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ค ำน ำ 

 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ชุดน้ี ใชข้ั้นตอนและวธีิการเรียนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู้เพื่อพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้   
สารละลายของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  

 
 ชุดกิจกรรมชุดน้ีเป็นชุดท่ี 1  เร่ือง การละลายของสาร ในชุดกิจกรรมชุดน้ีประกอบ

กิจกรรมการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) เพื่อให้นกัเรียนไดป้ฏิบติั
กิจกรรมอย่างหลากหลาย  ฝึกทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ลงมือปฏิบติัการทดลอง
ร่วมกนัเป็นกลุ่ม  แลกเปล่ียนความคิดเห็นกนัภายในกลุ่ม  ชุดกิจกรรมมีภาพประกอบชดัเจน
สามารถท าให้นักเรียนเข้าใจบทเรียนยิ่งข้ึน และสามารถน าความรู้ท่ีได้ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวติประจ าวนั 

 
 ผูจ้ดัท าหวงัเป็นอย่างยิ่งว่าชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหา

ความรู้ชุดน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีสามารถพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนและเป็นส่วนส าคญัในการพฒันากระบวนการเรียนรู้ของนกัเรียนใหมี้คุณภาพสอดคลอ้ง
กบัมาตรฐานการเรียนรู้และตวัช้ีวดั 

 
  ผูจ้ดัท าขอขอบพระคุณผูบ้ริหาร คณะครูอาจารย ์โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลยั และ 
ผูเ้ช่ียวชาญทุกท่าน ท่ีให้ค  าแนะน าช่วยเหลือในการจดัท าชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบ
เสาะหาความรู้ หน่วยการเรียนรู้ สารละลาย จนส าเร็จลุล่วงดว้ยดี ไว ้ณ โอกาสน้ี 

 

                                                                                        วทิยา    มากสวาสด์ิ 
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ค ำช้ีแจงกำรใช้ชุดกจิกรรม 

1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) หน่วยการเรียนรู้ สารละลาย ของนกัเรียน 
      ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  มีทั้งหมด 5  ชุด   ใชเ้วลาจดักิจกรรมการเรียนรู้  16  ชัว่โมง  ดงัน้ี 

 ชุดท่ี 1  เร่ือง   การละลาย  เวลา  3  ชัว่โมง 
ชุดท่ี 2  เร่ือง   ปัจจยัท่ีมีผลต่อการละลาย  เวลา  3  ชัว่โมง 
ชุดท่ี 3  เร่ือง   ความเขม้ขน้ของสารละลาย เวลา  3  ชัว่โมง 
ชุดท่ี 4  เร่ือง   สถานะและการเปล่ียนแปลงสถานะของสาร  เวลา  3  ชัว่โมง 
ชุดท่ี 5  เร่ือง   ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงสถานะของสาร  เวลา  4  ชัว่โมง 

2. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) หน่วยการเรียนรู้  สารละลาย  
แต่ละชุด ประกอบดว้ย 

1) ค าช้ีแจงส าหรับครู 
2) ค าช้ีแจงส าหรับนกัเรียน 
3) มาตรฐานการเรียนรู้/ตวัช้ีวดั 
4) จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
5) บตัรค าสั่ง 
6) แบบทดสอบก่อนเรียน 
7) กิจกรรม ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5 E)  ดงัน้ี 

กิจกรรม ทบทวนความหลงั…จุดประกายความคิด→ขั้นสร้างความสนใจ 
(Engagement) 
กิจกรรม รู้ดว้ยตนเอง → ขั้นส ารวจและคน้หา (Exploration)  
กิจกรรม หลากความคิด…รวมเป็นหน่ึง  → ขั้นอธิบายและลงขอ้สรุป (Explanation)  
กิจกรรม เพิ่มเติมเสริมความรู้ → ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) 
กิจกรรม เรียนแลว้รู้ → ขั้นประเมินผล (Evaluation) 

8) แบบทดสอบหลงัเรียน 
9) บตัรเฉลยกิจกรรม 

3. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) หน่วยการเรียนรู้ สารละลายของนกัเรียน 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 จดัท าข้ึนเพื่อส่งเสริมใหน้กัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน  
โดยใชข้ั้นตอนและวธีิการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E)  ท่ีมุ่งให ้
นกัเรียนไดคิ้ดและลงมือปฏิบติักิจกรรมดว้ยตนเอง 
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ค ำช้ีแจงส ำหรับครู 

1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้  (5E) ชุดท่ี 1 เร่ือง การละลาย ชุดน้ีเป็นชุด
กิจกรรมท่ีใชป้ระกอบการเรียนในวชิาวทิยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ สารละลายของนกัเรียน 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โดยครูใช้ประกอบการจดักิจกรรมการเรียนตามแผนจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ เร่ือง การละลาย จ านวน 3 ชัว่โมง 

2. ครูควรศึกษารายละเอียดเก่ียวกบัแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้  ชุดกิจกรรมแบบสืบเสาะ 
หาความรู้ (5E) และค าช้ีแจงต่าง ๆ ใหเ้ขา้ใจก่อนด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ 

3. ครูตอ้งจดัเตรียมวสัดุอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการท ากิจกรรมการเรียนรู้ให้เรียบร้อยและเพียงพอ 
ส าหรับการท ากิจกรรมของนกัเรียน 

4. ครูควรช้ีแจงขั้นตอนการเรียนและบทบาทของนกัเรียนในการจดักิจกรรมการเรียนรู้  โดย 
ใชชุ้ดกิจกรรมแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ใหน้กัเรียนเขา้ใจก่อนปฏิบติักิจกรรม 

5. ครูจดักิจกรรมการเรียนรู้อยา่งเป็นขั้นตอน ตรงตามท่ีระบุไวใ้นแผนการจดัการเรียนรู้และ 
ชุดกิจกรรมแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E)  5 ขั้นตอน คือ ขั้นสร้างความสนใจ ขั้นส ารวจ 
และคน้หา ขั้นอภิปรายและลงขอ้สรุป ขั้นขยายความรู้ และขั้นประเมิน  โดยในขั้นส ารวจ 
และคน้หา ขั้นอภิปรายและลงขอ้สรุปจะมีการจดักิจกรรม 2 คร้ัง เน่ืองจากตอ้งการให ้
นกัเรียนอภิปรายและสรุปผลใหเ้ขา้ใจในแต่ละเร่ือง   

6. ครูตอ้งควบคุมเวลา การจดักิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อใหกิ้จกรรมเป็นไปอยา่งต่อเน่ืองและ 
บรรลุผลตามวตัถุประสงค ์ 

7. ครูสังเกตพฤติกรรมในการปฏิบติักิจกรรมของนกัเรียนอยา่งใกลชิ้ดระหวา่งท่ีนกัเรียน 
ปฏิบติักิจกรรมการเรียนรู้ ในขั้นส ารวจและคน้หา ขั้นอภิปรายและลงขอ้สรุปเพื่อเพิ่มเติม 
ความรู้และช้ีแนะแนวทางการปฏิบติักิจกรรมใหก้บันกัเรียนได ้ 

8. กระตุน้ เปิดโอกาสใหน้กัเรียนมีส่วนร่วม กลา้แสดงออกในการ 
ปฏิบติักิจกรรม แลกเปล่ียนความคิดเห็นและน าเสนอผลงาน 
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ค ำช้ีแจงส ำหรับนักเรียน 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ชุดท่ี 1 เร่ือง การละลาย  
ชุดน้ีเป็นชุดกิจกรรมท่ีใชป้ระกอบการเรียนในวชิาวทิยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ สารละลาย  
ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 จดัท าข้ึนเพื่อส่งเสริมให้นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการ 
เรียนสูงข้ึน โดยใชข้ั้นตอนและวธีิการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E)   
ท่ีมุ่งใหน้กัเรียนไดคิ้ดและลงมือปฏิบติักิจกรรมดว้ยตนเอง  นกัเรียนจึงตอ้งปฏิบติัดงัน้ี 
 
1. นกัเรียนศึกษาค าช้ีแจงการใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E)  

ใหเ้ขา้ใจก่อนปฏิบติักิจกรรม 
2. นกัเรียนแบ่งกลุ่ม ๆ ละ 4 - 5 คน ด าเนินการเลือก ประธาน รองประธาน และเลขานุการ 

พร้อมทั้งมอบหมายภาระงานของนกัเรียนแต่ละคน  
3. นกัเรียนแต่ละกลุ่ม ศึกษาจุดประสงคก์ารเรียนรู้ บตัรค าสั่งและปฏิบติัตามบตัรค าสั่งอยา่ง

เคร่งครัด 
4. นกัเรียนลงมือปฏิบติักิจกรรมการทดลอง บนัทึกผลการทดลอง และร่วมกนัอภิปราย  

ผลการทดลอง สรุปเป็นองคค์วามรู้ของกลุ่ม  
5. นกัเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอผลการทดลอง อภิปราย และสรุปผลการทดลองหนา้ชั้นเรียน  
6. นกัเรียนท าความสะอาดและเก็บ ส่ือการเรียนรู้  วสัดุและอุปกรณ์การทดลองใหเ้รียบร้อย 
7. นกัเรียนตอ้งท ากิจกรรมดว้ยความซ่ือสัตยไ์ม่ดูเฉลยก่อนท าชุดกิจกรรม 
8. ถา้มีปัญหาหรือขอ้สงสัยใหป้รึกษาครูผูส้อนทนัที  
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มำตรฐำนกำรเรียนรู้ / ตวัช้ีวดั 

