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คาํนํา 
 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรือง สารในชีวิตประจาํวนั กลุ่มสาระการ

เรียนรู้วิทยาศาสตร์พืนฐาน (รหัสวิชา ว 16101) ชนัประถมศึกษาปีที 6 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้นีเป็น     

ชุดที 1 เรือง มารู้จกัสารกนัเถอะ จดัทาํขึนเพือเป็นสือประกอบการจดัการเรียนรู้ ทีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั

มีความมุ่งหวงัใหน้กัเรียนมีความรู้ และความเขา้ใจ เกียวกบัสาร ทีเกียวขอ้งในชีวิตประจาํวนั โดยใช้

กิจกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ ส่งเสริมใหน้กัเรียน มีทกัษะในการทาํงานร่วมกบัผูอื้น รับผิดชอบ

ต่อหน้าทีทีไดรั้บมอบหมาย มีการแลกเปลียนเรียนรู้ กลา้แสดงความคิดเห็นและได้เรียนรู้อย่างมี

ความสุข เพือส่งผลใหน้กัเรียน คิดเป็น ทาํเป็นแกปั้ญหาเป็นและสรุปองค์ความรู้ดว้ยตนเองไดอ้ย่างมี

ประสิทธิภาพ 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรือง สารในชีวิตประจาํวนั กลุ่มสาระ

การเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชนัประถมศึกษาปีที  6  ประกอบดว้ยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 9 ชุด ดงันี 

ชุดกจิกรรมการเรียนรู้ที 1 มารู้จกัสารกนัเถอะ 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที 2 สมบติัและสถานะของสาร 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที 3 การจาํแนกสาร 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที 4 การแยกสารโดยการร่อน การกรอง 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที 5 การแยกสารโดยการทาํให้ตกตะกอน การระเหิด และการ

ระเหยแห้ง 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที 6 การเปลียนแปลงของสาร 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที 7 ผลของการใชส้ารต่อชีวิตและสิงแวดลอ้ม 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที 8 สารทีใชใ้นชีวิตประจาํวนั 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที 9 การเลือกใชส้ารอยา่งถกูตอ้งและปลอดภยั 

ผูเ้ขียนหวงัเป็นอยา่งยงิว่าชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้  (5E)  ชุดนีจะช่วย

ใหน้กัเรียนไดฝึ้กทกัษะจนเกิดความเขา้ใจในเนือหาเป็นอยา่งดี และสามารถนาํไปบูรณาการใชก้บั

กลุ่มสาระการเรียนรู้อืนๆ รวมถึงการนาํความรู้ไปใชใ้นชีวติประจาํวนัและส่งผลใหผ้ลสมัฤทธิ

ทางการเรียนของนกัเรียนสูงขึน  

 

                                                                                       ทิพวรรณ  ทองศรี     

                                                                                                           ผู้จดัทํา 
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 สารบัญ 

 

 

เรือง  หน้า 

คาํนํา ก 

สารบัญ ข 

รายละเอียดของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 1 

คาํแนะนาํการใชชุ้ดกิจกรรม (สาํหรับครู) 2 

คาํแนะนาํการใชชุ้ดกิจกรรม (สาํหรับนกัเรียน) 3 

ลาํดบัขนัตอนการใชชุ้ดกิจกรรม สาํหรับนกัเรียน 4 

แบบทดสอบก่อนเรียน 5 

สาระสาํคญั/ความคิดรวบยอด 8 

ตวัชีวดั 8 

สาระการเรียนรู้ 8 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 8 

จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 9 

คาํชีแจง 10 

บตัรภาพที 1 11 

บตัรความรู้ที 1 เรือง องคป์ระกอบของสาร 12 

บตัรกิจกรรมที 1 เรือง  การตรวจสอบสาร 15 

บตัรกิจกรรมที 2 เรือง  มาแยกสารกนัเถอะ 17 

แบบทดสอบหลงัเรียน 18 

บรรณานุกรม 22 

ภาคผนวก 25 

-  เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 

-  แนวทางการบนัทึกผลการทาํกิจกรรม 

-  เฉลยแบบทดสอบหลงัเรียน 
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  คาํแนะนาํการใชชุ้ดกิจกรรม (สําหรับครู) 

  คาํแนะนาํการใชชุ้ดกิจกรรม (สําหรับนกัเรียน) 

  ลาํดบัขนัตอนการใชชุ้ดกิจกรรม สําหรับนกัเรียน 

  แบบทดสอบก่อนเรียน 

  สาระสําคญั/ความคิดรวบยอด 

  คาํชีแจง 

  บตัรภาพที 1 

  บตัรความรู้ที 1 เรือง  องคป์ระกอบของสาร 

  บตัรกิจกรรมที 1 เรือง  การตรวจสอบสาร 

  บตัรกิจกรรมที 2 เรือง  มาแยกสารกนัเถอะ 

  แบบทดสอบหลงัเรียน 

  บรรณานุกรม 

  ภาคผนวก 

  เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 

  แนวทางการบนัทึกผลการทาํกิจกรรม 

  เฉลยแบบทดสอบหลงัเรียน 

 

 

รายละเอียดชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
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การจดักิจกรรมการเรียนรู้ ชุดที 1 เรือง มารู้จกัสารกนัเถอะ จดัทาํขึนเพือเป็นแนวทางสาํหรับ 

ครูผูส้อนใชจ้ดักิจกรรมการเรียนการสอน ครูผูส้อนสามารถเพิมเติม ดดัแปลงกิจกรรม เนือหาสาระ สือ 

อุปกรณ์หรือวิธีการวดัและประเมินผลไดต้ามความเหมาะสม อยา่งไรก็ตาม การจดักิจกรรมการเรียนรู้ 

โดยใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ให้บรรลุตามตวัชีวดั จุดประสงค์การเรียนรู้

และ มีประสิทธิภาพ ครูผูส้อนควรเตรียมความพร้อมและปฏิบติัตามคาํแนะนาํดงันี 

 1. ศึกษารายละเอียดเกียวกบัแผนการจดัการเรียนรู้ เนือหาทีสอน เอกสารชุดกิจกรรมการ

เรียนรู้วิทยาศาสตร์และคาํชีแจงต่างๆใหเ้ขา้ใจก่อนดาํเนินกิจกรรมการเรียนรู้ 

 2. เตรียมสืออุปกรณ์ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ใหพ้ร้อม และครบจาํนวนนักเรียนในชนั

