกะทิท่ีติดกบัเมด็สาคู 
ออกได ้
 

2. ทรายก่อสร้าง 
 

ร่อนดว้ยตะแกรง เศษวสัดุท่ีปนอยูแ่ละเมด็ทรายท่ีมี
ขนาดใหญ่จะถูกแยกออก 
 

3.  พิมเสนกบัเกลือ 
 

ระเหิด พิมเสนระเหิดแยกตวัออกจากเกลือไป
เกาะอยูท่ี่ขา้งบีกเกอร์เป็นกล็ดสีขาว
แวววาว  ส่วนเกลือจะเหลืออยูใ่นถว้ย
กระเบ้ือง 
 

4.  ดินกบัน ้า 
 

กรองดว้ยกระดาษกรอง มีดินติดอยูบ่นกระดาษกรอง  น ้าท่ี
กรองไดมี้ลกัษณะใส 
 

5.  น ้าขุ่นจากคลอง 
 

ท าใหต้กตะกอนโดยการ
แกวง่สารส้ม 

เกิดตะกอนเบาสีขาว  เมด็ดินเล็กๆ ท่ี
กระจายอยูใ่นน ้าจะเกาะท่ีตะกอน
แยกตวัออกมาท าใหน้ ้าใส 
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  เกณฑ์การให้คะแนนการตอบกจิกรรม 
      ขอ้ละ 2 คะแนน 
      1.  ตอบค าถามไดถู้กตอ้งตรง ประเด็น  มีความสมบูรณ์                       2     คะแนน 
      2.  ตอบค าถามไดถู้กตอ้ง  ตรงประเด็น                                                1    คะแนน 
      3.   ตอบไดไ้ม่ถูกตอ้ง                                                                           0      คะแนน 
 

 
 

                                  สรุปผลการประเมนิกจิกรรมที ่3 
 
 

 
รวมคะแนนทั้งส้ิน     10  คะแนน     คะแนนทีไ่ด้...........คะแนน 

                                           ระดับคุณภาพ    3   ดี               ( 8 – 10  คะแนน ) 
                                           ระดับคุณภาพ    2   พอใช้        ( 5 – 7  คะแนน )   
                                           ระดับคุณภาพ    1   ปรับปรุง   ( ต ่ากว่า  5  คะแนน )     
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 42 

 
แนวการตอบใบกจิกรรมที่  4 
เร่ือง   ความเป็นกรด - เบส 

 
ค าช้ีแจง  ใหน้กัเรียนอภิปรายและบนัทึกการใชส้ารในชีวติประจ าวนัลงในตารางบนัทึกขอ้มูล 
 

 
 
 
 
 

    

    

มีฟอง ท าความสะอาด เบส 10. น ้าสบู่ 

มีฟอง ท าความสะอาด เบส 9. ยาสระผม 

ไม่มีฟอง ท าความสะอาด เบส 8.  น ้ายาปรับผา้นุ่ม 

มีฟอง ท าความสะอาด กรด 7.  น ้ายาลา้ง
หอ้งน ้า 

มีฟอง ช าระร่างกาย เบส 6.  สบู่เหลว 

มีฟอง ลา้งภาชนะ เบส 5.  น ้ายาลา้งจาน 

รสเปร้ียว ปรุงอาหาร กรด 4.  น ้าส้มสายชู 

ไม่มีสี กล่ิน ด่ืม กลาง 3.  น ้าเปล่า 

รสหวาน ปรุงอาหาร กลาง 2.  น ้าตาล 

รสเคม็ ปรุงอาหาร กลาง 1.  เกลือ 

กล่ิน/ สี /
รสชาติ /มี
ฟอง 

 

การใชป้ระโยชน์ 
 

ความเป็น กรด-เบส / กลาง 
 

ช่ือสาร 
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  เกณฑ์การให้คะแนนการตอบกจิกรรม 
      ขอ้ละ 1 คะแนน 
      1.  ตอบค าถามไดถู้กตอ้งตรง ประเด็น  มีความสมบูรณ์                       1     คะแนน 
      2.  ตอบค าถามไดถู้กตอ้ง  ตรงประเด็น                                                0.5    คะแนน 
      3.   ตอบไดไ้ม่ถูกตอ้ง                                                                           0      คะแนน 
 

 
 