 
สำระที ่ 3  สำรและสมบัติของสำร 

 
                   มำตรฐำน ว 3.2  เขา้ใจหลกัการและธรรมชาติของการเปล่ียนแปลงสถานะของสาร  
            การเกิดสารละลายการเกิดปฏิกิริยา  มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์  
            ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์ 
 
                   ตัวช้ีวดั 

– ทดลองและอธิบายการเปล่ียนแปลงสมบติั มวล และพลงังานของสารเม่ือสารเปล่ียน
สถานะและเกิดการละลาย (ว 3.2 ม. 1/2) 

 
สำระที ่8  ธรรมชำติของวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 

 
มำตรฐำนที ่ ว 8.1 ใชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตร์และจิตวทิยาศาสตร์ในการสืบเสาะ 

หาความรู้  การแกปั้ญหา  รู้วา่ปรากฏการณ์ธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนส่วนใหญ่มีรูปแบบท่ีแน่นอน   
สามารถอธิบายและตรวจสอบไดภ้ายใตข้อ้มูลและเคร่ืองมือท่ีอยูใ่นช่วงเวลานั้น ๆ เขา้ใจวา่
วทิยาศาสตร์  เทคโนโลย ี สังคม  และส่ิงแวดลอ้ม  มีความเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กนั 
 

ตัวช้ีวดั 
– สร้างสมมติฐานท่ีสามารถตรวจสอบได ้ และวางแผนการส ารวจตรวจสอบหลาย ๆ วธีิ 

(ว 8.1 ขอ้ 2) 
– บนัทึกและอธิบายผลการสังเกต การส ารวจตรวจสอบ คน้ควา้เพิ่มเติมจากแหล่ง 

เรียนรู้ต่าง ๆ ใหไ้ดข้อ้มูลท่ีเช่ือถือไดแ้ละยอมรับการเปล่ียนแปลงความรู้ท่ีคน้พบ  เม่ือมี 
ขอ้มูลและประจกัษพ์ยานใหม่เพิ่มข้ึน  หรือโตแ้ยง้จากเดิม (ว 8.1 ขอ้ 8) 
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จุดประสงค์กำรเรียนรู้ 

 
ด้ำนควำมรู้  (K) 

 
1. อธิบายเก่ียวกบัการละลายของสารต่าง ๆ ได ้
2. บอกความหมายของประเภทของการละลายได ้
3. จ าแนกสารโดยใชค้วามสามารถในการละลายเป็นเกณฑใ์นการจ าแนกได ้
4. ระบุประเภทของการละลายของสารต่าง ๆ ได ้
5. ยกตวัอยา่งสารท่ีละลายน ้าและสารท่ีไม่ละลายในน ้าได ้
6. ระบุตวัท าละลายและตวัถูกละลายในสารละลายชนิดต่าง ๆ ได ้
 
                                                ด้ำนทกัษะกระบวนกำร   (P) 

 

1. ตั้งสมมติฐานจากปัญหาท่ีก าหนดใหไ้ด ้
2. ทดลองและสรุปผลการทดลองเก่ียวกบัการละลายของสารต่าง ๆ ในน ้าได ้
3. ทดลองและสรุปผลการทดลองเก่ียวกบัประเภทของการละลายของสารต่าง ๆ ในน ้าได ้
4. เขียนแผนผงัความคิดสรุปเก่ียวกบัการละลายของสารได ้

  
 
                                                    ด้ำนคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์   (A) 

1. มีความซ่ือสัตยใ์นการท างาน 
2. สามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์
3. มีความสนใจใฝ่เรียนรู้อยากรู้อยากเห็น 
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บตัรค าสั่ง  กิจกรรมชุดท่ี  1   

เร่ือง   การละลาย 
 

 

ให้นักเรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรมตามขั้นตอนและเวลาที่ก าหนดให้ 

ดังต่อไปนี้   

         เมื่อปฏิบัติแต่ละกิจกรรมเสร็จจึงจะสามารถตรวจสอบจากบัตรเฉลยกิจกรรม 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอน 
เวลำทีก่ ำหนด 

(นำท)ี 

1. นักเรียนแต่ละคนท ำแบบทดสอบก่อนเรียนและ
ตรวจค ำตอบ บันทกึคะแนนทีไ่ด้ 

15 

2. นักเรียนแต่ละกลุ่มท ำกจิกรรม ทบทวน
ควำมหลงั…จุดประกำยควำมคิด 

15 

3. นักเรียนแต่ละกลุ่มท ำกจิกรรมรู้ด้วยตนเอง เร่ือง 
หำยตัวได้ไหม 

20 

4. นักเรียนแต่ละกลุ่มท ำกจิกรรม หลำกควำมคิด…
รวมเป็นหน่ึง 

15 

5. นักเรียนแต่ละกลุ่มท ำกจิกรรมรู้ด้วยตนเอง เร่ือง 
ดูด ๆ คำย ๆ แบบไหนดี 

20 

6. นักเรียนแต่ละกลุ่มท ำกจิกรรม หลำกควำมคิด…
รวมเป็นหน่ึง 

15 

7. นักเรียนแต่ละคนท ำกจิกรรม เพิม่เติมเสริมควำมรู้ 20 
8. นักเรียนแต่ละคนท ำกจิกรรม เรียนแล้วรู้ 15 
9. นักเรียนแต่ละคนท ำแบบทดสอบหลงัเรียนและ

ตรวจค ำตอบ บันทกึคะแนนทีไ่ด้ 

15 

รวม 150 
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1. ข้อใดกล่ำวถูกต้อง 
ก. ตวัถูกละลายอาจมีสถานะต่างจากตวัท าละลายก็ได ้
ข. ตวัท าละลายมกัจะมีปริมาณนอ้ยกวา่ตวัถูกละลายเสมอ  
ค. ตวัท าละลายจะท าปฏิกิริยาเคมีกบัตวัถูกละลายจึงเกิดสารละลายข้ึน 
ง. สารละลายจะมีตวัถูกละลาย  1  ชนิด  และตวัท าละลาย  1  ชนิด  เท่านั้น 

 

2. สำรละลำยในข้อใดเกดิจำกแก๊สละลำยในแก๊ส 
ก. เหรียญบาท  ไอน ้า       ข.  อากาศ   ก๊าซหุงตม้        ค.  กล่ินการบูร   น ้าอดัลม   ง.  หมอก  น ้าปูนใส 

 

3. น ำสีน ำ้มัน 70 cm3 ผสมกบัทินเนอร์ 30 cm3 ข้อใดกล่ำวถูกต้อง 
ก. ทินเนอร์ เป็นตวัท าละลายเพราะมีสถานะเป็นของเหลว 
ข. ทินเนอร์ เป็นตวัถูกละลายเพราะมีสถานะเป็นของเหลว 
ค. สีน ้ามนั เป็นตวัถูกละลายเพราะมีปริมาตรมาก 
ง. สีน ้ามนั เป็นตวัท าละลายเพราะมีปริมาตรมาก 

 

4. สำรละลำยในข้อใดมีน ำ้เป็นตัวถูกละลำย 
ก. สารละลายท่ีมีน ้า 30 cm3 กบั น ้าตาล 28 กรัม 
ข. สารละลายท่ีมีน ้า 30 cm3 กบั แอลกอฮอล ์50 cm3 
ค. สารละลายท่ีมีน ้า 30 cm3 กบั เกลือแกง 10 กรัม 
ง. สารละลายท่ีมีน ้า 30 cm3 กบั กรดน ้าส้ม 15 cm3 

 

5. ข้อใดกล่ำวถูกต้องเกีย่วกบักำรละลำย 
ก. การละลายเกิดเม่ือตวัท าละลายสร้างแรงยดึเหน่ียวระหวา่งกนั 
ข. ในการละลายตอ้งการพลงังานเพื่อท าใหพ้ลงังานสูงข้ึนเท่านั้น 
ค. ถา้อุณหภูมิของสารก่อนและหลงัการละลายเท่ากนัคือไม่เกิดการละลาย 
ง. พลงังานในการละลายท่ีเปล่ียนแปลงมีทั้งแบบดูดความร้อนและคายความร้อน 

 
 

 

แบบทดสอบกอ่นเรยีน 

เรื่อง  การละลาย 

 

ค ำช้ีแจง  ใหน้กัเรียนกา x ทบัตวัเลือกท่ีถูกตอ้งท่ีสุดเพียงขอ้เดียว   
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6. เหรียญบำทท ำจำกโลหะผสมระหว่ำงนิกเกลิ 25% กบัทองแดง 75% ข้อใดกล่ำวถูกต้อง 

ก. ทองแดงเป็นตวัท าละลาย นิกเกิลเป็นตวัถูกละลาย เพราะทองแดงมีประมาณมากกวา่นิกเกิล 
ข. ทองแดงเป็นตวัถูกละลายนิกเกิลเป็นตวัท าละลาย เพราะนิกเกิลมีปริมาณมากกวา่ทองแดง 
ค. ทองแดงเป็นตวัถูกละลาย นิกเกิลเป็นตวัท าละลาย เพราะทองเหลืองมีสถานะเป็นของแขง็เหมือน

