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การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมฝึกทักษะการคิดแก้ปัญหา โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับ

สื่อการเรียนรู้ Smart Learning เรื่อง สารละลาย ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็นการจัด
กิจกรรมโดยใช้สื่อที่ หลากหลาย แปลกใหม่น่าสนใจ ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้ตาม
วัตถุประสงค์ ช่วยพัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหา และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ในวิชา
วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน เรื่อง สารละลาย รหัสวิชา ว 21101 ให้สูงขึ้น เนื่องจากผู้เรียนจะด าเนินการ
เรียนจากค าแนะน าที่ปรากฏอยู่ในชุดกิจกรรมไปตามล าดับขั้นด้วยตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับธรรมชาติ
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่อยากรู้อยากเห็น อยากคิดค้นในสิ่งใหม่ ๆ ท าให้นักเรียนได้มีส่วนร่วม
ในการเรียน ได้คิดได้ทดลองไปทีละขั้นตอน และทราบผลการกระท าของตนเอง ท าให้นักเรียนได้สร้าง
องค์ความรู้เป็นของตนเอง และองค์ความรู้ดังกล่าวมีความคงทน ชุดกิจกรรมฝึกทักษะการคิด
แก้ปัญหา โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับสื่อการเรียนรู้ Smart Learning เรื่อง สารละลาย ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็นวัตกรรมทางการศึกษาที่มีความสมบูรณ์ในตัวเอง อีกทั้งมีการใช้
โปรแกรม HP Reveal ซึ่งเป็นเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน (Augmented reality or AR) จะช่วย
ให้นกเรียนมีความสนใจในการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น และนักเรียนยังสามารถค้นคว้าข้อมูลความรู้เพ่ิมเติม
ผ่านทาง QR code โดยเทคโนโลยีดังกล่าวสามารถน าไปใช้ประกอบการจัดการเรียนรู้ได้ดี ชุด
กิจกรรมฝึกทักษะการคิดแก้ปัญหา ประกอบด้วย 10 ชุดกิจกรรม ดังนี้ 

ชุดกิจกรรมที่ 1 ความหมายของสารละลาย 
ชุดกิจกรรมที่ 2 การละลายของสารในตัวท าละลาย 
ชุดกิจกรรมที่ 3 ความเข้มข้นของสารละลายในหน่วยร้อยละ 
ชุดกิจกรรมที่ 4 ความเข้มข้นของสารละลาย หน่วยอื่น ๆ และชนิดสารละลาย 
ชุดกิจกรรมที่ 5 พลังงานกับการละลายของสาร 
ชุดกิจกรรมที่ 6 สมบัติของสารละลายกรด-เบส 
ชุดกิจกรรมที่ 7 การตรวจสอบความเป็นกรด-เบสของสารละลาย 
ชุดกิจกรรมที่ 8 กรด-เบสในชีวิตประจ าวัน 
ชุดกิจกรรมฝึกทักษะการคิดแก้ปัญหา โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับสื่อการเรียนรู้ Smart 

Learning เรื่อง สารละลาย ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชุดนี้ใช้ประกอบการเรียนรู้ หน่วย
การเรียนรู้ เรื่อง สารละลาย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพ่ือให้การเรียนรู้บรรลุเป้าหมาย เกิดประโยชน์ต่อ
ผู้เรียน และเกิดประสิทธิผลสูงสุด ผู้เรียนต้องเข้าใจ และตั้งใจปฏิบัติกิจกรรมตามล าดับขั้นตอนทุก
กิจกรรม ให้ผ่านการประเมิน ซึ่งจะส่งผลให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ตรงตามมาตรฐานการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ อีกท้ังยังส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงยิ่งขึ้นอีกด้วย 

 
 
           นางสาวนวลอนงค์  แก้ววงษ์ 
              ผู้จัดท า 

ค ำน ำ 
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สำรบัญ 

 
 
  

 
  

หน้ำ 
  

ค าน า 2 
สารบัญ 3 
แผนผังชุดกิจกรรมฝึกทักษะการคิดแก้ปัญหา เรื่อง สารละลาย 4 
แผนผังการใช้ ชุดกิจกรรมฝึกทักษะการคิดแก้ปัญหา  5 
ค าแนะน าการใช้ชุดกิจกรรมฝึกทักษะการคิดแก้ปัญหา ส าหรับครู 
ค าแนะน าการใช้ชุดกิจกรรมฝึกทักษะการคิดแก้ปัญหา ส าหรับนักเรียน 
แผนผังขั้นตอนการจัดกิจกรรม  
มาตรฐาน ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ และจุดประสงค์การเรียนรู้ 
แบบทดสอบก่อนเรียน 
กระดาษค าตอบแบบทดสอบก่อนเรียน 
สถานการณ์ปัญหา 
ใบกิจกรรมฝึกทักษะการแก้ปัญหา 
รายการวัสดุอุปกรณ์ในชุดกิจกรรม 

6 
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   10 
11 

    13 
19 
20 
25 
28 

ใบความรู้ และสื่อการเรียนรู้ Smart Learning 
แบบทดสอบหลังเรียน 

29 
37 

กระดาษค าตอบแบบทดสอบหลังเรียน 
บรรณานุกรม 

43 
44 

ภาคผนวก 45 
 เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 46 

 เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 47 
 เฉลยกิจกรรมฝึกทักษะการคิดแก้ปัญหา 48 
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1 • ชุดที่ 1 ความหมายของสารละลาย

2
• ชุดที่ 2 การละลายของสารในตัวท าละลาย

3
• ชุดที่ 3 ความเข้มข้นของสารละลายในหน่วยรอ้ยละ

4

• ชุดที่ 4 ความเข้มข้นของสารละลาย หน่วยอื่น ๆ และชนิด
สารละลาย

5
• ชุดที่ 5 พลังงานกับการละลายของสาร

6
• ชุดที่ 6 สมบัติของสารละลายกรด-เบส

7
• ชุดที่ 7 การตรวจสอบความเป็นกรด-เบสของสารละลาย

8
• ชุดที่ 8 สารละลายกรด-เบสในชีวิตประจ าวัน
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ค ำแนะน ำในกำรใช้ชุดกิจกรรม 

ท ำแบบทดสอบก่อนเรียน 

กิจกรรม ควำมหมำยของสำรละลำย 

เรียนรู้ซ  ำ 

ผ่ำน ไม่ผ่ำน 

ท ำแบบทดสอบหลงัเรียน 

 

ศึกษำมำตรฐำนกำรเรียนรู้ 
ตัวชี วัด สำระกำรเรียนรู้ และ

จุดประสงค์กำรเรียนรู้ 
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               ค ำแนะน ำกำรใช้ชุดกิจกรรมฝึกทักษะกำรคิดแก้ปัญหำ 
 

 
ส ำหรับคร ู  
 การจัดกิจกรรมด้วยชุดกิจกรรมฝึกทักษะการคิดแก้ปัญหา โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับสื่อ
การเรียนรู้  Smart Learning เรื่อง สารละลาย ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 ชุดที่  1 
ความหมายของสารละลาย มีข้ันตอนการจัดกิจกรรมที่ครูผู้สอนต้องด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 
 1.  ขั นเตรียมกำรสอน 
 1.1 ศึกษาแผนการจัดการเรียนรู้อย่างละเอียด และศึกษาแนวทางการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมฝึกทักษะการคิดแก้ปัญหา โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับสื่อการเรียนรู้ Smart 
Learning เรื่อง สารละลาย ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชุดที่ 1 ความหมายของสารละลาย
จนเข้าใจอย่างถ่องแท้ 
 1.2 ติดตั้งแอปพลิเคชัน HP Reveal และ Line ในโทรศัพท์มือถือ และทดลองใช้งาน
ตามคู่มือการใช้งาน แอปพลิเคชัน HP Reveal และ QR Code 
 1.3 ตรวจสอบ และจัดเตรียมชุดกิจกรรมฝึกทักษะการคิดแก้ปัญหา โดยใช้ปัญหาเป็น
ฐานร่วมกับสื่อการเรียนรู้ Smart Learning เรื่อง สารละลาย ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
สื่อการสอนวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการจัดกิจกรรม ให้มีปริมาณที่เพียงพอ รวมถึงระบบอินเตอร์เน็ต
ให้มีความพร้อมต่อการใช้งาน 
 1.4 แบ่งกลุ่มนักเรียนโดยคละความสามารถ กลุ่มเก่ง กลาง อ่อน ให้มีจ านวน เท่า ๆ กัน 
ควรมีกลุ่มละ 3 คน จะมีความเหมาะสมในการเรียนรู้ 
 1.5 ชี้แจงจุดประสงค์การเรียนรู้ และบทบาทหน้าที่ให้สมาชิกกลุ่มแต่ละกลุ่มทราบถึง
การปฏิบัติตนในระหว่างการท ากิจกรรม 
 2.  ขั นด ำเนินกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน 
 2.1 ครูแจกชุดกิจกรรมฝึกทักษะการคิดแก้ปัญหา โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับสื่อการ
เรียนรู้ Smart Learning เรื่อง สารละลาย ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้นักเรียนรายบุคคล 
 2.2 ครูชี้แจงการใช้ชุดกิจกรรมฝึกทักษะการคิดแก้ปัญหา โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับ
สื่อการเรียนรู้ Smart Learning เรื่อง สารละลาย ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้นักเรียน
ทราบก่อนเรียน 
 2.3 ครูให้นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน จ านวน 10 ข้อ ใช้เวลา 30 นาท ีซึ่งแบ่งเป็น 
2 ตอน ตอนที่ 1 วัดทักษะการคิดแก้ปัญหา จ านวน 5 ข้อ และตอนที่ 2 วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
จ านวน 5 ข้อ เพ่ือทราบระดับความรู้พ้ืนฐานของนักเรียน โดยก าชับให้ผู้เรียนท าแบบทดสอบโดยห้าม
ดูเฉลยท้ายเล่ม 
 2.4 ครูให้นักเรียนศึกษาชุดกิจกรรมฝึกทักษะการคิดแก้ปัญหา โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
ร่วมกับสื่อการเรียนรู้ Smart Learning เรื่อง สารละลาย ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ
ปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ตามขั้นตอนดังนี้ 
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   1) ศึกษาใบความรู้ และสื่อการเรียนรู้ Smart Learning 
   2) ท ากิจกรรมฝึกทักษะการคิดแก้ปัญหา  
 2.5  ครูท าหน้าที่เป็นผู้ดูแลความเรียบร้อยในการด าเนินกิจกรรม 
 2.6  สังเกตการท ากิจกรรมของนักเรียน 
 2.7  ครูให้นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียนเพื่อศึกษาความก้าวหน้าของการเรียนรู้ 
 3.  ขั นประเมินผล 
 3.1  ครูตรวจสอบแบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน และกิจกรรมการเรียนรู้ 
 3.2  บันทึกคะแนนโดยประเมินตามเกณฑ์การประเมิน 
    3.3  กรณีนักเรียนมีคะแนนผลการประเมินแบบทดสอบหลังเรียน และกิจกรรมการ
เรียนรู้ไม่ผ่านร้อยละ 80 ให้ท าการศึกษาชุดกิจกรรมฝึกทักษะการคิดแก้ปัญหาโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
ร่วมกับสื่อการเรียนรู้ Smart Learning เรื่อง สารละลาย ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 อีกครั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

คุณครูอย่ำลืม ลงแอปพลิเคชัน ก่อนกำร
เรียนเพื่อง่ำยต่อกำรจัดกำรเรียนรู้ แล้วไป
ลุยต่อกันเลย 
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     ค ำแนะน ำกำรใช้ชุดกิจกรรมฝึกทักษะกำรคิดแก้ปัญหำ 

 
 
 
 
ส ำหรับนักเรียน 

1.  ศึกษาผลการเรียนรู้ และจุดประสงค์การเรียนรู้ให้เข้าใจ รวมถึงอ่านค าชี้แจง และ
ค าแนะน าส าหรับนักเรียนให้เข้าใจก่อนลงมือศึกษาชุดกิจกรรมฝึกทักษะการคิดแก้ปัญหา โดยใช้
ปัญหาเป็นฐานร่วมกับสื่อการเรียนรู้  Smart Learning เรื่อง สารละลาย ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ชุดที่ 1 ความหมายของสารละลาย 

2.  ท าแบบทดสอบก่อนเรียน ชุดที่ 1 เรื่อง ความหมายของสารละลาย เพ่ือประเมินความรู้
เดิมของนักเรียน  

3.  ดาวน์โหลด และติดตั้งแอปพลิเคชัน HP Reveal และ Line ในโทรศัพท์มือถือของ
นักเรียน โดยนักเรียนจะต้องน าโทรศัพท์มือถือที่เป็นแบบสมาร์ทโฟนมาใช้ในการเรียนทุกครั้ง หาก
นักเรียนไม่มีสมาร์ทโฟนสามารถใช้ร่วมกับเพ่ือนในชั้นเรียนได้ หรืออ่านสถานการณ์ปัญหาที่อยู่ในชุด
กิจกรรมแทนได้ 

4.  ตั้งใจเรียนรู้ตามข้ันตอนที่ก าหนดโดยไม่ข้ามขั้นตอนที่ก าหนด  
5.  ศึกษาใบความรู้  และสื่อการเรียนรู้ Smart Learning แล้วปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ 

อย่างเคร่งครัด 
6.  ขณะศึกษาหากมีข้อสงสัยหรือข้อข้องใจให้สอบถามครูเพ่ือขอค าแนะน า  
7.  หลังจากศึกษาชุดกิจกรรมฝึกทักษะการคิดแก้ปัญหาเสร็จ ให้ท าแบบทดสอบหลังเรียน 