                                  สรุปผลการประเมนิกจิกรรมที ่4 
 
 

 
รวมคะแนนทั้งส้ิน     10  คะแนน     คะแนนทีไ่ด้...........คะแนน 

                                            ระดับคุณภาพ    3   ดี             ( 8 – 10  คะแนน ) 
                                            ระดับคุณภาพ    2   พอใช้       ( 5 – 7  คะแนน )   
                                            ระดับคุณภาพ    1   ปรับปรุง   ( ต ่ากว่า  5  คะแนน )     
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แนวการตอบใบกจิกรรมที่  5 

เร่ือง  การเลอืกใช้สารในชีวติประจ าวนั  
 

ค าช้ีแจง  ใหน้กัเรียนอภิปรายและบนัทึกการใชส้ารในชีวติประจ าวนั ลงในตารางบนัทึกขอ้มูล 
 

สาร การใช้ประโยชน์ 
วธีิการใช้อย่าง
ปลอดภัย 

การเกบ็รักษา 

สารท าความ 

สะอาดร่างกาย 
 

ใชท้  าความสะอาด
ร่างกาย 

ศึกษาฉลากใหล้ะเอียด
และใชใ้หถู้กวธีิ 

เก็บในท่ีแหง้ 

สารท าความ
สะอาดเส้ือผา้ 
 

ใชท้  าความสะอาด
เส้ือผา้ 

ศึกษาฉลากใหเ้ขา้ใจ
และเลือกใชใ้หต้รง
ตามวตัถุประสงค ์

เก็บไวใ้นท่ีมิดชิด 

สารปรุงรสชาติ
อาหาร 
 

ใชป้รุงอาหาร เลือกใชส้ารท่ีได้
มาตรฐานและใชใ้น
ปริมาณท่ีพอดี 

เก็บไวใ้นท่ีแหง้ 

สารก าจดัแมลง
และศตัรูพืช 

 

ใชก้ าจดัแมลงและ
ศตัรูพืชต่างๆ 

อ่านค าแนะน าให้
เขา้ใจ  เม่ือใชเ้สร็จ
ควรอาบน ้าช าระ
ร่างกาย 

เก็บในท่ีแหง้และ
มิดชิด ห่างจากมือ
เด็ก อาหาร 

สารท าความ
สะอาดหอ้งน ้า 
สุขภณัฑ ์

 

ใชท้  าความสะอาด
หอ้งน ้า 

อ่านค าแนะน าให้
เขา้ใจ  เม่ือใชเ้สร็จ
ลา้งมือใหส้ะอาด 

เก็บในท่ีแหง้และ
มิดชิด ห่างจากมือ
เด็ก อาหาร 
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  เกณฑ์การให้คะแนนการตอบกจิกรรม 
      ขอ้ละ 2 คะแนน 
      1.  ตอบค าถามไดถู้กตอ้งตรง ประเด็น  มีความสมบูรณ์                       2     คะแนน 
      2.  ตอบค าถามไดถู้กตอ้ง  ตรงประเด็น                                                1    คะแนน 
      3.   ตอบไดไ้ม่ถูกตอ้ง                                                                           0      คะแนน 
 

 
 

                                  สรุปผลการประเมนิกจิกรรมที ่5 
 
 

 
รวมคะแนนทั้งส้ิน     10  คะแนน     คะแนนทีไ่ด้...........คะแนน 

                                            ระดับคุณภาพ    3   ดี             ( 8 – 10  คะแนน ) 
                                            ระดับคุณภาพ    2   พอใช้       ( 5 – 7  คะแนน )   
                                            ระดับคุณภาพ    1   ปรับปรุง  ( ต ่ากว่า  5  คะแนน )     
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แนวการตอบใบกจิกรรมที่  6 

เร่ือง   การเปลีย่นแปลงของสาร 
 

ค าช้ีแจง  ใหน้กัเรียนทดลองการเปล่ียนแปลงของสาร แลว้บนัทึกผลการทดลองลงในตาราง 
อุปกรณ์การทดลอง 

1. น ้าตาลทราย   2.  เกลือป่น 
3. ทราย    4. ดิน 
5. น ้า    6. สารส้ม 
7. บิกเกอร์    8. ชอ้นโตะ๊ 
9. แท่งแกว้ 