นิกเกิล 
ง.   ทองแดงเป็นตวัท าละลาย นิกเกิลเป็นตวัถูกละลาย เพราะทองเหลืองมีสถานะเป็นของแขง็เหมือน

ทองแดง 
 

7. สำรละลำยชนิดหนึ่ง มีสถำนะของเหลวประกอบด้วยสำร A ร้อยละ 25 สำร B ร้อยละ 55 และ
สำร C   ร้อยละ 20 ตัวถูกละลำยได้แก่ข้อใด 

        ก. สาร A และ C             ข. สาร B และ C                  ค.  เฉพาะสาร A          ง.  เฉพาะสาร C 
 

8. น ำของเหลว A  จ ำนวน 50 cm3 ผสมกบัของเหลว B  50 cm3 ในหลอดทดลองเขย่ำแล้วทิง้ไว้ 
สักครู่พบว่ำมีของเหลว B  แยกช้ันอยู่ด้ำนบน 30 cm3  ข้อใดกล่ำวถูกต้อง 
ก.  สารละลายอ่ิมตวัท่ี 70 cm3          
ข.  สารท่ีเกิดข้ึนไม่จดัเป็นสารละลาย  
ค.  สารละลายท่ีเกิดข้ึนมีปริมาตร 70 cm3          
ง.   ของเหลว A  เป็นตวัท าละลาย  ของเหลว B  เป็นตวัถูกละลาย 

 

9. เม่ือน ำสำร x เป็นของแข็งสีฟ้ำ  สำมำรถละลำยได้ในน ้ำ  ที่มีอุณหภูมิ 25 °C หลังกำรละลำยวัด
อุณหภูมิของสำรละลำยได้ 20 °C   ข้อสรุปใดถูกต้อง 
ก. เป็นการละลายประเภทดูดความร้อน จบัภาชนะแลว้รู้สึกเยน็ 
ข. เป็นการละลายประเภทดูดความร้อน จบัภาชนะแลว้รู้สึกร้อน 
ค. เป็นการละลายประเภทคายความร้อน จบัภาชนะแลว้รู้สึกเยน็ 
ง. เป็นการละลายประเภทคายความร้อน จบัภาชนะแลว้รู้สึกร้อน 

 

10. เม่ือใช้ควำมสำมำรถในกำรละลำยได้ในน ำ้เป็นเกณฑ์ในกำรจ ำแนกสำร  สำรในข้อใดต่ำงจำกพวก 
ก. สีน ้ามนั                      ข.    แป้ง                         ค.  ผงชูรส                    ง.  หินปูน 

 
 

 
 
 

คะแนนที่ได ้
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                   นักเรยีนครบัเรามาเลน่เกมกนัดกีว่า 

                    ใหน้กัเรยีนแตล่ะคนในกลุ่มแขง่ขนักนั 

              พิจารณาภาพดา้นลา่งแลว้  เขยีนประเภทของสาร 

ลงในตารางใหส้ัมพนัธก์นั 

                  ใครเขยีนไดเ้รว็ทีส่ดุและถกูตอ้งจะเป็นผูช้นะ 

 

 

 

สำรละลำย ธำตุ สำรประกอบ สำรเน้ือผสม 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 

กจิกรรม  ทบทวนความหลงั…จุดประกายความคิด 
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ยาสีฟัน ข้าวต้มปลา 

 
 

ทองค าแท้ เกลือ 

 
ทองแดง 

 

 
ยาลดกรด 

 
น  ายาเช็ดกระจก 

 
น  าหอม 

น  าอัดลม อลูมิเนียม 
 

สุรา 
 

น  าโซดา 

 
ผงฟู 

 

 
ด่างทับทิม น  าตาลทราย 

 
น  าโคลน 

 

 
ทองเหลือง 

สังกะสี 

 

 
ตะปูเหล็ก 

 
น  าหวาน 

 
น  าเต้าหู้
ทรงเครื่อง 

 
แก๊สหุงต้ม นาก 

 
น  าจิ ม 
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กจิกรรม รู้ด้วยตนเอง  

เรื่อง หายตวัได้ไหม 

 

 

                      จดุประสงค์ของกิจกรรม   

1. อธิบายเกี่ยวกับการละลายของสารตา่ง ๆ ได ้

2. ตัง้สมมตฐิานจากปญัหาทีก่ าหนดใหไ้ด ้

3. ทดลองและสรปุการละลายของสารตา่ง ๆ ในน้ าได ้

4. จ าแนกสารโดยใชค้วามสามารถในการละลายเปน็เกณฑใ์นการจ าแนกได้ 

5. ยกตัวอยา่งสารที่ละลายน้ าและสารทีไ่ม่ละลายในน้ าได้ 

 

   ปญัหา  :   สารแตล่ะชนดิละลายน้ าไดเ้หมอืนหรอืตา่งกนั อย่างไร 

 

วสัดุอปุกรณท์ีใ่ชใ้นการทดลอง (ตอ่กลุม่) 

1. ดนิเหนยีว  10 ชอ้นเบอร ์1 

2. แปง้มนั   10 ชอ้นเบอร ์1 

3. สารสม้ 10 ชอ้นเบอร ์1 

4. โซเดยีมคลอไรด ์(เกลอืแกง) 10 ชอ้นเบอร ์1 

5. ผงแคลเซียมคารบ์อเนต (หนิปนู) 10 ชอ้นเบอร ์1 

6. คอปเปอร(์II)ซัลเฟต (จนุส)ี 10 ชอ้นเบอร ์1 

7. เอทานอล 10 ชอ้นเบอร ์1 

8. น้ ามนัพชื 10 ชอ้นเบอร ์1 

9. หลอดทดลองขนาดกลาง 6 หลอด 

10. ชอ้นตกัสารเบอร ์1     6  อนั 

11. น้ ากลัน่ 30 ลูกบาศกเ์ซนตเิมตร 

12. หลอดฉดียา   1  หลอด 

13. บกีเกอร ์100 ลูกบาศกเ์ซนตเิมตร 1 ใบ 
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       วธิทีดลอง 

1. ใชห้ลอดฉดียาดดูน้ ากลัน่ปรมิาตร 5 ลกูบาศกเ์ซนตเิมตร ใส่ลงในหลอดฉดียาขนาดกลาง 

จ านวน 6 หลอด 

2. เตมิดนิเหนยีวบดละเอยีด  แปง้มนั  สารสม้  โซเดยีมคลอไรด์   ผงแคลเซียมคาร์บอเนต  

คอปเปอร(์II)ซัลเฟต เอทานอล และ น้ ามนัพชื อย่างละ 1 ช้อนเบอร ์1   ลงในหลอดทดลองที่

ใสน่้ ากลัน่ไว้แล้วตามขอ้ 1. หลอดละ 1 ชนดิ  ท าเครือ่งหมายบอกชนดิของสารบนหลอดทดลอง 

3. เขยา่หลอดทดลองแต่ละหลอดนานประมาณ 1 นาที  สงัเกตว่าสารชนดิใดละลายไดห้รอืไม่

ละลาย บนัทกึผลลงตาราง 

 

 

 

  

  

 

 

 

4. ถ้าสารชนดิใดละลายหมดใหเ้ตมิสารนัน้ลงไปอกีทลีะชอ้น แลว้เขยา่ทกุครัง้จนสารนัน้ไม่ละลาย

ตอ่ไปอกี  นับจ านวนชอ้นทีเ่ตมิ  บนัทกึผลลงตาราง 

  

  ค าถามกอ่นการทดลอง 

1. การทดลองนี้จัดอะไรให้เหมอืนกัน  

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

2. การทดลองนี้จัดอะไรให้ต่างกัน  

______________________________________________________________ 

  ______________________________________________________________ 

3. การบรรจุสารลงในหลอดทดลองควรท าอย่างไร  

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

เอทานอล 
1 ชอ้นเบอร์ 1 

ดินเหนียวบดละเอียด 
1 ชอ้นเบอร์ 1 

แป้งมนั 
1 ชอ้นเบอร์ 1 

สารส้ม 
1 ชอ้นเบอร์ 1 

โซเดียมคลอไรด์ 
1 ชอ้นเบอร์ 1 

โพแทสเซียม
คาร์บอเนต 
1 ชอ้นเบอร์ 1 

คอปเปอร์ซัลเฟต 
1 ชอ้นเบอร์ 1 

น ้ ามนัพืช 
1 ชอ้นเบอร์ 1 
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4. ในการทดลองนี้ ให้นักเรียนคาดคะเนว่าสารใดละลายน้ าได้ และปริมาณมากที่สุดที่สารชนิด 

ต่าง ๆ ละลายน้ าแตกต่างกันหรือไม่ (เขียนตามหลักการตั้งสมมติฐาน) 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

ตารางบนัทึกผลการทดลองแสดงการละลายน้ าและปริมาณมากที่สุดที่สารชนิดต่าง ๆ 

สามารถละลายน้ าได้ 

 

 

ชนิดของสาร 

การละลายน้ า ปริมาณมากที่สุด 

ที่ละลายน้ า 

(ช้อนเบอร์ 1) 
ละลาย ไม่ละลาย 

1. ดินเหนียวบดละเอียด      

2. แป้งมัน      

3. สารส้ม    

4. โซเดียมคลอไรด์       

5. ผงแคลเซียมคาร์บอเนต      

6. คอปเปอร์(II)ซัลเฟต    

7. เอทานอล    

8. น้ ามันพืช    

 
กิจกรรม   หลากความคิด...รวมเปน็หนึ่ง  

 