เรียนแต่ละกลุ่ม 

3. เมือมีกิจกรรมกลุ่มใหแ้บ่งนกัเรียนเป็นกลุ่มๆ ละ 4 – 5 คน จาํนวนกลุ่มขึนอยูก่บันกัเรียน

ในชนัเรียน โดยคละนักเรียนเรียนเก่ง ปานกลาง และอ่อน ให้มีการเลือกประธานและเลขานุการ 

กลุ่ม และแบ่งหนา้ทีความรับผดิชอบ 

4. ก่อนจดักิจกรรมการเรียนรู้ครูควรชีแจงให้นักเรียนเขา้ใจบทบาทของตนเอง แนะนํา

ขนัตอนการใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้แนวปฏิบติัในระหว่างการดาํเนินกิจกรรมการเรียนรู้ แลว้จึงให้

ทาํแบบทดสอบก่อนเรียน 

5. ขณะทีนักเรียนทาํกิจกรรม ครูคอยให้ความช่วยเหลือ แนะนาํ กระตุน้ให้นักเรียนทาํ

กิจกรรมอย่างกระตือรือร้น และตอบขอ้สงสัยต่างๆ ระหว่างเรียน พร้อมทงัสังเกตและประเมิน 

พฤติกรรมการทาํงานของนกัเรียน 

6. เมือนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมครบถว้น ให้นักเรียนทําแบบทดสอบหลงัเรียนแลว้นํา 

ผลทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนแจง้ใหน้กัเรียนทราบความกา้วหนา้ทางการเรียน 

7. การวัดและประเมินผลประเมินจากแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน สังเกต 

พฤติกรรมการปฏิบติังานกลุ่ม ประเมินผลการปฏิบติังาน ตรวจกิจกรรม 

8. เมือสินสุดการปฏิบติักิจกรรมการเรียนรู้ ครูให้นักเรียนร่วมตรวจสอบ เก็บชุดกิจกรรม 

การเรียนรู้วสัดุ สิงของและอุปกรณ์ใหเ้รียบร้อยเพือสะดวกในการใชค้รังต่อไป 

 

 

คําแนะนํา (สําหรับครู) 
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เพือใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้อยา่งมีความสุข และส่งเสริมในเรือง ผลสมัฤทธิทางการเรียน 

นกัเรียนควรปฏิบติัตามขนัตอนทีกาํหนดไวใ้นชุดกิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยความซือสตัยแ์ละตงัใจ ดงันี 

1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ชุดที 1 เรือง มารู้จกัสารกนัเถอะใชเ้วลา 

1 ชวัโมง 

2. นกัเรียนแบ่งกลุ่มๆ ละ 4 - 5 คน โดยคละความสามารถนกัเรียนในกลุ่มเป็นเก่ง ปานกลาง 

และอ่อน 

3. นกัเรียนทาํแบบทดสอบก่อนเรียน จาํนวน 10 ขอ้ เพือตรวจสอบความรู้พืนฐาน แลว้

บนัทึก ผลคะแนนทีไดล้งในแบบบนัทึกคะแนน  

4. นกัเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกนัศึกษาสาระสาํคญั/ความคิดรวบยอด ตวัชีวดั สาระการเรียนรู้ 

และจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

5. ปฏิบติักิจกรรมตามขนัตอนในชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 

6. เมือปฏิบติักิจกรรมต่างๆ ตามกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแลว้ ใหต้รวจสอบคาํตอบไดจ้าก 

เฉลยกิจกรรม 

7. ทาํแบบทดสอบหลงัเรียน จาํนวน 10 ขอ้  

8. ตรวจคาํตอบจากเฉลยแบบทดสอบหลงัเรียนพร้อมบนัทึกผลคะแนนทีไดล้งในแบบ บนัทึก

คะแนนทดสอบก่อนเรียน – หลงัเรียน เพือตรวจสอบความกา้วหน้าทางการเรียนซึงนักเรียนตอ้งทาํ

แบบทดสอบหลงัเรียนไดร้้อยละ 80 ขึนไป จึงจะผา่นเกณฑ์ ถา้นักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ตามทีกาํหนดให้

ทบทวนเนือหาใหม่แลว้จึงทาํ แบบทดสอบหลงัเรียนอีกครัง หากผ่านเกณฑ์ให้ศึกษาชุดกิจกรรมการ

เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ชุดที 2 ต่อไป 

 
1. หากมีขอ้สงสยัใหข้อคาํอธิบายหรือถามครูผูส้อนเพือร่วมกนัสรุปขอ้สงสยันนัๆ  

2. เพือใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดนกัเรียนตอ้งมีความซือสตัยต่์อตนเองไม่เปิดดูเฉลยจนกว่า 

นกัเรียนจะทาํกิจกรรมเสร็จเพือตรวจสอบความกา้วหนา้ทางการเรียน 

3. นกัเรียนควรมีความร่วมมือร่วมใจ มีความสามคัคีร่วมกนัแสดงความคิดเห็นและ ยอมรับ 

เสียงส่วนใหญ่ในการปฏิบติักิจกรรม 

ข้อควรปฏิบัติ 
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คําแนะนํา (สําหรับนักเรียน) 
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ขันตอนการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้สําหรับนักเรียน 

ลงมือปฏิบัติกิจกรรมตามขันตอน 

ในชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ศึกษาสาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด ตัวชีวัด 

สาระการเรียนรู้ และจุดประสงค์การเรียนรู้ 

ทาํแบบทดสอบก่อนเรียน 

ทําแบบทดสอบหลังเรียน 

ศึกษาชุดกจิกรรมการเรียนรู้ที 2 ต่อไป พบครูผู้สอน เพอืทําการซ่อมเสริม 

ผ่าน  ไม่ผ่าน 
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แบบทดสอบก่อนเรียน ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเสาะหาความรู้ (5E ) 

 ชุดที 1 เรือง  มารู้จกัสารกันเถอะ 

 

 

 

 