ชุดที่ 1 เรื่อง ความหมายของสารละลาย เพ่ือประเมินความก้าวหน้าของนักเรียน 
8.  กรณีนักเรียนมีคะแนนผลการประเมินแบบทดสอบหลังเรียน และกิจกรรมการเรียนรู้ไม่

ผ่านร้อยละ 80 ให้ท าการศึกษาชุดกิจกรรมฝึกทักษะการคิดแก้ปัญหา โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับสื่อ
การเรียนรู้ Smart Learning เรื่อง สารละลาย ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 อีกครั้งตามที่ครู
ได้แนะน านักเรียนไว้ 

(1) ขั้นตอนที่  1 ค าความเข้าใจค าศัพท์หรือประเด็นที่ปรากฏในปัญหา  (Clarify 
unfamiliar terms) นักเรียนศึกษาสถานการณ์ “ณ ร้านอาหารของมงดาว” โดยเปิดแอปพลิเคชัน 
HP Reveal แล้วสแกนไปยังภาพที่มีสัญลักษณ์ HP Reveal         แล้วระดมสมองกันในกลุ่มเพ่ือหา
ประเด็นส าคัญในสถานการณ์ที่ก าหนดให้ เขียนแล้วท าการจัดเรียง ปรึกษากัน แล้วคัดเลือกให้เหลือ
ประเด็นที่กลุ่มคิดว่าเป็นประเด็นส าคัญที่จะใช้ในการศึกษาค้นคว้า 

(2) ขั้นตอนที่  2 จับประเด็นข้อมูลที่ส าคัญหรือปัญหาให้ถูกต้อง (Problem definition)
แต่ละกลุ่มระบุประเด็นหรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่กลุ่มได้ท าการคัดเลือกไว้ 
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(3) ขั้นตอนที่ 3 วิเคราะห์ปัญหาโดยการระดมสมอง (Brainstorm) นักเรียนท าระดม
สมองกันหาเหตุผลมาอธิบายปัญหาที่พบ พร้อมหาแนวทางในการแก้ปัญหาโดยใช้ความรู้เดิมที่แต่ละ
คนมี พร้อมระบุว่าเมื่อท าการแก้ปัญหาแล้วผลลัพธ์ที่ได้ควรเป็นอย่างไร 

(4) ขั้นตอนที่ 4 ตั้งสมมติฐาน และจัดล าดับความส าคัญ (Problem analysis) กลุ่มท า
การรวบรวมข้อมูลที่อธิบายไว้ในขั้นตอนที่ 3 น ามาตั้งสมมติฐานอย่างมีเหตุผล พร้อมจัดล าดับ
ความส าคัญของสมมติฐานที่ตั้งไว้  

(5) ขั้นตอนที่ 5 ก าหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้เพ่ือค้นคว้าข้อมูลมาอธิบายค าถามหรือ
ข้อสันนิษฐานที่ตั้งไว้ (Formulate learning issues) กลุ่มท าการรวบรวมข้อมูลแล้วน ามาตั้งเป็น
วัตถุประสงค์ในการศึกษาค้นคว้าเพื่อแก้ปัญหา 

(6) ขั้นตอนที่ 6 ค้นคว้าหาความรู้หรือข้อมูลด้วยตนเองพร้อมทั้งประเมินความถูกต้อง
โดยอาศัยสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ (Self-directed learning) กลุ่มท าการศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพ่ือ
แก้ปัญหา โดยการศึกษาใบความรู้ และสื่อการเรียนรู้ Smart Learning ผ่านแอปพลิเคชัน HP 
Reveal  และ QR code และท าการทดลองเพ่ือศึกษาข้อมูลจริง แล้วรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเพ่ือ
แก้ปัญหา 

(7) ขั้นตอนที่ 7 น าความรู้หรือข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ อธิบาย แก้ไขสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
สรุปเป็นข้อสรุป และหลักการที่ได้จากการศึกษาปัญหา (Report to class) กลุ่มท าการสรุปข้อมูล
จากการแก้ปัญหา เมื่อแก้ปัญหาเรียบร้อยแล้วท าการสังเคราะห์ และประยุกต์ข้อมูลหรือความรู้ใหม่ 
สรุปเป็นองค์ความรู้ และสร้างวิธีการ แนวทาง เทคนิค หรืออุปกรณ์เพ่ือน าความรู้ไปรับใช้ในกรณี    
อ่ืน ๆ ที่คล้ายกันต่อไป 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

เด็ก ๆ อย่ำลืมลงแอปพลิเคชันให้ครบ 
ก่อนกำรเรียนรู้นะครับ แต่ถ้ำไม่มีโทรศัพท์
อนุโลมให้ใช้กลุ่มละ 1 เครื่องก็ได้นะครับ 

เย้ ๆๆ ไปลุยต่อกันเลย 
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1
• ขั้นตอนที่ 1 ค าความเข้าใจค าศัพท์หรือประเด็นที่ปรากฏในปัญหา (Clarify 

unfamiliar terms)

2
• ขั้นตอนที่ 2 จับประเด็นข้อมูลที่ส าคัญหรือปัญหาให้ถูกต้อง (Problem definition)

3
• ขั้นตอนที่ 3 วิเคราะห์ปัญหาโดยการระดมสมอง (Brainstorm)

4

• ขั้นตอนที่ 4 พยายามหาเหตุผลที่จะอธิบายปัญหาพร้อมตั้งสมมติฐาน (Problem 
analysis)

5
• ขั้นตอนที่ 5 ก าหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้ (Formulate learning issues)

6
• ขั้นตอนที่ 6 ค้นคว้าหาความรู้หรือข้อมูลด้วยตนเอง (Self-directed learning)

7

• ขั้นตอนที่ 7 น าความรู้หรือข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ อธิบาย แก้ไขสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
สรุปเป็นข้อสรุปและหลักการท่ีได้จากการศึกษาปัญหา (Report to class)
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มำตรฐำนกำรเรียนรู้ 
สำระท่ี 3 สำรและสมบัติของสำร 
 มาตรฐาน 3.1 เข้าใจสมบัติของสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสารกับโครงสร้าง และ
แรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค มีกระบวนการสืบเสาะ หาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่
เรียนรู้ น าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
สำระท่ี 8 ธรรมชำติของวิทยำศำสตร์ และเทคโนโลยี 
 มาตรฐาน 8.1 ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้ 
การแก้ปัญหา รู้ว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดข้ึนส่วนใหญ่มีรูปแบบที่แน่นอน สามารถอธิบาย 
และตรวจสอบได้ ภายใต้ข้อมูลและเครื่องมือที่มีอยู่ในช่วงเวลานั้น  ๆ เข้าใจว่า วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีสังคม และสิ่งแวดล้อม มีความเก่ียวข้องสัมพันธ์กัน 
ตัวชี วัด 
 ว 3.1 ม 1/1 ทดลอง และจ าแนกสารเป็นกลุ่มโดยใช้เนื้อสารหรือขนาดอนุภาคเป็นเกณฑ์ 
และอธิบายสมบัติของสารในแต่ละกลุ่ม 
 ว 8.1 ม 1-3/1 ตั้งค าถามที่ก าหนดประเด็นหรือตัวแปรที่ส าคัญในการส ารวจตรวจสอบ หรือ
ศึกษาค้นคว้าเรื่องที่สนใจได้อย่างครอบคลุม และเชื่อถือได ้
 ว 8.1 ม 1-3/2 สร้างสมมติฐานที่สามารถตรวจสอบได้ และวางแผนการส ารวจตรวจสอบ
หลาย ๆ วิธี 

ว 8.1 ม 1-3/3 เลือกเทคนิควิธีการส ารวจตรวจสอบทั้งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพที่ได้ผล 
เที่ยงตรง และปลอดภัย โดยใช้วัสดุและเครื่องมือที่เหมาะสม 

ว 8.1 ม 1-3/4 รวบรวมข้อมูล จัดกระท าข้อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพ 
 ว 8.1 ม 1-3/5 วิเคราะห์และประเมินความสอดคล้องของประจักษ์พยานกับข้อสรุป ทั้งที่
สนับสนุนหรือขัดแย้งกับสมมติฐาน และความผิดปกติของข้อมูลจากการส ารวจตรวจสอบ 

ว 8.1 ม 1-3/6 สร้างแบบจ าลอง หรือรูปแบบ ที่อธิบายผลหรือแสดงผลของการส ารวจ
ตรวจสอบ 
 ว 8.1 ม 1-3/7 สร้างค าถามที่น าไปสู่การส ารวจตรวจสอบ ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง และน าความรู้
ที่ได้ไปใช้ในสถานการณ์ใหม่หรืออธิบายเกี่ยวกับแนวคิด กระบวนการ และผลของ โครงงานหรือ
ชิ้นงานให้ผู้อ่ืนเข้าใจ 

ว 8.1 ม 1-3/8 บันทึกและอธิบายผลการสังเกต การส ารวจ ตรวจสอบ ค้นคว้าเพิ่มเติมจาก 
แหล่งความรู้ต่าง ๆ ให้ได้ข้อมูลที่เชื่อถือได้ และยอมรับการ เปลี่ยนแปลงความรู้ที่ค้นพบเมื่อมีข้ อมูล
และประจักษ์พยานใหม่เพิ่มขึน้หรือโต้แย้งจากเดิม 
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 ว 8.1 ม 1-3/9 จัดแสดงผลงาน เขียนรายงาน และ/หรืออธิบายเกี่ยวกับแนวคิด กระบวนการ 
และผลของโครงงานหรือชิ้นงานให้ผู้อ่ืนเข้าใจ 
จุดประสงค์กำรเรียนรู้ 
 เมื่อนักเรียนเรียนเรื่อง ความหมายของสารละลาย แล้วนักเรียนสามารถ 
 1. อธิบายสมบัติของสารละลายได ้(K) 
 2. ทดลอง และคัดเลือกสารละลายโดยใช้เนื้อสารหรือขนาดอนุภาคเป็นเกณฑ์ได ้(P) 
 3. แก้ปัญหาจากสถานการณต์ัวอย่างที่ก าหนดให้ได้อย่างมีเหตุผล (P) 
 4. มีจิตวิทยาศาสตร์ และมีเจตคติท่ีดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ (A) 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. ซื่อสัตย์สุจริต 
 2. มีวินัย 
 3. ใฝ่ หาความรู้ 
 4. มุ่งม่ันในการท างาน 
 5. มีจิตสาธารณะ 
สมรรถนะส ำคัญ 

1. ความสามารถในการสื่อสาร 
  2. ความสามารถในการคิด 
  3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
  4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
  5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
สำระส ำคัญ 
 สารละลาย เป็นสารที่ประกอบด้วยอนุภาคของสารบริสุทธิ์  (ธาตุหรือสารประกอบ) ตั้งแต่ 2 
ชนิดขึ้นไป ละลายเป็นเนื้อเดียวกัน แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ตัวท าละลาย และตัวถูกละลายมี 3 สถานะ คือ 
ของแข็ง ของเหลว และแก๊ส 
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ค ำชี แจง : แบบทดสอบมี 10 ข้อ 20 คะแนน แบ่งเป็น 2 ตอน เวลาในการท าแบบทดสอบ 20 นาที 
ตอนที่ 1 เป็นแบบทดสอบแบบวัดแนวคิดวินิจฉัยตัวเลือก 2 ล าดับขั้น จ านวน 5 ข้อ 10 คะแนน คือ
นักเรียนจะต้องท าการเลือกข้อที่ถูกต้องที่สุด และเหตุผลที่เลือกข้อดังกล่าว  
ตอนที่ 2 เป็นปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 5 ข้อ 10 คะแนน  
 
 
1. “นัทซื้อมะม่วงที่ร้านค้าโรงเรียนปรากฏว่าแม่ค้าได้ให้พริกเกลือ ซึ่งนัทได้สังเกตพบว่าประกอบไป
ด้วย พริกแห้งป่น ผงชูรส น้ าตาลทรายแดง เกลือแกง และข้าวคั่ว ถ้านัทต้องการทราบว่าส่วนผสมที่
อยู่ในพริกเกลือของเขานั้นอะไรบ้างที่สามารถสารละลายน้ าได้” จากสถานการณ์ดังกล่าว ปัญหาของ
สถานการณ์คืออะไร แล้วนักเรียนมีวีการแก้ปัญหาอย่างไร 
 ก. ปัญหาคือส่วนผสมของพริกเกลือ อะไรที่สามารถละลายน้ าได้ วิธีการแก้ปัญหาคือน าสาร
ทั้งหมดละลายน้ า แล้วจะพบว่าสารละลาย คือ พริกแห้งป่น ผงชูรส น้ าตาลทรายแดง 
 ข. ปัญหาคือส่วนผสมของพริกเกลือ อะไรที่สามารถละลายน้ าได้ วิธีการแก้ปัญหาคือน าสาร
ทั้งหมดละลายน้ า แล้วจะพบว่าสารละลาย คือผงชูรส น้ าตาลทรายแดง ข้าวคั่ว 
 ค. ปัญหาคือส่วนผสมของพริกเกลือ อะไรที่สามารถละลายน้ าได้ วิธีการแก้ปัญหาคือน าสาร
ทั้งหมดละลายน้ า แล้วจะพบว่าสารละลาย คือเกลือแกง ข้าวคั่วพริกแห้งป่น 
 ง. ปัญหาคือส่วนผสมของพริกเกลือ อะไรที่สามารถละลายน้ าได้ วิธีการแก้ปัญหาคือน าสาร
ทั้งหมดละลายน้ า แล้วจะพบว่าสารละลาย คือผงชูรส น้ าตาลทรายแดง เกลือแกง 
 
 
 