ขั้นตอนการทดลอง 
   1.  ตกั น ้าตาลทราย  เกลือป่น  ทราย  ดินและสารส้ม อยา่งละ1 ชอ้นโตะ๊ ใส่ลงในบิกเกอร์ 
1, 2,3 ,4 และ 5ตามล าดบั  สังเกตลกัษณะและบนัทึกผล 
    2.  เติมน ้าลงในบีกเกอร์  บีกเกอร์ละ  20  ลูกบาศกเ์ซนติเมตร  คนใหท้ัว่ สังเกตการเปล่ียนแปลง
และบนัทึกผล 

สาร ผลการสังเกต สาร 
เน้ือเดียว 

สาร 
เน้ือผสม ก่อนเติมน ้า หลงัเติมน ้า 

1. น ้าตาลทราย ของแขง็  สีขาว ละลายเป็นเน้ือเดียวกบัน ้า /  

2. เกลือป่น ของแขง็  สีขาว ละลายเป็นเน้ือเดียวกบัน ้า /  

3. ทราย ของแขง็  สีน ้าตาล มีทรายตกอยูท่ี่กน้ภาชนะ 
น ้าส่วนบนใส 

 / 

4. ดิน  ของแขง็  สีด า ดินบางส่วนตกอยูท่ี่กน้
ภาชนะ  บางส่วนลอยจึงท า
ใหน้ ้าขุ่น 

 / 

5. สารส้ม ของแขง็  สีขาวใส ละลายเป็นเน้ือเดียวกบัน ้า /  
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ค าถามท้ายการทดลอง 
 
1. เม่ือเติมน ้าลงไปในบีกเกอร์ ทั้ง 5 ใบ สารมีการเปล่ียนแปลงอยา่งไร 

1. น ้าตาลทรายละลายเป็นเน้ือเดียวกบัน ้า 
2. เกลือป่นละลายเป็นเน้ือเดียวกบัน ้า 
3. มีทรายตกอยูท่ี่กน้ภาชนะน ้าส่วนบนใส 
4. ดินบางส่วนตกอยูท่ี่กน้ภาชนะ  บางส่วนลอยจึงท าใหน้ ้ าขุ่น 
5. สารส้มละลายเป็นเน้ือเดียวกบัน ้า  

2.  สารละลาย  ระหวา่งน ้าตาล + น ้า   อะไรเป็นตวัละลาย  ใหบ้อกเหตุผลดว้ย 
 น ้าเป็นตวัท าละลาย   เพราะน ้ามีปริมาตรมากกวา่และมีสถานะเดียวกบัสารละลายคือ
ของเหลว  ส่วนน ้าตาลเป็นตวัถูกละลาย 
3.  เกลือป่นและน ้าตาลทรายหายไปไหน เพราะเหตุใด  
 ละลายเป็นสารเน้ือเดียวกบัน ้ า 
4. อธิบายการเปล่ียนแปลงของดิน เม่ือรินน ้าลงไปไดว้า่อยา่งไร 

มีดินบางส่วนตกอยูท่ี่กน้ภาชนะ  บางส่วนลอยจึงท าใหน้ ้าขุ่น 
5.  สารทุกชนิดสามารถละลายไดเ้หมือนกนัหรือไม่ อยา่งไร 
 ไม่เหมือนกนั   สารท่ีละลายในน ้าไดแ้ก่  น ้าตาลทราย  สารส้ม และเกลือป่น 
สารท่ีไม่ละลายในน ้า ไดแ้ก่  ทราย และดิน 
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  เกณฑ์การให้คะแนนการตอบกจิกรรม 
      ขอ้ละ 1 คะแนน 
      1.  ตอบค าถามไดถู้กตอ้งตรง ประเด็น  มีความสมบูรณ์                       1     คะแนน 
      2.  ตอบค าถามไดถู้กตอ้ง  ตรงประเด็น                                                0.5    คะแนน 
      3.   ตอบไดไ้ม่ถูกตอ้ง                                                                           0      คะแนน 
 

 
 

                                  สรุปผลการประเมนิกจิกรรมที ่ 6 
 
 