       ค าถามหลงัการทดลอง 

1. ผลการทดลองเป็นไปตามทีต่ั้งสมมติฐานหรือไม่ อย่างไร 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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2. สารชนิดใดบ้างที่ละลายน้ าและชนิดใดบ้างที่ไม่ละลายน้ า 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

3. เมื่อใช้การละลายน้ าเป็นเกณฑ์จะแบ่งสารได้เป็นกี่ประเภท อะไรบ้าง  

_____________________________________________________________ 

4. สารชนิดใดละลายน้ าได้ดีที่สุด  

_____________________________________________________________ 

5. สารแต่ละชนิดละลายน้ าได้ ในปริมาณที่แตกต่างกันหรือไม่ ทราบได้อย่างไร  

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

6. นักเรียนจะสรุปผลการทดลองได้ว่าอย่างไร  

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

7. ให้นักเรียนยกตัวอย่างสารในชีวิตประจ าวันที่สามารถละลายน้ าได้ และสารละลายนั้นมีสารใด

เป็นตัวละลายและตัวท าละลาย 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

8. ให้นักเรียนยกตัวอย่างสารในชีวิตประจ าวันที่ไม่สามารถละลายน้ าได้ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

9. นักเรียนคิดว่าขณะที่สารเกิดการละลายมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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กจิกรรม รู้ด้วยตนเอง 

เรื่อง  ดูด ๆ คาย ๆ แบบไหนดี 

 

 

                 จดุประสงคข์องกจิกรรม   

1.  บอกความหมายของประเภทของการละลายได ้

2. ตัง้สมมตฐิานจากปญัหาทีก่ าหนดใหไ้ด ้

3. ทดลองและสรปุผลการทดลองเกีย่วกบัประเภทของการละลายของสารตา่ง ๆ ในน้ าได ้

4. จ าแนกสารโดยใช้ประเภทของการละลายเปน็เกณฑใ์นการจ าแนกได้ 

5. ระบปุระเภทของการละลายของสารตา่ง ๆ ได ้
 

ปัญหา : ขณะสารเกดิการละลายสารแตล่ะชนดิมีการเปลี่ยนแปลงพลงังานเหมอืนกนัหรอืไม่ 

 

วสัดุอปุกรณท์ีใ่ชใ้นการทดลอง (ตอ่กลุม่) 

1. โพแทสเซียมคลอไรด ์ 2 ช้อนเบอร ์1  

2. โซเดยีมคาร์บอเนต 2 ช้อนเบอร ์1  

3. แคลเซียมคลอไรด ์ 2 ช้อนเบอร ์1  

4. โซเดยีมไบคารบ์อเนต 2 ช้อนเบอร ์1  

5. บกีเกอร ์  4  ใบ 

6. กระบอกตวง 1   อนั 

7. น้ ากลัน่ 40 ลกูบาศกเ์ซนตเิมตร 

8. เทอรโ์มมเิตอร ์ 1   อนั 

วิธทีดลอง 

1. เตมิน้ ากลัน่ปรมิาตร 20 ลูกบาศกเ์ซนตเิมตร ลงในบกีเกอร ์วดัอณุหภูมขิองน้ าดว้ย

เทอรโ์มมเิตอร ์ บันทกึผลลงในตาราง 

2. ใสโ่พแทสเซียมคลอไรด ์4 ชอ้นเบอร ์1 ลงในบกีเกอรข์อ้ที่ 1  
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3. เขยา่บกีเกอรใ์หส้ารละลายจนหมด  วดัอณุหภมูขิองสารละลายดว้ยเทอรโ์มมเิตอรบ์นัทกึผลลงใน

ตาราง 

4. ท าซ้ าขอ้ 1 -3 โดยเปลีย่นโพแทสเซียมคลอไรด ์เปน็ แคลเซยีมคลอไรด ์ โซเดยีมคารบ์อเนต 

และโซเดียมไบคารบ์อเนต 

 

 

   

      

   

   

        ค าถามกอ่นการทดลอง 

 

1. การทดลองนี้จัดอะไรให้เหมอืนกัน  

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

2. การทดลองนี้จัดอะไรให้ต่างกัน  

 _____________________________________________________________ 

3. การวัดอุณหภูมิของน้ าก่อนการสังเกต เพื่อวัตถุประสงค์ ใด 

 _____________________________________________________________ 

4. การวัดอุณหภูมิของสารละลายควรกระท าเมื่อใด 

 _____________________________________________________________ 

5. การเขย่าบีกเกอร์ควรท าอย่างไร  

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

6. เพราะเหตุใดเมื่อใส่สารลงในหลอดทดลองที่ใส่น้ าแล้วจึงต้องเขย่าบีกเกอร์ ให้ 

 สารละลายจนหมด 

 _____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

 

 

โพแทสเซียมคลอไรด์ 
2 ชอ้นเบอร์ 1 

แคลเซียมคลอไรด์ 
2 ชอ้นเบอร์ 1 

โซเดียมคาร์บอเนต 
2 ชอ้นเบอร์ 1 

โซเดียมไบคาร์บอเนต 
2 ชอ้นเบอร์ 1 

ระบบ คือ สิง่ต่าง ๆ ที่อยู่ภายในขอบเขตท่ีก าลัง

ศึกษา (สารละลาย)ส่วนท่ีอยู่รอบ ๆ ระบบเรียกว่า 

สิง่แวดลอ้ม (บีกเกอร์ เทอร์โมมิเตอร์) 
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7. นักเรียนคิดว่าเมื่อสารละลายน้ าแล้วมีการดูดความร้อน อุณหภูมิของสารจะมีการเปลี่ยนแปลง

อย่างไร   

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

8. ในการทดลองนี้ ให้นักเรียนคาดคะเนว่าสารใดละลายน้ าแล้วมีอุณหภูมิเปลี่ยนแปลง 

และเปลี่ยนแปลงอย่างไร (เขียนตามหลักการตั้งสมมติฐาน) 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

ตารางบนัทึกผลการทดลองแสดงอุณหภูมิของสารที่เปลี่ยนแปลงขณะท าการทดลอง 

 

 

สาร 

อุณหภูมิ 

ของน้ ากล่ัน 

( ) 

อุณหภูมิ 

สารละลาย

( ) 

อุณหภูมทิิ่

เปลี่ยนแปลง 

( ) 

ดูด / คาย 

ความร้อน 

โพแทสเซียมคลอไรด์      

แคลเซียมคลอไรด์       

โซเดียมคาร์บอเนต     

โซเดียมไบคาร์บอเนต     

 

     กิจกรรม   หลากความคิด...รวมเป็นหนึ่ง  

 

     ค าถามหลงัการทดลอง 

1. ผลการทดลองเป็นไปตามทีต่ั้งสมมติฐานหรือไม่ อย่างไร 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

2. ในขณะที่สารเกิดการละลายมีสิ่งใดเข้ามาเกี่ยวข้อง  สังเกตจากสิ่งใด 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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3. เมื่อสารต่าง ๆ ละลายน้ าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงความร้อนอย่างไรบ้าง 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

4. การละลายของสารใดบ้างที่มีการดูดความร้อน 

_____________________________________________________________ 

5. การละลายของสารใดที่มีการดูดความร้อนมากที่สุด 

_____________________________________________________________ 

6. การละลายของสารใดบ้างที่มีการคายความร้อน 

_____________________________________________________________ 

7. การละลายของตัวถูกละลายใดที่มีการคายความร้อนมากที่สุด 

_____________________________________________________________ 

8. การดูดความร้อนและการคายความร้อนของสารที่เกิดการละลายต่างกันอย่างไร 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

9. เมื่อใช้การเปลี่ยนแปลงความร้อนในการละลายเป็นเกณฑ์จะแบ่งสารได้เป็นกี่ประเภท อะไรบ้าง  

_____________________________________________________________ 

10. นักเรียนจะสรุปผลการทดลองได้ว่าอย่างไร  

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

11. ให้นักเรียนระบุประเภทของการละลายลงในตารางให้ถูกต้อง 

สำร 
อุณหภูมิน ำ้  

(  C) 
อุณหภูมิสำรละลำย 

(  C) 
ประเภทของ 
กำรละลำย 

แอมโมเนียมไนเตรต 28 19  
โซเดียมไฮดรอกไซด์ 28 53  
โซเดียมไนเตรต 28 22  
โซเดียมคลอไรด์ 28 26  
แอมโมเนียมไนเตรต 28 19  
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กิจกรรม   เพิม่เตมิเสริมความรู ้ 

 

 
 

        ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาข้อมูลในตารางและตอบค าถาม 

ตำรำงแสดงชนิดของสำรละลำยในสถำนะต่ำงๆ 

ชนิดของ 
สารละลาย 

ตวัถูกละลาย ตวัท าละลาย ตวัอยา่ง 

สำรละลำยแก๊ส 
(gas  solution) 

แก๊ส 
ของเหลว 
ของแขง็ 

แก๊ส 
แก๊ส 
แก๊ส 

อากาศ (O2 ใน N2) 
ความช้ืน (ไอน ้าในอากาศ) 

ไอการบูรในอากาศ 
สำรละลำย
ของเหลว 

(gas  solution) 