 A. สารละลายสามารถท าการทดสอบโดยการกรองด้วยกระดาษกรองสารที่มีลักษณะเป็นผง
สามารถผ่านกระดาษกรองได้ถือว่าเป็นสารละลาย 
 B. สารละลายสามารถท าการทดสอบโดยน าสารนั้นมาละลายในน้ า หรือของเหลว ถ้าสาร
ดังกล่าวสามารถละลายน้ าแล้วมองเห็นเป็นเนื้อเดียวกันกับเนื้อสาร กรองผ่านกระดาษกรองได้ถือว่า
เป็นสารละลาย 
 C. สารละลายคือสารที่สามารถละลายน้ าหรือของเหลว เมื่อท าการทดสอบโดยการยิงล าแสง
ผ่านของเหลวนั้นแล้วของเหลวที่ผสมกับสารที่ใช้ทดสอบสามารถหักเหแสงได้ถือว่าสารดังกล่าวเป็น
สารละลาย 
2. “น้ าบาดาล (groundwater) คือน้ าที่ถูกกักเก็บหรือสะสมตัวอยู่ใต้ดิน อาจสะสมตัวอยู่ตามรอย
แตก รอยแยกของชั้นหิน หรืออาจสะสมตัวอยู่ในช่องว่างระหว่างเม็ดกรวด หรือเม็ดทรายใต้ผิวดิน น้ า
ใต้ดินหรือน้ าบาดาลแย่งออกได้เป็น 2 โซนคือ unsaturated zone เป็นโซนที่มีทั้งน้ า และอากาศ 
และ saturated zone เป็นโซนที่มีแต่น้ าเท่านั้นโดยส่วนนี้จะเป็นส่วนของน้ าใต้ดินที่แท้จริง แต่เมื่อ 
 

แบบทดสอบก่อนเรียน 

ตอนที่ 1 
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ชาวบ้านน้ าบาดาลมาใช้ในครัวเรือนโดยน าใส่ขวดพบว่าน้ ามีสีแดง ขุ่น อีกทั้งเมื่อตั้งทิ้งไว้พบว่ามี
ตะไคร้สีเขียวเกิดขึ้นมากในขวด” จากบทความดังกล่าวชาวบ้านประสบปัญหาอะไร และนักเรียนมี
แนวทางการแก้ไขอย่างไร 
 ก. ปัญหาคือชาวบ้านไม่สามารถใช้น้ าบาดดาลในการอุปโภคได้ วิธีการแก้ปัญหา เนื่องจากน้ า
บาดาลก่อนการน ามาใช้งานจะต้องมีการตกตะกอนด้วยสารส้มให้น้ าใสจนสามารถผ่านกระดาษเซล
โลเฟนได้เสียก่อนจึงจะมาสามารถน ามาใช้งานได้ 
 ข. ปัญหาคือชาวบ้านไม่สามารถใช้น้ าบาดดาลในการอุปโภคได้ วิธีการแก้ปัญหา เนื่องจากน้ า
บาดาลเมื่อน ามาท าน้ าประปาจะต้องท าการเติมคลอรีนเพ่ือฆ่าเชื้อ เพราะในน้ าบาดาลเองยังมีสาร
อย่างอ่ืนปะปนอยู่ แต่เนื้อสารยังมองเห็นเป็นเนื้อเดียวกัน และเมื่อยิงล าแสงผ่านจะไม่สามารถหักเห
ล าแสงได้ และตกตะกอนด้วยสารส้มให้น้ าใสจนสามารถผ่านกระดาษเซลโลเฟนได้  
 ค. ปัญหาคือชาวบ้านไม่สามารถใช้น้ าบาดดาลในการอุปโภคได้ วิธีการแก้ปัญหาเนื่องจากน้ า
บาดาลมีแบคทีเรียอยู่ในน้ าเป็นจ านวนมาก ไม่เหมาะกับการอุปโภคจึงไม่ถือว่าน้ าบาดาลเป็น
สารละลาย ชาวบ้านไม่ควรน ามาใช้งาน 
 ง. ปัญหาคือชาวบ้านไม่สามารถใช้น้ าบาดดาลในการอุปโภคได้ วิธีการแก้ปัญหา ไม่เป็น 
เนื่องจาก เนื่องจากน้ าบาดาลเมื่อน ามาท าน้ าประปาจะต้องท าการเติมคลอรีน สารส้ม และในน้ า
บาดาลเองยังมีสารอย่างอ่ืนปะปนอยู่ แต่เนื้อสารยังมองเห็นเป็นเนื้อเดียวกัน และเมื่อยิงล าแสงผ่านจะ
สามารถหักเหล าแสงได้ 
  
 
 A. สารละลายสามารถท าการทดสอบโดยการกรองด้วยกระดาษกรอง สารที่เมื่อท าการกรอง
แล้วสารส่วนที่เป็นของเหลวสามารถผ่านกระดาษกรองได้ส่วนสารที่เป็นของแข็งที่ลอยอยู่ภายใน
สารละลายจะไม่สามารถผ่านกระดาษกรองได้ 
 B. สารละลายสามารถท าการทดสอบโดยน าสารนั้นมาละลายในน้ า หรือของเหลว ถ้าสาร
ดังกล่าวสามารถละลายน้ าแล้วมองเห็นเป็นเนื้อเดียวกัน เมื่อกรองด้วยกระดาษเซลโลเฟนแล้วสามารถ
ผ่านกระดาษเซลโลเฟนได้ถือว่าเป็นสารละลาย 
 C. สารละลายคือสารที่สามารถละลายน้ าหรือของเหลว เมื่อท าการทดสอบโดยการยิงล าแสง
ผ่านของเหลวนั้นแล้วของเหลวที่ผสมกับสารที่ใช้ทดสอบสามารถหักเหแสงได้ถือว่าสารดังกล่าวเป็น
สารละลาย 
3. “ชาเขียวมัทฉะเป็นชาเขียวที่คนไทยนิยมดื่มสามารถท าเป็นเครื่องดื่มได้หลายแบบทั้งแบบร้อน เย็น 
และปั่น แต่หลายท่านอาจยังสับสนระหว่างชาเขียว และชาเขียวมัทฉะ ซึ่งทั้งสองอย่างนี้มีความ
แตกต่างกันคือ ชาเขียวเป็นชาที่ไม่ผ่านกระบวนการหมัก ผลิตมาจากยอดใบชาเขียว น าเข้าสู่กระบวน
อบไอน้ า คั่ว และอบแห้ง จนเป็นใบชาเขียวแห้ง มีสีเขียวถึงเขียวอมเหลือง ชาเขียวส าเร็จรูปมี 2 แบบ 
คือ แบบซอง และแบบใบอบแห้งส่วนผงชาเขียวมัทฉะผลิตจากชาเขียวที่ผ่านกระบวนการอบแห้ง
มาแล้ว น าไปบดจนได้เป็นผงชาเขียวละเอียด จึงมีความเข้มข้นของชาเขียวสูง และเมื่อน าไปท าเป็น
เครื่องดื่มจะได้สี กลิ่น และรสชาติที่เข้มข้นเนื่องจากผงชากระจายตัวอยู่ในน้ าชา จึงนิยมน าไปท าเป็น
น้ าชาเขียว ชาเขียวนม ชาเขียวปั่น และเบเกอร์รี่ต่าง ๆ ถ้าต้องการชงชาเขียวที่มีความเข้มข้นของชา
เขียวสูง แต่อยากให้ชาใสไม่มีกากชาเจือปนอยู่จะสามารถท าได้หรือไม่ และตรวจสอบได้อย่างไรว่า
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เป็นลักษณะชาเขียว” จากบทความดังกล่าวปัญหาของบทความนี้คืออะไร และจะท าการแก้ไขปัญหา
อย่างไร 
 ก. ปัญหาของบทความคือต้องการชงชามัทฉะ แต่ไม่ต้องการให้มีกากชาอยู่ในน้ าชา วิธีการ
แก้ปัญหาคือ ชงชาเขียวมัทฉะ แล้วท าการกรองด้วยกระดาษกรอง จากนั้นทดสอบความใสเป็นเนื้อ
เดยีวกันโดยใช้ล าแสงยิงผ่านน้ าชาหากไม่เกิดล าแสงถือว่าชงชาได้ส าเร็จ 
 ข. ปัญหาของบทความคือต้องการชงชาเขียวให้เข้มข้น วิธีการแก้ปัญหาคือ ชงชาเขียวจากนั้น
เติมนมข้นลงไปแล้วท าการกรองด้วยกระดาษกรอง จากนั้นทดสอบความใสเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้
ล าแสงยิงผ่านน้ าชาหากไม่เกิดล าแสงถือว่าชงชาได้ส าเร็จ 
 ค. ปัญหาของบทความคือต้องการชงชามัทฉะ แต่ไม่ต้องการให้มีกากชาอยู่ในน้ าชา วิธีการ
แก้ปัญหาคือ ชงชาเขียวมัทฉะ จากนั้นทดสอบความใสเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้ล าแสงยิงผ่านน้ าชาหาก
เกิดล าแสงในน้ าชาถือว่าชงชาได้ส าเร็จ 
 ง. ปัญหาของบทความคือต้องการชงชามัทฉะ แต่ไม่ต้องการให้มีกากชาอยู่ในน้ าชา วิธีการ
แก้ปัญหาคือ ชงชาเขียวมัทฉะ แล้วท าการกรองด้วยกระดาษกรอง จากนั้นทดสอบความใสเป็นเนื้อ
เดียวกันโดยใช้ล าแสงยิงผ่านน้ าชาหากเกิดล าแสงในน้ าชาถือว่าชงชาได้ส าเร็จ 
 
  
 
 A. สารละลายคือ สารที่มีลักษณะเนื้อสารเป็นเนื้อเดียวกัน เมื่อท าการกรองสารด้วยกระดาษ
กรองสารสามารถผ่านกระดาษกรองได้ และเมื่อท าการทดสอบโดยการยิงล าแสงผ่านเนื้อสาร พบว่า
แสงสามารถผ่านทะลุเนื้อสารโดยไม่มีล าแสงเกิดข้ึนในสารละลาย 
 B. สารละลายคือ สารที่มีลักษณะเนื้อสารเป็นเนื้อเดียวกันเมื่อท าการกรองสารด้วยกระดาษ
กรองสารบางส่วนสามารถผ่านกระดาษกรองได้ และเมื่อท าการทดสอบโดยการยิงล าแสงผ่านเนื้อสาร 
พบว่าแสงสามารถผ่านทะลุเนื้อสารได้ทั้งหมด 
 C. สารละลายคือ สารที่มีลักษณะเนื้อสารเป็นเนื้อเดียวกัน เมื่อท าการกรองสารด้วยกระดาษ
กรองสารสามารถผ่านกระดาษกรองได้ และเมื่อท าการทดสอบโดยการยิงล าแสงผ่านเนื้อสาร พบว่า
แสงไม่สามารถผ่านทะลุเนื้อสารได้ และมีการหักเหของล าแสง 
4. “ทองเหลือง (Brass) เป็นโลหะผสมที่มีทองแดงและสังกะสีเป็นส่วนประกอบหลัก ปริมาณของ
สังกะสีนั้นแปรเปลี่ยนไป ระหว่าง 5 - 45 เปอร์เซนต์ ท าให้ได้ทองเหลืองที่มีคุณสมบัติเฉพาะตัว
แข็งแรงไม่โค้งงอง่ายที่แตกต่างกันไป ทองเหลืองแตกต่างจากส าริดตรงที่  ส าริดมีส่วนประกอบของ
ทองแดง และดีบุกเป็นหลัก แต่ทองเหลืองบางชนิดก็ถูกเรียกว่า "ส าริด" ก็มี สกรู และหมุดเป็น
ทองเหลืองชนิด High brass มีทองแดง 65% และสังกะสี 35% มีความยืดหยุ่นสูง หากช่างทองเหลือง
ต้องการท าสปริงจะใช้สารใดเป็นตัวท าละลาย สารใดเป็นตัวละลาย” ปัญหาจากบทความนี้คืออะไร 
และจะแก้ปัญหานี้อย่างไร 
 ก. ปัญหาคือช่างทองเหลืองต้องการท าสปริงทองเหลืองจะใช้สารใดเป็นตัวท าละลาย วิธีการ
แก้ปัญหา คือ ใช้สังกะสีเป็นตัวท าละลาย และใช้ทองแดงเป็นตัวละลาย 
 ข. ปัญหาคือช่างทองเหลืองต้องการท าสปริงทองเหลืองจะใช้สารใดเป็นตัวท าละลาย วิธีการ
แก้ปัญหา คือ ใช้ทองเหลืองเป็นตัวท าละลาย และใช้สังกะสีเป็นตัวละลาย 
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 ค. ปัญหาคือช่างทองเหลืองต้องการท าสปริงทองเหลืองจะใช้สารใดเป็นตัวท าละลาย วิธีการ
แก้ปัญหา คือ ใช้ทองแดงเป็นตัวท าละลาย และใช้สังกะสีเป็นตัวละลาย 
 ง. ปัญหาคือช่างทองเหลืองต้องการท าสปริงทองเหลืองจะใช้สารใดเป็นตัวท าละลาย วิธีการ
แก้ปัญหา คือ ใช้ทองเหลืองเป็นตัวท าละลาย และใช้ทองแดงเป็นตัวละลาย 
 
  
 