 
รวมคะแนนทั้งส้ิน     10  คะแนน     คะแนนทีไ่ด้...........คะแนน 

                                            ระดับคุณภาพ    3   ดี             ( 8 – 10  คะแนน ) 
                                            ระดับคุณภาพ    2   พอใช้       ( 5 – 7  คะแนน )   
                                            ระดับคุณภาพ    1  ปรับปรุง   ( ต ่ากว่า  5  คะแนน )     
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แนวการตอบใบกจิกรรมที่  7 

เร่ือง  การเกดิสารใหม่ 
 

 

ค าช้ีแจง  ใหน้กัเรียนทดลองและอธิบายการเปล่ียนแปลงท่ีท าใหเ้กิดสารใหม่และมีสมบติั
เปล่ียนแปลงไป 

 
ตารางบนัทึกผลการทดลอง 

 
การทดลอง 

 
การเปลีย่นแปลงทีสั่งเกตได้ 

 
หมายเหตุ 

1.  ใส่ผงฟูลงในน ้าส้มสายชู มีฟองแก๊สเกิดข้ึนในขวด  
ลูกโป่งท่ีครอบปากขวด 
พองข้ึน 
 

 

2.  หยดแอมโมเนียหอม   
ลงในสารละลายจุนสี 

มีตะกอนสีฟ้าเกิดข้ึน  และมีสี
น ้าเงิน 
 

 

3. หยดน ้าปูนใสลงใน
สารละลายผงฟู 

มีตะกอนสีขาวเกิดข้ึน 
 
 

 

4.  ผสมปุ๋ยแอมโมเนียกบั
ปูนขาว 

มีกล่ินฉุน  ท่ีกน้บีกเกอร์เยน็ลง  
และมีหยอดน ้าเล็กๆ เกาะอยู ่
 

 

5.  จุดไมขี้ดไฟจนไหมห้มด 
 

มีควนัไฟ และมีเถา้สีด า 
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  เกณฑ์การให้คะแนนการตอบกจิกรรม 
      ขอ้ละ 2 คะแนน 
      1.  ตอบค าถามไดถู้กตอ้งตรง ประเด็น  มีความสมบูรณ์                       2     คะแนน 
      2.  ตอบค าถามไดถู้กตอ้ง  ตรงประเด็น                                                1    คะแนน 
      3.   ตอบไดไ้ม่ถูกตอ้ง                                                                           0      คะแนน 
 

 
 

                                  สรุปผลการประเมนิกจิกรรมที ่7 
 
 

 
รวมคะแนนทั้งส้ิน     10  คะแนน     คะแนนทีไ่ด้...........คะแนน 

                                            ระดับคุณภาพ    3   ดี             ( 8 – 10  คะแนน ) 
                                            ระดับคุณภาพ    2   พอใช้       ( 5 – 7  คะแนน )   
                                            ระดับคุณภาพ    1  ปรับปรุง   ( ต ่ากว่า  5  คะแนน )     
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แนวการตอบใบกจิกรรมที่  8 

เร่ือง   ผลของการเปลีย่นแปลงของสารต่อส่ิงมชีีวติและส่ิงแวดล้อม 
 

 

ค าช้ีแจง  ใหน้กัเรียนอภิปรายการเปล่ียนแปลงของสารท่ีก่อใหเ้กิดผลต่อส่ิงมีชีวติและส่ิงแวดลอ้ม 

 

การเปลีย่นแปลงของสาร ผลต่อส่ิงมีชีวติ ผลต่อส่ิงแวดล้อม 
1. การเกิดสนิมเหล็ก 
 

คนและสัตวไ์ดรั้บสารพิษ อุปกรณ์ ส่ิงของต่างๆ ผพุงั 
เสียงบประมาณ 

2.  การเกิดฝนกรด 
 

พืชและสัตวไ์ดรั้บอนัตราย ดินเปร้ียวไม่เหมาะแก่การ
เพาะปลูก 

3.  การระเบิดของประทดั
หรือดอกไมไ้ฟ 
 

คนไดรั้บอนัตราย ร่างกาย
พิการ เสียชีวติ 

เกิดสารพิษในอากาศ 

4.  การเผาไหมข้อง
เช้ือเพลิง 
 

คนและสัตว ์ไดรั้บแก๊สพิษเขา้
สู่ร่างกาย 

เกิดมลภาวะในอากาศ 

5.  การร่ัวหรือฟุ้งกระจาย
ของสารเคมี 
 

คนและสัตว ์ไดรั้บแก๊สพิษเขา้
สู่ร่างกาย 

เกิดมลภาวะในอากาศ 
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  เกณฑ์การให้คะแนนการตอบกจิกรรม 
      ขอ้ละ 2 คะแนน 
      1.  ตอบค าถามไดถู้กตอ้งตรง ประเด็น  มีความสมบูรณ์                       2     คะแนน 
      2.  ตอบค าถามไดถู้กตอ้ง  ตรงประเด็น                                                1    คะแนน 
      3.   ตอบไดไ้ม่ถูกตอ้ง                                                                           0      คะแนน 
 