แก๊ส 
ของเหลว 
ของแขง็ 

ของเหลว 
ของเหลว 
ของเหลว 

ออกซิเจนในน ้า 
แอลกอฮอลใ์นน ้า 

เกลือในน ้า 

สำรละลำย
ของแข็ง 

(gas  solution) 

แก๊ส 
ของเหลว 
ของแขง็ 

ของแขง็ 
ของแขง็ 
ของแขง็ 

ไฮโดรเจนในพาลาเดียม 
ปรอทในทองค า 
ทองแดงในสังกะสี 

ท่ีมา : chemistryquiz.exteen.com/20081129/solution-saturated-solution 
1. สารละลายมีกี่สถานะ  อะไรบ้าง 

_____________________________________________________________ 

2. องค์ประกอบของสารละลายมีกี่ชนิด  อะไรบ้าง 

_____________________________________________________________ 

3. ถ้านักเรียนน าสารที่มีสถานะเดียวกันมาผสมจนเป็นสารละลาย  นักเรียนจะทราบได้อย่างไรว่า

สารใดเป็นตัวถูกละลายและตัวท าละลาย 

_____________________________________________________________ 

4. ถ้านักเรียนน าสารที่มีสถานะต่างกันมาผสมจนเป็นสารละลาย  นักเรียนจะทราบได้อย่างไรว่า

สารใดเป็นตัวถูกละลายและตัวท าละลาย 

_____________________________________________________________ 

5. ถ้าผสมผงโกโก้ 1 ช้อนและน้ าตาล 1 ช้อนลงในน้ าร้อน 1 ถ้วยเพื่อท าเครื่องดื่ม สารใดควรเป็น

ตัวละลาย และสารใดควรเป็นตัวท าละลาย เพราะอะไร 

_____________________________________________________________ 

ตอนที ่1 

http://chemistryquiz.exteen.com/20081129/solution-saturated-solution
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6. ถ้าใส่น้ าหวานสีแดง 2 ช้อนลงในน้ าโซดา 1 แก้วเพื่อท าเครื่องดื่ม สารใดควรเป็นตัวละลาย และ

สารใดควรเป็นตัวท าละลาย เพราะอะไร 

_____________________________________________________________ 

7. ศึกษาและพิจารณาข้อมูลในตารางที่ก าหนดให้ แล้วระบุว่าสารใดเป็นตัวท าละลายหรือตัวละลาย

โดยท าเครื่องหมาย / ลงในตาราง 

สารละลาย สถานะ 
ส่วนประกอบของ

สาระลาย 

ส่วนประกอบที่เป็น 

ตัวถกูละลาย ตัวท าละลาย 

ทองเหลอืง ของแข็ง 
ทองแดง  60% 

สังกะสี  40% 

  

น้ ายาลา้งตา ของเหลว 
น้ า 95 % 

ยาล้างตา 5 % 

  

ทงิเจอรไ์อโอดนี ของเหลว 
แอลกอฮอล์ 

เกล็ดไอโอดีน 

  

ทองเหลือง ของแข็ง 
สังกะสี 10% 

ทองแดง 90 

  

เหรยีญบาท ของแข็ง 
ทองแดง 75% 

นิกเกิล 25% 

  

ก๊าซหุงต้ม ก๊าซ 
ก๊าซโพรเพน 70% 

ก๊าซบิวเทน 30% 

  

ฟิวส์ไฟฟ้า ของแข็ง 

ดีบุก 25% 

ตะกั่ว 25% 

บิสมัส 50% 

  

นาก  ของแข็ง 

ทองแดง  60% 

ทองค า  35% 

เงิน  5% 

  

เหล็กกล้าไร้สนิม ของแข็ง 

เหล็ก  74% 

โครเมียม  18% 

นิกเกิล  8% 

  

น้ าส้มสายชู ของเหลว 
น้ า  80% 

กรดแอซิติก 20% 
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ตัวอย่างขั้นตอนการละลายของโซเดียมคลอไรด์ในน้้า 
 

 
 

         ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาข้อมูลต่อไปนี และตอบค าถาม 
การละลายของสารทุกชนิดมีกระบวนการ 2 ขั้นตอน  คือ  
 ขั้นท่ี 1  สารท่ีเป็นตวัละลายจะดูดพลงังานความร้อนเขา้ไปใชแ้ยกอนุภาคของสารออกจากกนั 
 ขั้นท่ี 2 อนุภาคของตวัถูกละลายท่ีแยกออกมายดึเหน่ียวกบัตวัท าละลายท าใหไ้ดอ้นุภาคของตวัถูก

ละลายท่ีมีตวัท าละลายลอ้มรอบและคายความร้อน 
 
 
 
 

 

ท่ีมา : www.siam1.net/article-10148.html 

1. ถ้าพลังงานความร้อนในขั้นที่ 1 มากกว่าขั้นที่ 2 อุณหภูมิของสารจะเปลี่ยนแปลงอย่างไร  

_____________________________________________________________ 

2. ถ้าพลังงานความร้อนในขั้นที่ 1 น้อยกว่าข้ันที่ 2 อุณหภูมิของสารจะเปลี่ยนแปลงอย่างไร 

_____________________________________________________________ 

3. ถ้าหลังการละลายจับภาชนะแล้วรู้สึกเย็น แสดงว่าเป็นการละลายประเภทใด   

_____________________________________________________________ 

4. ถ้าหลังการละลายจับภาชนะแล้วรู้สึกร้อน แสดงว่าเป็นการละลายประเภทใด   

_____________________________________________________________ 

5. เมื่อน าสาร x  5 กรัม  ไปละลายในน้ า 40 กรัม ที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส หลังการละลาย

วัดอุณหภูมิของสารละลายได้ 22 องศาเซลเซียส 

5.1 การละลายของสาร x เป็นการละลายประเภทดูดหรือคายความร้อน  เพราะเหตุใด 

__________________________________________________________ 

5.2 หลังการละลายพลังงานของระบบจะเปลี่ยนแปลงอย่างไร 

__________________________________________________________ 

6. ก าหนดให้สารละลาย A เป็นการละลายประเภทคายความร้อน 

6.1 เมื่อน าสาร A ไปละลายน้ าจะมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างไร 

__________________________________________________________ 

6.2 ถ้าเพิ่มอุณหภูมิของน้ าที่ใช้ในการละลายสาร A จะละลายได้เพิ่มข้ึนหรือลดลง  เพราะเหตุใด 

__________________________________________________________ 

ตอนที ่2 

http://www.siam1.net/article-10148.html
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กิจกรรม  เรียนแล้วรู้ 
 
  

ให้นักเรียนเขียนแผนผังความคิดเรื่องการละลาย โดยครอบคลุมประเด็นดังต่อไปนี้   

 1)  การละลายของสารในน้ า        2)   ตัวอย่างสารที่ละลายน้ าและไม่ละลายน้ า  

 3) องค์ประกอบของสารละลาย      4)   ลักษณะตัวถูกละลายและตัวท าละลาย  

          5) ประเภทของการละลาย           6)   ตัวอย่างสารละลาย 
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1. ข้อใดผดิเกีย่วกบัตัวท ำละลำย 
     ก.   สารท่ีมีปริมาณมากกวา่                                  ข.   สารท่ีมีสถานะเดียวกบัสารละลาย 
     ค.   สารท่ีมีสถานะเป็นของเหลวเท่านั้น               ง.   สารท่ีมีสถานะเป็นของแขง็ ของเหลว และก๊าซ 

 

2. ตัวถูกละลำยคืออะไร 
ก.   สารท่ีมีปริมาณนอ้ยกวา่                                  ข.   สารท่ีมีสถานะเดียวกบัสารละลาย 
ค.   สารท่ีมีสถานะเป็นของเหลวเท่านั้น                ง.   สารท่ีมีความหนาแน่นนอ้ยกวา่สารละลาย 

 

3. เม่ือใช้ควำมสำมำรถในกำรละลำยได้ในน ำ้เป็นเกณฑ์ในกำรจ ำแนกสำร  สำรในข้อใดต่ำงจำกพวก 
ก. น ้าตาล                      ข.    น ้ามนั                        ค.  เกลือแกง            ง.  สีผสมอาหาร 

 

4. ข้อใดกล่ำวถูกต้องเกีย่วกบักำรละลำย 
ก. ขณะสารละลายพลงังานจะไม่เกิดการเปล่ียนแปลง 
ข. อุณหภูมิของสารก่อนและหลงัการละลายจะเท่ากนัเสมอ 
ค. หลงัการละลายถา้บีกเกอร์ร้อนข้ึนแสดงวา่มีปฏิกิริยาเคมีเกิดข้ึน 
ง. หลงัการละลายถา้จบับีกเกอร์แลว้รู้สึกเยน็จดัเป็นการดูดพลงังาน 

 

5. น ำน ำ้ 70 ลูกบำศก์เซนติเมตร ผสมกบัแอลกอฮอล์ 30 ลูกบำศก์เซนติเมตร ข้อใดกล่ำวถูกต้อง 
ก. น ้าเป็นตวัท าละลายเพราะมีปริมาตรมาก 
ข. น ้าเป็นตวัถูกละลายเพราะมีปริมาตรมาก 
ค. แอลกอฮอลเ์ป็นตวัท าละลายเพราะมีสถานะเป็นของเหลว 
ง. แอลกอฮอลเ์ป็นตวัถูกท าละลายเพราะมีสถานะเป็นของเหลว 