 A. ตัวท าละลาย และตัวละลายมีสถานะเดียวกัน สารที่มีปริมาณน้อยกว่าจะเป็นตัวละลาย 
สารที่มีปริมาณมากกว่าจะเป็นตัวท าละลาย 
 B. ตัวท าละลาย และตัวละลายมีสถานะเดียวกัน สารที่มีปริมาณมากกว่าจะเป็นตัวละลาย 
สารที่มีปริมาณน้อยกว่าจะเป็นตัวท าละลาย 
 C. ตัวท าละลาย และตัวละลายมีสถานะต่างกัน สารที่มีสถานะเดียวกันกับสารละลายเป็นตัว
ท าละลาย ส่วนสารที่ไม่มีสถานะเดียวกับสารละลายเป็นตัวละลาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หากนักศึกษาพยาบาลต้องการทราบว่าในน้ าเกลือมีปริมาณเกลือตามที่ระบุในฉลากน้ าเกลือเขา
สามารถท าการพิสูจน์ได้ด้วยวิธีการใดบ้าง”   
  

ก. ปัญหาคือนักศึกษาพยาบาลต้องการทราบปริมาณเกลือในสารละลายน้ าเกลือ วิธีการ
แก้ปัญหา คือ ท าการแยกสารโดยการกรองด้วยกระดาษกรองเพ่ือแยกเกลือซึ่งเป็นตัวถูกละลายออก
จากสารละลาย 
 ข. ปัญหาคือนักศึกษาพยาบาลต้องการทราบปริมาณเกลือในสารละลายน้ าเกลือ วิธีการ
แก้ปัญหา คือ ท าการแยกโดยการเติมสารส้ม แล้วปล่อยให้เกลือซึ่งเป็นตัวถูกละลายตกตะกอนออก
จากสารละลาย 
 ค. ปัญหาคือนักศึกษาพยาบาลต้องการทราบปริมาณเกลือในสารละลายน้ าเกลือ วิธีการ
แก้ปัญหา คือ ท าการแยกสารโดยใช้การต้มระเหยเอาของเหลวออกจะได้เกลือที่เป็นตัวถูกละลาย 
 ง. ปัญหาคือนักศึกษาพยาบาลต้องการทราบปริมาณเกลือในสารละลายน้ าเกลือ วิธีการ
แก้ปัญหา คือ ท าการกลั่นอย่างง่ายเพ่ือท าการแยกเกลือซึ่งเป็นตัวท าละลายออกจากสารละลาย 

ใช้ข้อมูลดังกล่ำวนี ตอบค ำถำมข้อที่ 5  
“นักศึกษาพยาบาลได้ท าการเรียนรู้เกี่ยวกับ น้ าเกลือ (saline water) 

เป็นค าศัพท์ทั่วไปที่ใช้เรียกน้ าที่มีความหนาแน่นของสารละลาย เกลือ (NaCl) 
สูงเป็นพิเศษระดับความหนาแน่นของเกลือที่ใช้ในการวิจัยทางธรณีวิทยาของ
สหรัฐฯแบ่งน้ าเกลือออกเป็นสามประเภทหลักๆด้วยกัน น้ าเกลือเบาบางมี
เกลืออยู่ระหว่าง 1,000 และ 3,000 มก./ล. น้ าเกลือปานกลางมีส่วนผสมของ
เกลืออยู่โดยประมาณ 3,000 ถึง 10,000 มก./ล. น้ าเกลือแบบเข้มข้นสูงมี
ส่วนผสมของเกลือระหว่าง 10,000 และ 35,000 มก./ล. น้ าทะเลมีความ
เข้มข้นของเกลืออยู่ที่ประมาณ 3,000,000 หรือเทียบเท่ากับ 35 ก./ล. 
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 A. กระบวนการที่ใช้ในการแยกตัวละลายที่เป็นของแข็งออกจากตัวท าละลายที่เป็นของเหลว
จะใช้กระบวนการกรอง 
 B. กระบวนการที่ใช้ในการแยกตัวละลายที่เป็นของแข็งออกจากตัวท าละลายที่เป็นของเหลว
จะใช้กระบวนการกลั่น 
 C. กระบวนการที่ใช้ในการแยกตัวละลายที่เป็นของแข็งออกจากตัวท าละลายที่เป็นของเหลว
จะใช้กระบวนการระเหย 
 
 
6. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเก่ียวกับสารละลาย 
 ก. มีอัตราของสารผสมคงท่ี 
 ข. เป็นสารที่มองเห็นเป็นเนื้อเดียวกัน 
 ค. เป็นการรวมกันของสารตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไป 
 ง. สามารถแยกส่วนประกอบได้โดยวิธีทางกายภาพ 
7. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่สารละลาย 
 ก. น้ าเชื่อม 
 ข. ทองเหลือง 
 ค. น้ าโอวัลติน 
 ง. อากาศ 
8. ข้อใดต่อไปนี้เป็นการตรวจสอบ และแยกสารละลายจากสารอื่นได้อย่างถูกต้อง 
 ก. ท าการตรวจสอบสารละลายโดยใช้วิธีการทดสอบการเกิดปรากฏการณ์ทินดอลล์ ถ้ามีการ
หัดเหของแสงเกิดข้ึนแสดงว่าสารดังกล่าวเป็นสารละลาย 
 ข. ท าการทดสอบโดยดูการผ่านกระดาษเซลโลเฟนสารที่สามารถผ่านกระดาษเซลโลเฟนได้
จัดเป็นสารละลาย 
 ค. ท าการตรวจสอบโดยการกรองด้วยกระดาษกรองสารที่ เหลือของแข็งบนกระดาษกรอง 
สารชนิดนั้นเป็นสารละลาย 
 ง. ท าการทดสอบโดยการน ามาถูกับกระดาษ หากสารที่น ามาถูท าให้กระดาษโปร่งแสง สาร
ดังกล่าวเป็นสารละลาย 
9. ถ้าสารที่น ามาผสมเป็นสารละลายที่มีสถานะต่างกัน สารใดจัดเป็นตัวท าละลาย 
 ก. สารที่มีสถานะเดียวกับสารละลาย 
 ข. สารที่มีสถานะต่างกับสารละลาย 
 ค. สารที่มีปริมาณน้อยกว่า 
 ง. สารที่มีปริมาณมากกว่า 
10. สารชนิดใดต่อไปนี้เป็นตัวท าละลาย 
 ก. สารละลายแอลกอฮอล์  มีปริมาณ์สี  0.2 % น้ า 4.8 % เอทิลแอลกอฮอลล์  95 % 
สารละลายนี้มี สีเป็นตัวท าละลาย 
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 ข. สารละลายแก๊สหุงต้ม LPG ประกอบด้วย แต่งกลิ่น 1% โพรเพน 57% บิวเทน 42% 
สารละลายนี้มี บิวเทนเป็นตัวท าละลาย 
 ค. สารละลายน้ าตาลกลูโครสมีน้ าตาลเป็นองค์ประกอบ 40% น้ า 60% สารละลายนี้ น้ าตา
ลกลูโครสเป็นตัวท าละลาย 
 ง. ทองเหลืองที่มีส่วนผสมระหว่าง ทองแดง 70% ผสมสังกะสี 30% เรียกว่า Cartridge 
brass หมายถึงทองเหลืองที่ใช้ท าปลอกกระสุน ปืน ท าท่อที่ต้องอาศัยการอัดขึ้นรูป (Extrusion) 
สารละลายนี้ ทองแดงเป็นตัวท าละลาย 
 
 
 
 

*************ขอให้ทุกคนโชคดี************* 
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ตัวเลือกค ำตอบ  ตัวเลือกเหตุผลที่เลือกค ำตอบ 
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คะแนนจากการท าข้อสอบได้..............................คะแนน  คิดเป็นร้อยละ............................ 

เพื่อน ๆ ลองท ำแบบทดสอบก่อน
เรียนเพื่อตรวจสอบสิ่งที่เพื่อน ๆ 
เรียนรู้มำแล้ว และเตรียมพร้อม
ส ำหรับเรียนรู้ต่อไปนะฮะ  

กระดำษค ำตอบแบบทดสอบก่อนเรียน 
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#$*&## #$*&## 

#$*&## 

สถำนกำรณ์ ณ ร้ำนอำหำร มงดำว 

เยี่ยมคะ 

เดี๋ยวช้ำๆหน่อยคะ ช่วยสะกดหน่อยได้ไหมคะ 

คุณสะกดผิดนะ ช่วยสะกดอีกทีได้ไหม
คะ 

เสร็จแล้วคะ 

คุณจะสั่งอำหำรหรือคะ 
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คุณ 

คุณรู้ขั นตอนกำรท ำอำหำรหรือเปล่ำล่ะ 

 

นี่ใครเป็นกุ๊กที่นี กันแนค่ะ ฉันหรือว่ำคุณ 

แต่ฉันจะบอกเขำให้ค่ะ 
ถึงคุณจะสะกดมันผิดก็ช่ำงเถอะ ไม่ใช่คะฉันเป็นเมียกุ๊ก 

ที่รักมีคนสั่งอำหำรค่ะ 

ฉันมองลอดก ำแพงไม่ได้ 
เธอช่วยเอำมันมำให้ฉันได้ไหม 

เธอมำพอดีเลยชำวเดอร์ 
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เป็นรสชำติมิ นที่แรงมำกเลยฉันชอบจัง ว่ำไงลูกศิษย์ตัวน้อยของฉัน 

นี่ใบสั่งอำหำรเหรอ งำนใหญ่เลยล่ะ สะกดผิดอีกต่ำงหำก 

ฉันคงต้องไปซื อของซะหน่อยแล้ว เดี๋ยวก่อนนะ 

ของที่สั่งมันดูขำดไปนะ อะไรเหรอฮะมง 



                     ชุดกิจกรรมที่ 1 เร่ือง ความหมายของสารละลาย 23 
 

     ชุดกิจกรรมฝึกทักษะการคิดแก้ปัญหา โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 

ร่วมกับสือ่การเรียนรู้ Smart Learning เรื่อง สารละลาย 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ท ำไงดีฉันจ ำเป็นต้องใช้มันด้วยนะชำวเดอร์ 

สำรละลำย ๆๆๆๆ อยู่ไหน ๆๆๆๆๆๆ 
ไปตำมหำสำรละลำยกันเลย ฮ่ำ ๆๆๆ 

เรำคงต้องไปตำมหำสำร 
ละลำยกันแล้วละชนิดเซล 
 

 

 

สำรละลำยนะสิชำวเดอร์ 

 ใช่ 

มงฮะผมว่ำผมเจอสำระละลำยแล้วฮะ 
เยอะแยะเต็มเลย 
 

อันไหน ๆๆๆๆๆ เอิ่ม ควำมจริงคือผมไม่รู้
ว่ำสำรละลำยคืออะไรฮะมง 

เอิ่ม แล้วนำยเจออะไรบ้ำงอะชำวเดอร์ 
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อันไหน ๆๆๆๆๆ เจ้ำสำรละลำย 

โอ้ว ท ำไมมันเยอะอย่ำงนี ละชำวเดอร์ ฉันบอก
ไม่ได้เลยว่ำอะไรเป็นสำรละลำยบ้ำง 
 

ตอนนี ชำวเดอร์ต้องกำรควำมช่วยเหลือ
จำกเพื่อน ๆ ช่วยชำวเดอร์หำสำรละลำย
ให้เจอด้วยนะฮะ 
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ค ำชี แจง  ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มท าตามข้ันตอนเพ่ือฝึกทักษะการคิดแก้ปัญหา 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

สิ่งท่ีชำวเดอร์ และพวกเรำก ำลังค้นหำอยู่คืออะไรครับ 

ท ำควำมเข้ำใจค ำศัพท์หรือประเด็นที่ปรำกฏในปัญหำ  
(Clarify unfamiliar terms) 

STEP 1 

............................................................................................................................. ................

................................................................................................................... ..........................

.................. 

STEP 1 

จับประเด็นข้อมูลที่ส ำคัญหรือปัญหำให้ถูกต้อง (Problem definition) 
STEP 2 

ปัญหำส ำคัญของชำวเดอร์ และพ่อครัวร้ำนอำหำรมงดำว ฯ คืออะไร 

............................................................................................................................. ......................

............................................................................................................. ......................................

...... 

STEP 2 
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จำกปัญหำใน STEP 2 นักเรียนคิดว่ำจะช่วยชำวเดอร์ และพ่อครัว
ร้ำนมงดำว ฯ อย่ำงไร โดยระดมควำมคิดภำยในกลุ่มของนักเรียน 

วิเครำะห์ปัญหำโดยกำรระดมสมอง (Brainstorm) 
STEP 3 

............................................................................................................................. ....................................

............................................................................................... ..................................................................

............................................................................................................................. ....................................

.......................................................................................................................................................... .......

............................................................................................................................ .....................................

............................................................................................................................. ....................................

.................................................................................................................................................................

............................................................................................................................. ....................................

....................................................................................................  

 

 

STEP 3 

ตั งสมมติฐำน และจัดล ำดับควำมส ำคัญ (Problem analysis) 
STEP 4 

เพื่อน ๆ ช่วยกันตั งสมมติฐำนเพื่อช่วยชำวเดอร์ และเหล่ำพ่อครัวจำกสถำนกำรณ์
ดังกล่ำว ถ้ำมีหลำยสมมติฐำนให้จัดล ำดับควำมส ำคัญของสมมติฐำนด้วยนะคะ 

............................................................................................................................. ...................................

................................................................................................ ................................................................

............................................................................................................................. ...................................

............................................................................................................................................................. ...

............................................................................................................................. ...................................

............................................................................................................................. ...................................

................................................................ .......................... 

 

STEP 4 
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นักเรียนและเพื่อน ๆ ช่วยกันตั งวัตถุประสงค์ ที่จะใช้ในกำร
ช่วยเหลือชำวเดอร์ และเหล่ำพ่อครัวในร้ำนอำหำรมงดำว ฯ 

Step 5 ก ำหนดวัตถุประสงค์กำรเรียนรู้เพื่อค้นคว้ำข้อมูลมำอธิบำย
ค ำถำมหรือข้อสันนิษฐำนที่ตั งไว้ (Formulate learning issues) 

STEP 5 

............................................................................................................................. ...................................