 
 

                                  สรุปผลการประเมนิกจิกรรมที ่  8 
 
 

 
รวมคะแนนทั้งส้ิน     10  คะแนน     คะแนนทีไ่ด้...........คะแนน 

                                           ระดับคุณภาพ    3   ดี             ( 8 – 10  คะแนน ) 
                                           ระดับคุณภาพ    2   พอใช้       ( 5 – 7  คะแนน )   
                                           ระดับคุณภาพ    1   ปรับปรุง  ( ต ่ากว่า  5  คะแนน )     
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เฉลยแบบทดสอบหลงัเรียน 
ชุดฝึกที ่ 3  สารและสมบตัิของสาร 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์  ช้ันประถมศึกษาปีที ่6 
 
 

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

คณะผู้จัดท าชุดนิเทศเสริมทักษะฯ 
 1. นายชูชยั  ประดบัสุข ศึกษานิเทศก ์สพท.สุรินทร์ เขต 1   ประธานกรรมการ 
 2. นางนารีรัตน์  บุญเหลือ       ครูโรงเรียนบา้นจารย ์   กรรมการ 
 3.  นางสาวรัชดา  เทียนทอง          ครูโรงเรียนบา้นหนองเหล็ก  กรรมการ 
 4.  นางอุดม  เหมือนคิด  ครูโรงเรียนบา้นหวัแรต   กรรมการ 
 5.  นางสาวบุปผา  สาลีทอง             ครูโรงเรียนบา้นหนองพญา  กรรมการ 
 6.  นางสาวนิภา  แสนสุข ศึกษานิเทศก ์สพท.สุรินทร์ เขต 1       กรรมการและเลขานุการ 
คณะปรับปรุงชุดนิเทศเสริมทกัษะฯ 
 1. นายชูชยั  ประดบัสุข ศึกษานิเทศก ์สพท.สุรินทร์ เขต 1   ประธานกรรมการ 
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 3.  นางอนุรักษ ์ มัน่ยนื  ครูโรงเรียนบา้นดงเคง็   กรรมการ  
 4.  นางสาวจนัทร์สาย   ถือกลา้ ครูโรงเรียนบา้นนาโพธ์ิ   กรรมการ 
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 6.  นางพิมล  หายทุกข ์  ครูโรงเรียนบา้นแตล   กรรมการ 
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 8. นายนิราศ  บุญร่วม  ครูโรงเรียนบา้นคาบ   กรรมการ 
 9. นางสาวเกศินี   ชมเกียรติกุล ครูโรงเรียนบา้นสวาย   กรรมการ 
 10.  นางสาวนิภา  แสนสุข      ศึกษานิเทศก ์สพท.สุรินทร์ เขต 1     กรรมการและเลขานุการ 
คณะพจิารณาชุดนิเทศเสริมทกัษะฯ 
 1. นายชูชยั  ประดบัสุข ศึกษานิเทศก ์สพท.สุรินทร์ เขต 1    ประธานกรรมการ 
 2.  นายสุพรรณ  ทองสุข  ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นสวาย   กรรมการ 
 3.  นายมาโนช  ลาภจิตร  รองผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นล าดวน  กรรมการ 
 4.  นางรัตนา  ชิดชอบ  ครูโรงเรียนสิรินธร    กรรมการ 
 5.  นางบวัเพียง  จนัทร์หอม               ครูโรงเรียนบา้นอาคตหนองขอนฯ  กรรมการ 
 6. นางเอเดียน  คุณาสิทธ์ิ  ครูโรงเรียนบา้นกาเกาะระโยง   กรรมการ 
 7.  นางสาวนิภา  แสนสุข  ศึกษานิเทศก ์สพท.สุรินทร์ เขต 1       กรรมการและเลขานุการ 
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