 

6. สำรละลำยในข้อใดเกดิจำกแก๊สละลำยในของเหลว 
ก.  น ้าอดัลม น ้าโซดา เบียร์        ข.  น ้าอดัลม น ้าหวาน เบียร์ 
ค.  น ้าอดัลม น ้าหวาน น ้าโซดา        ง.  น ้าหวาน น ้าอดัลม เบียร์ 
 

ค ำช้ีแจง  ใหน้กัเรียนกา x ทบัตวัเลือกท่ีถูกตอ้งท่ีสุดเพียงขอ้เดียว   

แบบทดสอบหลงัเรียน 

เรื่อง  การละลาย 
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7. ทองเหลืองเป็นโลหะผสมระหว่ำงทองแดง 60% และสังกะสี 40% ข้อใดกล่ำวถูกต้อง 
ก.   ทองแดงเป็นตวัถูกละลาย สังกะสีเป็นตวัท าละลาย เพราะสังกะสีมีปริมาณมากกวา่ทองแดง 
ข.   ทองแดงเป็นตวัถูกละลาย สังกะสีเป็นตวัท าละลาย เพราะทองเหลืองมีสถานะเป็นของแขง็เหมือน  
        สังกะสี 
ค.   ทองแดงเป็นตวัท าละลาย สังกะสีเป็นตวัถูกละลาย เพราะทองแดงมีประมาณมากกวา่สังกะสี 
ง.   ทองแดงเป็นตวัท าละลาย สังกะสีเป็นตวัถูกละลาย เพราะทองเหลืองมีสถานะเป็นของแขง็เหมือน 
       ทองแดง 

 

8. สำรละลำยชนิดหน่ึง มีสถำนะแก๊สประกอบด้วยสำร A ร้อยละ 65 สำร B ร้อยละ 20 และสำร C  
           ร้อยละ 15 ตัวถูกละลำยได้แก่ข้อใด 
           ก. สาร A และ B                  ข. สาร B และ C             ค. เฉพาะสาร A               ง.  เฉพาะสาร C 
 

9. เม่ือน ำสำรชนิดหน่ึง ซ่ึงเป็นของแข็งสีขำว   ละลำยในน ำ้อุณหภูมิของสำรละลำยจะสูงขึน้  ข้อใดสรุป
ได้ถูกต้อง 
ก. เป็นการละลายประเภทดูดความร้อน จบัภาชนะแลว้รู้สึกเยน็ 
ข. เป็นการละลายประเภทดูดความร้อน จบัภาชนะแลว้รู้สึกร้อน 
ค. เป็นการละลายประเภทคายความร้อน จบัภาชนะแลว้รู้สึกเยน็ 
ง. เป็นการละลายประเภทคายความร้อน จบัภาชนะแลว้รู้สึกร้อน 

 

10. น ำของเหลว A  จ ำนวน 20 cm3 ผสมกบัของเหลว B  20 cm3 ในหลอดทดลองเขย่ำแล้วทิง้ไว้ 
สักครู่พบว่ำมีของเหลว B  แยกช้ันอยู่ด้ำนบน 10 cm3  ข้อใดกล่ำวถูกต้อง 
ก.    สารละลายท่ีเกิดข้ึนมีปริมาตร 25 cm3           
ข.    ของเหลว A  และ B  ไม่ละลายซ่ึงกนัและกนั 
ค.    สารละลายท่ีเกิดข้ึนจดัเป็นสารละลายไม่อ่ิมตวั  
ง.     ของเหลว A  เป็นตวัท าละลาย  ของเหลว B  เป็นตวัถูกละลาย 

 

 
 

 

คะแนนที่ได ้
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1.  ก. ตวัถูกละลายอาจมีสถานะต่างจากตวัท าละลายก็ได ้เช่น น ้ าตาลเป็นของแขง็
ละลายในน ้าซ่ึงเป็นของเหลว 

2.  ข. อากาศ  มีก๊าซออกซิเจน  ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์ไอน ้า และอ่ืน ๆละลายใน
ก๊าซไนโตรเจน   
ส่วนก๊าซหุงตม้มีก๊าซบิวเทนละลายในก๊าซโพรเพน 

3.  ง. สีน ้ามนั เป็นตวัท าละลายเพราะมีปริมาตรมาก 
4.  ข. สารละลายท่ีมีน ้า 30 cm3 กบั แอลกอฮอล ์50 cm3 เพราะน ้ามีปริมาณนอ้ยกวา่

แอลกอฮอล ์น ้าจึงเป็นตวัถูกละลาย 
5.  ง. พลงังานในการละลายท่ีเปล่ียนแปลงมีทั้งแบบดูดความร้อนและคายความร้อน 
6.  ก. ทองแดงเป็นตวัท าละลาย นิกเกิลเป็นตวัถูกละลาย เพราะทองแดงมีปริมาณ

มากกวา่นิกเกิล 
7.  ก. สาร A และ C เป็นตวัถูกละลาย เพราะมีปริมาณสัดส่วนนอ้ยกวา่ B             
8.  ข. สารท่ีเกิดข้ึนไม่จดัเป็นสารละลาย เพราะแยกชั้น จึงแสดงวา่ไม่สามารถละลาย

กนัได ้
9.  ก. เป็นการละลายประเภทดูดความร้อน จบัภาชนะแล้วรู้สึกเย็น เพราะหลงัการ

ละลายอุณหภูมิต ่าลง  
10.  ค. ผงชูรส lมารถละลายน ้าได ้ส่วนสีน ้ามนั แป้ง  และหินปูน ไม่สามารถละลาย

น ้าได ้           

 

                                

บตัรเฉลยแบบทดสอบกอ่นเรียน 

เรื่อง  การละลาย 

 

ต้องตั้งใจเรียนแล้วเรา 
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สำรละลำย ธำตุ สำรประกอบ สำรเน้ือผสม 
 ยาสีฟัน  ทองค าแท ้ เกลือ ขา้วตม้ปลา 

ยาลดกรด ทองแดง ผงฟู น ้าโคลน 
น ้ายาเช็ดกระจก อลูมิเนียม ด่างทบัทิม น ้าเตา้หูท้รงเคร่ือง 

น ้าหอม สังกะสี น ้าตาลทราย น ้าจ้ิม 
น ้าอดัลม ตะปูเหล็ก   
สุรา    

น ้าโซดา    
ทองเหลือง    
น ้าหวาน    
แก๊สหุงตม้    

นาก    
 

 

 

 

 

 

บตัรเฉลยกิจกรรม  ทบทวนความหลงั…จุดประกายความคดิ 
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บตัรเฉลยกิจกรรม รู้ด้วยตนเอง  

เรื่อง หายตวัได้ไหม 

 

 

     ค าถามก่อนการทดลอง 

1. การทดลองนี้จัดอะไรให้เหมอืนกัน  

ปริมำณน ำ้ทีใ่ช้ในกำรละลำยสำร ขนำดของช้อนตวง ขนำดภำชนะทีใ่ส่น ำ้ 
2. การทดลองนี้จัดอะไรให้ต่างกัน  

ชนิดของสำร 
3. การบรรจุสารลงในหลอดทดลองควรท าอย่างไร  

สอดช้อนบรรจุสำรลงในหลอดทดลองโดยเอียงหลอดทดลองเม่ือใกล้ผวิน ำ้จึงคว ำ่ช้อนให้สำรลงในน ำ้ 
4. ในการทดลองนี้ ให้นักเรียนคาดคะเนว่าสารใดละลายน้ าได้ และปริมาณมากที่สุดที่สารชนิด 

ต่าง ๆ ละลายน้ าแตกต่างกันหรือไม่ (เขียนตามหลักการตั้งสมมติฐาน) 

สำรละลำยน ้ำ ได้แก่ สำรส้ม เกลือแกง จุนสี และควำมสำมำรถในกำรละลำยน ้ำของสำรชนิดต่ำง ๆ มคีวำม

แตกต่ำงกนั 

ตารางบนัทึกผลการทดลองแสดงการละลายน้ าและปริมาณมากที่สุดที่สารชนิดต่าง ๆ 

สามารถละลายน้ าได้ 
 

ชนิดของสาร 

การละลายน้ า ปริมาณมากที่สุด 

ที่ละลายน้ า 

(ช้อนเบอร์ 1) 
ละลาย ไม่ละลาย 

1. ดินเหนียวบดละเอียด      

2. แป้งมัน      

3. สารส้ม   1 

4. โซเดียมคลอไรด์      7 

5. ผงแคลเซียมคาร์บอเนต      

6. คอปเปอร์(II)ซัลเฟต   5 

7. เอทานอล   4 

8. น้ ามันพืช    

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.clipartpanda.com/categories/free-clip-art-borders-school&ei=PZthVc6CMZXmuQTGs4LYBg&psig=AFQjCNGScHWfPSkQ1Uq0S2_dBB7ev5HSbg&ust=1432546467123383
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บัตรเฉลยกจิกรรม   หลากความคดิ...รวมเป็นหนึ่ง  

 

       ค าถามหลงัการทดลอง 

1. ผลการทดลองเป็นไปตามทีต่ั้งสมมติฐานหรือไม่ อย่างไร 

เป็นไปตำมทีต่ั้งสมมติฐำน คือ สำรบำงชนิดละลำยน ำ้ ได้แก่ สำรส้ม เกลือแกง จุนสี สำรบำงชนิดไม่
ละลำยน ำ้ 