1.  สาร  หมายถึงอะไร 

     ก.  สิงทีอยูร่อบตวัเรา  ทีมีมวลตอ้งการทีอยู ่ สมัผสัได ้ มีสมบติัทีแน่นอน  

     ข.  สิงทีอยูร่อบตวัเรา  ไม่มีมวล สมัผสัได ้และมีสมบติัไม่แน่นนอน

     ค.  สิงทีอยูร่อบตวัเรา  มีมวล ไม่ตอ้งการทีอยู ่  สมัผสัได ้ มีสมบติัทีแน่นอน  

     ง.   สิงทีอยูร่อบตวัเรา  มีมวล ตอ้งการทีอยู ่  สมัผสัไม่ได ้ มีสมบติัทีไม่แน่นอน 

2. นาํตาล และ เกลือ มีสมบติัของสารอะไรทีเหมือนกนั 

     ก.  รูปร่าง รส  

     ข.  สี กลิน 

     ค.  ละลายนาํ สี   

     ง.  รส  กลิน  รูปร่าง 

3.  สารใดต่อไปนีมีสารทีเป็นองคป์ระกอบมากกว่า 1 ชนิด 

     ก.  เหรียญบาท  

     ข.  แหวนเงิน 

     ค.  กอ้นหิน  

     ง.   สร้อยคอทองคาํ 

4.   เหรียญบาท  มีสารใดเป็นองคป์ระกอบ 

     ก.  เงิน  ดีบุก  

     ข.  ทองแดง  นิกเกิล 

     ค.  ทองคาํ สงักะสี  

     ง.   เหลก็  ตะกวั 
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คาํชีแจง   1. แบบทดสอบก่อนเรียนฉบบันีมีจาํนวน  10  ขอ้  4  ตวัเลือก  คือ ก  ข  ค  และ ง 

                  2. ใหน้กัเรียนเลือกตอบขอ้ทีถกูทีสุดเพียงคาํตอบเดียว แลว้ทาํเครืองหมาย () 

                      ลงในกระดาษคาํตอบ  



2 

 

5.  ขอ้ใดต่อไปนีเป็นสารทีเป็นสารประกอบ 

     ก.  เหรียญบาท  

     ข.  แหวนเงิน 

     ค.  กอ้นหิน  

     ง.   สร้อยคอทองคาํ 

6.   นาํหวานทีเรารับประทานในชีวติประจาํวนัของเราประกอบดว้ยสารอะไรบา้ง 

     ก.  นาํ นาํตาล สี   

     ข.  นาํ นาํตาล กรด 

     ค.  นาํ  แก๊สคาร์บอนไดออกไซด ์สี 

     ง.  นาํ สี แก๊สคาร์บอนไดอ้อกไซด ์

7.  ขอ้ใดต่อไปนีเป็นสารองคป์ระกอบของนาํสม้สายชู 

     ก.  นาํ สี กรดนาํสม้  

     ข.  เกลือ นาํตาล  นาํสม้ 

     ค.  นาํ  นาํตาล  แก๊สคาร์บอนไดออกไซด ์  

     ง.   กรดนาํสม้  นาํ 

8.   ควนัดาํจากรถยนตมี์สารใดบา้ง เป็นองคป์ระกอบ 

     ก.   แก๊สออกซิเจน  แก๊สคาร์บอนมอนอกไซด ์  

     ข.   แก๊สคาร์บอนไดออกไซด ์ แก๊สคาร์บอนมอนอกไซด ์

     ค.  แก๊สคาร์บอนมอนอกไซด ์ แก๊สบิวเทน  

     ง.   แก๊สคาร์บอนมอนอกไซด ์ แก๊สไฮโดรเจน 

9. สาร  แบ่งตามสมบติัสถานะไดกี้สถานะ  อะไรบา้ง 

     ก.  4  สถานะ  คือ  ของแข็ง  ของเหลว   แก๊ส   แก๊สร้อน  

     ข.  3  สถานะ  คือ  ของแข็ง  ของเหลว   แก๊ส 

     ค.  2  สถานะ  คือ  ของแข็ง  ของเหลว  

     ง.   1 สถานะ  คือ  ของแข็ง   

10. การทีเราทราบชนิดและสมบติัของสารทีเป็นองคป์ระกอบจะมีประโยชน์อยา่งไร 

     ก.  ใชสิ้งเหล่านนัไดส้ะดวก  

     ข.  ตดัสินใจไดเ้ร็วว่าจะใชสิ้งเหล่านนัหรือไม่ 

     ค.  ใชสิ้งเหล่านนัไดอ้ยา่งถกูตอ้งและปลอดภยั  

     ง.   ทาํใหท้ราบว่าสิงเหล่านนัมีความจาํเป็นในชีวิตประจาํวนัหรือไม่ 
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ชือ………………………………นามสกุล………………………….ชนั………………เลขที………… 

ข้อ ก ข ค ง 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

 

 

คะแนนเตม็ คะแนนทีได้ 

10  คะแนน  

 

 เมือทําเสร็จแล้วให้ตรวจคาํตอบจากเฉลยแล้วบันทึกผลคะแนน

การตรวจแบบทดสอบไว้ทีตารางเก็บคะแนนเลยนะจ๊ะ 

ลงชือ………………………………………….ผูต้รวจ 

       (…………………………………………) 

กระดาษคาํตอบสําหรับแบบทดสอบก่อนเรียน 

ชุดที 1  เรือง  มารู้จกัสารกันเถอะ 
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 สิงต่างๆรอบตวัเรา  ทงัสิงของเครืองใช ้ อาคารบา้นเรือน  ดิน นาํ  อากาศ  ตน้ไม ้ สตัว ์ 

รวมถึงร่างกายของเราต่างก็มีสารเป็นองคป์ระกอบ  

 

 

 ว.3.1 ป 6/2 จาํแนกสารเป็นกลุ่มโดยสถานะหรือเกณฑอื์นทีกาํหนดเอง 

 ว.8.1 ป 6/2 ป 6/3 ป 6/4 ป 6/6 ป 6/7 

 

 

 สาระที  3  สารและสมบัตขิองสาร 

 มาตรฐาน ว 3.1  เขา้ใจสมบติัของสาร ความสมัพนัธร์ะหวา่งสมบติัของสารกบัโครงสร้าง

และแรงยดึเหนียวระหว่างอนุภาค มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ทีสือสาร 

สิงทีเรียนรู้ นาํความรู้ไปใช ้

 

 

 การจาํแนกสารอาจจาํแนกโดยใชถ้านะการนาํไฟฟ้า การนาํความร้อนหรือสมบติัอืนเป็น

เกณฑไ์ด ้

 

สาระสําคญั/ความคดิรวบยอด ตวัชีวดั 

สาระการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

และจุดประสงค์การเรียนรู้ 

สาระสําคญั/ความคดิรวบยอด 

ตวัชีวดั ตวัชีวดั 

สาระการเรียนรู้ 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

8 



2 

 

 