................................................................................................................................................................

............................................................................................................................. ...................................

............................................................................................................................. ...................................

............................................................................. ...................................................................................

............................................................................................................................. ...................................

.......................................................................................................................................... ......................

............................................................................................................. ...................................................

............................................................................................................  

 

 

STEP 5 

Step 6 ค้นคว้ำหำควำมรู้หรือข้อมูลด้วยตนเองพร้อมทั งประเมินควำม
ถูกต้องโดยอำศัยสื่อกำรเรียนรู้ต่ำง ๆ (Self-directed learning) 

STEP 6 

ให้แต่ละกลุ่มท ำกำรศึกษำค้นคว้ำ และรวบรวมข้อมูลเพื่อแก้ปัญหำที่ได้ตั งไว้ 
โดยศึกษำจำกใบควำมรู้ แอปพลิเคชัน HP reveal แอปพลิเคชัน QR code 
และท ำกำรทดลองเพื่อศึกษำข้อมูลจริง แล้วรวบรวมข้อมูลทั งหมดเพื่อ
แก้ปัญหำ โดยท ำตำมขั นตอนต่อไปนี  

............................................................................................................................. ...................................

................................................................................................ ................................................................

............................................................................................................................. ...................................

............................................................................................................................................................. ...

............................................................................................................................. ...................................

............................................................................................................................. ...................................

................................................................ .......................... 

 

STEP 6 
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 1. น  ำชำเขียวชนิดไม่เติมนม    1. บิกเกอร์ 4 ใบ 
 2. เนย       2. แท่งแก้วคนสำร 3 แท่ง 
 3. นม       3. สแตนด์พร้อมที่หนีบ  
 4. แป้งมัน      4. ขวดรูปชมพู่ 3 ใบ 
 5. น  ำเปล่ำ      5. กระดำษกรอง 5 แผ่น 
 6. ขนมปัง      6. เลเซอร์พอยเตอร ์1 อัน 
 7. น  ำกำแฟไม่เติมนม     7. กระดำษเซโลเฟน 
 8. ไอติม      8. เชือกฟำง 30 เซนติเมตร 
 9. น  ำอัดลม      9. ตะเกียงแอลกอฮอล์ 1 อัน 
 10. น  ำมะพร้ำว     10. โกร่งบดสำร 1 อัน 
 11. โคลน      11. เครื่องชั่ง 1 เครื่อง 
        12. ไซริงค์ 
        13. ช้อนพลำสติก 

 
 
 

  
 
 
 
 

 

รำยกำรวัสดุ/อุปกรณ ์

รำยกำรวัสดุ 
รำยกำรอุปกรณ์ 

เลือกวัสดุ อุปกรณ์ที่จะใช้ให้
เหมำะสมนะฮะ เพื่อนๆ  
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 สำรละลำย (Solution) หมายถึง สารที่ประกอบด้วยอนุภาคของสารบริสุทธิ์ (ธาตุหรือ
สารประกอบ) ตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไป ละลายเป็นเนื้อเดียวกัน แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ตัวท าละลาย และตัว
ถูกละลาย โดยตัวถูกละลายจะมีสัดส่วนจ ากัดในระดับใดระดับหนึ่ง หากมีสัดส่วนมากเกินพอจะเกิด
การตกผลึกกลายเป็นของแข็ง ทั้งนี้ สารละลายจะมีอัตราส่วนการรวมตัวของตัวท าลาย และตัวถูก
ท าลายที่ไม่คงที่ ท าให้สารละลายมีจุดเดือด และจุดหลอมเหลวไม่คงที่ตามมา  เป็นสารเนื้อเดียวที่มี
สัดส่วนในการรวมกันของธาตุ หรือ สารประกอบไม่คงที่ไม่สามารถเขียนสูตรได้อย่างแน่นอน และ มี
ขนาดอนุภาคที่เล็กกว่า 10-7 เซนติเมตร ซึ่งมี 3 สถานะ เช่น อากาศ , น้ าอัดลม , นาก , และ โลหะ
ผสม ทุกชนิด ฯลฯ 
 องค์ประกอบของสำรละลำย 

1. ตัวท าละลาย (Solvent) ตัวท าละลาย คือ สารที่ให้อนุภาคของสารอ่ืนสามารถ
แทรกกระจายตัวอยู่ได้ และเป็นสารที่มีปริมาตรมากกว่าตัวถูกละลาย ซึ่งเป็นได้ทั้งของแข็ง ของเหลว 
และก๊าซ แต่ที่พบ และถูกใช้ประโยชน์มากจะเป็นของเหลว โดยเฉพาะน้ าส าหรับท าละลาย และ
ของแข็งจากการท าโลหะผสม 

โดยทั่วไป ตัวท าละลายที่ประยุกต์ใช้ในทางอุตสาหกรรมหรือน ามาใช้ประโยชน์ จะต้องไม่ท า
ปฏิกิริยากับตัวถูกละลายเป็นส าคัญ เพราะหากตัวท าปฏิกิริยากับตัวถูกละลายจะท าให้ตัวถูกละลาย
เปลี่ยนเป็นสารอ่ืนหรือเสื่อมสภาพไป ไม่เกิดประโยชน์จากตัวถูกละลายในสารละลาย แต่อาจมี
ประโยชน์จากสารอ่ืนที่เกิดจากการท าปฏิกิริยา นอกจากนั้น ตัวท าละลายควรเป็นสารที่แยกสกัดออก
จากตัวถูกละลายได้ง่าย โดยเฉพาะตัวท าละลายส าหรับการสกัดสารออกจากพืชหรือวัสดุ เช่น การ
สกัดสารส าคัญจากสมุนไพร 
  2. ตัวถูกละลาย (Solute) ตัวถูกละลาย เป็นได้ทั้งของแข็ง ของเหลว และก๊าซ ที่
ละลายกระจายตัวอยู่ได้ทั้งในสารทั้ง 3 ชนิด แต่ตัวถูกละลายมีขนาดอนุภาคเล็กกว่า 10-7 เซนติเมตร 
หรือเล็กกว่า 0.001 ไมครอน จึงสามารถกระจายตัวแทรกอยู่กับตัวท าละลายเป็นเนื้อเดียวกันอย่าง
สมบูรณ์ ทั้งนี้ สารละลายไม่สามารถแยกออกจากตัวท าละลายด้วยวิธีตกตะกอน และการกรองกรอง 
แต่สามารถแยกออกจากตัวท าละลายได้ในวิธีต่าง ๆ ได้แก่ การกลั่น โครมาโทกราฟี และการให้ความ

ใบควำมรู้ และสื่อกำรเรียนรู้ Smart Learning 

เรื่อง ควำมหมำยของสำรละลำย (Solution) 
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ร้อนหรือการตกผลึก เป็นต้น เช่น น้ าหวานที่ได้จากการละลายน้ าตาลทรายในน้ า เมื่อน าน้ าหวานมา
ให้ความร้อนจนตัวท าละลาย คือ น้ า ระเหยจนหมดจะคงเหลือผลึกของน้ าตาลทราย ซึ่งการตกผลึกจะ
เริ่มเมื่อสารละลายน้ าตาลทรายมีความเข้มข้นถึงจุดวิกฤตที่จะละลายในน้ าได้ เพราะความเข้มข้นของ 
น้ าตาลทรายจะเพ่ิมข้ึน ขณะที่น้ ามีปริมาณน้อยลงจากการระเหยอย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชนิดของสำรละลำย 
 1. แบ่งตามสถานะสารละลาย 
              – สารละลายสถานะของแข็ง เช่น ทองเหลืองที่ได้จากการละลายสังกะสีในทองแดง 
(ทองแดง + สังกะสี) ซึ่งจะใช้ทองแดงมากว่าร้อยละ 50 ขึ้นไป 
     – สารละลายสถานะของเหลว เช่น น้ าเกลือ ที่ได้จากน าเกลือ (NaCl) มาละลายน้ า เป็น
ต้น 
              – สารละลายสถานะก๊าซ เช่น อากาศ และก๊าซต่าง ๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพที่ 1 ตัวอย่ำงสำรละลำยแบ่งตำมสถำนะ 
ที่มำ : http://www.siamchemi.com/สารละลาย/#. 

 
 

ควำมรู้เพิ่มเติมเรื่องสำร และสมบัติของสำร 

สแกน QR code ด้วย 
แอปพลิเคชั่น Line 
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2. แบ่งตำมสถำนะตัวท ำละลำย และสถำนะตัวถูกละลำย 
ล ำดับ ตัวท ำละลำย ตัวถูกละลำย สำรละลำย ตัวอย่ำง 

1 ก๊าซ ก๊าซ ก๊าซ อากาศ หรือ ก๊าซผสมต่างๆ 
2 ก๊าซ ของเหลว ก๊าซ ไอน้ าในอากาศ 
3 ก๊าซ ของแข็ง ก๊าซ ลูกเหม็นระเหยในอากาศ 
4 ของเหลว ก๊าซ ของเหลว ก๊าซละลายในน้ า เช่น น้ าโซดา 
5 ของเหลว ของเหลว ของเหลว สุราที่มีแอลกอฮอล์ในน้ า 
6 ของเหลว ของแข็ง ของเหลว น้ าตาลทรายในน้ า หรือ น้ าเชื่อม 
7 ของแข็ง ก๊าซ ของแข็ง ก๊าซไฮโดรเจนในโลหะแพลตินัม 
8 ของแข็ง ของเหลว ของแข็ง ปรอทในเงิน (เงินอะมัลกัม) 
9 ของแข็ง ของแข็ง ของแข็ง นาก (ทองค าละลายในทองแดง) 

 
 3. ใช้กำรอิ่มตัวของสำรละลำย 

    – สารละลายอิ่มตัว (Saturated Solution ) หมายถึง สารละลายที่มีตัวถูกละลาย ละลาย
อยู่อย่างเข้มข้นจนไม่สามารถละลายได้ต่อไปอีกในอุณหภูมิปกติ แต่หากเพ่ิมอุณหภูมิให้สูงขึ้นจะ
สามารถละลายได้เพ่ิมขึ้น และจะไม่ละลายได้อีกเมื่อถึงระดับอุณหภูมิหนึ่งๆ และสารละลายบางชนิด 
เมื่อปล่อยให้เย็นตัวลง ตัวถูกละลายบางส่วนจะตกผลึกตกลงด้านล่าง ทั้งนี้ สารละลายแต่ละชนิดจะมี
จุดอิ่มตัวของการละลายที่แตกต่างกัน 

    – สารละลายไม่อ่ิมตัว (Unsaturated Solution) หมายถึง สารละลายที่มีตัวถูกละลาย 
ละลายอยู่อย่างเจือจางหรือสามารถละลายได้ต่อไปอีกแม้อยู่ในอุณหภูมิปกติ 
 กำรแยกแยะตัวท ำละลำย และตัวถูกละลำยในสำรละลำย 
  สารละลาย เมื่อมองผ่านสารละลายจะพบว่าสารกลายเป็นเนื้อเดียวกันอย่างสมบูรณ์ 
ท าให้แยกแยะได้ยากว่าสารใดเป็นตัวท าละลายหรือถูกละลาย แต่มีวิธีแยกแยะ ดังนี้ 

1. ตัวท ำละลำย และตัวถูกละลำยมีสถำนะเดียวกัน 
           กรณีนี้ จะใช้หลักการแยกแยะ คือ สารใดที่มีปริมาณมากที่สุดจะเป็นตัว
ท าละลาย ส่วนสารที่มีปริมาณน้อยกว่าจะเป็นตัวถูกละลาย เช่น 
           – สารละลายแอลกอฮอล์ส าหรับฆ่าเชื้อโรค ประกอบด้วยเอทานอล 
(C2H5OH) 70% ถือเป็นตัวท าละลาย และน้ า 30% ถือเป็นตัวถูกละลาย 
           – ฟิวส์ไฟฟ้า ประกอบด้วยบิสมัส (Bi) ประมาณ 50 % ถือเป็นตัวท า
ละลาย ส่วนตะก่ัว (Pb) ประมาณ 25% และดีบุก (Sn) ประมาณ 25% ถือเป็นตัวถูกละลายทั้งคู ่

2. ตัวท ำละลำย และตัวถูกละลำยมีสถำนะต่ำงกัน 
                    กรณีนี้ ใช้หลักการแยกแยะ คือ สารละลายมีสถานะใด ตัวท าละลายจะ
มีสถานะนั้นเช่นกัน เช่น น้ าเชื่อม (น้ า + น้ าตาลทราย) มีสถานะเป็นของเหลว ดังนั้น ตัวทะละลาย
ย่อมมีสถานะเป็นของเหลวเช่นกัน คือ น้ า ส่วนตัวถูกละ  ลาย คือ น้ าตาลทรา  ย 
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ศึกษำข้อมูลเพิ่มเติมจำกพวกเรำได้นะคะ ส่อง 
แอป HP Reveal มำที่พวกเรำเลยนะคะ 



                     ชุดกิจกรรมที่ 1 เร่ือง ความหมายของสารละลาย 33 
 

     ชุดกิจกรรมฝึกทักษะการคิดแก้ปัญหา โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 

ร่วมกับสือ่การเรียนรู้ Smart Learning เรื่อง สารละลาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สิ่งทดสอบ สมบัติกำรละลำย ขนำดอนุภำพ
ด้วยกระดำษเซ

โลเฟน 

ปรำกฏกำรณ์ทินดอล 
ส่องผ่ำนด้วยเลเซอร์

พอยเตอร์ 

กำรแยกสำรละลำย
ด้วยกำรต้ม  

มีของแข็งเกิดขึ น 
นม     
แป้ง     
ขนมปัง     
น้ ามะพร้าว     

น้ าอัดลม     

เนย     

ชาเขียว 
ไม่ใส่นม 

 
 