2. สารชนิดใดบ้างที่ละลายน้ าและชนิดใดบ้างที่ไม่ละลายน้ า 

สำรละลำยน ำ้ ได้แก่ สำรส้ม เกลือแกงจุนสี สำรทีไ่ม่ละลำยน ำ้ ได้แก่ ดินเหนียว แป้งมัน ผงหินปูน 

น ำ้มันพืช 
3. เมื่อใช้การละลายน้ าเป็นเกณฑ์จะแบ่งสารได้เป็นกี่ประเภท อะไรบ้าง  

2 ประเภท คือ สำรทีล่ะลำยได้ในน ำ้ และสำรทีไ่ม่ละลำยน ้ำ 
4. สารชนิดใดละลายน้ าได้ดีที่สุด  

เกลือแกง 
5. สารแต่ละชนิดละลายน้ าได้ ในปริมาณที่แตกต่างกันหรือไม่ ทราบได้อย่างไร  

แตกต่ำงกนัทรำบได้จำกจ ำนวนหรือปริมำณสำรทีล่ะลำยได้มำกทีสุ่ดในแต่ละหลอดมีจ ำนวน
แตกต่ำงกนั 

6. นักเรียนจะสรุปผลการทดลองได้ว่าอย่างไร  

สำรบำงชนิดละลำยได้ในน ำ้ บำงชนิดไม่ละลำยน ำ้ สำรต่ำงชนิดกนัมีควำมสำมำรถในกำรละลำยน ำ้
ได้ดีต่ำงกนั 

7. ให้นักเรียนยกตัวอย่างสารในชีวิตประจ าวันที่สามารถละลายน้ าได้  และสารละลายนั้นมีสารใด

เป็นตัวละลายและตัวท าละลาย 

1.  น ำ้ส้มสำยชูเป็นตัวท ำละลำย และกรดแอซีติกเป็นตัวละลำย  
2. น ำ้อดัลม ซ่ึงมีน ำ้เป็นตัวท ำละลำย แก๊สคำร์บอนไดออกไซด์ สี กลิน่ และน ำ้ตำลเป็นตัวละลำย 

8. ให้นักเรียนยกตัวอย่างสารในชีวิตประจ าวันที่ไม่สามารถละลายน้ าได้ 

น ำ้มัน   เทียนไข  ทนิเนอร์  แป้ง  ดิน   ทรำย   
9.   นักเรียนคิดว่าขณะที่สารเกิดการละลายมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง 

อนุภำคของตัวถูกละลำย ถูกอนุภำคของตัวท ำละลำยล้อมรอบ 
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บตัรเฉลยกิจกรรม รู้ด้วยตนเอง 

เรื่อง  ดูด ๆ คาย ๆ แบบไหนดี 

 

       

      ค าถามกอ่นการทดลอง 

1. การทดลองนี้จัดอะไรให้เหมอืนกัน  

ปริมำณน ำ้และปริมำณสำร ที่ใช้ในกำรละลำยสำร   
2. การทดลองนี้จัดอะไรให้ต่างกัน  

ชนิดของสำร 
3. การวัดอุณหภูมิของน้ าก่อนการสังเกต เพื่อวัตถุประสงค์ ใด 

เพ่ือเปรียบเทียบกบัอุณหภูมิของสำรละลำยทีเ่ปลี่ยนไปในแต่ละหลอดทดลอง 

4. การวัดอุณหภูมิของสารละลายควรกระท าเมื่อใด 

เม่ือสำรทีใ่ส่ลงไปละลำยในน ้ำจนหมดแล้ว 
5. การเขย่าบีกเกอร์ควรท าอย่างไร  

    หมุนบีกเกอร์ในทศิทำงวงกลม  
6. เพราะเหตุใดเมื่อใส่สารลงในหลอดทดลองที่ใส่น้ าแล้วจึงต้องเขย่าบีกเกอร์ ให้ 

สารละลายจนหมด 

 กำรเขย่ำจะช่วยให้สำรละลำยน ำ้ได้เร็วขึน้ สำมำรถสังเกตกำรเปลีย่นแปลงได้ชัดเจน 
7. นักเรียนคิดว่าเมื่อสารละลายน้ าแล้วมีการดูดความร้อน อุณหภูมิของสารจะมีการเปลี่ยนแปลง

อย่างไร   

อุณหภูมิของสำรละลำยจะมีค่ำต ่ำกว่ำอุณหภูมิของน ำ้กลั่น 
8. ในการทดลองนี้ ให้นักเรียนคาดคะเนว่าสารใดละลายน้ าแล้วมีอุณหภูมิเปลี่ยนแปลง 

และเปลี่ยนแปลงอย่างไร (เขียนตามหลักการตั้งสมมติฐาน) 

 เม่ือสำรละลำยน ำ้สำรจะมีอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงต่ำงกนั สำรทีล่ะลำยน ำ้แล้วมีอุณหภูมิต ่ำลง ได้แก่    
           โพแทสเซียมคลอไรด์ โซเดียมไบคำร์บอเนต และสำรทีล่ะลำยน ำ้แล้วมีอุณหภูมิสูงขึน้ ได้แก่  
           แคลเซียมคลอไรด์  โซเดียมคำร์บอเนต 
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ตารางบนัทึกผลการทดลองแสดงอุณหภูมิของสารที่เปลี่ยนแปลงขณะท าการทดลอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สาร 

อุณหภูมิ 

ของน้ ากลั่น 

( ) 

อุณหภูมิ 

สารละลาย( ) 

อุณหภูมิทิ่

เปลี่ยนแปลง 

( ) 

ดูด / คาย 

ความร้อน 

โพแทสเซียมคลอไรด์  28 25 -3 ดดู 

แคลเซียมคลอไรด์   28 32 +4 คาย 

โซเดียมคาร์บอเนต 28 29 +1 คาย 

โซเดียมไบคาร์บอเนต 28 27 -2 ดดู 

  ท าถกูหมดเลย 
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 บัตรเฉลยกิจกรรม   หลากความคิด...รวมเป็นหนึ่ง  

 

     ค าถามหลงัการทดลอง 

1. ผลการทดลองเป็นไปตามทีต่ั้งสมมติฐานหรือไม่ อย่างไร 

เป็นไปตำมทีต่ั้งสมมติฐำน คือ สำรบำงชนิดละลำยน ำ้ ได้แก่ สำรส้ม เกลือแกง จุนสี สำรบำงชนิดไม่
ละลำยน ำ้  คือ เม่ือสำรละลำยน ำ้สำรจะมีอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงต่ำงกนั สำรทีล่ะลำยน ำ้แล้วมีอุณหภูมิ
ต ่ำลง ได้แก่   โพแทสเซียมคลอไรด์  โซเดียมไบคำร์บอเนต และสำรทีล่ะลำยน ำ้แล้วมีอุณหภูมิสูงขึน้ 
ได้แก่  แคลเซียมคลอไรด์  โซเดียมคำร์บอเนต 

2. ในขณะที่สารเกิดการละลายมีสิ่งใดเข้ามาเกี่ยวข้อง  สังเกตจากสิ่งใด 

ควำมร้อน  สังเกตได้จำก สำรละลำยทีไ่ด้มีกำรเปลีย่นแปลงอุณหภูมิ  
3. เมื่อสารต่าง ๆ ละลายน้ าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงความร้อนอย่างไรบ้าง 

บำงสำรละลำยน ำ้แล้วควำมร้อนสูงขึน้   บำงสำรละลำยน ำ้แล้วควำมร้อนลดลง 
4. การละลายของสารใดบ้างที่มีการดูดความร้อน 

โพแทสเซียมคลอไรด์ โซเดียมไบคำร์บอเนต 
5. การละลายของสารใดที่มีการดูดความร้อนมากที่สุด 

โพแทสเซียมคลอไรด์  
6. การละลายของสารใดบ้างที่มีการคายความร้อน 

แคลเซียมคลอไรด์     โซเดียมคำร์บอเนต 
7. การละลายของตัวถูกละลายใดที่มีการคายความร้อนมากที่สุด 

แคลเซียมคลอไรด์      
8. การดูดความร้อนและการคายความร้อนของสารที่เกิดการละลายต่างกันอย่างไร 

กำรดูดควำมร้อน ท ำให้หลังกำรละลำยสำรมีอุณหภูมิต ่ำลง  ถ้ำจับบีกเกอร์จะรู้สึกเยน็ 
กำรคำยควำมร้อน ท ำให้หลงักำรละลำยสำรมีอุณหภูมิสูงขึน้  ถ้ำจับบีกเกอร์จะรู้สึกร้อน 

9. เมื่อใช้การเปลี่ยนแปลงความร้อนในการละลายเป็นเกณฑ์จะแบ่งสารได้เป็นกี่ประเภท อะไรบ้าง  

2  ประเภท  คือ   กำรดูดควำมร้อน  และ กำรคำยควำมร้อน 
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10. นักเรียนจะสรุปผลการทดลองได้ว่าอย่างไร  