 

1. ด้านความรู้  (Knowledge) 

1. นกัเรียนสามารถวิเคราะห์ และบอกองคป์ระกอบของสารต่างๆ ทีใชใ้นชีวิตประจาํวนัได ้

2. นกัเรียนสามารถบอกสมบติัของสารแต่ละชนิดว่าเหมือนหรือต่างกนั เมือทราบ

องคป์ระกอบของสารเหล่านนัได ้
 

2.ด้านทกัษะ/กระบวนการ (Process)  

1. นกัเรียนสามารถสืบคน้ขอ้มลูของสิงต่าง  ๆเพือนาํมาวเิคราะห์และระบุสารทีเป็น

องคป์ระกอบ 

              2. นกัเรียนสามารถทดลองเพือศึกษาองคป์ระกอบของสิงต่างๆได ้ 

3. นกัเรียนสามารถอภิปรายและนาํเสนอขอ้มลูเพือบอกสมบติัของสารแต่ละชนิดว่าเหมือน

หรือต่างกนั  เมือทราบองคป์ระกอบของสารนนั 
 

                3.ด้านคุณลกัษณะ (Attitude) 

               1.  มีความสนใจใฝ่รู้   

               2.  มีความยนิดีในการทาํงานร่วมกบัผูอื้น 

               3.  มีเหตุผล    

               4.  มีความคิดริเริมสร้างสรรค ์

 

 

 

 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

9 

ค่ะ คุณครู ครับ คุณครู 

 ก่อนใช้ชุดกจิกรรมการเรียนรู้ 

นักเรียนควรอ่านคาํชีแจงให้เข้าใจ 

และปฏิบตักิจิกรรมตามระยะเวลาทกีาํหนดไว้ด้วยนะคะ 
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ที รายการ /กจิกรรมทีปฏิบตั ิ เวลาทใีช้ 

 

1 

 

ศึกษา  : บตัรภาพที  1 

 

5 นาที 

2 ศึกษาบตัรความรู้ที 1 เรือง องคป์ระกอบของสาร 30 นาที 

3 ปฏิบติักิจกรรม  :  บตัรกิจกรรมที  1   เรือง  การตรวจสอบสาร 35 นาที 

4 ปฏิบติักิจกรรม  :  บตัรกิจกรรมที  2   เรือง  สารคืออะไร 30 นาที 

5 ตรวจสอบผลงานจากแนวทางการบนัทึกผลการทาํกิจกรรม 5 นาที 

6 ทดสอบหลงัเรียน 10 นาที 

7 ตรวจแบบทดสอบหลงัเรียนจากเฉลย 5 นาที 

    คาํชีแจง         

ให้นกัเรียนแต่ละกลุ่มปฏิบัติ

ตามขันตอนในตารางด้านล่างนี

 เมอืเรียนเสร็จอย่าลมืเกบ็เอกสาร   

สือ  และอปุกรณ์ให้เรียบร้อยด้วยนะ 
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คาํชีแจง         ใหน้กัเรียนศึกษาภาพทีกาํหนดให ้ แลว้ร่วมกนัอภิปรายว่าสิงเหล่านีมีองคป์ระกอบ 

                      อะไรบา้ง  ( 5 นาที ) 
 

 
 

  

   

   

   

 

บัตรภาพท ี1 

1 2 3 

4 5 6 

7 8 

นักเรียนรู้จักสิงสิงต่างๆในภาพต่อไปนี

หรือไม่ บอกได้ไหมว่าแต่ละภาพมีคืออะไร 

11 

9 

10 11 
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คาํชีแจง  ใหน้กัเรียนศึกษาเนือหาสาระจากบตัรความรู้  (30 นาที ) 

  

 

 

 

  

 

 

           สิงต่างๆมสีารเป็นองค์ประกอบแตกต่างกนั  บางอย่างมสีารเป็นองค์ประกอบเพยีงชนดิเดียว  

แต่บางอย่างมีสารเป็นองค์ประกอบมากกว่าหนึงชนิด  องค์ประกอบของสิงต่างๆเหล่านีต่างก็

เป็นสาร  จงึกล่าวได้ว่า  สิงต่างๆล้วนมสีารเป็นองค์ประกอบ 

ลาํดบัท ี ภาพ องค์ประกอบ 

1 เหรียญบาท ทอง  นิกเกิล 

2 แหวนเงิน เงิน 

3 ถ่านไม ้ คาร์บอน 

4 สร้อยคอทองคาํ ทองคาํ 

5 ควนัดาํจากรถยนต ์ เขม่า (คาร์บอน) แก๊สคาร์บอนไดออกไซด ์ 

แก๊สคาร์บอนมอนอกไซด ์

6 ลวดฟิวส์ ตะกวั ดีบุก บิสมทั 

7 แก๊สหุงตม้ แก๊สโพรเพน  แก๊สบิวเทน 

8 นาํสม้สายชู กรดนาํสม้  นาํ 

9 นาํหวาน เขียว นาํตาล นาํ สี 

10 แก๊สในลกูโป่งสวรรค ์ แก๊สไฮโดเจน 

11 ผงฟ ู โซเดียมไบคาร์บอเนต 

12 แป้งมนัสาํปะหลงั มนัสาํปะหลงั 

บัตรความรู้ที 1 องค์ประกอบของสาร 

จากบตัรภาพที 1 องคป์ระกอบของ

สิงต่างๆในภาพ  มีดงันีมีสมบติัดงันี 

ทองแดง  นิกเกิล  เงิน  คาร์บอน  ทองคาํ  แก๊สคาร์บอนไดออกไซด ์  

แก๊สคาร์บอนมอนอกไซด ์ ตะกวั  ดีบุก  บิสมทั  แก๊สโพรเพน  แก๊สบิวเทน 

กรดนาํสม้  นาํ  นาํตาล  สี  แก๊สไฮโดรเจน  และเกลือ  ต่างกเ็ป็นสาร 
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ในชีวติประจาํวนัเราพบเหน็สิงต่างๆ  มากมายทงัทีเป็นสิงของเครืองใช้  อาคารบ้านเรือน 

ดิน  นํา  อากาศ  ต้นไม้  สัตว์  รวมทังร่างกายของเรา  สิงต่างๆเหล่านล้ีวนมสีารเป็นองค์ประกอบ 
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 สาร  หมายถึง  ทุกๆสิงทีอยูร่อบตวัเรา  ทีมีมวล