  

กาแฟด า     
ไอครีม     
โคลน     

 

กำรศึกษำสมบัติของ
กำรละลำยของสำร 

น ามาละลาย 

น้ า น้ ามัน 

สามารถละลาย
เป็นเนื้อเดียวกัน 

กำรศึกษำขนำด
อนุภำคผ่ำน
กระดำษเซโลเฟน 

น ามาห่อด้วย 
กระดาษเซ
โลเฟน 

สามารถผ่าน
กระดาษเซ
โลเฟนได้ 

กำรศึกษำสมบัติ
กำรผ่ำนของแสง 

น ามาส่อง
ด้วยเลเซอร์
พอยเตอร์ 

ไม่พบ
ล าแสง
ภายในสาร 

สำรละลำย สำรละลำย 

สำรละลำย 

กำรศึกษำ
องค์ประกอบภำยใน 

น ามาต้มใน
บิกเกอร์ 

มีสาร
หลงเหลือ
จากการต้ม 

สำรละลำย 

ท ำกำรทดลองเพื่อทดสอบว่ำสิ่งใดเป็นสำรละลำยสิ่งใดไม่เป็นสำรละลำย 

บันทึกผลกำรทดลอง 
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        อภิปรำยผลกำรค้นคว้ำ 
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        สรุปผลกำรศึกษำค้นคว้ำ 
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นักเรียนและเพื่อน ๆ ช่วยกันตอบค ำถำมต่อไปนี จ้ำ 

น ำควำมรู้หรือข้อมูลที่ได้มำวิเครำะห์ อธิบำย แก้ไขสมมติฐำนที่ตั งไว้ สรุปเป็น
ข้อสรุป และหลักกำรที่ได้จำกกำรศึกษำปัญหำ (Report to class) 

STEP 7 

1. สารละลายคืออะไร
............................................................................................................................. ................................ 
................................................................................... ........................................................................... 
2. สารละลายประกอบด้วย
อะไรบ้าง……………………………………………………………………………………................................................. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. จากการค้นคว้าของนักเรียน สิ่งที่ชาวเดอร์น ามาให้กับมงดาวมีสิ่งใดบ้างที่เป็นสารละลายสิ่งใดบ้าง
ไม่เป็นสารละลาย ให้นักเรียนท าเครื่องหมาย  ในช่องที่เป็นสารละลายและท าเครื่องหมาย  ใน
ช่องที่ไม่ใช่สารละลาย 
 

สิ่งทดสอบ สำรละลำย 
นม  
แป้ง  

ขนมปัง  

น้ ามะพร้าว  
น้ าอัดลม  
เนย  
ชาเขียวไม่ใส่นม  
กาแฟด า  
ไอครีม  
โคลน  

 

STEP 7 
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4. จารการศึกษาค้นคว้านักเรียนสามารถสรุปเป็นองค์ความรู้ได้ว่าอย่างไร……………………………………… 
............................................................................................................................. .................................. 
............................................................................................................................. ................................. 
................................................................................................. .............................................................. 
............................................................................................................................. ................................. 
........................................................................................................................................... .................... 
............................................................................................................................. ................................. 
5. นักเรียนจะน าองค์ความรู้ที่ได้จากการช่วยเหลือชาวเดอร์ในครั้งนี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันของ
นักเรียนได้อย่างไรเมื่อเจอกับสถานการณ์เดียวกันนี้ ให้นักเรียนสร้างชิ้นงานในรูปแบบใดก็ได้ (เช่น 
maid mapping ชุดทดสอบ เครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบ หรืออ่ืน ๆ)  
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ค ำชี แจง : แบบทดสอบมี 10 ข้อ 20 คะแนน แบ่งเป็น 2 ตอน เวลาในการท าแบบทดสอบ 30 นาที 
ตอนที่ 1 เป็นแบบทดสอบแบบ tier -2 multiple choice 5 ข้อ 10 คะแนน คือนักเรียนจะต้องท า
การเลือกข้อที่ถูกต้องที่สุด และเหตุผลที่เลือกข้อดังกล่าว 
ตอนที่ 2 เป็นปรนัย 4 ตัวเลือก 5 ข้อ 10 คะแนน  
 
 

1. “น้ าบาดาล (groundwater) คือน้ าที่ถูกกักเก็บหรือสะสมตัวอยู่ใต้ดิน อาจสะสมตัวอยู่ตามรอย
แตก รอยแยกของชั้นหิน หรืออาจสะสมตัวอยู่ในช่องว่างระหว่างเม็ดกรวด หรือเม็ดทรายใต้ผิวดิน น้ า
ใต้ดินหรือน้ าบาดาลแย่งออกได้เป็น 2 โซนคือ unsaturated zone เป็นโซนที่มีทั้งน้ า และอากาศ 
และ saturated zone เป็นโซนที่มีแต่น้ าเท่านั้นโดยส่วนนี้จะเป็นส่วนของน้ าใต้ดินที่แท้จริง แต่เมื่อ
ชาวบ้านน้ าบาดาลมาใช้ในครัวเรือนโดยน าใส่ขวดพบว่าน้ ามีสีแดง ขุ่น อีกทั้งเมื่อตั้งทิ้งไว้พบว่ามี
ตะไคร้สีเขียวเกิดขึ้นมากในขวด” จากบทความดังกล่าวชาวบ้านประสบปัญหาอะไร และนักเรียนมี
แนวทางการแก้ไขอย่างไร 
 ก. ปัญหาคือชาวบ้านไม่สามารถใช้น้ าบาดดาลในการอุปโภคได้ วิธีการแก้ปัญหา เนื่องจากน้ า
บาดาลก่อนการน ามาใช้งานจะต้องมีการตกตะกอนด้วยสารส้มให้น้ าใสจนสามารถผ่านกระดาษเซล
โลเฟนได้เสียก่อนจึงจะมาสามารถน ามาใช้งานได้ 
 ข. ปัญหาคือชาวบ้านไม่สามารถใช้น้ าบาดดาลในการอุปโภคได้ วิธีการแก้ปัญหา เนื่องจากน้ า
บาดาลเมื่อน ามาท าน้ าประปาจะต้องท าการเติมคลอรีนเพ่ือฆ่าเชื้อ เพราะในน้ าบาดาลเองยังมีสาร
อย่างอ่ืนปะปนอยู่ แต่เนื้อสารยังมองเห็นเป็นเนื้อเดียวกัน และเมื่อยิงล าแสงผ่านจะไม่สามารถหักเห
ล าแสงได้ และตกตะกอนด้วยสารส้มใหน้้ าใสจนสามารถผ่านกระดาษเซลโลเฟนได้  
 ค. ปัญหาคือชาวบ้านไม่สามารถใช้น้ าบาดดาลในการอุปโภคได้ วิธีการแก้ปัญหาเนื่องจากน้ า
บาดาลมีแบคทีเรียอยู่ในน้ าเป็นจ านวนมาก ไม่เหมาะกับการอุปโภคจึงไม่ถือว่าน้ าบาดาลเป็น
สารละลาย ชาวบ้านไม่ควรน ามาใช้งาน 
 ง. ปัญหาคือชาวบ้านไม่สามารถใช้น้ าบาดดาลในการอุปโภคได้ วิธีการแก้ปัญหา ไม่เป็น 
เนื่องจาก เนื่องจากน้ าบาดาลเมื่อน ามาท าน้ าประปาจะต้องท าการเติมคลอรีน สารส้ม และในน้ า
บาดาลเองยังมีสารอย่างอ่ืนปะปนอยู่ แต่เนื้อสารยังมองเห็นเป็นเนื้อเดียวกัน และเมื่อยิงล าแสงผ่านจะ
สามารถหักเหล าแสงได้ 
  
 
 A. สารละลายสามารถท าการทดสอบโดยการกรองด้วยกระดาษกรอง สารที่เมื่อท าการกรอง
แล้วสารส่วนที่เป็นของเหลวสามารถผ่านกระดาษกรองได้ส่วนสารที่เป็นของแข็งที่ลอยอยู่ภายใน
สารละลายจะไม่สามารถผ่านกระดาษกรองได้ 

แบบทดสอบหลังเรียน 

ตอนที่ 1 

เหตุผล 
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 B. สารละลายสามารถท าการทดสอบโดยน าสารนั้นมาละลายในน้ า หรือของเหลว ถ้าสาร
ดังกล่าวสามารถละลายน้ าแล้วมองเห็นเป็นเนื้อเดียวกัน เมื่อกรองด้วยกระดาษเซลโลเฟนแล้วสามารถ
ผ่านกระดาษเซลโลเฟนได้ถือว่าเป็นสารละลาย 
 C. สารละลายคือสารที่สามารถละลายน้ าหรือของเหลว เมื่อท าการทดสอบโดยการยิงล าแสง
ผ่านของเหลวนั้นแล้วของเหลวที่ผสมกับสารที่ใช้ทดสอบสามารถหักเหแสงได้ถือว่าสารดังกล่าวเป็น
สารละลาย 
2. “ทองเหลือง (Brass) เป็นโลหะผสมที่มีทองแดงและสังกะสีเป็นส่วนประกอบหลัก ปริมาณของ
สังกะสีนั้นแปรเปลี่ยนไป ระหว่าง 5 - 45 เปอร์เซนต์ ท าให้ได้ทองเหลืองที่มีคุณสมบัติเฉพาะตัว
แข็งแรงไม่โค้งงอง่ายที่แตกต่างกันไป ทองเหลืองแตกต่างจากส าริดตรงที่ ส าริดมีส่วนประกอบของ
ทองแดง และดีบุกเป็นหลัก แต่ทองเหลืองบางชนิดก็ถูกเรียกว่า "ส าริด" ก็มี สกรู และหมุดเป็น
ทองเหลืองชนิด High brass มีทองแดง 65% และสังกะสี 35% มีความยืดหยุ่นสูง หากช่างทองเหลือง
ต้องการท าสปริงจะใช้สารใดเป็นตัวท าละลาย สารใดเป็นตัวละลาย” ปัญหาจากบทความนี้คืออะไร 
และจะแก้ปัญหานี้อย่างไร 
 ก. ปัญหาคือช่างทองเหลืองต้องการท าสปริงทองเหลืองจะใช้สารใดเป็นตัวท าละลาย วิธีการ
แก้ปัญหา คือ ใช้สังกะสีเป็นตัวท าละลาย และใช้ทองแดงเป็นตัวละลาย 
 ข. ปัญหาคือช่างทองเหลืองต้องการท าสปริงทองเหลืองจะใช้สารใดเป็นตัวท าละลาย วิธีการ
แก้ปัญหา คือ ใช้ทองเหลืองเป็นตัวท าละลาย และใช้สังกะสีเป็นตัวละลาย 
 ค. ปัญหาคือช่างทองเหลืองต้องการท าสปริงทองเหลืองจะใช้สารใดเป็นตัวท าละลาย วิธีการ
แก้ปัญหา คือ ใช้ทองแดงเป็นตัวท าละลาย และใช้สังกะสีเป็นตัวละลาย 
 ง. ปัญหาคือช่างทองเหลืองต้องการท าสปริงทองเหลืองจะใช้สารใดเป็นตัวท าละลาย วิธีการ
แก้ปัญหา คือ ใช้ทองเหลืองเป็นตัวท าละลาย และใช้ทองแดงเป็นตัวละลาย 
 
  
 A. ตัวท าละลาย และตัวละลายมีสถานะเดียวกัน สารที่มีปริมาณน้อยกว่าจะเป็นตัวละลาย 
สารที่มีปริมาณมากกว่าจะเป็นตัวท าละลาย 
 B. ตัวท าละลาย และตัวละลายมีสถานะเดียวกัน สารที่มีปริมาณมากกว่าจะเป็นตัวละลาย 
สารที่มีปริมาณน้อยกว่าจะเป็นตัวท าละลาย 
 C. ตัวท าละลาย และตัวละลายมีสถานะต่างกัน สารที่มีสถานะเดียวกันกับสารละลายเป็นตัว
ท าละลาย ส่วนสารที่ไม่มีสถานะเดียวกับสารละลายเป็นตัวละลาย 
3. “นัทซื้อมะม่วงที่ร้านค้าโรงเรียนปรากฏว่าแม่ค้าได้ให้พริกเกลือ ซึ่งนัทได้สังเกตพบว่าประกอบไป
ด้วย พริกแห้งป่น ผงชูรส น้ าตาลทรายแดง เกลือแกง และข้าวคั่ว ถ้านัทต้องการทราบว่าส่วนผสมที่
อยู่ในพริกเกลือของเขานั้นอะไรบ้างที่สามารถสารละลายน้ าได้” จากสถานการณ์ดังกล่าว ปัญหาของ
สถานการณ์คืออะไร แล้วนักเรียนมีวีการแก้ปัญหาอย่างไร 
 ก. ปัญหาคือส่วนผสมของพริกเกลือ อะไรที่สามารถละลายน้ าได้ วิธีการแก้ปัญหาคือน าสาร
ทั้งหมดละลายน้ า แล้วจะพบว่าสารละลาย คือ พริกแห้งป่น ผงชูรส น้ าตาลทรายแดง 
 ข. ปัญหาคือส่วนผสมของพริกเกลือ อะไรที่สามารถละลายน้ าได้ วิธีการแก้ปัญหาคือน าสาร
ทั้งหมดละลายน้ า แล้วจะพบว่าสารละลาย คือผงชูรส น้ าตาลทรายแดง ข้าวคั่ว 
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 ค. ปัญหาคือส่วนผสมของพริกเกลือ อะไรที่สามารถละลายน้ าได้ วิธีการแก้ปัญหาคือน าสาร
ทั้งหมดละลายน้ า แล้วจะพบว่าสารละลาย คือเกลือแกง ข้าวคั่วพริกแห้งป่น 
 ง. ปัญหาคือส่วนผสมของพริกเกลือ อะไรที่สามารถละลายน้ าได้ วิธีการแก้ปัญหาคือน าสาร
ทั้งหมดละลายน้ า แล้วจะพบว่าสารละลาย คือผงชูรส น้ าตาลทรายแดง เกลือแกง 
 