ในกำรละลำยของสำรจะมีกำรเปลีย่นแปลงพลงังำนควำมร้อนมำเกีย่วข้องโดยกำรละลำยของสำร
บำงชนิดหลงักำรละลำยมีอุณหภูมิลดลงจัดเป็นกำรละลำยแบบดูดควำมร้อนและกำรละลำยของสำร
บำงชนิดหลงักำรละลำยมีอุณหภูมิเพิม่ขึน้จัดเป็นกำรละลำยแบบคำยควำมร้อน 

11. ให้นักเรียนระบุประเภทของการละลายลงในตารางให้ถูกต้อง 

สำร 
อุณหภูมิน ำ้  

(  C) 
อุณหภูมิสำรละลำย 

(  C) 
ประเภทของ 
กำรละลำย 

แอมโมเนียมไนเตรต 28 19 ดูดควำมร้อน 

โซเดียมไฮดรอกไซด์ 28 53 คำยควำมร้อน 

โซเดียมไนเตรต 28 22 ดูดควำมร้อน 

โซเดียมคลอไรด์ 28 26 ดูดควำมร้อน 

แอมโมเนียมไนเตรต 28 19 ดูดควำมร้อน 
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บัตรเฉลยกจิกรรม   เพิม่เตมิเสริมความรู ้ 

 

ตอนที ่1 

1. สารละลายมีกี่สถานะ  อะไรบ้าง 

3  สถำนะ   ของแข็ง  ของเหลว  ก๊ำซ 
2. องค์ประกอบของสารละลายมีกี่ชนิด  อะไรบ้าง 

ตัวถูกละลำยและตัวท ำละลำย 
3. ถ้านักเรียนน าสารที่มีสถานะเดียวกันมาผสมจนเป็นสารละลาย  นักเรียนจะทราบได้อย่างไรว่า

สารใดเป็นตัวถูกละลายและตัวท าละลาย 

สำรทีม่ีปริมำณมำกกว่ำจะเป็นตัวท ำละลำย  ส่วนสำรทีม่ีปริมำณน้อยกว่ำจะเป็นตัวถูกละลำย   
4. ถ้านักเรียนน าสารที่มีสถานะต่างกันมาผสมจนเป็นสารละลาย  นักเรียนจะทราบได้อย่างไรว่า

สารใดเป็นตัวถูกละลายและตัวท าละลาย 

สำรทีม่ีสถำนะเหมือนสำรละลำย เป็นตัวท ำละลำย  ส่วนสำรทีม่ีสถำนะต่ำงจำกสำรละลำยจะเป็น
ตัวถูกละลำย 

5. ถ้าผสมผงโกโก้ 1 ช้อนและน้ าตาล 1 ช้อนลงในน้ าร้อน 1 ถ้วยเพื่อท าเครื่องดื่ม สารใดควรเป็น

ตัวละลาย และสารใดควรเป็นตัวท าละลาย เพราะอะไร 

น ำ้ร้อนเป็นตัวท ำละลำย เพรำะมีสถำนะเป็นของเหลวเหมือนเคร่ืองด่ืม 
6. ถ้าใส่น้ าหวานสีแดง 2 ช้อนลงในน้ าโซดา 1 แก้วเพื่อท าเครื่องดื่ม สารใดควรเป็นตัวละลาย และ

สารใดควรเป็นตัวท าละลาย เพราะอะไร 

โซดำเป็นตัวท ำละลำย เพรำะมีปริมำณมำกกว่ำน ำ้หวำนสีแดง   
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7. ให้นักเรียนระบุตัวสารที่เป็นตัวถูกละลายและตัวท าละลาย 

สารละลาย สถานะ 
ส่วนประกอบของ

สาระลาย 

ส่วนประกอบที่เป็น 

ตัวถกูละลาย ตัวท าละลาย 

ทองเหลอืง ของแข็ง 
ทองแดง  60% 

สังกะสี  40% 
สังกะส ี ทองแดง 

น้ ายาลา้งตา ของเหลว 
น้ า 95 % 

ยาล้างตา 5 % 
ยาลา้งตา น้ า 

ทงิเจอรไ์อโอดนี ของเหลว 
แอลกอฮอล์ 

เกล็ดไอโอดีน 
เกลด็ไอโอดนี แอลกอฮอล ์

ทองเหลือง ของแข็ง 
สังกะสี 10% 

ทองแดง 90 
สังกะส ี ทองแดง 

เหรยีญบาท ของแข็ง 
ทองแดง 75% 

นิกเกิล 25% 
นกิเกลิ ทองแดง 

ก๊าซหุงต้ม ก๊าซ 
ก๊าซโพรเพน 70% 

ก๊าซบิวเทน 30% 
กา๊ซบวิเทน กา๊ซโพรเพน 

ฟิวส์ไฟฟ้า ของแข็ง 

ดีบุก 25% 

ตะกั่ว 25% 

บิสมัส 50% 

ดบีกุ,ตะกัว่ บิสมสั 

นาก  ของแข็ง 

ทองแดง  60% 

ทองค า  35% 

เงิน  5% 

ทองค า 

เงนิ 
ทองแดง 

เหล็กกล้าไร้สนิม ของแข็ง 

เหล็ก  74% 

โครเมียม  18% 

นิกเกิล  8% 

โครเมียม 

นกิเกลิ 
เหลก็ 

น้ าส้มสายชู ของเหลว 
น้ า  80% 

กรดแอซิติก 20% 
กรดแอซติกิ น้ า 
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ตอนที ่2 

 
1. ถ้าพลังงานความร้อนในขั้นที่ 1 มากกว่าขั้นที่ 2 อุณหภูมิของสารจะเปลี่ยนแปลงอย่างไร  

อุณหภูมิของสำรจะลดลง 
2. ถ้าพลังงานความร้อนในขั้นที่ 1 น้อยกว่าข้ันที่ 2 อุณหภูมิของสารจะเปลี่ยนแปลงอย่างไร 

อุณหภูมิของสำรจะเพิม่ขึน้ 
3. ถ้าหลังการละลายจับภาชนะแล้วรู้สึกเย็น แสดงว่าเป็นการละลายประเภทใด   

กำรละลำยประเภทดูดควำมร้อน 
4. ถ้าหลังการละลายจับภาชนะแล้วรู้สึกร้อน แสดงว่าเป็นการละลายประเภทใด   

กำรละลำยประเภทคำยควำมร้อน 
5. เมื่อน าสาร x  5 กรัม  ไปละลายในน้ า 40 กรัม ที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส หลังการละลาย

วัดอุณหภูมิของสารละลายได้ 22 องศาเซลเซียส 

5.1 การละลายของสาร x เป็นการละลายประเภทดูดหรือคายความร้อน  เพราะเหตุใด 

กำรละลำยประเภทดูดควำมร้อน 
5.2 หลังการละลายพลังงานของระบบจะเปลี่ยนแปลงอย่างไร 

พลงังำนของระบบจะลดลง 
6. ก าหนดให้สารละลาย A เป็นการละลายประเภทคายความร้อน 

6.1 เมื่อน าสาร A ไปละลายน้ าจะมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างไร 

อุณหภูมิของสำรละลำยจะสูงขึน้ 
6.2 ถ้าเพิ่มอุณหภูมิของน้ าที่ใช้ในการละลายสาร A จะละลายได้เพิ่มขึ้นหรือลดลง  เพราะเหตุใด 

กำรละลำยจะลดลง  เพรำะสำรละลำย A เป็นกำรละลำยประเภทคำยควำมร้อน เม่ืออุณหภูมิ
เพิม่ขึน้กำรละลำยจะลดลง 

 

                                                                                           
        สู้  ๆ ๆ ๆ ค่ะ  

           เพื่อน ๆๆ 
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1.  ค. ตวัท าละลายไม่จ  าเป็นตอ้งมีสถานะเป็นของเหลวเท่านั้น  อาจเป็นก๊าซ หรือ
ของแขง็ก็ได ้       

2.  ก. สารท่ีมีปริมาณนอ้ยกวา่ จดัเป็นตวัถูกละลาย  ส่วนสารท่ีมีปริมาณมากกวา่
จดัเป็นตวัท าละลาย                                  

3.  ข. น ้ามนัไม่ละลายในน ้า  แต่  น ้าตาล    เกลือแกงและสีผสมอาหารละลายในน ้า        
4.  ง. หลงัการละลายถา้จบับีกเกอร์แลว้รู้สึกเยน็จดัเป็นการดูดพลงังาน 
5.  ก. น ้าเป็นตวัท าละลายเพราะมีปริมาตรมาก ส่วนแอลกอฮอลมี์ปริมาณนอ้ยกวา่ 

จดัเป็นตวัถูกละลาย   
6.  ก. น ้าอดัลม น ้าโซดา เบียร์ มีก๊าซละลายอยูใ่นของเหลว 
7.  ค. ทองแดงเป็นตวัท าละลาย สังกะสีเป็นตวัถูกละลาย เพราะทองแดงมีปริมาณ

มากกวา่สังกะสี 
8.  ข. สาร B และ C เป็นตวัถูกละลาย เพราะมีปริมาณสัดส่วนนอ้ยกวา่ A             
9.  ง. เป็นการละลายประเภทคายความร้อน จบัภาชนะแลว้รู้สึกร้อน 
10.  ข. ของเหลว A  และ B  ไม่ละลายซ่ึงกนัและกนัเพราะแยกชั้น จึงแสดงวา่ไม่

สามารถละลายกนัได ้
 

 

บตัรเฉลยแบบทดสอบหลงัเรียน 

เรื่อง  การละลาย 
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