ตอ้งการทีอยู ่ สมัผสัได ้ มีสมบติัทีแน่นอน  อาจจะอยู่

ไดส้ามสถานะ  คือ  ของแข็ง  ของเหลว  แก๊ส  เช่น 

เกลือ  นาํตาล  เหลก็ เป็นของแข็ง  นาํเป็นของเหลว  

ออกซิเจนเป็นแก๊ส  เป็นตน้ 

 วสัดุหรือวตัถุต่างๆทีอยูร่อบตวัเรา  มีอยูม่ากมายหลายชนิด  แต่ละชนิด 

ต่างก็มีสารเป็นองคป์ระกอบเมือสารจาํนวนมากอยูร่วมกนัก็จะเกิดเป็นเนือสาร วสัดุ

หรือวตัถุต่างๆบางอยา่งอาจมีสารเพียงชนิดเดียว  เช่น  ทองคาํ  ประกอบดว้ยเนือ

ทองคาํลว้นๆ  แต่วสัดุหรือวตัถุบางชนิดก็ประกอบดว้ยสารมากกว่า  1  ชนิด   

เช่น  ทองเหลือง  ประกอบดว้ย  ทองแดงกบัสงักะสี  เป็นตน้  สารต่างชนิดกนั 

          จะมีสมบติัทีแตกต่างกนั 
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 ธาตุ  หมายถึง  สารบริสุทธิเนือเดียวทีมีองค์ประกอบอย่างเดียว  ธาตุไม่สามารถจะนํามา

แยกสลายให้กลายเป็นสารอืนโดยวิธีการทางเคมี ธาตุมีทงัสถานะทีเป็นของแข็ง เช่น  ธาตุสังกะสี 

ตะกวั เงิน และดีบุก  เป็นของเหลว  เช่น  ปรอท  และแก๊ส  เช่น ไนโตรเจน  ฮีเลียม  ออกซิเจน  เป็น

ตน้  ธาตุยงัแบ่งเป็นโลหะ อโลหะและกึงโลหะ ตามสมบติัทีแตกต่างกนัออกไป 

 สารประกอบ หมายถึง สารบริสุทธิเนือเดียวทีเกิดจากธาตุตงัแต่สองชนิดขึนไปเป็น

องค์ประกอบ  สารประกอบเกิดจากการรวมตวัของธาตุโดยวิธีการทางเคมี  สามารถแยกสลาย

ให้เกิดเป็นสารใหม่หรือกลบัคืนเป็นธาตุเดิมได ้ สารประกอบจะมีสมบติัเฉพาะตวัทีแตกต่าง

จากธาตุเดิม  เช่น  นาํ นาํเป็นสารประกอบทีเกิดจากธาตุไฮโดรเจน และออกซิเจน  แต่มีสมบติั

แตกต่างจากไฮโดเจนและออกซิเจน  นาํตาลทราย ประกอบดว้ยธาตุคาร์บอน  ไฮโดรเจนและ

ออกซิเจน  เป็นตน้ 
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จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 1. นกัเรียนมีทกัษะในการทดลองเพือศึกษาเกียวกบัองคป์ระกอบของสิงต่างๆ ได ้

              2. นกัเรียนสามารถอภิปรายและบอกสมบติัของสารแต่ละชนิดว่าเหมือนกนัหรือต่างกนั

เมือทราบองคป์ระกอบของสารเหล่านนั 

คาํชีแจง ใหน้กัเรียนปฏิบติักรรมการทดลองโดยอ่าน ทาํความเขา้ใจ ปฏิบติัตามขนัตอน 

ในวิธีทาํ บนัทึกผลและตอบคาํถาม  (ใชเ้วลา  15  นาที) 

วสัดุอุปกรณ์ 
 

 1.  ผงฟ ู     1 ชอ้นเบอร์ 2 

 2.  แป้งมนั    1 ชอ้นเบอร์ 2 

 3.  นาํเปล่า    1 แกว้ 

             4.  หลอดทดลอง    2 หลอด 

             5.  บีกเกอร์ ขนาด 100 ลกูบาศกเ์ซนติเมตร 1 ใบ 

วธิีดําเนินการทดลอง 
 

 1. ตวัแทนกลุ่มมารับตวัอยา่ง แป้งมนัและผงฟ ูและอุปกรณ์การทาํกิจกรรมจากครูผูส้อน 

              2. ใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาและสงัเกตเกียวกบัสีของสาร การละลายนาํ และการ

เปลียนแปลงของสาร โดยปฏิบติัดงันี 

                   ขนัตอนที 1 ใหน้กัเรียน  สังเกตสี  ของแป้งมนัและผงฟ ูทีอยูใ่นถว้ย 

                   ขนัตอนที 2 ใหน้กัเรียนสงัเกตการ ละลาย ของแป้งมนัและผงฟ ูโดยใหน้กัเรียนใส่นาํ

ในปริมาตร  5  ลกูบาศกเ์ซนติเมตรลงในหลอดทดลอง  2  หลอด จากนนัเติมแป้งมนัในหลอด

ทดลองที 1  และ เติมผงฟ ูในหลอดทดลองที 2 และเขียนป้ายชือกาํกบัจากนนัใหน้กัเรียนทาํการ

เขยา่เบาๆนานประมาณ 1 นาที  จากนนัตงัหลอดทดลองทิงไวป้ระมาณ 2  นาที แลว้ใหน้กัเรียน 

บัตรกิจกรรมที  1  การตรวจสอบสาร 
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สงัเกตละลายของสารและการเปลียนแปลงของสาร 

              3.  บนัทึกผลลงในตารางบนัทึกผลการทดลอง 

 4.  ตวัแทนกลุ่มนาํเสนอผลการทาํกิจกรรมหนา้ชนัเรียน 
 

ตารางบันทึกผลการทดลอง 

 

 

การทดลอง 
ผลการทดลอง 

แป้งมนั ผงฟู 

 

1. สังเกตสี 

 

สีขาว 

 

สีขาว 

 

2. สังเกตการละลายนํา 

 

ละลายนํา 

 

ละลายนํา 

 

3. สังเกตการเปลยีนแปลง

ปฏิกริิยาเคม ี

 

 

มสีีขาวขุ่น 

มสีีขาวขุ่นและเกดิฟองขนึเมอื

ผงฟูโดนนาํจะทําให้เกดิ 

ปฏิกริิยาเคม ีเกดิเป็น 

 ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 

 (เกดิฟองขึน) 