 
 A. สารละลายสามารถท าการทดสอบโดยการกรองด้วยกระดาษกรองสารที่มีลักษณะเป็นผง
สามารถผ่านกระดาษกรองได้ถือว่าเป็นสารละลาย 
 B. สารละลายสามารถท าการทดสอบโดยน าสารนั้นมาละลายในน้ า หรือของเหลว ถ้าสาร
ดังกล่าวสามารถละลายน้ าแล้วมองเห็นเป็นเนื้อเดียวกันกับเนื้อสาร กรองผ่านกระดาษกรองได้ถือว่า
เป็นสารละลาย 
 C. สารละลายคือสารที่สามารถละลายน้ าหรือของเหลว เมื่อท าการทดสอบโดยการยิงล าแสง
ผ่านของเหลวนั้นแล้วของเหลวที่ผสมกับสารที่ใช้ทดสอบสามารถหักเหแสงได้ถือว่าสารดังกล่าวเป็น
สารละลาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หากนักศึกษาพยาบาลต้องการทราบว่าในน้ าเกลือมีปริมาณเกลือตามที่ระบุในฉลากน้ าเกลือเขา
สามารถท าการพิสูจน์ได้ด้วยวิธีการใดบ้าง”   
  

ก. ปัญหาคือนักศึกษาพยาบาลต้องการทราบปริมาณเกลือในสารละลายน้ าเกลือ วิธีการ
แก้ปัญหา คือ ท าการแยกสารโดยการกรองด้วยกระดาษกรองเพ่ือแยกเกลือซึ่งเป็นตัวถูกละลายออก
จากสารละลาย 
 ข. ปัญหาคือนักศึกษาพยาบาลต้องการทราบปริมาณเกลือในสารละลายน้ าเกลือ วิธีการ
แก้ปัญหา คือ ท าการแยกโดยการเติมสารส้ม แล้วปล่อยให้เกลือซึ่งเป็นตัวถูกละลายตกตะกอนออก
จากสารละลาย 
 ค. ปัญหาคือนักศึกษาพยาบาลต้องการทราบปริมาณเกลือในสารละลายน้ าเกลือ วิธีการ
แก้ปัญหา คือ ท าการแยกสารโดยใช้การต้มระเหยเอาของเหลวออกจะได้เกลือที่เป็นตัวถูกละลาย 

เหตุผล 

ใช้ข้อมูลดังกล่ำวนี ตอบค ำถำมข้อที่ 4  
“นักศึกษาพยาบาลได้ท าการเรียนรู้เกี่ยวกับ น้ าเกลือ (saline water) 

เป็นค าศัพท์ทั่วไปที่ใช้เรียกน้ าที่มีความหนาแน่นของสารละลาย เกลือ (NaCl) 
สูงเป็นพิเศษระดับความหนาแน่นของเกลือที่ใช้ในการวิจัยทางธรณีวิทยาของ
สหรัฐฯแบ่งน้ าเกลือออกเป็นสามประเภทหลักๆด้วยกัน น้ าเกลือเบาบางมี
เกลืออยู่ระหว่าง 1,000 และ 3,000 มก./ล. น้ าเกลือปานกลางมีส่วนผสมของ
เกลืออยู่โดยประมาณ 3,000 ถึง 10,000 มก./ล. น้ าเกลือแบบเข้มข้นสูงมี
ส่วนผสมของเกลือระหว่าง 10,000 และ 35,000 มก./ล. น้ าทะเลมีความ
เข้มข้นของเกลืออยู่ที่ประมาณ 3,000,000 หรือเทียบเท่ากับ 35 ก./ล. 
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 ง. ปัญหาคือนักศึกษาพยาบาลต้องการทราบปริมาณเกลือในสารละลายน้ าเกลือ วิธีการ
แก้ปัญหา คือ ท าการกลั่นอย่างง่ายเพ่ือท าการแยกเกลือซึ่งเป็นตัวท าละลายออกจากสารละลาย 
  
   
 
 A. กระบวนการที่ใช้ในการแยกตัวละลายที่เป็นของแข็งออกจากตัวท าละลายที่เป็นของเหลว
จะใช้กระบวนการกรอง 
 B. กระบวนการที่ใช้ในการแยกตัวละลายที่เป็นของแข็งออกจากตัวท าละลายที่เป็นของเหลว
จะใช้กระบวนการกลั่น 
 C. กระบวนการที่ใช้ในการแยกตัวละลายที่เป็นของแข็งออกจากตัวท าละลายที่เป็นของเหลว
จะใช้กระบวนการระเหย 
5. “ชาเขียวมัทฉะเป็นชาเขียวที่คนไทยนิยมดื่มสามารถท าเป็นเครื่องดื่มได้หลายแบบทั้งแบบร้อน เย็น 
และปั่น แต่หลายท่านอาจยังสับสนระหว่างชาเขียว และชาเขียวมัทฉะ ซึ่งทั้งสองอย่างนี้มีความ
แตกต่างกันคือ ชาเขียวเป็นชาที่ไม่ผ่านกระบวนการหมัก ผลิตมาจากยอดใบชาเขียว น าเข้าสู่กระบวน
อบไอน้ า คั่ว และอบแห้ง จนเป็นใบชาเขียวแห้ง มีสีเขียวถึงเขียวอมเหลือง ชาเขียวส าเร็จรูปมี 2 แบบ 
คือ แบบซอง และแบบใบอบแห้งส่วนผงชาเขียวมัทฉะผลิตจากชาเขียวที่ผ่านกระบวนการอบแห้ง
มาแล้ว น าไปบดจนได้เป็นผงชาเขียวละเอียด จึงมีความเข้มข้นของชาเขียวสูง และเมื่อน าไปท าเป็น
เครื่องดื่มจะได้สี กลิ่น และรสชาติที่เข้มข้นเนื่องจากผงชากระจายตัวอยู่ในน้ าชา จึงนิยมน าไปท าเป็น
น้ าชาเขียว ชาเขียวนม ชาเขียวปั่น และเบเกอร์รี่ต่าง ๆ ถ้าต้องการชงชาเขียวที่มีความเข้มข้นของชา
เขียวสูง แต่อยากให้ชาใสไม่มีกากชาเจือปนอยู่จะสามารถท าได้หรือไม่ และตรวจสอบได้อย่างไรว่า 
เป็นลักษณะชาเขียว” จากบทความดังกล่าวปัญหาของบทความนี้คืออะไร และจะท าการแก้ไขปัญหา
อย่างไร 
 ก. ปัญหาของบทความคือต้องการชงชามัทฉะ แต่ไม่ต้องการให้มีกากชาอยู่ในน้ าชา วิธีการ
แก้ปัญหาคือ ชงชาเขียวมัทฉะ แล้วท าการกรองด้วยกระดาษกรอง จากนั้นทดสอบความใสเป็นเนื้อ
เดียวกันโดยใช้ล าแสงยิงผ่านน้ าชาหากไม่เกิดล าแสงถือว่าชงชาได้ส าเร็จ 
 ข. ปัญหาของบทความคือต้องการชงชาเขียวให้เข้มข้น วิธีการแก้ปัญหาคือ ชงชาเขียวจากนั้น
เติมนมข้นลงไปแล้วท าการกรองด้วยกระดาษกรอง จากนั้นทดสอบความใสเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้
ล าแสงยิงผ่านน้ าชาหากไม่เกิดล าแสงถือว่าชงชาได้ส าเร็จ 
 ค. ปัญหาของบทความคือต้องการชงชามัทฉะ แต่ไม่ต้องการให้มีกากชาอยู่ในน้ าชา วิธีการ
แก้ปัญหาคือ ชงชาเขียวมัทฉะ จากนั้นทดสอบความใสเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้ล าแสงยิงผ่านน้ าชาหาก
เกิดล าแสงในน้ าชาถือว่าชงชาได้ส าเร็จ 
 ง. ปัญหาของบทความคือต้องการชงชามัทฉะ แต่ไม่ต้องการให้มีกากชาอยู่ในน้ าชา วิธีการ
แก้ปัญหาคือ ชงชาเขียวมัทฉะ แล้วท าการกรองด้วยกระดาษกรอง จากนั้นทดสอบความใสเป็นเนื้อ
เดียวกันโดยใช้ล าแสงยิงผ่านน้ าชาหากเกิดล าแสงในน้ าชาถือว่าชงชาได้ส าเร็จ 
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 A. สารละลายคือ สารที่มีลักษณะเนื้อสารเป็นเนื้อเดียวกัน เมื่อท าการกรองสารด้วยกระดาษ
กรองสารสามารถผ่านกระดาษกรองได้ และเมื่อท าการทดสอบโดยการยิงล าแสงผ่านเนื้อสาร พบว่า
แสงสามารถผ่านทะลุเนื้อสารโดยไม่มีล าแสงเกิดข้ึนในสารละลาย 
 B. สารละลายคือ สารที่มีลักษณะเนื้อสารเป็นเนื้อเดียวกันเมื่อท าการกรองสารด้วยกระดาษ
กรองสารบางส่วนสามารถผ่านกระดาษกรองได้ และเมื่อท าการทดสอบโดยการยิงล าแสงผ่านเนื้อสาร 
พบว่าแสงสามารถผ่านทะลุเนื้อสารได้ทั้งหมด 
 C. สารละลายคือ สารที่มีลักษณะเนื้อสารเป็นเนื้อเดียวกัน เมื่อท าการกรองสารด้วยกระดาษ
กรองสารสามารถผ่านกระดาษกรองได้ และเมื่อท าการทดสอบโดยการยิงล าแสงผ่านเนื้อสาร พบว่า
แสงไม่สามารถผ่านทะลุเนื้อสารได้ และมีการหักเหของล าแสง 
 
 
 
6. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช้สารละลาย 
 ก. น้ าเชื่อม 
 ข. ทองเหลือง 
 ค. น้ าโอวัลติน 
 ง. อากาศ 
7. สารชนิดใดต่อไปนี้เป็นตัวท าละลาย 
 ก. สารละลายแอลกอฮอล์  มีปริมาณ์สี  0.2 % น้ า 4.8 % เอทิลแอลกอฮอลล์95 % 
สารละลายนี้มี สีเป็นตัวท าละลาย 
 ข. สารละลายแก๊สหุงต้ม LPG ประกอบด้วย แต่งกลิ่น 1 % โพรเพน57 % บิวเทน42 % 
สารละลายนี้มี บิวเทนเป็นตัวท าละลาย 
 ค. สารละลายน้ าตาลกลูโครสมีน้ าตาลเป็นองค์ประกอบ 40 % น้ า 60 % สารละลายนี้ น้ าตา
ลกลูโครสเป็นตัวท าละลาย 
 ง. ทองเหลืองที่มีส่วนผสมระหว่าง ทองแดง70 % ผสมสังกะสี 30% เรียกว่าCartridge 
brass หมายถึงทองเหลืองที่ใช้ท าปลอกกระสุน ปืน ท าท่อที่ต้องอาศัยการอัดขึ้นรูป (Extrusion) 
สารละลายนี้ ทองแดงเป็นตัวท าละลาย 
8. ข้อใดต่อไปนี้เป็นการตรวจสอบ และแยกสารละลายจากสารอื่นได้อย่างถูกต้อง 
 ก. ท าการตรวจสอบสารละลายโดยใช้วิธีการทดสอบการเกิดปรากฏการณ์ทินดอลล์ ถ้ามีการ
หัดเหของแสงเกิดข้ึนแสดงว่าสารดังกล่าวเป็นสารละลาย 
 ข. ท าการทดสอบโดยดูการผ่านกระดาษเซลโลเฟนสารที่สามารถผ่านกระดาษเซลโลเฟนได้
จัดเป็นสารละลาย 
 ค. ท าการตรวจสอบโดยการกรองด้วยกระดาษกรองสารที่เหลือของแข็งบนกระดาษกรอง 
สารชนิดนั้นเป็นสารละลาย 

ตอนที่ 2 

เหตุผล 
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 ง. ท าการทดสอบโดยการน ามาถูกับกระดาษ หากสารที่น ามาถูท าให้กระดาษโปร่งแสง สาร
ดังกล่าวเป็นสารละลาย 
9. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเก่ียวกับสารละลาย 
 ก. มีอัตราของสารผสมคงท่ี 
 ข. เป็นสารที่มองเห็นเป็นเนื้อเดียวกัน 
 ค. เป็นการรวมกันของสารตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไป 
 ง. สามารถแยกส่วนประกอบได้โดยวิธีทางกายภาพ 
10. ถ้าสารที่น ามาผสมเป็นสารละลายที่มีสถานะต่างกัน สารใดจัดเป็นตัวท าละลาย 
 ก. สารที่มีสถานะเดียวกับสารละลาย 
 ข. สารที่มีสถานะต่างกับสารละลาย 
 ค. สารที่มีปริมาณน้องกว่า 
 ง. สารที่มีปริมาณมากกว่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*************ขอให้ทุกคนโชคดี************* 
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ชื่อ.........................................................นามสกุล........................ ..............ชั้น................เลขที่……….. 
 

ข้อ 
ตัวเลือกค ำตอบ  ตัวเลือกเหตุผลที่เลือกค ำตอบ 

ก ข ค ง A B C 
1        
2        
3        
4        
5        
6      
7     
8     
9     
10     

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คะแนนจากการท าข้อสอบได้..............................คะแนน  คิดเป็นร้อยละ............................ 