สรุปผลการทดลอง 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 
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จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 1.  นกัเรียนสามารถสืบคน้ขอ้มลูของสิงต่างๆ เพือนาํมาวิเคราะห์และระบุสารทีเป็น

องคป์ระกอบได ้

 2.  นกัเรียนสามารถวิเคราะห์ และบอกองคป์ระกอบของสารต่างๆทีใชใ้นชีวิตประจาํวนัได ้
 

 คาํชีแจง คาํถามมี 2 ตอน ใหน้กัเรียนทาํบตัรกิจกรรม  (ใชเ้วลา  10  นาที) 

ตอนที  1  นกัเรียนร่วมกนัสืบคน้ขอ้มลูจากแหล่งการเรียนรู้  โดยสืบคน้ว่าสิงต่างๆทีพบใน

ชีวิตประจาํวนัในรายการต่อไปนี  มีสารใดเป็นองคป์ระกอบ 

ตอนที 2 จงเขียนเครืองหมาย  หนา้ขอ้ทีถกูตอ้งและเขียน  หนา้ขอ้ทีผดิ ขอ้ละ 1 คะแนน 

…………..1. สารประกอบหมายถึง  สารบริสุทธิเนือเดียวทีเกิดจากธาตุตงัแต่สองชนิดขึนไปเป็น 

…………..2. ธาตุไม่สามารถจะนาํมาแยกสลายใหก้ลายเป็นสารอืนโดยวิธีการทางเคมี 

…………..3. สารทุกชนิดมีนาํหนกั และไม่ตอ้งการทีอยู ่สมัผสัได ้ 

…………..4. ธาตุ  หมายถึง  สารบริสุทธิเนือเดียวทีมีองคป์ระกอบอยา่งเดียวไม่สามารถแยกสลาย 

…………..5. ทองคาํมีสารทีเป็นองคป์ระกอบอยู ่2 อยา่ง 

ภาพ สารทีเป็นองค์ประกอบ 

ทองเหลือง  

พริกเกลือ  

นาํมนั  

นาํจิมไก่  

กอ้นหิน  

นาํเชือม  

ผงชูรส  

โซดาไฟ  

เตา้เจียว  

นมจืด  

บัตรกิจกรรมที  2  มาแยกสารกันเถอะ 
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1. นาํหวานทีเรารับประทานในชีวติประจาํวนัของเราประกอบดว้ยสารอะไรบา้ง 

    ก.  นาํ นาํตาล สี   

    ข.  นาํ นาํตาล กรด 

    ค.  นาํ  แก๊สคาร์บอนไดออกไซด ์สี 

    ง.  นาํ สี แก๊สคาร์บอนไดอ้อกไซด ์

2. เหรียญบาทมีสารใดเป็นองคป์ระกอบ 

    ก.  เงิน  ดีบุก  

    ข.  ทองแดง  นิกเกิล 

    ค.  ทองคาํ สงักะสี  

    ง.   เหลก็  ตะกวั 

3.ขอ้ใดต่อไปนีเป็นสารองคป์ระกอบของนาํสม้สายชู 

    ก.  นาํ สี กรดนาํสม้  

    ข.  เกลือ นาํตาล  นาํสม้ 

    ค.  นาํ  นาํตาล  แก๊สคาร์บอนไดออกไซด ์  

    ง.   กรดนาํสม้  นาํ 

4. การทีเราทราบชนิดและสมบติัของสารทีเป็นองคป์ระกอบจะมีประโยชน์อยา่งไร 

    ก.  ใชสิ้งเหล่านนัไดส้ะดวก  

    ข.  ตดัสินใจไดเ้ร็วว่าจะใชสิ้งเหล่านนัหรือไม่ 

    ค.  ใชสิ้งเหล่านนัไดอ้ยา่งถกูตอ้งและปลอดภยั  

    ง.   ทาํใหท้ราบว่าสิงเหล่านนัมีความจาํเป็นในชีวิตประจาํวนัหรือไม่ 

 

 

 

แบบทดสอบหลังเรียน ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเสาะหาความรู้ (5E ) 

 ชุดที 1 เรือง มารู้จกัสารกันเถอะ 

18 

คาํชีแจง   1. แบบทดสอบหลงัเรียนฉบบันีมีจาํนวน  10 ขอ้  4  ตวัเลือก  คือ ก  ข  ค  และ ง 

                  2. ใหน้กัเรียนเลือกตอบขอ้ทีถกูทีสุดเพียงคาํตอบเดียว แลว้ทาํเครืองหมาย () 

                      ลงในกระดาษคาํตอบ  



2 

 

5.  ขอ้ใดต่อไปนีเป็นสารทีเป็นสารประกอบ 

    ก.  เหรียญบาท  

    ข.  แหวนเงิน 

    ค.  กอ้นหิน  

    ง.   สร้อยคอทองคาํ 

6.  ควนัดาํจากรถยนตมี์สารใดบา้ง เป็นองคป์ระกอบ 

    ก.  แก๊สออกซิเจน  แก๊สคาร์บอนมอนอกไซด ์  

    ข.  แก๊สคาร์บอนไดออกไซด ์ แก๊สคาร์บอนมอนอกไซด ์

    ค.  แก๊สคาร์บอนมอนอกไซด ์ แก๊สบิวเทน  

    ง.   แก๊สคาร์บอนมอนอกไซด ์ แก๊สไฮโดรเจน 

7.  สาร  แบ่งตามสมบติัสถานะไดกี้สถานะ  อะไรบา้ง 

    ก.  4  สถานะ  คือ  ของแข็ง  ของเหลว   แก๊ส   แก๊สร้อน  

    ข.  3  สถานะ  คือ  ของแข็ง  ของเหลว   แก๊ส 

    ค.  2  สถานะ  คือ  ของแข็ง  ของเหลว  

    ง.   1 สถานะ  คือ  ของแข็ง   

8.   การทีเราทราบชนิดและสมบติัของสารทีเป็นองคป์ระกอบจะมีประโยชน์อยา่งไร 

    ก.  ใชสิ้งเหล่านนัไดส้ะดวก  

    ข.  ตดัสินใจไดเ้ร็วว่าจะใชสิ้งเหล่านนัหรือไม่ 

    ค.  ใชสิ้งเหล่านนัไดอ้ยา่งถกูตอ้งและปลอดภยั  

    ง.   ทาํใหท้ราบว่าสิงเหล่านนัมีความจาํเป็นในชีวิตประจาํวนัหรือไม่ 

9.   นาํตาล และ เกลือ มีสมบติัของสารอะไรทีเหมือนกนั 

    ก.   รูปร่าง รส  

    ข.   สี กลิน 

    ค.   ละลายนาํ สี   

    ง.   รส  กลิน  รูปร่าง 

10.  สาร  หมายถึงอะไร 

    ก.  สิงทีอยูร่อบตวัเรา  ทีมีมวลตอ้งการทีอยู ่ สมัผสัได ้ มีสมบติัทีแน่นอน  

    ข.  สิงทีอยูร่อบตวัเรา  ไม่มีมวล สมัผสัได ้และมีสมบติัไม่แน่นนอน

    ค.  สิงทีอยูร่อบตวัเรา  มีมวล ไม่ตอ้งการทีอยู ่  สมัผสัได ้ มีสมบติัทีแน่นอน  

    ง.   สิงทีอยูร่อบตวัเรา  มีมวล ตอ้งการทีอยู ่  สมัผสัไม่ได ้ มีสมบติัทีไม่แน่นอน 
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ชือ………………………………นามสกุล………………………….ชนั………………เลขที………… 

ข้อ ก ข ค ง 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

 

 

คะแนนเตม็ คะแนนทีได้ 

10  คะแนน  

 

กระดาษคาํตอบสําหรับแบบทดสอบหลังเรียน 

ชุดที 1  เรือง  มารู้จกัสารกันเถอะ 

 เมือทําเสร็จแล้วให้ตรวจคาํตอบจากเฉลยแล้วบันทึกผลคะแนน

การตรวจแบบทดสอบไว้ทีตารางเก็บคะแนนเลยนะจ๊ะ 

ลงชือ………………………………………….ผูต้รวจ 

       (…………………………………………) 
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แบบบันทึกคะแนนก่อนเรียน – หลังเรียน 

ชุดที 1  เรือง มารู้จกัสารกันเถอะ 

 

 
 

เกณฑ์การพจิารณา 

คะแนนเพมิขึน ระดับพฒันาการ 

8-10 ดีเยียม 

5-7 ดี 

2-4 พอใช้ 

1 หรือคะแนนลดลง ปรับปรุง 

 

 

 

ทดสอบก่อนเรียน         ทาํขอ้สอบได…้…………..คะแนน 

ทดสอบหลงัเรียน          ทาํขอ้สอบได…้…………..คะแนน 

คะแนนเพิมขึน              ….………….……………..คะแนน 

พฒันาการอยูใ่นระดบั…………………………………… 

คะแนนเตม็  10  คะแนน 
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                     3qb-yVEZaqZFKtO0LcPP2Fd9aBX0yZhm.  (สืบคน้เมือวนัที 11 กุมภาพนัธ ์ 2559) 

ภาพลวดฟิวส์.  (ออนไลน)์.  เขา้ถึงจาก 

                     https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSICCpkrrAlkoMvAq 

                     WJw6b-2djE60llcCVtYnUn0TUsi7FS8Eq1XA. (สืบคน้เมือวนัที 11 กุมภาพนัธ ์ 2559) 
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                                  เอกสารอิเล็กทรอนิกส์จากระบบอินเตอร์เน็ต(ต่อ) 

ภาพแก๊สหุงตม้.  (ออนไลน)์.  เขา้ถึงจาก 

                     https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQVxIi8D9O7I2- 

                     gDzMeCFhqT6EvsZmkkLtnxyqmVMoox8dKVVuWpg.   

                      (สืบคน้เมือวนัที 11  กุมภาพนัธ์ 2559) 

ภาพนาํสม้สายชู.  (ออนไลน)์.  เขา้ถึงจาก 

                     https://encryptedtbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRFHloyLG_ 

                     vEDDpM84B6sQgzwTUDt1RR2Ry7Ia7ev7tulYRB3fZ6g.    

                      (สืบคน้เมือวนัที 11  กุมภาพนัธ ์ 2559) 

ภาพนาํหวาน เขียว- แดง.  (ออนไลน)์.  เขา้ถึงจาก 

                     https://f.ptcdn.info/974/042/000/o7qcbxkoxFfD5jpwqFY-o.jpg.  

                      (สืบคน้เมือวนัที 11   กุมภาพนัธ ์ 2559) 

ภาพแก๊สในลกูโป่งสวรรค.์  (ออนไลน)์.  เขา้ถึงจาก 

                     http://e.lnwfile.com/_/e/_raw/pg/pe/gp.jpg. (สืบคน้เมือวนัที 11  กุมภาพนัธ ์ 2559) 

ภาพแป้งมนัสาํปะหลงั.  (ออนไลน)์.  เขา้ถึงจาก 

                      http://cdn4.tops.co.th/productimages/zpimage/8858651630037.jpg 

                      (สืบคน้เมือวนัที 11  กุมภาพนัธ ์ 2559) 

ภาพผงฟ.ู  (ออนไลน)์.  เขา้ถึงจาก 

                      http://www.sattha.ac.th/thxxx/images/com/website/1/35.jpg 

                      (สืบคน้เมือวนัที 11  กุมภาพนัธ ์ 2559) 
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ชือ………………………………นามสกุล………………………….ชนั………………เลขที………… 

ข้อ ก ข ค ง 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

 

 

คะแนนเตม็ คะแนนทีได้ 

10  คะแนน  

 

 เมือทําเสร็จแล้วให้ตรวจคาํตอบจากเฉลยแล้วบันทึกผลคะแนน

การตรวจแบบทดสอบไว้ทีตารางเก็บคะแนนเลยนะจ๊ะ 

ลงชือ………………………………………….ผูต้รวจ 

       (…………………………………………) 

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 

ชุดที 1  เรือง  มารู้จกัสารกันเถอะ 
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แนวทางการบันทึกผลการทํากิจกรรม 

 

 

 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 1. นกัเรียนมีทกัษะในการทดลองเพือศึกษาเกียวกบัองคป์ระกอบของสิงต่างๆ ได ้

              2. นกัเรียนสามารถอภิปรายและบอกสมบติัของสารแต่ละชนิดว่าเหมือนกนัหรือต่างกนั

เมือทราบองคป์ระกอบของสารเหล่านนั 

คาํชีแจง ใหน้กัเรียนปฏิบติักรรมการทดลองโดยอ่าน ทาํความเขา้ใจ ปฏิบติัตามขนัตอน 

ในวิธีทาํ บนัทึกผลและตอบคาํถาม  (ใชเ้วลา  15  นาที) 