เด็กท ำแบบทดสอบเสร็จแล้วใช่ไหม
คะ ตรวจค ำตอบได้เลยนะคะ แต่ขอ
ย  ำว่ำ อย่ำพึ่งดูเฉลยนะคะ ขอให้ท ำ
แบบทดสอบให้เสร็จก่อนนะคะเด็ก ๆ  

กระดำษค ำตอบแบบทดสอบหลังเรียน 
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ภำคผนวก 
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ข้อ 
ตัวเลือกค ำตอบ  ตัวเลือกเหตุผลที่เลือกค ำตอบ 

ก ข ค ง A B C 
1    ×  ×  
2  ×    ×  
3 ×    ×   
4   ×  ×   
5   ×    × 
6 ×     
7   ×  
8  ×   
9 ×    
10    × 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ได้ไม่มำกไม่ต้องเสียใจนะฮะเพื่อน ๆ 
ศึกษำคว้ำหำควำมรู้เพิ่มเติมได้เลยฮะ  

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 
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ข้อ 
ตัวเลือกค ำตอบ  ตัวเลือกเหตุผลที่เลือกค ำตอบ 

ก ข ค ง A B C 
1  ×    ×  
2   ×  ×   
3    ×  ×  
4   ×    × 
5 ×    ×   
6   ×   
7    × 
8  ×   
9 ×    
10 ×    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
เป็นไงบ้ำงเด็ก ๆ 
ได้เต็มเลยใช่ไหม
ละ 

 

เพื่อนๆ เก่งมำเลยฮะในที่สุดก็ช่วย
ให้ผมเข้ำใจว่ำสำรละลำยคืออะไร 
เรำไปท ำอำหำรที่เขำสั่งได้แล้วใช่
ไหมฮะมง 

 

ใช่แล้วละ
ชำวเดอร์ 
 

เพื่อนๆ ท ำชุด
กิจกรรมถัดไปได้
เลยฮะ สู้ ๆ ฮะ เย้ 

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 
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ค ำชี แจง  ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มท าตามข้ันตอนเพ่ือฝึกทักษะการคิดแก้ปัญหา 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

สิ่งท่ีชำวเดอร์ และพวกเรำก ำลังค้นหำอยู่คืออะไรครับ 

ท ำควำมเข้ำใจค ำศัพท์หรือประเด็นที่ปรำกฏในปัญหำ 
 (Clarify unfamiliar terms) 

STEP 1 

ความหมาย และองค์ประกอบของสารละลาย 

STEP 1 

STEP 2 

ปัญหำส ำคัญของชำวเดอร์ และพ่อครัวร้ำนอำหำรมงดำว ฯ คืออะไร 

ชาวเดอร์น าสิ่งของมาให้กับมงดาว แต่เขาไม่รู้ความหมายของสารละลาย และไม่สามารถบอก
ได้ว่าสิ่งใดบ้างที่เป็นสารละลาย และสารละลายประกอบด้วยอะไรบ้าง 

STEP 2 

จับประเด็นข้อมูลที่ส ำคัญหรือปัญหำให้ถูกต้อง (Problem definition) 
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จำกปัญหำใน STEP 2 นักเรียนคิดว่ำจะช่วยชำวเดอร์ และพ่อครัว
ร้ำนมงดำว ฯ อย่ำงไร โดยระดมควำมคิดภำยในกลุ่มของนักเรียน 

วิเครำะห์ปัญหำโดยกำรระดมสมอง (Brainstorm) 
STEP 3 

นักเรียนสามรถตอบได้ตามประเด็นต่อไปนี้ตามแนวความคิดของนักเรียน คือ 
- ความหมายของสารละลาย 
- องค์ประกอบของสารละลาย 
- สมบัติทั่วไปของสารละลาย 

STEP 3 

ตั งสมมติฐำน และจัดล ำดับควำมส ำคัญ (Problem analysis) 
STEP 4 

เพื่อนๆ ช่วยกันตั งสมมติฐำนเพื่อช่วยชำวเดอร์ และเหล่ำพ่อครัวจำก
สถำนกำรณ์ดังกล่ำว ถ้ำมีหลำยสมมติฐำนให้จัดล ำดับควำมส ำคัญของ
สมมติฐำนด้วยนะครับ 

 
1. ถ้าน้ าอัดลม และน้ ามะพร้าวเป็นสารละลายที่ประกอบไปด้วยองค์ประกอบตั้งแต่สองส่วนขึ้นไปคือ 
ตัวท าละลาย และตัวถูกละลายแล้ว เมื่อท าการแยกจะสามารถแยกสารออกเป็นส่วน ๆ ได้ 
2. ถ้าสารน้ าอัดลม และน้ ามะพร้าวที่เตรียมมาเป็นสารละลายแล้ว เมื่อท าการทดสอบสมบัติของ
สารละลายสารน้ าอัดลมและน้ ามะพร้าวจะต้องเป็นไปตามสมบัติทุกประการ 

STEP 4 
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นักเรียนและเพื่อน ๆ ช่วยกันตั งวัตถุประสงค์ ที่จะใช้ในกำร
ช่วยเหลือชำวเดอร์ และเหล่ำพ่อครัวในร้ำนอำหำรมงดำว ฯ 

Step 5 ก ำหนดวัตถุประสงค์กำรเรียนรู้เพื่อค้นคว้ำข้อมูลมำอธิบำย
ค ำถำมหรือข้อสันนิษฐำนที่ตั งไว้ (Formulate learning issues) 

STEP 5 

เพ่ือตรวจสอบว่าสารใดบ้างเป็นสารละลายและสารใดบ้างที่ไม่ใช้สารละลาย 

STEP 5 

Step 6 ค้นคว้ำหำควำมรู้หรือข้อมูลด้วยตนเองพร้อมทั งประเมินควำม
ถูกต้องโดยอำศัยสื่อกำรเรียนรู้ต่ำง ๆ (Self-directed learning) 

STEP 6 

ให้แต่ละกลุ่มท ำกำรศึกษำค้นคว้ำ และรวบรวมข้อมูลเพื่อแก้ปัญหำที่ได้ตั งไว้ 
โดยศึกษำจำกใบควำมรู้ แอปพลิเคชัน HP reveal แอปพลิเคชัน QR code 
และท ำกำรทดลองเพื่อศึกษำข้อมูลจริง แล้วรวบรวมข้อมูลทั งหมดเพื่อ
แก้ปัญหำ โดยท ำตำมขั นตอนต่อไปนี  

ด าเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

STEP 6 



                     ชุดกิจกรรมที่ 1 เร่ือง ความหมายของสารละลาย 51 
 

     ชุดกิจกรรมฝึกทักษะการคิดแก้ปัญหา โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 

ร่วมกับสือ่การเรียนรู้ Smart Learning เรื่อง สารละลาย 

 

 
สิ่งทดสอบ สมบัติการละลาย ขนาดอนุภาพ

ด้วยกระดาษ
เซโลเฟน 

ปรากฏการณ์ทินดอล 
ส่องผ่านด้วยเลเซอร์

พอยเตอร์ 

การแยกสารละลาย
ด้วยการต้ม มี
ของแข็งเกิดข้ึน 

นม  -  - 
แป้ง - -   
ขนมปัง - - -  
น้ ามะพร้าว   - - 
น้ าอัดลม   -  
เนย  - - - 
ชาเขียว 
ไม่ใส่นม  -   

กาแฟด า  -   
ไอครีม  - -  
โคลน - - -  

 
อภิปรายผลการค้นคว้า....จากการทดลองพบว่า นม, น้ ามะพร้าว, น้ าอัดลม, เนย, ชาเขียวไม่ใส่นม,
กาแฟด า และไอครีม สามารถละลายในน้ าได้ แต่เมื่อท าการทดสอบขนาดอนุภาพด้วยกระดาษเซ
โลเฟน พบว่า น้ ามะพร้าว, น้ าอัดลม สามารถผ่านกระดาษเซโลเฟนได้ เมื่อท าการทดสอบ
ปรากฏการณ์ทินดอล โดยใช้การส่องผ่านด้วยเลเซอร์พอยเตอร์ในสาร พบว่า นม, แป้ง, ชาเขียวไม่ใส่
นม และกาแฟด า เกิดการหักเหของแสงท าให้สามารถสังเกตเห็นล าแสงได้ภายในเนื้อสาร และเมื่อท า
การแยกสารละลายด้วยการต้ม พบว่า แป้ง, ขนมปัง, ชาเขียวไม่ใส่นม, กาแฟด า, ไอครีม, โคลน และ
น้ าอัดลม มีของแข็งเกิดขึ้น ซึ่งจากการทดสอบสมบัติทั้งหมด กล่าวได้ว่า น้ ามะพร้าว และน้ าอัดลม 
เป็นสารละลายส่วนสิ่งอ่ืนที่ชาวเดอร์น ามาให้กับมงดาวไม่ใช่สารละลาย (และอยู่ในดุลพินิจของ
ครูผู้สอน) 
สรุปผลการศึกษาค้นคว้า ........สารละลาย คือ สารเนื้อเดียวที่ประกอบไปด้วยสารบริสุทธิ์ตั้งแต่สอง
ชนิดขึ้นไปมารวมตัวกัน คือ ตัวท าละลาย (Solvent) และ ตัวถูกละลาย (Solute) มีขนาดอนุภาคที่
เล็กกว่า 10-7 เซนติเมตรสารมารถผ่านกระดาษเซโลเฟนได้ ไม่เกิดปรากฏการณ์ทินดอล หาก
สารละลายเป็นการละลายระหว่าง ตัวถูกละลายที่เป็นของแข็ง ตัวท าละลายเป็นของเหลว เมื่อท าการ
ต้มจะสามารถแยกตัวท าละลายออกจากตัวถูกละลายได้ ซึ่งจากการทดลองท าให้พบว่า น้ ามะพร้าว 
และน้ าอัดลมเป็นสารละลาย............. (และอยู่ในดุลพินิจของครูผู้สอน) 
 
 
 

บันทึกผลกำรทดลอง 



                     ชุดกิจกรรมที่ 1 เร่ือง ความหมายของสารละลาย 52 
 

     ชุดกิจกรรมฝึกทักษะการคิดแก้ปัญหา โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 

ร่วมกับสือ่การเรียนรู้ Smart Learning เรื่อง สารละลาย 

 
 
 

 
1. สารละลายคืออะไร สารละลาย คือ  สารเนื้อเดียวที่ประกอบไปด้วยสารบริสุทธิ์ตั้งแต่สองชนิดขึ้น
ไปมารวมตัวกัน คือ ตัวท าละลาย (Solvent) และ ตัวถูกละลาย (Solute) มีขนาดอนุภาคที่เล็กกว่า 
10-7 เซนติเมตรสารมารถผ่านกระดาษเซโลเฟนได้ ไม่เกิดปรากฏการณ์ทินดอล หากสารละลายเป็น
การละลายระหว่าง ตัวถูกละลายที่เป็นของแข็ง ตัวท าละลายเป็นของเหลว เมื่อท าการต้มจะสามารถ
แยกตัวท าละลายออกจากตัวถูกละลายได้  
2. สารละลายประกอบด้วยอะไรบ้าง คือ ตัวท าละลาย (Solvent) และ ตัวถูกละลาย (Solute) 
3. จากการค้นคว้าของนักเรียน สิ่งที่ชาวเดอร์น ามาให้กับมงดาวมีสิ่งใดบ้างที่เป็นสารละลายสิ่งใดบ้าง
ไม่เป็นสารละลาย ให้นักเรียนท าเครื่องหมาย  ในช่องที่เป็นสารละลายและท าเครื่องหมาย  ใน
ช่องที่ไม่ใช่สารละลาย 
 

สิ่งทดสอบ สำรละลำย 
นม  
แป้ง  

ขนมปัง  

น้ ามะพร้าว  
น้ าอัดลม  
เนย  
ชาเขียว 
ไม่ใส่นม  

กาแฟด า  
ไอครีม  
โคลน  

 
4. จากทดลองนักเรียนสามารถสรุปเป็นองค์ความรู้ได้ว่าอย่างไร ........สารละลาย คือ สารเนื้อเดียวที่
ประกอบไปด้วยสารบริสุทธิ์ตั้งแต่สองชนิดขึ้นไปมารวมตัวกัน คือ ตัวท าละลาย (Solvent) และตัวถูก
ละลาย (Solute) มีขนาดอนุภาคท่ีเล็กกว่า 10-7 เซนติเมตรสารมารถผ่านกระดาษเซโลเฟนได้ ไม่เกิด
ปรากฏการณ์ทินดอล หากสารละลายเป็นการละลายระหว่าง ตัวถูกละลายที่เป็นของแข็ง ตัวท า
ละลายเป็นของเหลว เมื่อท าการต้มจะสามารถแยกตัวท าละลายออกจากตัวถูกละลายได้............. 
5. นักเรียนจะน าองค์ความรู้ที่ได้จากการช่วยเหลือชาวเดอร์ในครั้งนี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันของ
นักเรียนได้อย่างไรเมื่อเจอกับสถานการณ์เดียวกันนี้ ให้นักเรียนสร้างชิ้นงานในรูปแบบใดก็ได้ (เช่น 
maid mapping ชุดทดสอบ เครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบ หรืออ่ืน ๆ) (นักเรียนออกแบบตามความ
สนใจของแต่ละคนพร้อมอธิบายวิธีการใช้งานที่เชื่อมโยงกับเรื่องสารละลาย) 

STEP 7 น ำควำมรู้หรือข้อมูลที่ได้มำวิเครำะห์ อธิบำย แก้ไขสมมติฐำนที่ตั งไว้ สรุป
เป็นข้อสรุป และหลักกำรที่ได้จำกกำรศึกษำปัญหำ (Report to class) 