วสัดุอุปกรณ์ 
 

 1.  ผงฟ ู     1 ชอ้นเบอร์ 2 

 2.  แป้งมนั    1 ชอ้นเบอร์ 2 

 3.  นาํเปล่า    1 แกว้ 

             4.  หลอดทดลอง    2 หลอด 

             5.  บีกเกอร์ ขนาด 100 ลกูบาศกเ์ซนติเมตร 1 ใบ 
 

วธิีดําเนินการทดลอง 
 

 1. ตวัแทนกลุ่มมารับตวัอยา่ง แป้งมนัและผงฟ ูและอุปกรณ์การทาํกิจกรรมจากครูผูส้อน 

              2. ใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาและสงัเกตเกียวกบัสีของสาร การละลายนาํ และการ

เปลียนแปลงของสาร โดยปฏิบติัดงันี 

                   ขนัตอนที 1 ใหน้กัเรียน  สังเกตสี  ของแป้งมนัและผงฟ ูทีอยูใ่นถว้ย 

                   ขนัตอนที 2 ใหน้กัเรียนสงัเกตการ ละลาย ของแป้งมนัและผงฟ ูโดยใหน้กัเรียนใส่นาํ

ในปริมาตร  5  ลกูบาศกเ์ซนติเมตรลงในหลอดทดลอง  2  หลอด จากนนัเติมแป้งมนัในหลอด

ทดลองที 1  และ เติมผงฟ ูในหลอดทดลองที 2 และเขียนป้ายชือกาํกบัจากนนัใหน้กัเรียนทาํการ

เขยา่เบาๆนานประมาณ 1 นาที  จากนนัตงัหลอดทดลองทิงไวป้ระมาณ 2  นาที แลว้ใหน้กัเรียน 

 เฉลย  บัตรกิจกรรมที  1  ตรวจสอบสาร 
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สงัเกตละลายของสารและการเปลียนแปลงของสาร 

              3.  บนัทึกผลลงในตารางบนัทึกผลการทดลอง 

 4.  ตวัแทนกลุ่มนาํเสนอผลการทาํกิจกรรมหนา้ชนัเรียน 

 

ตารางบันทึกผลการทดลอง 

 

 

การทดลอง 
ผลการทดลอง 

แป้งมนั ผงฟู 

 

1. สังเกตสี 

 

สีขาว 

 

สีขาว 

 

2. สังเกตการละลายนํา 

 

ละลายนํา 

 

ละลายนํา 

 

3. สังเกตการเปลยีนแปลง

ปฏิกริิยาเคม ี

 

 

ไม่มกีารเปลยีนแปลง 

เกดิฟองขึนเมอืผงฟูโดนนําจะ

ทําให้เกดิปฏิกริิยาเคม ีเกดิเป็น 

 ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 

 (เกดิฟองขึน) 

 สรุปผลการทดลอง 

 แป้งมนัสําปะหลงักบัผงฟูเป็นของแขง็มสีีขาวเหมอืนกนัและละลายนาํได้เหมอืนกนั  แต่มี

การเปลยีนแปลงทางเคมทีีแตกต่างกนั ผงฟูโดนนําจะทําให้เกดิปฏิกริิยาเคม ีเกดิเป็น ก๊าซคาร์บอน 
ไดออกไซด์ (เกดิฟองขึน) 
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จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 1.  นกัเรียนสามารถสืบคน้ขอ้มลูของสิงต่างๆ เพือนาํมาวิเคราะห์และระบุสารทีเป็น

องคป์ระกอบได ้

 2.  นกัเรียนสามารถวิเคราะห์ และบอกองคป์ระกอบของสารต่างๆทีใชใ้นชีวิตประจาํวนัได ้
 

 คาํชีแจง คาํถามมี 2 ตอน ใหน้กัเรียนทาํบตัรกิจกรรม  (ใชเ้วลา  10  นาที) 

ตอนที  1  นกัเรียนร่วมกนัสืบคน้ขอ้มลูจากแหล่งการเรียนรู้  โดยสืบคน้ว่าสิงต่างๆทีพบใน

ชีวิตประจาํวนัในรายการต่อไปนี  มีสารใดเป็นองคป์ระกอบ 

ตอนที 2 จงเขียนเครืองหมาย  หนา้ขอ้ทีถกูตอ้งและเขียน  หนา้ขอ้ทีผดิ ขอ้ละ 1 คะแนน 

………..1. สารประกอบหมายถึง  สารบริสุทธิเนือเดียวทีเกิดจากธาตุตงัแต่สองชนิดขึนไปเป็น 

………..2. ธาตุไม่สามารถจะนาํมาแยกสลายใหก้ลายเป็นสารอืนโดยวิธีการทางเคมี 

………..3. สารทุกชนิดมีนาํหนกั และไม่ตอ้งการทีอยู ่สมัผสัได ้ 

………..4. ธาตุ  หมายถึง  สารบริสุทธิเนือเดียวทีมีองคป์ระกอบอยา่งเดียวไม่สามารถแยกสลาย 

…… …..5. ทองคาํมีสารทีเป็นองคป์ระกอบอยู ่2 อยา่ง

ภาพ สารทีเป็นองค์ประกอบ 

ทองเหลือง ทองแดงกบัสงักะสี 

พริกเกลือ พริกสด เกลือ นาํตาลทราย 

นาํมนั นาํ,นาํมนั 

นาํจิมไก่ นาํ นาํตาล พริก เกลือ 

กอ้นหิน หิน 

นาํเชือม นาํ นาํตาล 

ผงชูรส โมโนโซเดียมกลตูาเมต 

โซดาไฟ โซเดียมไฮดรอกไซด ์

เตา้เจียว นาํ ถวัเหลือง เกลือ 

นมจืด นาํนมววั  

29 

เฉลย บัตรกิจกรรมที  2  สถานะของสาร 
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ชือ………………………………นามสกุล………………………….ชนั………………เลขที………… 

ข้อ ก ข ค ง 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

 

 

คะแนนเตม็ คะแนนทีได้ 

10  คะแนน  

 

 เมือทําเสร็จแล้วให้ตรวจคาํตอบจากเฉลยแล้วบันทึกผลคะแนน

การตรวจแบบทดสอบไว้ทีตารางเก็บคะแนนเลยนะจ๊ะ 

ลงชือ………………………………………….ผูต้รวจ 

       (…………………………………………) 

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 

ชุดที 1  เรือง  มารู้จกัสารกันเถอะ 
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